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Afera zwi¹zana z tzw. mieniem zabu¿añskim jest ogólnie znana od lat. Afera?
A jak inaczej nazwaæ uporczywe i niegodne odmawianie czê�ci spo³eczeñstwa �
czê�ci najbardziej przed laty poszkodowanej (nie tylko materialnie) i bardzo ju¿ prze-
rzedzonej � prawa do w³asno�ci, któr¹ bez w³asnej winy i woli utraci³a w wyniku
II wojny �wiatowej? W tle owej afery istnieje moc nieporozumieñ zupe³nie podstawo-
wych � jedne wynikaj¹ z niewiedzy o tym, co wydarzy³o siê naprawdê, inne ze z³ej
woli rodaków �z centralki� � tak nazywaj¹ centraln¹ Polskê, z Warszaw¹ na czele,
osiedleñcy na ziemiach zachodnich.

To, co siê wydarzy³o, jest ca³kiem jednoznaczne, jakby tego nie oceniaæ. Oto
Pañstwo Polskie po II wojnie utraci³o ziemie wschodnie, a otrzyma³o zachodnie. Jak
i dlaczego to siê sta³o i komu to zawdziêczamy, to ca³kiem inne sprawy � teraz
rozmawiamy o faktach. Mówi¹c wiêc brutalnie: terytorialnie nasze pañstwo jako
ca³o�æ niewiele straci³o (niech nam bracia ekspatrianci wybacz¹ takie sformu³owa-
nie, ale ono jest potrzebne do logicznego wywodu). Skoro wiêc nie straci³o pañstwo,
to oczywi�cie przesiedlani obywatele powinni odebraæ w nowym miejscu to, co
stracili w starym. Pomiñmy w tej chwili wszystkie osobiste tragedie ludzi wyrzuco-
nych i wys³anych � z cudzej woli � na obce sobie terytorium. Dramat utraty ma³ej
ojczyzny i budowanej przez wieki kultury narodowej � to te¿ inny temat.

I có¿ z tego, ¿e to takie logiczne? W³adza komunistyczna postanowi³a przy okazji
upiec swoj¹ polityczn¹ pieczeñ: dla ludno�ci wiejskiej za³o¿yæ od razu ko³chozy
i sowchozy (czyli po polsku spó³dzielnie produkcyjne i PGR-y), korzystaj¹c z przymu-
sowej sytuacji, w jakiej znalaz³y siê ekspatrianckie masy, z ich totalnej dezorientacji
i poczucia zagubienia. W ustabilizowanej � mimo wojny � �centralce� nie posz³oby tak
g³adko, wiêc z tego zrezygnowano. Tu (w ogromnej wiêkszo�ci) ludzie dalej siedzieli
na swoim. W nowo pozyskanych zachodnich miastach w³adza przejê³a od razu ca³¹
zabudowê, nie przyznaj¹c przybyszom ¿adnych praw, które � przynajmniej formalnie
� nadal zachowali mieszczanie w ca³ej �centralce�. I tylko jaka� cz¹stka ekspatriantów
zas³u¿enie otrzyma³a godne dla siebie miejsca zamieszkania (np. niektórzy profeso-
rowie, ludzie kultury), pewnej liczbie uda³o siê �urz¹dziæ� (wcale nie tylko przesiedlo-
nym ze Wschodu, tak¿e ró¿nej ma�ci spryciarzom z Polski centralnej). To by³ jednak
margines.

Ca³kiem przegrani zostali ci, których los rzuci³ na tereny Polski centralnej, do
Krakowa, Lublina, do odbudowuj¹cej siê Warszawy czy Poznania, do setek mniej-
szych miast i miasteczek. Tam o ¿adnej rekompensacie nawet nie my�lano. Sami
musieli siê przebijaæ przez morze obojêtno�ci, czasem jawnej niechêci. I budowaæ
swoje ¿ycie na nowo.

Komunistyczny re¿im szczê�liwie po kilkudziesiêciu latach upad³, problem wiêc
od¿y³. Skoro swoje domy odzyskuj¹ w³a�ciciele w miastach (gorzej w Warszawie �
tam z innej przyczyny wszystko siê pomiesza³o), to powstaje pytanie: dlaczego nie
maj¹ ich odzyskaæ wysiedleni w³a�ciciele ze Lwowa czy Wilna, z Grodna, £ucka,
Stanis³awowa czy Tarnopola? Je¿eli nawet czê�æ ziemian odzyskuje w �centralce�
swoje dwory i pa³ace (co prawda bez ziemi, bo tê w prezencie od komuny dostali
ch³opi, jeszcze potêguj¹c katastrofalne rozdrobnienie ziemi) � to dlaczego wygnañcy
ze wschodu nie mog¹ dostaæ ekwiwalentu na zachodzie? S³yszymy, ¿e tam popege-
erowskie ziemie le¿¹ od³ogiem.
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BY£ Z NAS
I DLA NAS

Odszed³ od nas Jan Pawe³ II. �Nasz
Papie¿�. By³ z nas i dla nas. Wskaza³ nam
warto�æ odwagi i prawdy. Obudzi³ nas
z drêtwoty komunizmu. Rzesze, które to-
warzyszy³y Jego pielgrzymkom do Polski, to
nie by³y ju¿ pozbawione twarzy t³umy. To
byli ludzie; ka¿dy z nas, pojedynczy cz³o-
wiek, który poczu³ siê obywatelem wolnego
kraju. Podaj¹c sobie rêce w czasie mszy �w.
czuli�my, ¿e nie jeste�my sami, ¿e jeste�my
razem, ¿e ³¹czy nas zwyk³a ludzka solidar-
no�æ. Jego wo³anie w Warszawie � Niech
zst¹pi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi,
tej Ziemi � by³o wo³aniem do Boga, do
wszystkich Polaków i do ka¿dego z nas.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e za spraw¹ jednego
cz³owieka odkryli�my siebie samych; nasze
d¹¿enia i pragnienia. Ale Jan Pawe³ II
nie by³ tylko dla nas; by³ tak¿e dla ca³ego
�wiata i �wiatu pokaza³ polskie oblicze.
Oblicze m¹dro�ci, dobroci i mi³osierdzia,
a równocze�nie te¿ i zdecydowanego d¹¿e-
nia do wolno�ci. Ukaza³ to wszystko, co
w latach zniewolenia by³o g³êboko ukryte
w naszych sercach, ukaza³ ca³emu �wiatu.
Bêdziemy jeszcze przez d³ugie lata korzy-
stali z Jego nauk; z Jego legendy, która
pozostanie dla tych, którzy przyjd¹ po nas.

A nasz lwowski �lad w Jego ¿yciu: wy-
niós³ na o³tarze arcybiskupa Lwowa, Józe-
fa Bilczewskiego, który z kolei wy�wiêci³
na biskupa Boles³awa Twardowskiego; ten
udzieli³ sakry biskupiej Eugeniuszowi
Baziakowi, który musia³ opu�ciæ Lwów,
a po �mierci kardyna³a Sapiehy obj¹³
archidiecezjê krakowsk¹ i tu wy�wiêci³
na biskupa ksiêdza Karola Wojty³ê, czyli
Jana Paw³a II.

Barbara Cza³czyñska

BIJCIE DZWONY
P£YÑCIE £ZY
PONTIFEX MAXIMUS
MORTUS EST

�We� krzy¿ swój
i pójd� za mn¹�...

Id¹
Ojciec Pio
Matka Teresa
Jan Pawe³ Wielki

ogromnieje rzeka
ludów i narodów
rozstêpuj¹ siê fale
mórz czerwonych
karlej¹ królestwa szatana

Id¹
�wiat³o w mroku
drogowskazy na bezdro¿ach...

Dobry Bo¿e
w te smutne dni refleksji
i ¿alu
po �wiêtym Pasterzu
obdarz i nas maluczkich
³ask¹
krzy¿yków mniejszych
prowadz¹cych do celu
za Nim
drog¹ cierni i mi³o�ci
któr¹ nam wskaza³...

Bogus³aw Stanis³aw Kasprowicz
Lwów � Bytom

Wadowice, 6 kwietnia 2005
Wpis do ksiêgi kondolencyjnej
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By³em na Kresach kilkakrotnie i cie-
szê siê, ¿e by³o to mo¿liwe, ¿e sta³o siê
faktem, poniewa¿ poczynaj¹c od wczesnej
m³odo�ci � zw³aszcza po lekturze Trylogii
Sienkiewicza i Pana Tadeusza � zawsze
pragn¹³em zobaczyæ miejsca o szczegól-
nym znaczeniu dla Polski, mojej Ojczy-
zny. Pragn¹³em zobaczyæ i poznaæ miej-
sca, w których rozgrywa³y siê wielkie bitwy
lub dokonywa³y zdarzenia rozstrzygaj¹ce
o losie Polski. Czyli zobaczyæ i poznaæ te
miejsca, gdzie Polacy i inni obywatele
pañstwa polskiego anga¿owali w twórczy
sposób swoje talenty, uzdolnienia i umie-
jêtno�ci w budowaniu dobra wspólnego,
w tworzenie znakomitych dzie³, które s¹
wyrazem prawdziwej kultury, a wiêc tej
rzeczywisto�ci, która jest w³a�ciwa cz³o-
wiekowi jako wyraz cz³owieczeñstwa, któ-
ra go uszlachetnia i przypomina mu o jego
wielkiej godno�ci. Godno�ci nadanej mu
przez samego Stwórcê.

Odwiedzanie i zwiedzanie Kresów daje
Polakowi okazjê i wrêcz sk³ania go do roz-
wa¿añ na temat przebiegu zdarzeñ historycz-
nych, które wi¹¿¹ siê mniej lub wiêcej �ci�le
z Polsk¹ dawn¹ i wspó³czesn¹. Kresy sk³a-
niaj¹ równie¿ do refleksji nad przebiegiem
zdarzeñ i procesów dziejowych, które roz-
strzyga³y i rozstrzygaj¹ nadal o losie naro-
dów i pañstw. Ale te¿ o losie rodzin i wielu
innych spo³eczno�ci ludzkich, co ma oczywi-
�cie decyduj¹cy wp³yw na kszta³towanie siê
losu poszczególnych jednostek, które do tej
oto rodziny, do tej oto spo³eczno�ci, do tego
oto narodu czy pañstwa przynale¿¹.

Ten rodzaj rozwa¿añ prowadzi do roz-
wa¿añ o szerszym zasiêgu: historycznych
i �ci�le filozoficznych, w nich za� zw³aszcza
i przede wszystkim � etycznych. Chrze�ci-
janin, pragn¹cy byæ chrze�cijaninem �wia-
domym i autentycznym, nie mo¿e zwolniæ
siê z badañ, których przedmiotem s¹ te same
zdarzenia i procesy widziane w �wietle
prawd i kryteriów teologicznych.

Je�li Kresom i ich dziejom przypatruje
siê Polak ceni¹cy i kochaj¹cy sw¹ Ojczy-

znê, nie mo¿e nie stawiaæ pewnych kon-
kretnych pytañ i nie szukaæ na nie odpowie-
dzi. Do takich pytañ zaliczam przede wszyst-
kim nastêpuj¹ce:

Jak to siê sta³o, ¿e Polska Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów w stosunkowo krótkim
czasie uleg³a takiemu os³abieniu, tak wiel-
kiej degradacji, ¿e trzy s¹siednie pañstwa
o zapêdach imperialnych mog³y sobie po-
zwoliæ na tak spektakularn¹ i zbrodnicz¹ gra-
bie¿, jak¹ by³y poszczególne rozbiory? Jak
mog³o doj�æ do tego, ¿e tak wielkie pañ-
stwo, pañstwo wielowiekowych tradycji,
pañstwo o ogromnym dorobku kulturowym,
mog³o znikn¹æ z map Europy? Szukaj¹c od-
powiedzi na te pytania, spraw¹ istotn¹ jest
dociekanie maj¹cej za cel znalezienie przy-
czyn, które do takich w³a�nie skutków do-
prowadzi³y.

Wnikliwe studium dziejów ojczystych
przyczyny te odkrywa i wyra�nie wskazuje
wszystko to, co doprowadzi³o do takiej s³a-
bo�ci pañstwa, ¿e próby ratowania go nie
przynios³y oczekiwanych skutków, nie ocali³y
Polski. By³y spó�nione, nie uda³o siê wpro-
wadziæ w ¿ycie koniecznych reform. Nad
Polsk¹ zapad³y mroki porozbiorowej niewoli.

Heroiczny patriotyzm wielu pokoleñ Po-
laków, patriotyzm nie cofaj¹cy siê przed
najwiêkszymi ofiarami oraz m¹dro�æ i wysi-
³ek szlachetnych i wielkich duchowo przy-
wódców, przynios³y wreszcie bezcenny owoc
odzyskanej niepodleg³o�ci. Niestety tylko na
dwadzie�cia lat.

Zniszczona przez dwa totalitaryzmy
Polska nie mo¿e otrz¹sn¹æ siê z tragicz-
nych nastêpstw degradacyjnych dzia³añ
obydwu okupantów, niemieckiego i sowiec-
kiego. Z wielkim trudem pod¹¿a do koniecz-
nej we wszystkich istotnych dziedzinach
¿ycia równowagi. Wci¹¿ pojawiaj¹ siê wie-
lorakie trudno�ci, z którymi trudno sobie
poradziæ.

Czy Polacy zrozumiej¹ prawdê, ¿e roz-
k³ad ¿ycia narodów i pañstw zaczyna³ siê
i zaczyna od lekcewa¿enia zasad etycznych
i moralnych, od lekcewa¿enia norm, które
obowi¹zuj¹ ka¿dego cz³owieka w ka¿dym

Ks. Józef Pyrek SDS

REFLEKSJE PIELGRZYMA KRESOWEGO
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czasie? Czy Polacy zrozumiej¹, ¿e budo-
wanie zdrowych duchowo spo³eczno�ci ludz-
kich powinno siê zaczynaæ od przyjêcia za
fundament ¿ycia takich w³a�nie norm?

Oby dzi� i pó�niej Polacy potrafili rozpo-
znaæ tych fa³szywych proroków i deprawa-
torów, którzy umiej¹ udawaæ dobroczyñców
i ludzi nieskazitelnych. Oby rozpoznawszy
ich, potrafili przeciwstawiæ siê szerzonej
przez nich wielopostaciowej destrukcji. De-
strukcji szerzonej za pomoc¹ podstêpnych
metod dzia³ania. Dlatego szczególnie nie-
bezpiecznej.

Polska wci¹¿ potrzebuje m¹drych i uczci-
wych wychowawców oraz podobnie m¹-
drych i uczciwych przywódców, którzy po-
prowadz¹ naród i pañstwo ku prawdziwym
i godnym cz³owieka warto�ciom.

28 I 2005 r.

Powy¿szy piêkny i m¹dry tekst nadszed³ do
nas... z Tirany, gdzie Autor czasowo przebywa.
W przewodnim li�cie Ksi¹dz napisa³ m.in.:

... Przedstawiam tekst o zabarwieniu patrio-
tycznym. Podejmujê w nim próbê zachêcenia
Czytelników do takiej refleksji, która owocuje rze-
telnym mi³owaniem Ojczyzny i tak¹ postaw¹ ¿y-
ciow¹, która skutecznie przyczynia siê do czy-
nów wspomagaj¹cych odradzanie siê Polski i jej
zdrowy rozwój...

Serdecznie dziêkujemy. Szczê�æ Bo¿e w al-
bañskiej misji!

30 marca 2005 r. zmar³ w Krakowie

�p.
prof. dr ANDRZEJ OLSZEWSKI

Urodzony w r. 1930 i wychowany we Lwowie,
absolwent UJ, historyk sztuki;
1958�1986 pracownik naukowy

w Katedrze Historii Architektury Polskiej PK,
1986�2000 profesor Akademii Pedagogicznej
w Krakowie. Wybitny specjalista w zakresie
sztuki sakralnej polskiego �redniowiecza.

W latach 1995�1999 by³ cz³onkiem
Rady Redakcyjnej �Cracovia-Leopolis�

W nastêpnym numerze zamie�cimy
wspomnienie o Andrzeju.

¯onie i Córce Zmar³ego sk³ada
 bardzo serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu
Redakcja Kwartalnika CRACOVIA-LEOPOLIS

Tadeusz Czerny

WYKONYWA£
CZYNY ZWYCZAJNE
W SPOSÓB
NADZWYCZAJNY
S³uga Bo¿y Wenanty
Katarzyniec (1889�1921)

Kilka miesiêcy temu minê³o 115 lat od
jego urodzenia. W swoich notatkach zapi-
sa³: Wszystkie moje starania maj¹ zmierzaæ
do tego, aby siê Panu Bogu podobaæ. Kim
by³ ten m³ody, cichy i skromny zakonnik, któ-
rego doczesne szcz¹tki spoczywaj¹ w pod-
ziemiach ko�cio³a w Kalwarii Pac³awskiej?
Czy jego postaæ i styl ¿ycia mog¹ co� po-
wiedzieæ wspó³czesnemu cz³owiekowi?

Urodzi³ siê 7 pa�dziernika 1889 r. we
wsi Obydów, nale¿¹cej do parafii Kamionka
Strumi³owa (archidiecezja lwowska). Na
chrzcie otrzyma³ imiê Józef. Rodzicami jego
byli ma³orolni wie�niacy Jan Katarzyniec
i Agnieszka z domu Kozdrowicka.

W rodzinnym Obydowie zaliczy³ trzy kla-
sy szko³y ludowej. Dalej uczêszcza³ przez
3 lata do szko³y w Kamionce Strumi³owej.
W 1903 r. ukoñczy³ szko³ê i chcia³ siê dalej
kszta³ciæ, bo pragn¹³ zostaæ kap³anem.
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Wszelkie jednak projekty rozbija³y siê
o ubóstwo rodziców, którzy w koñcu zdecy-
dowali siê pos³aæ syna do szko³y wydzia³o-
wej w niedalekim Radziechowie. Utrzymy-
wa³ siê tam z udzielania korepetycji, za�
wolny czas spêdza³ na czytaniu ksi¹¿ek
dostarczanych mu przez dyrektora szko³y.
Ukoñczy³ j¹ po roku ze �wiadectwem celu-
j¹cym.

W 1904 r. podj¹³ dalsz¹ naukê w semi-
narium nauczycielskim we Lwowie. W cza-
sie wakacji w 1907 r. zg³osi³ siê do oo. Fran-
ciszkanów z pro�b¹ o przyjêcie do zakonu,
jednak tamtejszy prowincja³ poleci³ mu naj-
pierw ukoñczyæ szko³ê. W roku nastêpnym,
po zdaniu matury, zosta³ przyjêty i przybra³
zakonne imiê Wenanty. Po rocznym nowi-
cjacie z³o¿y³ pierwsze �luby zakonne i wyje-
cha³ do Krakowa, gdzie w klasztorze swego
zakonu odby³ studia filozoficzno-teologicz-
ne. Tam te¿ w 1912 r. z³o¿y³ �luby wieczy-
ste, a 2 czerwca 1914 r. otrzyma³ �wiêcenia
kap³añskie.

W czasie wakacji 1914 r. wyjecha³ do
Obydowa, by w swej rodzinnej wsi odprawiæ

prymicje. Tu zasta³ go wybuch I wojny �wia-
towej. Gdy z trudem przedosta³ siê do Lwo-
wa, zosta³ przydzielony do pracy duszpa-
sterskiej w Czyszkach, parafii po³o¿onej
12 km na wschód od Lwowa. Po rocznej
pracy duszpasterskiej odwo³ano go do Lwo-
wa i powierzono � mimo m³odego wieku �
obowi¹zki magistra nowicjatu � wychowaw-
cy m³odzie¿y zakonnej. Ten wa¿ny i trudny
obowi¹zek pe³ni³ przez 5 lat (1915�20).
W�ród wiernych o. Wenanty zas³yn¹³ jako
gorliwy zakonnik, doskona³y kaznodzieja
i niezmordowany spowiednik.

Ojciec Wenanty by³ s³abego zdrowia, ze
sk³onno�ci¹ do gru�licy p³uc. Od 1918 r. jego
stan zacz¹³ siê pogarszaæ. Rozwój choroby
wstrzymywa³y krótkie odpoczynki w Hana-
czowie lub Kalwarii Pac³awskiej. Niestety
sta³y postêp gru�licy uczyni³ go niezdolnym
do pracy wychowawczej i w koñcu musia³
pozostaæ w Kalwarii Pac³awskiej na sta³e.
Tam 31 marca 1921 r. o godz. 6 wieczorem
zakoñczy³ swoje godne ¿ycie. Cia³o z³o¿o-
no na miejscowym cmentarzu, jednak ro-
sn¹cy kult �wi¹tobliwego kap³ana spowo-

Naszym zdaniem

Prawda obowi¹zuje
wszystkich...

Przyjmujemy jako rzecz oczywist¹ ró¿-
nicê miêdzy osobami � zw³aszcza na wy-
sokich szczeblach � �wieckimi i duchow-
nymi. Osoby �wieckie wysoko postawione
to zazwyczaj politycy, których wypowiedzi
i dzia³ania s¹ (ale nie musz¹ byæ) dykto-
wane polityk¹, koniunktur¹ i wcale nie
musz¹ byæ m¹dre, choæ przekonywuj¹co
podawane.

Inaczej osoby duchowne. Z samej isto-
ty naszej w i a r y  wynika, ¿e ich s ³ o w o
przyjmujemy jako p r a w d ê. Czasem du-
chowni wychodz¹ jeszcze dalej � poza swo-
je duszpasterstwo i teologiê � s¹ filozofami,
historykami, znaj¹ siê na sztuce, bywaj¹
poetami. To, co czyni¹ w tych dziedzinach,
wzbogaca ich i nasz¹ wiarê i wiedzê. Wte-
dy tak¿e w sprawach ziemskich w uwag¹
s³uchamy ich wypowiedzi. Pod warunkiem,
¿e ich kompetencje s¹ niekwestionowane.

Dlatego smutek ogarnia, gdy padaj¹
s³owa, które nie �wiadcz¹ o ¿adnej wiedzy
ani wyczuciu, a tylko o ca³kiem dora�nych
intencjach, obliczonych na aplauz ze stro-
ny tego, do którego owe s³owa s¹ kierowa-
ne, nie bacz¹c (albo nie wiedz¹c), ¿e go-
dz¹ w prawdê i godno�æ tych, w których
imieniu (?) s¹ wypowiadane.

Z ogromn¹ przykro�ci¹ trzeba wiêc
zwróciæ uwagê na s³owa, jakie pad³y ze
strony ks. kardyna³a Józefa Glempa w li�-
cie* do kard. Huzara, g³owy Cerkwi greko-
katolickiej. Oto nasz dawny prymas**
w tek�cie stosownym do dialogu dwóch
dostojników ko�cielnych, napisa³ m.in.:
Prawda jest nieraz bolesna. Uparte polo-
nizowanie ruskiej ludno�ci dzisiejszej Ukra-
iny poprzedza³o rusyfikacjê, co by³o ogrom-
n¹ krzywd¹ dla ludno�ci zamieszkuj¹cej
Ukrainê. [...]

Eminencjo! Im wy¿sze stanowisko �
nade wszystko w Ko�ciele � tym wiêkszej
odpowiedzialno�ci za s³owa nale¿y ocze-
kiwaæ. Zdajemy sobie sprawê, ¿e dostoj-
nik nie musi znaæ historii (nie tak dawnej
zreszt¹), ma od tego doradców czy sekre-
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dowa³, i¿ w 1950 r. jego doczesne szcz¹tki
przeniesiono do podziemi kalwaryjskiej �wi¹-
tyni. Równocze�nie podjêto proces ko�ciel-
ny, a nastêpnie � w Rzymie � w³a�ciwy pro-
ces beatyfikacyjny.

Ojciec Wenanty Katarzyniec przez ca³e
swe zakonne i kap³añskie ¿ycie by³ uwa¿a-
ny za �wiêtego. Jego prze³o¿eni, profesoro-
wie, wspó³bracia zakonni, ludzie �wieccy �
uwa¿ali go za wzór postêpowania. Opiniê
�wiêto�ci potwierdzi³y widoczne znaki, od-
bierane przez wielu, którzy uciekali siê
i nadal uciekaj¹ pod jego opiekê w swych
potrzebach duchowych i doczesnych.

Mo¿e powstaæ pytanie, czy tak krótkie
¿ycie, jakie by³o dane o. Wenantemu, oraz
jego odciêcie od �wiata murem klasztornym
� mo¿e byæ wzorem dla wspó³czesnego cz³o-
wieka? Odpowied� na to da³ o. Maksymilian
Kolbe, serdeczny przyjaciel Wenantego:

¯ycie to dowiod³o, i¿ idea³ doskona-
³o�ci zakonnej jest osi¹galny w stopniu
heroicznym w najzwyklejszych warun-
kach i przy wykonywaniu najprostszych

czynno�ci. Wykonywa³ bowiem swe obo-
wi¹zki starannie i dok³adnie, praktyko-
wa³ g³êbokie skupienie, by³ stale tam,
gdzie trzeba by³o pomóc, zast¹piæ innych,
wykonaæ niemi³e zajêcie, spe³niæ wiernie
obowi¹zki nawet z nara¿eniem swego
zdrowia. Wykonywa³ czyny zwyczajne
w sposób nadzwyczajny.
Opracowano na podstawie tekstów o. Edwarda
Staniukiewicza i br. Andrzeja Zaj¹ca.

Od kilku lat w marcu, w rocznicê �mierci
S³ugi Bo¿ego Wenantego, oraz na sierpnio-
wym odpu�cie w Kalwarii Pac³awskiej spo-
tykaj¹ siê m³odzi franciszkanie z ca³ego kra-
ju i wierni z obu stron kordonu na modlitwê
o Jego beatyfikacjê. Warto, by i �rodowiska
TMLiKPW w³¹czy³y siê do tego dzie³a, tym
bardziej ¿e letni¹ pielgrzymkê do Kalwarii
Pac³awskiej mo¿na po³¹czyæ ze zwiedze-
niem tej czê�ci Bieszczad, Przemy�la, zam-
ków w Krasiczynie i Lesku, a tak¿e wa¿-
nych dla polsko�ci miejscowo�ci tu¿ za kor-
donem: Dobromila, Felsztyna, Chyrowa,
Turki. Bardzo zachêcamy.

tarzy. Po ludzku rzecz rozpatruj¹c, mo¿na
sobie wyobraziæ, ¿e kto� pisze, a kto� to
weryfikuje, maj¹c na uwadze powagê do-
stojnej Osoby. Kto� siê wiêc mo¿e nie
spisa³?***

Przechodz¹c do rzeczy: nie jest praw-
d¹ uparte polonizowanie ruskiej ludno�ci.
Najlepszy dowód, ¿e w ci¹gu sze�ciu wie-
ków polsko�ci naszych ziem wschodnich,
czyli Ma³opolski Wschodniej lub Wo³ynia �
ruska mniejszo�æ narodowa w Polsce nie
spolonizowa³a siê � bo nikt jej do tego nie
zmusza³. Przeciwnie � magnaci budowali
im cerkwie. Spolszczy³a siê ruska arysto-
kracja i szlachta, bo tak by³o bli¿ej do dworu
królewskiego (a zajêli najwy¿sze stanowi-
ska!). Jak¿e wiêc porównaæ z polsk¹ tole-
rancj¹ � Angliê, która zdo³a³a wprowadziæ
bez reszty swój jêzyk w Szkocji, Walii,
nawet Irlandii? Albo Francjê � w Bretanii,
Alzacji, Lotaryngii? Albo Rosjê, która na
wschodniej Ukrainie, nawet w stolicy �
Kijowie, narzuci³a rosyjski jêzyk? Polska
nawet nie próbowa³a, bo perspektywiczne
patrzenie by³o jej n i e s t e t y obce (i tak
do dzi�...).

U nas by³o wiêc o d w r o t n i e. Dopie-
ro arcybiskup Józef Bilczewski � dzi� ju¿
�wiêty � na pocz¹tku XX w. zwróci³ uwagê
na katastrofalny brak ko�cio³ów na Podo-
lu, bo jego poprzednicy nie dbali o to.
Polacy chodzili wiêc z konieczno�ci do cer-
kwi, a to zaowocowa³o oczywi�cie ruteni-
zacj¹. Akcja budowy niezbêdnej sieci ko-
�cio³ów by³a spó�niona o parêset lat.

Tamto jednak by³o zaniedbaniem, a nie
dzia³aniem celowym. A teraz?

W³a�nie t e r a z, w naszych czasach,
ludzie naszego Ko�cio³a � chyba nie z w³a-
snej inicjatywy, ale z uporem godnym lep-
szej sprawy � pracuj¹ nad wynarodowie-
niem niedobitków polskich w pañstwie
Ukraina. I to nie tylko tam daleko, na praw-
dziwej Ukrainie, ale i na ziemiach przez
sze�æ wieków polskich. Liczni (choæ nie
wszyscy) nadgorliwi ksiê¿a i zakonnice,
przysy³ani z Polski, likwiduj¹ msze i kate-
chezê po polsku, nawet tam, gdzie zg³a-
szane s¹ sprzeciwy wiernych. Niegodzi-
wo�æ � nie mo¿emy nie u¿yæ tego s³owa �

dokoñczenie na s. 11
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PRYWATNE ZBIORY
BIBLIOTECZNE
LWOWA I KRAKOWA
Ossoliñscy i Baworowscy
oraz Czartoryscy

Za³o¿ycielem Zak³adu Narodowego
im. Ossoliñskich, popularnie zwanego
Ossolineum, by³ pochodz¹cy z tego

rodu Józef Maksymilian, pisarz, historyk
i kolekcjoner, pod koniec ¿ycia osiad³y
w Wiedniu, gdzie przez czas jaki� piastowa³
nawet stanowisko prefekta nadwornej biblio-
teki. Przede wszystkim jednak po�wiêci³ siê
gromadzeniu polskich rêkopisów i starodru-
ków. Wspomagali go w tym przedsiêwziê-
ciu Samuel Bogumi³ Linde oraz Jerzy Sa-
muel Bandtke. Powzi¹wszy decyzjê o prze-
kazaniu swoich zbiorów spo³eczeñstwu ga-
licyjskiemu, rozwa¿a³ kolejne ulokowanie ich
w Krakowie, Zamo�ciu (dopóki nale¿a³ do
Austrii), Tarnowie, by ostatecznie wybraæ
Lwów. W tym celu ustanowi³ w 1817 roku
fundacjê, zak³adaj¹c¹ utworzenie biblioteki,
towarzystwa naukowego, wydawnictwa
i drukarni, do których do³¹czy³o nastêpnie
muzeum, bêd¹ce darowizn¹ Lubomirskich,
którzy w zamian stali siê dziedzicznymi ku-
ratorami literackimi zak³adu.

Po �mierci Ossoliñskiego kolekcja prze-
wieziona zosta³a z Wiednia do Lwowa przez
Gwalberta Pawlikowskiego, sk¹dinn¹d rów-

nie¿ za³o¿yciela prywatnej bi-
blioteki w rodowej Medyce.
Na potrzeby nowej placówki
zakupiono zabudowania daw-
nego ko�cio³a i klasztoru kar-
melitanek trzewiczkowych,
zdewastowane wskutek po¿a-
ru wojskowych magazynów,
jakie tam urz¹dzono po kasa-
cie zakonu. Adaptacji obiektu
do nowych funkcji podj¹³ siê
spo³ecznie Józef Bem, prze-
bywaj¹cy w³a�nie we Lwowie.
Zanim j¹ ukoñczono, ju¿
w 1827 r. Ossolineum rozpo-
czê³o dzia³alno�æ, a jego

pierwszy dyrektor, ksi¹dz Franciszek Siar-
czyñski, przyst¹pi³ do wype³niania statuto-
wych obowi¹zków od publikacji biuletynu
Czasopism Naukowy Ksiêgozbioru Publicz-
nego im. Ossoliñskich (na marginesie nale-
¿y zauwa¿yæ, ¿e z pocz¹tku zaborcze w³a-
dze nie zgadza³y siê na umieszczenie okre-
�lenia narodowy w nazwie instytucji). Jego
nastêpca Konstanty S³otwiñski otworzy³
6 wrze�nia 1832 roku czytelniê, wprowadzi³
katalog kartkowy, wreszcie uruchami³ dru-
karniê, spod której prasy zaczê³y wychodziæ
równie¿ nielegalne publikacje patriotyczne
(w tym Ksiêgi narodu polskiego i pielgrzym-
stwa polskiego A. Mickiewicza), opatrywa-
ne fa³szywymi datami i miejscami wydañ
(najczê�ciej dla zmylenia zaborcy wskazy-
wano Warszawê, Pary¿ czy Lipsk). Pomimo
tego fortelu ich nag³e i liczne pojawienie siê
wzbudzi³o podejrzenie, i¿ drukowane s¹ na
miejscu. Dwie kolejne rewizje w siedzibie
Ossolineum doprowadzi³y w 1834 r. do
aresztowania i skazania S³otwiñskiego na
osiem lat twierdzy w tyrolskim Kufsteinie oraz
zamkniêcia placówki na okres piêcioletni.
Do jej reaktywowania dosz³o pod kierownic-
twem Adama K³odziñskiego, który w 1842
roku wznowi³ wydawanie biuletynu, w �rod-
kowej czê�ci gmachu � tzw. rotundzie �
urz¹dzi³ galeriê sztuki, a sze�æ lat pó�niej
przywróci³ do ¿ycia czytelniê i drukarniê. Dla
pozyskania niezbêdnych funduszy wynaj¹³
pomieszczenia Zak³adu na posiedzenia Sta-
nów Galicyjskich. Ossolineum bardzo szyb-
ko sta³o siê o�rodkiem ¿ycia naukowego
i kulturalnego Lwowa, a znajduj¹ce siê na
jego terenie salony w mieszkaniu K³odziñ-
skiego go�ci³y na wtorkowych wieczorach
takie znakomito�ci, jak Kornel Ujejski czyta-
j¹cy swoje utwory czy improwizuj¹cy na for-
tepianie Franz Liszt w czasie pobytu w 1847 r.

W okresie Wiosny Ludów do szacownej
instytucji wdziera siê polityka: odbywaj¹ siê
tu wiece, a na dziedziñcu æwiczenia z musz-
try przeprowadza �wie¿o utworzona Gwar-
dia Narodowa. W obliczu ostrza³u artyleryj-
skiego miasta ze wznosz¹cej siê nad Osso-
lineum cytadeli K³odziñski wszed³ w sk³ad
delegacji pertraktuj¹cej z genera³em Wilhel-
mem Hammersteinem warunki kapitulacji,
ale po ostatecznym st³umieniu d¹¿eñ wol-
no�ciowych utraci³ posadê. Wszelako tym
razem nie zamiera dzia³alno�æ Zak³adu i to
pomimo naznaczenia przez w³adze komi-
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sarza w osobie Maurycego Dzieduszyckie-
go. Faktycznie zarz¹dzaj¹cy bibliotek¹ Jan
Szlachtowski wprowadzi³ nowatorskie jak
na owe czasy uporz¹dkowanie ksiêgozbio-
ru w oparciu o tzw. numerus currens, czyli
nastêpstwo bie¿¹cych wp³ywów inwentarzo-
wych, w przeciwieñstwie do powszechnego
wtedy podzia³u tematycznego. Natomiast
kolejny dyrektor August Bielowski podj¹³
siê reedycji S³ownika Jêzyka Polskiego Lin-
dego, a ponadto zainicjowa³ wydawanie serii
historycznych tekstów �ród³owych � Monu-
menta Poloniae historica. Pe³n¹ stabilizacjê
osi¹gn¹³ Zak³ad pod rz¹dami Wojciecha
Kêtrzyñskiego. Trzon nieustannie wzboga-
canych zbiorów stanowi¹ cenne manuskryp-
ty (np. kronik Galla Anonima i Wojciecha
Kad³ubka) oraz inkunabu³y, do których do³¹-
czaj¹ skupywane autografy twórców dzie-
wiêtnastowiecznych (np. J. S³owackiego,
które pos³u¿y³y Juliuszowi Kleinerowi do
pomnikowego wydania jego dzie³). Ju¿
w dobie galicyjskiej autonomii Ossolineum
otrzyma³o w 1878 r. przywilej na wy³¹czn¹
publikacjê polskich podrêczników, ale nie
uzyska³o prawa do egzemplarza obowi¹z-
kowego druków z terenu austriackiego za-
boru. Mimo tego mog³o siê pochwaliæ naj-
pe³niejszym do I wojny �wiatowej zasobem
polskich czasopism. Jego zbiory powiêksza-
³y siê te¿ dziêki darowiznom, jak np. biblio-
teka Pawlikowskich (potomków wspomnia-
nego na pocz¹tku Gwalberta), stanowi¹ca
odrêbny dzia³, równie¿ w sensie lokalizacji
(udostêpniona w 1921 r. w budynku przy
ulicy Trzeciego Maja 5), czy archiwa gminy
ormiañskiej oraz Towarzystwa Sztuk Piêk-
nych. W wolnej ju¿ Polsce przyznano Osso-
lineum prawo do egzemplarza obowi¹zko-
wego wszelkich tytu³ów prasowych, ukazu-
j¹cych siê na terenie ca³ego kraju (rocznie
dostarczano ich oko³o dwa tysi¹ce). Powe-
towano te¿ sobie utratê monopolu podrêcz-
nikowego poprzez zawarcie umowy z rodzi-
n¹ Sienkiewicza na wy³¹czno�æ publikacji
jego dzie³. W 1932 r. Zak³ad przej¹³ od zban-
krutowanej Krakowskiej Spó³ki Wydawniczej
Bibliotekê Narodow¹, seriê krytycznych
opracowañ polskiej i obcej klasyki literac-
kiej, co w zmienionych warunkach kontynu-
uje do dzi�. Symbolicznym wydaæ siê mo¿e,
i¿ na terenie biblioteki zmarli pierwszy i ostat-
ni lwowski dyrektor Ossolineum � Ludwik
Bernacki, którego w czasie wrze�niowego

oblê¿enia miasta w roku 1939 pochowano
w ogrodzie przylegaj¹cym do gmachu od
strony cytadeli.

Zbiory Czartoryskich, jakkolwiek starsze
od fundacji Ossoliñskich, znacznie pó�niej
udostêpnione zosta³y publiczno�ci. Ich za-
cz¹tkiem by³y kompletowane od roku 1731
ksiêgozbiory pa³acowe Aleksandra Augusta
w Pu³awach, Warszawie (gdzie w 1770 r.
skatalogowa³ je Franciszek Karpiñski), Sie-
niawie i Pary¿u. Najprê¿niej spo�ród nich
rozwija³a siê kolekcja pu³awska, a to za
spraw¹ wnuka za³o¿yciela � Adama Jerze-
go � oraz jego ¿ony Izabeli z Flemingów,
która z my�l¹ o swojej �wi¹tyni Sybylli
i Domku Gotyckim gromadzi³a autografy
s³awnych ludzi (m.in. listy Miko³aja Koperni-
ka, Josepha Haydna, Ludviga van Beetho-
vena, Tadeusza Ko�ciuszki, pierwszych
amerykañskich prezydentów). W czasie Po-
wstania Listopadowego, w które zaanga¿a-
owali siê Czartoryscy, aby uchroniæ bibliote-
kê przed gro¿¹c¹ jej ze strony Rosjan kon-
fiskat¹, wys³ano nawet w czerwcu 1831 r.
specjaln¹ ekspedycjê wojskow¹, zw. biblio-
teczn¹. To, co uda³o siê ocaliæ, przewiezio-
no do Sieniawy oraz Hotelu Lambert, pary-
skiej siedziby duchowego przywódcy Wiel-
kiej Emigracji, który w testamencie zobo-
wi¹za³ swego syna W³adys³awa do zebrania
kolekcji w jednym miejscu i oddania na u¿y-
tek narodu. W rzeczywisto�ci ju¿ od d³u¿-
szego czasu sprawowa³ on nad nimi pieczê,
a w 1874 r., wykonuj¹c wolê ojca, sprowa-
dzi³ ksi¹¿ki i eksponaty muzealne do Krako-
wa i umie�ci³ je w ofiarowanych przez mia-
sto budynkach Arsena³u i domu popijarskie-
go oraz po³¹czonych z nimi przewi¹zk¹,
a nale¿¹cych do Czartoryskich kamienicach
przy ulicy �w. Jana. Po up³ywie dwóch lat
otwarto je dla zwiedzaj¹cych i czytelników.
Jak w wiêkszo�ci prywatnych kolekcji ozdo-
bê tak¿e i tej stanowi¹ bogato iluminowane
rêkopisy (kroniki Jana D³ugosza, pisma
George�a Byrona, Adama Mickiewicza, Cy-
priana Kamila Norwida), dokumenty (akty:
Unii Horodelskiej oraz Ho³du Pruskiego)

Ossolineum.
Rys. Kobielski, 1948
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i starodruki (pierwsze wydania dzie³ Miko³a-
ja Reja, Jana Kochanowskiego, Miko³aja Ko-
pernika � tzw. norymberskie De revolutioni-
bus orbium coelestium z ekslibrisem Zyg-
munta Augusta).

Drug¹ co do wielko�ci i znaczenia pry-
watn¹ ksi¹¿nic¹ Lwowa by³o tzw. Baworo-
vianum, usytuowana w dawnym Arsenale
Sieniawskich, nieopodal ko�cio³a �w. Marii
Magdaleny. Za³o¿ycielem utrzymuj¹cej je
fundacji by³ Wiktor Baworowski, t³umacz
(m.in. poematu Victora Hugo Mazepa).
W sposób oczywisty wzoruj¹c siê na Osso-
liñskim, nabywa³ prywatne kolekcje biblio-
teczne (np. Stadnickich) b¹d� otrzymywa³
je w drodze darowizn (np. w 1858 r. od Dio-
nizego Zubrzyckiego, ukraiñskiego history-
ka ze Lwowa). Po �mierci administratorem
stworzonej przez siebie placówki uczyni³ Wy-
dzia³ Krajowy (galicyjsk¹ egzekutywê), któ-
ry doprowadzi³ w pa�dzierniku 1901 roku do
otwarcia podwojów Baworovianum dla chêt-
nych do korzystania z jego zasobów. Do
zgromadzonych tam cymeliów nale¿a³y m.in.
manuskrypty kroniki Kad³ubka oraz niemiec-
kiej Kroniki Hagena.

Gwoli �cis³o�ci nale¿y odnotowaæ istnie-
nie jeszcze jednej prywatnej biblioteki lwow-
skiej � Dzieduszyckich, ale nigdy nie zosta-
³a ona w pe³ni udostêpniona szeregowemu
gronu. W okresie miêdzywojennym dosz³o
nawet do swoistej unii personalnej pomiê-
dzy ksi¹¿nicami publicznymi i prywatnymi
w osobie Rudolfa Kotuli, który by³ jednocze-
�nie dyrektorem Biblioteki Baworowskich
oraz Uniwersyteckiej, sprawuj¹c na doda-
tek w latach 1922�25 przej�ciow¹ kuratelê
nad ksiêgozbiorem Dzieduszyckich. Stara³
siê te¿ wyra¿on¹ w testamencie wolê Ba-

worowskiego, który, posiadaj¹c w okolicach
Tarnopola maj¹tek, pragn¹³, aby powsta³a
w tym mie�cie biblioteka utworzona z du-
bletów Bavorovianum oraz spu�cizny lokal-
nej. Na jej potrzeby pozyska³ Kotula odpo-
wiedni budynek, wszelako wybuch II wojny
�wiatowej udaremni³ to przedsiêwziêcie.

Zbiory Ossolineum zamierzali wywie�æ
w g³¹b imperium zarówno biali Rosjanie
w czasie I wojny �wiatowej (wcze�niej, po
rozbiorach podobnie uczynili ze s³awn¹ Bi-
bliotek¹ Za³uskich w Warszawie, najstarsz¹
polsk¹ ksi¹¿nic¹ narodow¹, czy ksiêgozbio-
rem liceum Krzemienieckiego, który da³ pod-
waliny pod bibliotekê tworzonego w³a�nie
rosyjskiego uniwersytetu w Kijowie), jak
i czerwoni, gdy latem 1920 roku podeszli
pod Lwów (tajny rozkaz Siemiona Budione-
go). Dwadzie�cia lat pó�niej po³¹czyli Osso-
lineum z Baworovianum, do tego pierwsze-
go przenosz¹c ksi¹¿ki, a w drugim urz¹dza-
j¹c galeriê dzie³ sztuki (zbiory muzeum Lu-
bomirskich przekazano Galerii Miejskiej).
Sta³o siê to wkrótce po hucznie obchodzo-
nym przez okupanta osiemdziesiêciopiêciu-
leciu �mierci Mickiewicza, z której to okazji
urz¹dzono w Ossolineum okoliczno�ciow¹
wystawê mickiewiczianów z rêkopisem Pana
Tadeusza na poczesnym miejscu i pomimo
starañ pierwszego radzieckiego dyrektora
Zak³adu Jerzego Borejszy (przysz³ego pre-
zesa �Czytelnika�, sk¹din¹d brata nies³aw-
nej pamiêci Ró¿añskiego), by zachowaæ in-
tegralno�æ instytucji. Na tej bazie w okresie
okupacji hitlerowskiej dzia³a³a Staatsbiblio-
thek zu Lemberg, przy czym z miejsca wy-
wiezione zosta³y rysunki Albrechta Durera.
Wycofuj¹c siê w 1944 roku przed zbli¿aj¹-
cym siê frontem, Niemcy zabrali ze sob¹ nie-
które ksi¹¿ki i z³o¿yli je w Adelinie (dzi� Za-
grodno) na Dolnym �l¹sku. Znalaz³y siê tu
m.in. rêkopisy Mickiewicza, S³owackiego
i Fredry. Wraz z wydanymi po wojnie przez
w³adze radzieckie (oko³o po³owa dawnego
stanu posiadania), z³o¿y³y siê na zasób od-
tworzonego we Wroc³awiu Zak³adu Narodo-
wego im. Ossoliñskich, w³¹czonego nastêp-
nie w struktury administracyjne Polskiej Aka-
demii Nauk. W latach 90. przywrócono mu
prawn¹ samodzielno�æ. Tak jak we Lwowie,
równie¿ we Wroc³awiu siedzib¹ Ossolineum
sa zabudowania poklasztorne, tyle ¿e ró¿o-
krzy¿owców, z umieszczon¹ po�rodku bu-
dynku kopu³¹.
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W przeddniu wybuchu wojny krakowskie
zbiory Czartoryskich przeniesiono, jak przed
póltora wiekiem, do Sieniawy, gdzie znajdo-
wa³y siê dobra stanowi¹ce �ród³o finanso-
wania fundacji. Odnalezione przez Niemców,
wywiezione zosta³y z kraju, ale na szczê-
�cie uda³o siê je w wiêkszo�ci odzyskaæ.
W nowych realiach historycznych przejê³o
je pañstwo i w³¹czy³o do Muzeum Narodo-
wego. Wtedy te¿ definitywnie rozdzielono
eksponaty muzealne i ksiêgozbiór, który sca-
lono z w³asnymi zasobami bibliotecznymi
muzeum (m.in. kolekcj¹ Hutten-Czapskich).
Dla ich nale¿ytego przechowywania i udo-
stêpniania wzniesiono osobny budynek przy
ulicy �w. Marka 17, otwarty w 1961 r.

Jeszcze w 1940 r. siedzibê Ossolineum
przekazano Bibliotece im. Wasyla Stefany-
ka*, nale¿¹cej do Ukraiñskiej Akadaemii
Nauk. Sta³o siê to pretekstem, by pozosta³e
we Lwowie zbiory fundacji Ossoliñskich
(g³ównie unikalne roczniki czasopism) z³o-

¿yæ w nieogrzewanym i niezabezpieczonym
ko�ciele pojezuickim �w. Piotra i Paw³a.
Sprawa ta czeka wci¹¿ na uregulowanie
i przekazanie prawowitym w³a�cicielom
ich dóbr lub tego, co z nich zosta³o, je�li
uwzglêdni siê, ¿e s¹ one przechowywane
w warunkach ur¹gaj¹cych wszelkim normom
konserwatorskim. A na marginesie warto
zauwa¿yæ, ¿e gromadzenie ksiêgozbiorów
w zdegradowanych �wi¹tyniach wydaje siê
byæ lwowsk¹ specyfik¹, a mo¿e raczej tra-
dycyjn¹ ju¿ praktyk¹ tutejszych okupantów,
albowiem podobnie post¹piono przed dwu-
stu laty, kiedy w pobliskim ko�ciele potryni-
tarskim zlokalizowano bibliotekê niemieckie-
go Uniwersytetu Lwowskiego, od imienia
jego za³o¿yciela nazywanego Józefiñskim.

* Ukraiñski pisarz naturalista, który w swej twór-
czo�ci przywo³ywa³ obrazy z ¿ycia Bojków.
Zaprzyja�niony z W³adys³awem Orkanem,
z którym utrzymywa³ ¿yw¹ korespondencjê.
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m MUZEUM LUBOMIRSKICH WE LWOWIE

Dotar³ do nas ma³y folderek, wydany w roku
1889 przez Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñ-
skich, pt. MUZEUM IMIENIA LUBOMIRSKICH.
Poniewa¿ sprawa tego muzeum obecnie od¿y-
wa (pisali�my o tym ostatnio kilkakrotnie), przed-
stawiamy tre�æ folderku. Oryginaln¹ pisowniê
i interpunkcjê zachowano.

�p. Henryk hrabia na Wi�niczu i Jaros³awiu
ksi¹¿ê Lubomirski, obejmuj¹c wskutek umowy
z Józefem hrabi¹ Ossoliñskim, Kuratoryê �Zak³a-
du� jego imienia, kierowany mi³o�ci¹ dobra pu-
blicznego przedsiêwzi¹³ podnie�æ znaczenie tej
instytucyi, � w³¹czaj¹c doñ Muzeum po�wiêcone
zbiorom rzeczy historycznych i pami¹tkowych,
oraz dzie³ sztuki. � W tym wiêc celu, m¹¿ ten
zarówno wielkiego serca jak wznios³ego umys³u,
przeznaczy³ wszystkie swe zbiory w ksiêgach,
obrazach, medalach, staro¿ytno�ciach, b¹d� fa-
milijne, b¹d� przez siê zgromadzone, na u¿ytek
publiczny. � Nastêpnie syn jego �p. ksi¹¿ê Jerzy
Lubomirski, id¹c �ladami ojca � my�l tê rozwin¹³
i w pewnym stopniu wykona³: � w³¹czeniem do
zbiorów muzealnych znakomitej kollekcyi broni,
� zatwierdzeniem planu Muzeum, co do uk³adu
w jakim siê obecnie znajduje, � jak niemniej po-
leceniem go opiece obranego przez siê zastêpcy
�p. hr. Kazimierza Krasickiego, pod którego za-
rz¹dem uporz¹dkowanem zosta³o. Tym sposo-
bem, dziêki szlachetnej ofiarno�ci dwóch ludzi,

którzy w danym czasie, �ród ogólnej niedoli i zw¹t-
pienia, niezawahali siê ukazaæ ziomkom drogê
obowi¹zku, a z nim drogê ku lepszej przysz³o�ci,
� te dwie instytucje Ossoliñskich i Lubomirskich
po³¹czone, z których jedna obejmuje ksiêgi i rê-
kopisy, � druga przedmioty muzealne, � dope³-
niaj¹c siê wzajem � sta³y siê �ród³em obfitem dla
pracowników na polu nauk i sztuki; co wiêcej, �
budz¹c ducha i kieruj¹c lot jego ku celom piêk-
nym i wznios³ym, � utworzy³y jeden z narodo-
wych przybytków, � który z³o¿on¹ w sobie my�l
wieków i uczucia narodu, w ksiêgach, obrazach,
wojennych rynsztunkach i pami¹tkach minionej
chwa³y i klêsk, � przekazuje potomnym.

Dodaæ nale¿y, i¿ do rozwoju Muzeum, znacz-
nie siê przyczyni³a ofiarno�æ wielu osób, � które
w uznaniu donios³o�ci ogniska przystêpnego dla
korzystania ogó³u, z³o¿y³y w niprzypomem chêt-
nie swe dary; to te¿ imiona ich w Katalogu, jak
równie¿ obok ofiarowanych przedmiotów,
wdziêczno�æ ku trwa³ej pamiêci zapisa³a.

Edward Paw³owicz, Konserwator

Na 1. stronie folderku czytamy:

Muzeum otwarte codziennie, prócz Poniedzia³-
ku, rano od godz.10 do ... [?] za� we Wtorek
i Pi¹tek od godz. 3 do 5 popo³udniu. Wej�cie
bezp³atne.

Cena egzemplarza 30 ct.
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W rubryce Listy w poprzednim numerze
(CL 4/04) opowiedzieli�my o przesy³ce otrzy-
manej od dra Zbigniewa Kubasa dla nasze-
go Archiwum Wschodnich Ma³opolan. Na
podstawie zawartych tam materia³ów, a tak-
¿e artyku³u w �Przekroju� sprzed 18 lat* �
przedstawiamy postaæ tego niezwyk³ego
Lekarza. Wielu naszych Czytelników zapew-
ne o Nim s³ysza³o, ale na pewno nie wszy-
scy. Warto Go poznaæ.

Bóbrka to podlwowskie miasteczko � nie-
wielkie, ale powiatowe. Le¿y o dwadzie�cia
parê kilometrów na po³udniowy wschód od
Lwowa, a powiat bobrecki rozci¹ga³ siê
z pó³nocy na po³udnie a¿ po Dniestr, do któ-
rego wpada³a � jakby wodna o� powiatu �
rzeczka £ug, o której tak serdecznie wspo-
mina³ Jerzy Masior. W powiecie le¿y Stare
Sio³o z renesansowym zamczyskiem i Cho-
dorów ze s³ynn¹ niegdy� cukrowni¹,
a w pobli¿u znane nam z opowiadañ Czytel-
ników: masiorowskie Dobrowlany i rydlow-
ska Kremerówka. I jeszcze Brzozdowce, Bo-
rynicze i Chlebowice Wielkie. Przypomnieæ
warto, ¿e w³a�nie z Bóbrki wyruszy³ ku Krako-
wowi Franciszek Wyspiañski, ojciec Stanis³a-
wa. W okolicy Wyspiañskich by³o mnóstwo.

W tej w³a�nie Bóbrce urodzi³ siê w 1929 r.
Zbigniew Kubas. Rodzina po mieczu wywo-
dzi³a siê z Worochty, dopiero babcia przy-
sz³ego doktora � po �mierci swego mê¿a
(który zgin¹³ w I wojnie na Wêgrzech) � prze-
nios³a siê z sze�ciorgiem dzieci do Bóbrki.

Tam m³odzi za-
pu�cili korzenie,
ale w dwadzie-
�cia kilka lat
pó�niej los ich
rozrzuci³. Swe-
go ¿ycia doko-
nali w ró¿nych miejscach �wiata: w Brzozo-
wie, Krakowie, troje a¿ w Kanadzie, tylko
jedna córka w Bóbrce.

Ojciec Zbigniewa, Stanis³aw � jak i jego
rodzeñstwo � za³o¿y³ rodzinê w Bóbrce. Tam
prze¿yli II wojnê, a¿ w 1944 r. przysz³o swe
gniazdo opu�ciæ. Stanis³aw z w³asn¹ rodzi-
n¹ osiad³ niedaleko za ja³tañskim kordonem
� w Brzozowie.

Zbigniew Kubas naukê szkoln¹ rozpo-
cz¹³ w Bóbrce, kontynuowa³ w Brzozowie,
maturê zda³ w Krakowie, a studia medycz-
ne � ukoñczone w 1954 r. � na UJ/AM
w Krakowie. Nie szuka³ szczê�cia po �wie-
cie � w tym samym roku podj¹³ pracê leka-
rza w Brzozowie i tam pozosta³ do koñca
swojej zawodowej drogi.

Owe 35 lat (w tym 22 lata dyrektury) ³¹czy
siê nie tylko ze szczeblami tzw. kariery, ale
z czym� du¿o istotniejszym: wieloletni¹ bu-
dow¹ i rozbudow¹ brzozowskiego szpitala,
w g³ównej mierze pod k¹tem onkologii. Nie-
zwyk³o�æ polega na tym, ¿e dokona³ tego
nie w jednej z metropolii kraju, ani nawet
w jednym z miast wojewódzkich, lecz w ma-
³ym miasteczku powiatowym, zagubionym
w powojennej �Polsce B�. Fakt ów sta³ siê
chwalebnym dokonaniem Doktora. Dr Ku-
bas zasta³ w Brzozowie szpitalik o 40 ³ó¿-
kach, a liczbê tê z czasem powiêkszy³ dzie-
siêciokrotnie. Pod k¹tem lecznictwa onko-
logicznego powsta³o ca³e zaplecze, w tym
blok operacyjny, dzia³ teleradioterapii, przy-
chodnia.

W ka¿dym triumfie tkwi zal¹¿ek klêski.
Zorganizowany przez siebie o�rodek rako-
wy w Brzozowie zamierza³ uniezale¿niæ od
sieci szpitalnictwa ogólnego i stworzyæ nie-
zale¿n¹ placówkê, jak to ma miejsce
w Warszawie czy Krakowie. Plany doktora

Kazimierz Selda

Doktor Kubas
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jednak sz³y zbyt daleko jak na przyziemne
ambicje bli¿szego i dalszego otoczenia.
Maj¹c niewiele przed sze�ædziesi¹tk¹, dr
Kubas zrezygnowa³ ze swych marzeñ.
Z czasem opu�ci³ Brzozów, osiad³ we Wro-
c³awiu.

Dodajmy, ¿e dr Zbigniew Kubas � poza
dyrektur¹ � by³ ordynatorem oddzia³u chi-
rurgii ogólnej i onkologicznej, specjalist¹ wo-
jewódzkim do spraw onkologii, prowadzi³
specjalizacjê dla lekarzy-chirurgów. Za za-

wobec polskich wiernych jest tym wiêksza,
¿e Ko�ció³ rzymskokatolicki przetrwa³ kil-
kadziesi¹t lat komunistycznych prze�la-
dowañ (po obu stronach Zbrucza) w³a�nie
dziêki Polakom, bo przecie¿ innych rzym-
skich katolików nie by³o. Ma³o: w du¿ej
mierze grekokatolicyzm przetrwa³ dziêki
parunastu naszym Ko�cio³om, gdzie mogli
siê modliæ i spowiadaæ we w³asnym jêzy-
ku, u w³asnych ksiê¿y � we Lwowie, Sam-
borze, Stryju czy Mo�ciskach. Potem so-
bie poszli do swoich �wi¹tyñ. A tam, gdzie
n a s z y c h  ko�cio³ów nie by³o � przeszli
do prawos³awia. Albo siê zateizowali.

To, ¿e Ukraiñcy zapomnieli � ju¿ nie dziwi,
tak jak i wiele innych rzeczy. Trudno jednak
przej�æ obojêtnie obok nieodpowiedzialno-

�ci w s³owach Osób, od których powinni�my
s³yszeæ tylko prawdê � nawet w sprawach
�wieckich. A je�li prawda i godno�æ s¹ nie-
wygodne, to mo¿e lepiej przemilczeæ?

* List kard. Glempa do kard. Huzara z 7 sierp-
nia 2004, wystosowany z okazji pielgrzymki
pojednania do sanktuarium grekokatolickie-
go w Zarwanicy.

** Kard. J. Glemp, jako emeryt, nosi honorowo
i do¿ywotnio tytu³ prymasa, za� przewodni-
cz¹cym Episkopadu jest obecnie metropoli-
ta przemyski, ks. abp Józef Michalik, jednak
ju¿ bez tytu³u prymasa.

*** Dla rozeznania w omawianej sprawie propo-
nowaliby�my zapoznanie siê np. z ksi¹¿k¹
£. Kapralskiej Pluralizm kulturowy i etniczny...
(ZW �Nomos�, Kraków 2000).

Archiwum

Nasze harcerstwo
W materia³ach otrzymanych od dra Ta-

deusza Krzy¿ewskiego natknêli�my siê na
maszynopis tekstu (artyku³u) opracowa-
nego przez Eugeniusza Sikorskiego pt.
O udokumentowanie w fotografii dziejów
Harcerstwa okresu lat 1910�1945. Autor
informuje, ¿e wystawa fotograficzna Pol-
skie Harcerstwo z okresu 1911�1945 ujaw-
nia, i¿ w zbiorach Muzeum Historii Foto-
grafii w Krakowie znajduje siê przebogaty
zbiór ok. 25 tys. zdjêæ z tego zakresu. Za-
proponowa³ przeto opracowanie serii al-
bumów na tematy: dziejów ZHP, ¿ycia jego
poszczególnych jednostek organizacyj-
nych oraz ludzi dzia³aj¹cych i wychowa-
nych w ZHP.
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W zaproponowanym zestawie albumów
przewidzia³ m.in. takie has³a:
� III.1. �Sokó³�
� III.5. Udzia³ w Obronie Lwowa
� IV.31. Zlot 10-lecia we Lwowie w 1921 r.
� IV.37. I Z³az Starszego Harcerstwa w ¯a-

biem na Huculszczy�nie w 1933 r.
� IV.50. Wyprawy na narodowe zloty skauto-

we w innych krajach � c) Chor¹gwi Lwow-
skiej na Zlot Skautów w Rumunii w 1932 r.

� V. Chor¹giew Lwowska: 1�5. dru¿yny lwow-
skie, 10. Hufiec Harcerek w Tarnopolu, 11.
�rodowisko Harcerskie w T³umaczu

� XIV. Chor¹giew Wo³yñska: 1. �rodowisko
Harcerskie w Kowlu, 2. �rodowisko Harcer-
skie w £ucku.
£¹cznie przewidziano ok. 320 tematów. Pro-

blematyka wschodnioma³opolska i wo³yñska wy-
st¹pi³aby na pewno w wielu innych jeszcze te-
matach, zw³aszcza w Albumie Archiwalnym, do-
tycz¹cym ludzi: pionierów i dzia³aczy, walcz¹cych
w konspiracji II wojny, wiêzionych, poleg³ych itd.

s³ugi zosta³ Honorowym Obywatelem Mia-
sta Brzozowa.

Dr Kubas wyda³ dwie ciekawe ksi¹¿ecz-
ki. Pierwsza � to opowie�æ Jak budowa³em
szpital w Brzozowie (1996), ale szczególnie
dla nas ciekawy jest Dzienniczek (1997),
spisywany przezeñ przez pó³tora roku 1942�
�44, gdy by³ uczniem VI klasy w Bóbrce.

* Teresa Bêtkowska, Zmierzyæ siê z nowotwo-
rem, �Przekrój� 2187/1987.
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Pani Maria urodzi³a siê w roku 1901
na Zofiówce we Lwowie w zamo¿nej ro-
dzinie, zmar³a za� dnia 12 stycznia roku
1998 w Zakopanem, prze¿ywaj¹c niemal
ca³y wiek XX, zarazem wspania³y, jak
i straszny. Wspania³y dlatego, ¿e w tym
czasie ludzko�æ wst¹pi³a na zupe³nie
now¹ drogê w zakresie nauki, odkrywa-
j¹c nies³ychane horyzonty swej Ziemi
i wszech�wiata, skierowa³a architekturê
i sztukê na nowe tory, a tak¿e wytyczy³a
literaturze, poezji i muzyce nowe kierunki.
Straszny za� dlatego, ¿e w³a�nie wtedy
rozpêta³y siê dwie wojny powszechne,
zawi¹za³y siê mordercze re¿imy totalitar-
ne i dokonano zbrodni ludobójstwa.

Pani Maria, wychowana i wykszta³co-
na we Lwowie, jedna z pierwszych kobiet,
jakie uzyska³y dyplom �wietnej Politech-
niki Lwowskiej, uratowa³a swe ¿ycie ucho-
dz¹c w roku 1940 do Stanów Zjednoczo-
nych i uzyska³a tam wysoki stopieñ auto-
rytetu w zakresie znawstwa i nauczania
dyscyplin artystycznych. Zachowa³a go-
r¹ce i niez³omne uczucie dla rodzinnego
miasta i dla Polski, staj¹c siê w Chicago
ambasadorem polskiej kultury.

Pani¹ Mariê pozna³em w roku 1966
w okoliczno�ciach do�æ niezwyk³ych � na
wernisa¿u wielkiej wystawy skarbów z Pol-
ski �Treasures from Poland, jak¹ otwarto
z okazji millenium Pañstwa Polskiego w the
Art Institute of Chicago, Instytucie Sztuki,
bêd¹cym jednocze�nie znakomitym mu-
zeum, szko³¹ artystyczn¹ i teatrem. Wysta-
wa ta dostêpna by³a w Chicago przez trzy
miesi¹ce, od koñca wrze�nia do koñca grud-
nia, nastêpnie przeniesiona do Filadelfii i do
Ottawy. By³o to najwiêksze polskie przed-
siêwziêcie muzealnicze po II wojnie �wiato-
wej, pocz¹tkuj¹ce ca³¹ seriê podobnych wy-
staw, m.in. w Pary¿u, Rzymie i Londynie.
Chodzi³o o prezentacjê historii i kultury pol-
skiej w czasie, kiedy Europê przegradza³a
¿elazna kurtyna. Ze strony polskiej g³ów-

nym twórc¹ tej wystawy by³ profesor Stani-
s³aw Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, ale szybko uzyska³ on
poparcie i wspó³pracê profesora Jerzego
Szablowskiego, dyrektora Pañstwowych
Zbiorów Sztuki na Wawelu, i dra Jerzego
Banacha, dyrektora Muzeum Narodowego
w Krakowie, jak równie¿ ¿yczliwo�æ w³adz
ko�cielnych, szczególnie kustosza Skarbca
Katedralnego na Wawelu.

Wystawa sk³ada³a siê z samych arcydzie³.
W�ród nich znalaz³y siê zabytki o najwy¿szej ran-
dze historycznej i artystycznej: z³oty kielich
z paten¹ opatów tynieckich z XI w., krzy¿ z koron
z³otych z XIII w., herma �w. Zygmunta z XIV w.,
Madonna z Kru¿lowej � jedna z najpiêkniejszych
polskich rze�b gotyckich, rycerz rze�biony przez
Wita Stwosza, ornat Kmity, miecz prze³amany nad
trumn¹ ostatniego Jagiellona, kur srebrny krakow-
skiego bractwa kurkowego, srebrny róg gwarków
wielickich, dwa ber³a Uniwersytetu Jagielloñskie-
go z XV w., fragmenty o³tarza z legend¹ �w. Sta-
nis³awa, sze�æ g³ów rze�bionych ze stropu Sali
Poselskiej na Wawelu, osiem arrasów jagielloñ-
skich z Wawelu, miecz i ber³o króla Stanis³awa
Augusta, a nadto � osiem wedut Bellotta Canalet-
ta, obrazy Bacciarellego, Peszki, Grassiego,
Wojniakowskiego, Micha³owskiego, Rodakowskie-
go i Matejki, a tak¿e polskie stroje narodowe
i karabele. Mianowano kuratorów tej wystawy:
wicedyrektora Muzeum Narodowego w Warsza-
wie � Józefa Kojdeckiego oraz s³awnego konser-
watora � profesora Bohdana Marconiego, ja za�

Zdzis³aw ¯ygulski jun.

ZE LWOWA DO CHICAGO
Wspomnienie o Marii Lilien-Czarneckiej
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zosta³em wyznaczony jako kurator z ramienia mu-
zeów krakowskich. Poniewa¿ dobrze zna³em jê-
zyk angielski, mia³em towarzyszyæ wystawie do
samego koñca. Ze strony amerykañskiej przed-
siêwziêciu patronowali dyrektorzy Instytutu Sztu-
ki � Charles G. Gunningham i John Maxon, jak
równie¿ doktor medycyny Aleksander Rytel, je-
den z prezesów zwi¹zkowych chicagowskiej Po-
lonii. Inicjatork¹ i protektork¹ wystawy by³a w³a-
�nie pani Maria � jako aktywny profesor Instytutu.
Bezcenne obiekty przewie�li�my w obie strony
na flagowym statku ¯eglugi Polskiej, �Batorym�.

Na uroczystym otwarciu wystawy, w�ród
t³umu dam w wieczorowych sukniach obsy-
panych brylantow¹ bi¿uteri¹ i panów w czar-
nych b¹d� kolorowych smokingach, poja-
wi³a siê elita w³adz chicagowskich z bur-
mistrzem panem Richardem J. Daleyem, byli
te¿: radca Henryk Walendziak z ambasady
polskiej, przedstawiciele innych ambasad
i liczni dzia³acze polonijni. W�ród nich pani
Maria wyró¿nia³a siê sam¹ osobowo�ci¹,
niezwyk³¹ elokwencj¹ i znawstwem sztuki.
W ci¹gu nastêpnych tygodni mia³em cykl
wyk³adów o polskiej kulturze i cieszy³em siê
ze sta³ej na nich obecno�ci pani Marii. Ry-
ch³o zaprzyja�nili�my siê. Kiedy po miesi¹-
cu wyjechali do kraju moi warszawscy to-
warzysze-kuratorzy, pani Maria zapropono-
wa³a mi go�cinê w swoim piêknym miesz-
kaniu-studio przy ulicy Ontario. Pan Lambert
Tree, chicagowski milioner, mi³o�nik sztuki
francuskiej i mecenas artystów zbudowa³
tam dla nich szereg pracowni pod nazw¹
Tree Studios. Pani Maria by³a lokatorem
jednego z tych przybytków sztuki, z³o¿one-
go z wielkiej, �wietnie przeszklonej i o�wie-
tlonej sali pracownianej, nad któr¹ znajdo-
wa³a siê galeryjka z kilkoma pokojami go-
�cinnymi, w dalszej za� czê�ci lokalu � kuch-
nia, ³azienka i przyleg³o�ci. Pani Maria
urz¹dzi³a to wnêtrze stosownie do swego
polskiego gustu, zawiesi³a kobiercami i kili-
mami, obrazami i rycinami, wstawiaj¹c te¿
fortepian, rze�by i pami¹tki zakopiañskie,
pó³ki z ksi¹¿kami i kwiaty. Nad wszystkim
królowa³ jej portret jako Pani w niebieskich
rêkawiczkach*, wykonany przed wojn¹ przez
Antoniego Michalaka, pokazany na s³ynnej
nowojorskiej wystawie �wiatowej w roku
1939. Pani Maria mia³a oczy niebieskie i niski
melodyjny g³os. Stworzy³a prawdziwy salon
artystyczno-muzyczny, którego bywalcami,
oprócz miejscowych, byli wybitni Polacy

odwiedzaj¹cy Chicago, a w�ród nich Artur
Rubinstein, Witold Lutos³awski, Witold Ro-
wicki, Wanda Wi³komirska, Krzysztof Pen-
derecki, Mira Zimiñska-Sygietyñska, Tymon
Terlecki** oraz Aleksander i Wala Jantowie.

Do�wiadczaj¹c zaszczytu zaproszenia
przez pani¹ Mariê, mieszka³em wiêc w jej
studio i trwa³y pomiêdzy nami nieustanne
rozmowy � o Lwowie i o czasach przedwo-
jennych, o wojnie i o Ameryce, o sztuce
i polityce, o literaturze i muzyce. Z wielk¹
czu³o�ci¹ wspomina³a pani Maria swój ro-
dzinny ukochany gród, lwowskie ulice, pla-
ce i ko�cio³y, corso na Akademickiej i sklep
Zalewskiego, Targi Wschodnie, Bo¿e Naro-
dzenie z dzwoni¹cymi na ulicach saneczka-
mi i rozkwiecon¹ Wielkanoc, w�ród palm
i pisanek. Rozkochana te¿ w sztuce górali,
wspomina³a urok Zakopanego. Ale przed
wojn¹ pozna³a równie¿ Europê, zwiedzaj¹c
W³ochy, Angliê i Austriê. Kiedy go�ci³a
u swych krewnych w Wiedniu, w kamienicy
naprzeciw Hotelu Imperial, zobaczy³a nagle
Hitlera, jak dumnym krokiem zmierza³ do
samochodu i podnosz¹c rêkê pozdrawia³
gapiów. Zd¹¿y³a dwukrotnie byæ w Ameryce
i tam, za drugim pobytem, poznaæ swego
przysz³ego mistrza, znakomitego archtekta
Franka Lloyda Wrighta. Spotka³a go w mie-
�cie Taliesin, gdzie mia³ sw¹ pracowniê
z gromad¹ uczniów i entuzjastów. Przed-
stawiono mu j¹ jako kobietê-architekta z Pol-
ski. Zdumia³ siê i zaproponowa³ jej stypen-
dium w Taliesinie. By³a to po prostu prywat-
na szko³a architektury i jednocze�nie nowej
filozofii w tej dziedzinie, zrywaj¹cej z domi-
nuj¹cym do tego czasu stylem na�ladowa-
nia form dawnych. Wright lansowa³ archi-

Salon Marii Lilien w Chicago
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tekturê �ograniczon¹�, po³¹czon¹ z natur¹,
odpowiadaj¹c¹ istotnym potrzebom cz³owie-
ka. Najchêtniej siêga³ po pewne wzory se-
cesji, ale tak¿e sztuki prekolumbijskiej.
Uczniowie jego mieli ¿yæ w wspólnocie, two-
rz¹c, a jednocze�nie wykonuj¹c prace
w ogrodzie, w polu, w kuchni. Mówiono, ¿e
wymy�li³ �idealn¹ komunê�.

W lecie roku 1939 pani Maria powróci³a
do ukochanego Lwowa i do swej rodziny,
ale z wybuchem wojny podjê³a ucieczkê
z zagro¿onego miasta, zabieraj¹c z domu
zaledwie kilka pami¹tek. Przedziera³a siê do
Rumunii, najpierw autem, a kiedy zabrak³o
benzyny � wozem drabiniastym, a wreszcie
ciê¿arówk¹ wojskow¹ wy³adowan¹ amuni-
cj¹. W Rumunii d³ugo czeka³a na wizê ame-
rykañsk¹. Otrzyma³a j¹ z rekomendacji
Wrighta � nie zawiód³ jej przyjaciel. Potem
z Neapolu, w roku 1940, ostatnim statkiem
odp³ywaj¹cym tu¿ przed przyst¹pieniem
Mussoliniego do wojny, podró¿owa³a do
Stanów. Znów znalaz³a opiekê w Taliesinie,
aby jednak go�cinno�ci nie nadu¿ywaæ,
przenios³a siê do Chicago i tam otrzyma³a
etat profesorski w Instytucie Sztuki. Z wiel-
kim powodzeniem przez æwieræ wieku uczy-
³a tajników architektury wnêtrz. Zadziwia³a
wszystkich nie tylko wrodzonym smakiem,
ale i wszechstronn¹ wiedz¹, zw³aszcza
z geometrii wykre�lnej, w jak¹ j¹ wprawi³ we
Lwowie znakomity profesor Kazimierz Bar-
tel. W koñcu studenci chicagowscy za³o¿yli
fundacjê jej imienia, promuj¹c¹ studia ar-

chitektury. Kiedy pojawi³em siê w Chicago,
pani Maria, w atmosferze podziwu i szacun-
ku, ju¿ dobiega³a swej emerytury. Nie by³o
jej trudno przekonaæ dyrektorów Instytutu
o potrzebie polskiej wystawy.

W tym czasie Frank Lloyd Wright, jej
wielki mistrz i przyjaciel, od siedmiu lat ju¿
nie ¿y³, ale pani Maria nieustannie go wspo-
mina³a jako architekta-filozofa czy nawet
proroka. Ponoæ zaprojektowa³ i zrealizowa³
500 obiektów. Pokazywa³a mi jego s³awne
chicagowskie wille, a dopiero pó�niej zoba-
czy³em jego arcydzie³a: Muzeum Guggen-
heima w Nowym Jorku i budynki w Kalifor-
nii, a wreszcie tokijski Imperial Hotel, w któ-
rym przysz³o mi nawet nocowaæ.

Muzyka by³a równie¿ �wiatem pani Ma-
rii, zna³a siê na niej wy�mienicie, �wietnie
gra³a na fortepianie i �piewa³a. Jej siostra,
Klara Lilien Bloomfield, by³a s³ynn¹ �pie-
waczk¹ estradow¹***. Zabiera³a mnie na
koncerty do znakomitej chicagowskiej filhar-
monii. Z przejêciem i zdumieniem ujrza³em
wówczas jednego z twórców muzyki nowo-
czesnej � Igora Strawiñskiego, innym za�
razem � mistrza jazzu � Duke�a Ellingtona.
Na Bo¿e Narodzenie roku 1966 wziê³a mnie
pani Maria do miejscowo�ci Oshkosh, po³o-
¿onej w�ród lasów, blisko granicy kanadyj-
skiej. Na wzgórzu zobaczy³em roz�wietlony
dom pañstwa Kranców: Felicja Krancowa
by³a najbli¿sz¹ przyjació³k¹ pani Marii. By³o
to Bo¿e Narodzenie muzyczne: le�n¹ willê

Wspomnienie rodzinne
Maria Lilien by³a zarazem Polk¹ i Amery-

kank¹. By³a profesorem, intelektualistk¹ i artyst-
k¹, ale tak¿e �wietn¹ gospodyni¹ i wspania³¹,
ciep³¹ Pani¹. Mia³a olbrzymi¹ wiedzê i twórczy
pazur. Kocha³a ludzi i m¹drze siê nimi otacza³a.
Bywa³a wszêdzie, gdzie dzia³o siê co� wa¿nego
i twórczego. Wyk³ada³a i malowa³a swoje akwa-
relowe szkice. W swoim �licznym domu przyj-
mowa³a przyjació³ i go�ci garn¹cych siê do niej
i do atmosfery, jaka tam panowa³a. Ujmuj¹ca
aparycja, niebieskie oczy i piêkny melodyjny g³os
dope³nia³y charakterystyki jej osobowo�ci. W�ród
wielu go�ci Marii Lilien bywa³ te¿ Francuz, kpt.
Brie Taylor, adiutant genera³a amerykañskiego
George�a Pattona.

Maria Lilien by³a dobrym duchem dla Pola-
ków w Chicago. Roztacza³a opiekê nad polsk¹

m³odzie¿¹. Ka¿dy potrzebuj¹cy znajdowa³ u niej
wsparcie i realn¹ pomoc w nawi¹zywaniu za-
wodowych kontaktów na trudnym rynku amery-
kañskim. By³a to jej pasja ¿yciowa, szlachetny
obowi¹zek wobec Ojczyzny.

Kasê fundacji swego imienia stale wspiera-
³a. Fundusze zdobywa³a równie¿ ze sprzeda¿y
wyrobów Cepelii. Wyroby sztuki ludowej kupo-
wa³a w Sukiennicach podczas wakacyjnych po-
bytów w Krakowie, a tak¿e w Zakopanem. Na
spotkaniach w jej domu w Chicago znajdowa³y
chêtnych nabywców.

Znajomi i przyjaciele ¿egnali Mariê Lilien
z ¿alem i smutkiem. Zachowali we wdziêcznej
pamiêci szlachetnego cz³owieka i gor¹c¹ pa-
triotkê.

Tadeusz Lilien, Kraków
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Z JANUSZEM
WASYLKOWSKIM
rozmawia Andrzej Chlipalski

Panie Januszu, nale¿y Pan do pierwszej
linii dzia³aczy na rzecz kultury polskiego Lwo-
wa. Ja to bardzo ceniê, bo w tej dziedzinie
niezbêdna jest nasza szczególna aktywno�æ.
Urodzeni lwowiacy wykruszaj¹ siê, a w m³od-
szych pokoleniach dopiero za jaki� czas ode-
zwie siê podobne zainteresowanie � mamy
przecie¿ sporo takich sygna³ów. Taka jest jed-
nak ró¿nica, ¿e to, co my znamy z w³asnej
m³odzieñczej pamiêci, wspomaganej relacja-
mi rodziców, dziadków czy w ogóle �rodowi-
ska, z którego siê wywodzimy � dla nich bê-
dzie mimo wszystko wiedz¹ z drugiej rêki. Czyli
im wiêcej przeka¿emy, tym ³atwiej bêdzie im
tamto bogactwo zrozumieæ i przej¹æ, konty-
nuowaæ i rozwijaæ. Musimy pomóc na ró¿ne
sposoby, ¿eby umieli nie poddawaæ siê fali
fa³szu, jaka raz po raz daje o sobie znaæ.

Pana dzia³alno�æ jest wielow¹tkowa: za³o-
¿y³ Pan i prowadzi Instytut Lwowski, wydaje
�Rocznik Lwowski� i inne ksi¹¿ki o Lwowie,
pomna¿a swoje i nie tylko swoje zbiory leopo-

KTO WIE?
Kto wiedzia³by o losach pani Alicji Ko-

z³owskiej i jej m³odszego brata Mieczy-
s³awa ze Lwowa, którzy po II wojnie
mieszkali w Paczkowie, a potem w Kra-
kowie przy ul. �w. Filipa? Wiadomo�ci
o nich poszukuje p. Leszek Sawicki, za-
mieszka³y we Wroc³awiu. Ewentualne
wiadomo�ci uprasza siê kierowaæ za po-
�rednictwem redakcji CL.

wype³ni³a muzyka najlepszych wykonawców
�wiata, w�ród których znów królowa³ przy-
jaciel domu � Artur Rubinstein.

Pojecha³em z wystaw¹ do Filadelfii i do
Ottawy, by wreszcie bez szwanku powróciæ
do Polski, ale nie traci³em kontaktu z pani¹
Mari¹. Odwiedzi³a mnie potem w Krakowie,
w drodze do swego umi³owanego Zakopa-
nego. Zawsze by³a pe³na czaru i swoistej
elegancji, nie tylko m¹dra, ale i bardzo dziel-
na. Kiedy� siê jej zdarzy³o, ¿e na pustej ulicy
chicagowskiej o zmroku dopad³ j¹ z³oczyñ-
ca. Nie da³a sobie wyrwaæ torebki, pokona³a
go i zmusi³a do ucieczki. O dziwo, po sza-
motaninie pozosta³ jej w rêce zegarek ³otra.
Ot, prawdziwa lwowianka!

Gdy j¹ po raz ostatni widzia³em, nosi³a
cudowny naszyjnik meksykañski, ozdobio-
ny trupimi g³ówkami...

PRZYPISY REDAKCJI
* Obraz by³ eksponowany na weneckim Bien-

nale, pó�niej w Pittsburgu, a na koniec w No-
wym Jorku. Na skutek wybuchu II wojny �wia-
towej nie wróci³ do kraju, dziêki temu zosta³
odzyskany w Ameryce przez Mariê Lilien (wg
informacji Antoniny i Tadeusza Lilienów w Kra-
kowie).

** Lwowianin; pisarz, eseista, profesor literatury,
po II wojnie w USA (jego opowiadanie Papie-
rowa magia � patrz CL 1/01).

*** By³a uczennic¹ Marceliny Sembrich-Kochañ-
skiej. Po �mierci siostry Klary Maria Lilien ofia-
rowa³a do zbiorów polskich pozosta³e po niej
egzemplarze pierwszych wydañ pie�ni Szy-
manowskiego, a tak¿e utworów Moniuszki,
Kar³owicza oraz wiele innych zabytków muzy-
ki polskiej.
Sembrich-Kochañska by³a znakomit¹ �pie-
waczk¹ polsk¹, ur. 1858 pod Tarnopolem, wy-
chowan¹ w Bolechowie, wykszta³con¹ we Lwo-
wie, zm. 1935 w Nowym Jorku.
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litanów, pisze wiersze, a ostatnio przygoto-
wuje Encyklopediê Lwowsk¹. To ogrom do-
konañ!

Rzeczywi�cie, ale dopiero od kilkunastu
lat. Przedtem � w czasach PRL-owskich �
robi³em ró¿ne inne rzeczy, wykonywa³em kil-
ka zawodów.

Pan jest z wykszta³cenia polonist¹, prawda?
Tak, studiowa³em w latach piêædziesi¹-

tych we Wroc³awiu. Przymierza³em siê na-
wet do pracy doktorskiej o gwarze lwow-
skiej, jednak nie by³ to czas do tego sposob-
ny. Poci¹ga³o mnie dziennikarstwo, jeszcze
w Jeleniej Górze, bêd¹c w 10. klasie zacz¹-
³em pisaæ sportowe artykuliki do katowickie-
go �Dziennika Zachodniego�. W czasie stu-
diów za³o¿yli�my z kolegami pismo dla stu-
dentów i m³odej inteligencji �Pogl¹dy�.
W latach 1956�57 wydali�my 52 numery,
w tym jeden pod tytu³em �Zapatrywania�, co
by³o przejawem walki z w³adzami partyjny-
mi, które nie mog¹c sobie podporz¹dkowaæ
redakcji, postanowi³y w koñcu pismo zlikwi-
dowaæ, podobnie jak �Po prostu� w Warsza-
wie i kilka innych pism m³odzie¿owych
w Poznaniu, Krakowie i Katowicach. Wcze�-
niej jednak, bo w 1955 r. za³o¿y³em i prowa-
dzi³em pierwszy we Wroc³awiu Studencki
Teatr Satyry �Ponuracy�. Dla teatru pisa³em
skecze i wiersze, dla tygodnika fraszki, afo-
ryzmy, reporta¿e, felietony. Napisa³em te¿
pierwsz¹ swoj¹ sztukê teatraln¹ � �Wszyst-
ko przepad³o�, któr¹ jesieni¹ 1958 r. wysta-
wi³o przemyskie �Fredreum�. By³a to kome-
dia satyryczna � satyra na ówczesn¹ pol-
sk¹ dyplomacjê. Przemyska cenzura sztu-
kê przepu�ci³a, powodzenie na premierze
by³o ogromne. Niestety na drugi dzieñ zje-
cha³a do Przemy�la cenzura rzeszowska
(najg³upsza � jak wówczas mawiano � cen-
zura w Polsce) i natychmiast zdjê³a sztukê
z afisza, a przy okazji, jak siê wiele miesiê-
cy pó�niej dowiedzia³em � parê osób, które
zaakceptowa³y tê sztukê.

A jak Pan z tego wybrn¹³?
By³em m³ody, zadziorny i wierz¹cy w si³ê

argumentów. Pojecha³em do centrali cen-
zury w Warszawie wyk³óciæ siê o swoje
dzie³o. Mia³em jednak pecha, bo szefem
dzia³u teatralnego by³ akurat facet, który
wróci³ w³a�nie z jakiej� dyplomatycznej pla-
cówki i moj¹ komedyjkê potraktowa³ jako

obrazoburcze dzie³o. � Pañska sztuka jest
antyrz¹dowa i antyradziecka! � powiedzia³.
� Moja sztuka jest anty g³upocie. Dlaczego
pan uto¿samia g³upotê z naszym rz¹dem
i na dodatek ze Zwi¹zkiem Radzieckim? �
niemal wykrzycza³em. � Ja z panem w taki
sposób rozmawiaæ nie bêdê � waln¹³ piê-
�ci¹ w biurko. Ja tak¿e waln¹³em, niestety �
tylko w biurko, i krzykn¹³, ¿e z nim tak¿e
rozmawiaæ nie bêdê. Skutek by³ ³atwy do
przewidzenia. Wszystkie cenzury w Polsce
otrzyma³y pisemko, ¿e sztuki Janusza Wa-
sylkowskiego �Wszysko przepad³o� nie na-
le¿y dopu�ciæ do kolejnego wystawienia.

Co by³o dalej?
Próbowa³em jeszcze dzia³aæ we Wroc³a-

wiu. Za³o¿yli�my mutacjê tygodnika war-
szawskiego �Od nowa�, a gdy i ta inicjatywa
zosta³a utrupiona, pracowa³em w Spó³dziel-
ni Dziennikarskiej �Omnipress�, przez rok
by³em nawet sekretarzem komitetu woje-
wódzkiego... antyalkoholowego. By³y próby
za³o¿enia kolejnych teatrzyków: m³odzie¿o-
wego �Sztubak� i studentów Politechniki
�Bluff�. Pisa³em teksty i wyre¿yserowa³em
trzy programy. Wci¹¿ marzy³o mi siê jednak
dziennikarstwo, stabilizacja zawodowa i fi-
nansowa. Dowiedzia³em siê jednak � od
kolegi ze studiów, który dosta³ pracê w cen-
zurze � ¿e ja, podobnie jak inni dziennika-
rze z dawnych �Pogl¹dów�, mam zakaz eta-
towej pracy dziennikarskiej. Ale, jak mnie
przy wódce u owego kolegi poinformowa³
szef cenzury, rêce tutejszego sekretarza KW
siêgaj¹ tylko do granic województwa.

I wtedy wyjecha³ Pan do Warszawy...
W³a�nie, to by³ rok 1961. Nie mia³em

we Wroc³awiu pracy ani mieszkania... Na
szczê�cie mia³em w Warszawie rodzinê, ale
po roku zaczê³a siê kolejna sublokatorska
wêdrówka. Ale pisa³em! I to du¿o, do nie-
z³ych (w owe lata) pism: �Nowej Kultury�,
��wiata�, �Polityki�, �Przegl¹du Kulturalne-
go�, do tygodników m³odzie¿owych. Na dwa
lata zwi¹za³em siê z pismem harcerskim
�Dru¿yna�, pó�niej prawie 7 lat pracowa-
³em w �¯yciu Gospodarczym�. Równocze-
�nie publikowa³em w innych pismach afo-
ryzmy, fraszki, napisa³em kilka sztuk teatral-
nych i adaptacji, którymi zainteresowa³ siê
Teatr Polskiego Radia i Teatr Telewizji. Kil-
ka jednoaktówek wystawiono za granic¹:
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w Czechos³owacji, Szwajcarii, Anglii, ów-
czesnej RFN, Bu³garii, Kanadzie... W roku
1970 zaproponowano mi kierownictwo te-
lewizyjnego Teatru Rozrywki. Przez dwa
lata zrealizowa³em 40 spektakli w Warsza-
wie i kilkana�cie w innych o�rodkach. Uwa-
¿a³em to za przygodê swego ¿ycia, ale
w³a�nie wtedy pojawi³ siê os³awiony Maciej
Szczepañski (zwany nie bez kozery �Krwa-
wym Maciusiem�), który rozpêdzi³ wiêcej
ni¿ po³owê pracowników telewizji, likwidu-
j¹c wiele programów, w tym i mój Teatr Roz-
rywki. Pó�niej pracowa³em jeszcze w In-
terpressie, w �Przegl¹dzie Technicznym�,
ale dziennikarstwo przesta³o mnie bawiæ.
Za du¿o by³o interwencji i wymagañ nie-
zbyt m¹drych szefów. Przerzuci³em siê na
handel, tak, zacz¹³em handlowaæ ksi¹¿ka-
mi i obrazami. Chyba sta³em siê nawet nie-
z³ym znawc¹ polskiego malarstwa. Oczy-
wi�cie wszystko by³o robione po cichu, po
znajomo�ci, ale popyt by³ du¿y, bo w stoli-
cy Polski dzia³a³y wówczas zaledwie � i to
z ograniczeniami � cztery sklepy ze staro-
ciami i trzy antykwariaty ksi¹¿kowe. Pisy-
wa³em natomiast okazjonalnie do emigra-
cyjnej �Kroniki� w Kopenhadze, oczywi�cie
za darmo i pod pseudonimem.

Dogada³em siê te¿ z prof. Wieczorkiewi-
czem na temat niedokoñczonej we Wroc³a-
wiu pracy magisterskiej oraz doktorskiej na
temat gwary lwowskiej. Ale profesor nieocze-
kiwanie zmar³ i okaza³o siê, ¿e nie ma
w Warszawie specjalisty, który by móg³ po-
prowadziæ tak¹ pracê. W dodatku dowie-
dzia³em siê, ¿e pani prof. Zofia Kurzowa
pisze w Krakowie i wydaje ksi¹¿kê o polsz-
czy�nie Lwowa. Gdy zatelefonowa³em do
niej, powiedzia³a, ¿ebym siê nie trudzi³, bo
ona ju¿ wszystko opisa³a. Po wydaniu tej
ksi¹¿ki okaza³o siê, ¿e jej s³ownik liczy oko-
³o 1000 lwowskich s³ów i zwrotów, a w moich
fiszkach jest ich 4 tysi¹ce! Mo¿e jeszcze
kiedy� wrócê do tego tematu...

Zdaje siê, ¿e zbli¿amy siê do momentu,
kiedy wszed³ Pan wreszcie na najwa¿niejszy
odcinek swojego ¿ycia.

Mo¿na tak powiedzieæ. Gdy w roku 1989
powsta³o w Warszawie Towarzystwo Mi³o�-
ników Lwowa, wszed³em do jego bardzo licz-
nego wtedy zarz¹du. Po pewnym czasie
podjêto decyzjê o wydaniu Biuletynu Od-
dzia³u. Do zespo³u redakcyjnego wesz³o 8

osób, same znane i wa¿ne nazwiska, a ja
mia³em tym kierowaæ. Jednak by³o to zbyt
trudne, bo wszyscy mieli ogromnie du¿o
pomys³ów, a niezbyt wiele chêci do konkret-
nej pracy. W efekcie po pó³rocznych delibe-
racjach wysz³o powielaczowe pisemko, któ-
rym trudno by³o siê pochwaliæ. Wtedy po-
stanowi³em, ¿e mo¿na inaczej. Dobra³em
sobie ludzi mniej znanych, ale takich, na
których mo¿na by³o polegaæ. I tak powsta³
�Rocznik Lwowski� � pierwszy numer wy-
szed³ pod koniec 1991 roku. Do dzi� wyda-
li�my ich ju¿ dziesiêæ, niektóre podwójne �
to efekt braku pieniêdzy i k³opotów z uzy-
skaniem sponsorów. Numer 11 od grudnia
le¿y gotowy do druku i tak¿e czeka na spon-
sorów...

Czy Instytut ju¿ wtedy istnia³?
Za³o¿yli�mmy go w 1991 roku i zareje-

strowali�my jako dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Taki status u³atwi³ nam ¿ycie, mogli�my po-
dejmowaæ wydawnictwa. Postarali�my siê
o dotacje z Komitetu Badañ Naukowych i
mamy je do dzi�, niestety coraz skromniej-
sze. Podobno za du¿o chêtnych...

Ale wydajecie nie tylko �Rocznik Lwowski�.
Oczywi�cie, mamy ju¿ ca³¹ seriê ksi¹-

¿ek lwowskich, jednak wydawanych g³ów-
nie nak³adem autorów. Na 13 tytu³ów tylko
dla trzech dostali�my dotacje � by³ miêdzy
nimi album Wojciecha Wingralka Tam gdzie
lwowskie �pi¹ Orlêta.

Czy koszty zwracaj¹ siê ze sprzeda¿y?
Uda³o siê tylko w dwóch wypadkach, i to

po paru latach: za moje Lwowskie miszty-
ga³ki i Budzyñskiego Rozmówki Aprikozen-
kranca i Untenbauma. Do innych trzeba
dop³acaæ.

Jak sobie radzicie z obs³ug¹ takiej dzia³al-
no�ci? Wiem po w³asnych do�wiadczeniach
z naszym kwartalnikiem, który ma przecie¿
o wiele skromniejszy zakres rzeczowy i ilo-
�ciowy, ale wymogi biurokratyczne przypra-
wiaj¹ czêsto o ból g³owy.

Sami by�my nie dali rady. Te wszystkie
formalno-ksiêgowe sprawy prowadzi dla nas
Bogdan Kasprowicz w Bytomiu � tak, ten od
�Teatrzyku bez granic� � który ma tam biuro
podatkowe. Sp³acamy mu ksi¹¿kami. Zresz-
t¹ sam wyda³ u nas trzy tomiki wierszy: swo-
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jej matki Marii Bieleckiej-Kasprowicz i dwa
w³asne. Wiêc jako� sobie radzimy.

S¹ jeszcze inne formy dzia³alno�ci Insty-
tutu, prawda?

Oczywi�cie. Przede wszystkim aukcje
ksi¹¿ki i grafiki. By³o ich ju¿ dwana�cie.

Wiem co� o tym, bo niejedno stare wy-
dawnictwo lwowskie zamówi³em u Pana li-
stownie na podstawie ofert, które Pan rozsy-
³a. A gdzie Pan to wszystko zbiera? To chyba
ciê¿ka praca...

Skupujê przy ró¿nych okazjach. Ludzie
oferuj¹, a ponadto co sobota i niedziela
chodzê na bazar, na targi staroci. By³em
ju¿ dzisiaj rano, dlatego umówi³em siê
z Panem dopiero na jedenast¹. Dziêki auk-
cjom zdobywam fundusze na utrzymanie
redakcji, bogat¹ korespondencjê, transport,
magazyn...

W³a�nie! Nawet to mieszkanie jest nabite
ksi¹¿kami, obrazkami, medalami, ekslibrisa-
mi, a w szafach stosy starych fotografii i dru-
ków ulotnych.

Ten zbiór odnawia siê nieustannie. Ko-
lekcjê widokówek naby³a u mnie Biblioteka
Narodowa i wydali z tego piêkny album. Ale
nie wszystko jest na sprzeda¿. Do wielu rze-
czy, które Pan widzi, jestem bardzo przy-
wi¹zany.

Dobrze rozumiem, bo mam te¿ sporo ró¿-
nych rzeczy. Problem w tym, co z tym bêdzie
w przysz³o�ci. Przecie¿ moja rodzina, choæ
¿yczliwa temu szaleñstwu, nie bêdzie mog³a
¿yæ w�ród tych stosów ksi¹¿ek i pami¹tek, bo
ju¿ maj¹ swoje w³asne. Podobny problem ma
wiele osób i rodzin w ca³ym kraju, a dodajmy,
¿e te wszystkie zbiory powinny s³u¿yæ nauce
i pamiêci o rodzinnej Ziemi. Ale przecie¿ nie
powinno siê to rozproszyæ po dziesi¹tkach bi-
bliotek, muzeów, archiwów. I musz¹ siê zna-
le�æ ludzie, którzy przejm¹ ca³y zakres zainte-
resowania i badañ nad tym, co powsta³o i co
pozosta³o na Ziemiach Wschodnich i czym te
ziemie by³y dla Polski. Rzecz jednak w tym, ¿e
oni ju¿ nie bêd¹ pracowaæ amatorsko, jak
nasze pokolenie. Wiêc najwy¿szy czas, by�my
podjêli, czy wzmogli, zabiegi o utworzenie
ogólnopolskiej instytucji naukowo-badawczej,
z w³asnymi, przebogatymi zbiorami. Niemcy
ju¿ od dawna maj¹ swój Ostinstitut. Ale to

osobny temat, bêdziemy do niego na pewno
nieraz wracaæ.

Jakie s¹ jeszcze inne formy dzia³ania In-
stytutu?

Prowadzimy odczyty i konsultacje. Tych
pierwszych by³o przez dziesiêæ lat oko³o 140,
najwiêcej wyg³asza³ Jan Wojciech Wingra-
lek na temat Cmentarza Orl¹t. A konsulta-
cje � to pomoc magistrantom i doktorantom,
którzy pisz¹ o Lwowie, o ludziach kultury,
uniwersytecie, szkolnictwie, prasie. W tej
dziedzinie oprócz mnie dzia³aj¹ panowie
Oskar Stanis³aw Czarnik, Andrzej Mierze-
jewski i Krzysztof Smolana. Kto� intereso-
wa³ siê ¿yciem codziennym we Lwowie po
wojnie � tu mog³em jedynie wskazaæ �ród³a
i bardziej kompetentnych znawców tematu.
Ludzie pytaj¹ czasem o drobne, ale wa¿ne
dla nich informacje, trzeba wiêc szukaæ.
Agencja Produkcji Filmowej wypo¿yczy³a
u nas zdjêcia do filmu o Karolinie Lancko-
roñskiej. Ostatnio zwróci³o siê Wydawnic-
two Kluszczyñski z Krakowa o wskazanie
b³êdów w ich nowej Encyklopedii Kresów.
Jest ich tam sporo.

W Krakowie te¿ parê osób siê w to zaan-
ga¿owa³o. Ja osobi�cie wysoko oceniam tê
ksiêgê, bo ona wype³nia ogromn¹ lukê infor-
macyjn¹ dla szerokich krêgów. Ale zauwa¿am
tak¿e sporo istotnych braków...

... a nawet nieporozumieñ. Opracowywali
to zapewne m³odzi ludzie, pe³ni dobrej woli,
ale � co zrozumia³e � brakowa³o przygoto-
wania i niezbêdnego wyczucia.

Pozwolê sobie znowu na dygresjê: dzi�
mo¿e pomóc Pan i jeszcze jaka� liczba star-
szych osób. A kto pomo¿e za 10�20 lat, po
naszym, choæby najd³u¿szym ¿yciu (w zdro-
wiu)? Wiêc znowu wracam do tamtego tematu
instytucji naukowo-badawczej, skupiaj¹cej lu-
dzi, którzy nie incydentalnie, lecz profesjonal-
nie bêd¹ siê zajmowaæ tamt¹ po³ow¹ historii
i kultury polskiej. Ale skoro zeszli�my na en-
cyklopediê, to przecie¿ i Pan przygotowuje co�
bardzo szczególnego: Encyklopediê Lwowa.
Jak bêdzie wygl¹daæ, kiedy siê uka¿e?

Jest na ukoñczeniu � kwestia paru mie-
siêcy. Mam ci¹gle pewne braki, muszê siê
po raz który� wybraæ do Lwowa, ¿eby uzu-
pe³niæ szczegó³y. Bêdzie do�æ obszerna,
du¿o ilustracji. Z³o¿¹ siê na ni¹ trzy czê�ci.
Pierwsza to has³a historyczne w uk³adzie
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chronologicznym. Nastêpnie has³a rzeczo-
we � o mie�cie i najbli¿szych okolicach.
Ostatnia czê�æ � o ludziach. Jest to wiêc
raczej encyklopedyczna opowie�æ o Lwo-
wie ni¿ encyklopedia sensu stricto.

Bardzo na to czekamy i liczymy, ¿e Pan
sprostuje nieporozumienia, które zaistnia³y
w tamtej encyklopedii. ¯e w�ród lwowiaków
znajd¹ siê prawdziwi, znakomici profesorowie,
pisarze, arty�ci, lekarze, in¿ynierowie, dzia³a-
cze, za to bez Schaffów i Kuroni. Wa¿ne te¿,
by liczni tury�ci, g³ównie m³odzie¿, dowiedzieli
siê o polsko�ci Lwowa i lwowian, bo na £y-
czakowie coraz wiêcej nagrobków dostaje
niepolskie napisy � ostatnio wielki architekt
Julian Zachariewicz...

I jeszcze na koniec: nie mówili�my dot¹d
o Pana w³asnej twórczo�ci literackiej.

Wyda³em kilka ksi¹¿ek o Lwowie, m.in.
ju¿ tu wspominane Lwowskie misztyga³ki,
trzy tomiki swoich wierszy i limeryków, to-
mik aforyzmów, tomik anegdot i dowcipów
¿ydowskich ze Lwowa, kilka sztuk scenicz-
nych, a tak¿e ksi¹¿kê publicystyczno-nauko-
w¹: Na rzecz Wolnej Polski � o Towarzy-
stwie Polskim w Danii � jednej z emigracyj-
nych, niepodleg³o�ciowych organizacji,
o których niepodleg³a ojczyzna jakby zapo-
mnia³a... Przygotowujê kolejne zbiorki wier-
szy. A tak¿e aforyzmy, bo napisa³em ich
prawie 7 tysiêcy. Niestety w Polsce nikt ich
nie potrzebuje, za to drukuj¹ mi je w polskiej
prasie w Kanadzie.

Wie Pan, nie napisa³em dot¹d powie�ci.
Teraz nad tak¹ rozmy�lam � pod tytu³em
Umrzeæ we Lwowie. Rzecz ma dziaæ siê we
Lwowie przedwojennym, ale ja � jako jej bo-
hater � bêdê mia³ �wiadomo�æ i do�wiad-
czenie dzisiejsze. St¹d wynikn¹ ró¿ne pa-
radoksalne i zabawne sytuacje, spiêcia.
Mam mnóstwo pomys³ów.

Wspaniale! Czekamy na to wszystko.
I my�limy o przysz³o�ci. A za tê rozmowê
bardzo serdecznie dziêkujê � w imieniu
redakcji i Czytelników.

JANUSZ WASYLKOWSKI, ur. 1933 we Lwowie.
Mieszka³ przy ul. Reymonta (przecznica ul. Po-
tockiego). Do czasu ekspatriacji uczêszcza³ do
szko³y �w. Marii Magdaleny. Cz³onek Kolegium
�Kolekcji Leopolis� w Warszawie.

Przypominamy...
Dowiedzieli�my siê niedawno, ¿e Rosja nie

uzna³a zamordowania przez bolszewików 22 000
oficerów polskich za ludobójstwo. Zbrodnia to wielo-
p³aszczyznowa, bo dotyczy nie tylko 22 tysiêcy lu-
dzi zabitych planowo i zbiorowo, ale zarazem jeñ-
ców wojskowych, których chroni¹ wszelkie miêdzy-
norodowe konwencje. Zwa¿my, ¿e Niemcy � nie
umniejszaj¹c ich zbrodniczo�ci czasu II wojny �wia-
towej � te akurat zasady respektowali i wieleset
tysiêcy jeñców hitlerowskich oflagów i stalagów po
wojnie powróci³o do swych domów lub uda³o siê
(z ca³kiem innych powodów) na emigracjê.

Có¿, widaæ, ¿e Rosjanie owe 22 tysi¹ce uznali
nie tylko za polityczny dyskomfort, ale zarazem za
drobiazg wobec milionów w³asnych obywateli ró¿-
nych narodowo�ci, których w straszny sposób wy-
bili albo zag³odzili (z pe³nym rozmys³em i konse-
kwencj¹).

A dzi� � jak to ogl¹damy w telewizji � post-
sowieckie staruszki pokazuj¹ siê w Moskwie na ma-
nifestacjach z portretami najwiêkszego zbrodniarza
w historii �wiata � Stalina. Widaæ zapomnia³y, a mo¿e
i wtedy dobrze rozumia³y, ¿e batiuszka musi � dla
dobra radzieckiej ojczyzny i ca³ego �wiata � rozpra-
wiaæ siê z wrogami jedynie s³usznej nauki i �wietla-
nej przysz³o�ci. Tak je wszak uczono nie tylko
w szkole i komsomole � podstawy tej mentalno�ci
wynios³y zapewne z domu i cerkwi. Nie zapominaj-
my, ¿e najg³êbszym fundamentem tej mentalno�ci
jest b i z a n t y n i z m, z którym zesz³a siê nauka
i praktyka komunizmu. I jeszcze na pierwszego do-
stawa³y pensyjkê, z której da³o siê wy¿yæ do koñca
miesi¹ca, a mieszkanie i komunikacja by³y za pó³
darmo Niektórym nawet uda³o siê za dobr¹ pionier-
sk¹ postawê pojechaæ do Arteku...

No, a my z tymi 22 tysi¹cami? W³a�nie, dlacze-
go zbrodnie sowieckie ograniczamy do owych 22
tysiêcy?

A co z kilkuset tysi¹cami pomordowanych
w wiêzieniach � by tylko wspomnieæ £¹ckiego, Bry-
gidki, Zamarstynów, Z³oczów i setki innych miejsco-
wo�ci na ca³ych Ziemiach Wschodnich? A co z tymi
tysi¹cami starców i dzieci � spo�ród pó³tora miliona
deportowanych do Kazachstanu, na Syberiê, do Ar-
changielskiego Kraju � którzy nie prze¿yli, bo wia-
domo by³o z góry, ¿e prze¿yæ nie mog¹...

A mo¿e nam wyja�ni¹, ¿e ci wywo¿eni i ci mor-
dowani w wiêzieniach � to obywatele Zwi¹zku So-
cjalistycznych Republik Rad, wiêc nasze pretensje
to wtr¹canie siê w wewnêtrzne sprawy tego innego
pañstwa? Takie argumenty ju¿ by³y...

Ale my przypominamy naszym politykom, ¿e
ofiarami byli Polacy. I ¿e sowieci wymordowali nie
tylko 22 tysi¹ce Polaków.
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S³ucha³a� wód Bugu
od jutrzni
do zamkniêcia bram wieczoru
na wysepce w Sokalu.

Kapa³y ³zy jak wosk �wiec
z pielgrzymich twarzy.
S³ucha³a� skarg
i nieraz wspó³cierpi¹ca,
od Jagie³³owych czasów
� tylekroæ wynoszona z ognia �
sp³onê³a� w ogniu �wiêtolica.

Opatrzno�ci rêka
znalaz³a malarza
� na nowej desce
wymalowa³ twarz,
oczy staropolskie,
rêce.
Przyodzia³ w sukienkê.

Kule gwizda³y
� woda wzbiera³a,
krew p³ynê³a nowenn¹.
Ocala³a�.
Enkawudzista � widz¹c Twoje serce
kaza³ zabraæ
Twe lica � do Polski!

W Sokalu � wiêzienie,
a zosta³a tam Twoja po�wiata.
Przez Le¿ajsk, Kraków,
królewskim traktem
� wróci³a� na rubie¿e,
od Rzymu � na koniec �wiata.

W Hrubieszowie
szepc¹ do Ciebie
� Sokalska Pani, Pocieszenie...

jesieñ 2003 r.

Na lutowym spotkaniu w Klubie �Zau³ek� wyst¹pi³ dobrze nam ju¿ znany � z kilkunastu tomików
poetyckich i wierszy drukowanych w naszym kwartalniku � poeta Krzysztof Ko³tun. Mieszka w Che³mie,
lecz korzenie wi¹¿¹ go z Wo³yniem (rodzina pochodzi z Lubomla). Ostatnio wyda³ swój o s i e m n a s t y
zbiór wierszy, a w nim, jak we wcze�niejszych tomikach, w subtelnej poetyckiej formie u³o¿one refleksje
wo³yñskie � z Madonn¹, krzemienieckim Wieszczem, pejza¿em, tragedi¹ ludobójstwa. Pisze te¿ Ko³tun
o stronach poleskich, tarnopolskich, lwowskich...

Za zgod¹ Autora przedstawiamy dwa wiersze z nowego zbioru: pierwszy o Matce Boskiej Sokal-
skiej, której obraz po kilkudziesiêciu latach c z a s o w e g o  pobytu u krakowskich Bernardynów powró-
ci³ nad Bug � do Hrubieszowa, bli¿ej Sokala. Drugi wiersz wi¹¿e siê z niedawno obchodzon¹
60. rocznic¹ ukraiñskiego ludobójstwa na Wo³yniu (i nie tylko). St¹d tytu³ tomiku: �Psa³terz z Porycka�.
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ó³ Chowali siê z karabinami

w sadzie, za murem
� w ko�ciele modli³y siê dzieci.
Weszli Ukraiñcy
� butami podeptali modlitwê,
jak do litanii, zaczêli strzelaæ.
Do ka¿dego
w g³owê, piersi
� tarcze Chrystusowe.
£uski porani³y Dzieci¹tko
przytulone do Matki Bo¿ej.
Krwi¹ obryzgali o³tarz,
progiem ko�cio³a, stró¿k¹
sp³ynê³a na drogê
� mia³a prowadziæ
przez Ukrainê.

£zy matek, per³ami dzwoni¹c
pada³y, wokó³ Hostii.
Czy¿ nie mog³e� pos³aæ Anio³ów
herbowych, �wiêtych
z wo³yñskich ko�cio³ów,
Bo¿e Mocny!

Od sutanny zabitego ksiêdza,
z wi¹zek s³omy
� rozpalili ogieñ.
Nie zapali³ siê ko�ció³,
wys³any trupami
� d³ugo konaj¹cych,
wo³aj¹c Mi³o�æ Najdro¿sz¹
o utulenie do wiecznego snu
� m³odych oczek.

Powrzucali cia³a do do³u
� pod dzwonnic¹.
Zakopali Polaków...
Spokój...
Nigdy dot¹d Wo³yñ z Mêczenników
� nie s³yn¹³.
Teraz � odpowiadaj¹ w �wiecie
� Mêczenników Jerozolima �
w niej Poryck, Kisielin, Chrynów, Zab³oæce
i zamordowany Chrystus.

11 VIII 2003 r.
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Wielu Czytelników zna zapewne cieka-
we i urocze wspomnienia pani Aliny Dawi-
dowiczowej pt. �Zeschniête li�cie i kwiat�
(Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989).
Córka Leona Chwistka by³a przez wiele lat
powojennych wyk³adowc¹ matematyki na
Politechnice Krakowskiej.

Wszystkich lwowian, którzy tê ksi¹¿kê
poznali, na pewno ujê³y s³owa Autorki na
samym wstêpie rozdzia³u zatytu³owanego
�Lwów � pierwsze wra¿enie�. Cytujemy:
�Ojciec zachwyci³ siê Lwowem, miasto to-
nê³o w zieleni, okolica by³a ¿yzna � s³u¿¹ca
z targu przynosi³a wspania³e owoce, grzy-
by, jarzyny � ojciec twierdzi³, ¿e nawet dziew-
czêta s¹ dorodniejsze. Nie wiem, czy zgo-
dzi³by siê wróciæ, gdyby go powo³ano na
katedrê do Krakowa�. I potem ju¿ przez kil-
kadziesi¹t stron o Lwowie, o domu na �Jac-
ka Górze�, o rodzinie i �rodowisku kultural-
nym miasta, o szkole, o Borys³awiu w cza-
sie wojny.

Oto wspomnienie Autorki, wyg³oszone
przed paru laty na spotkaniu w TMLiKPW
w Krakowie.

Zacznê patetycznie � zacytujê s³owa Jana
Paw³a II, wypowiedzine do Polaków w Lon-
dynie: Wy nie jeste�cie emigracj¹ � wojna
zmusi³a was do opuszczenia swych domów.
To samo dotyczy lwowian, którzy w rodzinne
strony mog¹ je�dziæ jedynie na wycieczki.
I ja prze¿y³am tê akcjê wysiedleñcz¹, nazwa-
n¹ nies³usznie �repatriacj¹�. Nikt z nas nie
w r a c a ³  do domu, lecz go o p u s z c z a ³.

Moja osobista sytuacja by³a w tym wy-
padku mo¿e nietypowa, bo zostawiaj¹c we
Lwowie dom, którzy stworzyli moi rodzice,
i dom w Borys³awiu moich te�ciów, gdzie
mieszka³am w czasie wojny, wraca³am do
miejsca mego urodzenia � Krakowa.

Na wsi dziel¹ ludzi na �krzaki� i �ptaki� �
w Krakowskiem mówi siê krzoki i ptoki. Te
pierwsze nie ruszaj¹ siê ze swych zagród,
drugie przenosz¹ siê z miejsca na miejsce.
Mnie przypad³ w udziale los ptoka. Urodzo-
na w Krakowie, w mych wczesnych latach
nie bardzo sobie wyobra¿a³am, ¿e mo¿e co�
istnieæ poza tym miastem. I tak nadal s¹dz¹

moje dawne, wiekowe dzi� kole¿anki. To s¹
w³a�nie te straszne krzoki.

Nie mia³am 13 lat, kiedy pojecha³am
z rodzicami do Lwowa. Jak do tego dosz³o?
Ojciec mój, Leon Chwistek1, by³ filozofem,
logikiem, ale i malarzem. By³ krakowiani-
nem z urodzenia, studiowa³ i habilitowa³ siê
w Krakowie i tu zwi¹za³ siê z grup¹ malar-
sk¹ formistów. Tak pisa³ o nim Witkacy:
Chwistek uczy w gimnazjum w Krakowie,
ale nie mo¿e dostaæ katedry, bo napisa³
artyku³ do czasopisma �Nu¿ w b¿uchu�.

Tytu³ by³ programowo napisany nieorto-
graficznie. Lwów okaza³ siê bardziej wielko-
duszny i ojciec dosta³ tam katedrê logiki na
wydziale matematyczno-przyrodniczym,
wyk³ada³ tak¿e filozofiê. Na marginesie chcê
zwróciæ uwagê, ¿e mój ojciec jest twórc¹
modnego dzi�, czêsto u¿ywanego pojêcia
rzeczywisto�æ, taka lub inna. Rozró¿nienie
rzeczywisto�ci to pomys³ mojego ojca, au-
tora ksi¹¿ek Wielo�æ rzeczywisto�ci i Wie-
lo�æ rzeczywisto�ci w sztuce.

Ojciec przyjecha³ do Lwowa w r. 1930,
a ja z matk¹ w nastêpnym roku. Przyby³am
do tego miasta pe³nego drzew i ogrodów
wczesn¹ jesieni¹. Wra¿enie by³o bardzo
silne, Lwów wyda³ mi siê zupe³nie inny ni¿
Kraków. Miasto du¿o wiêksze, ulice szer-
sze, domy wy¿sze, mnó-
stwo zieleni, która otacza
miasto: Park Stryjski, Po-
hulanka, £yczaków, Wyso-
ki Zamek! W lecie moc
s³oñca, w zimie �nieg
i s³oñce. Wjecha³am w inny
�wiat.

Moim rodzicom brako-
wa³o trochê artystycznego
klimatu Krakowa, ojcu
brak by³o Akademii Sztuk
Piêknych i klimatu, który
w Krakowie wi¹za³ siê z Zie-
lonym Balonikiem, z Wy-
spiañskim. W Krakowie
nawet ludzie z innych �ro-
dowisk, ziemianie i arysto-
kraci, prowadzili rozmowy

Alina Dawidowiczowa

O Lwowie, o domu, o sobie
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o teatrze, o malar-
stwie. Lwów mia³ moc
innych spraw i wiêkszy
rozmach. W XIX wie-
ku i na prze³omie wie-
ków by³a to stolica.
Poza Uniwersytetem
by³y inne uczelnie:
przede wszystkim
Politechnika i bardzo
niedaleko miasta Du-
blany � Akademia Rol-

nicza. W kawiarniach ziemianie, przemy-
s³owcy, in¿ynierowie. Lwów by³ bardzo pa-
triotyczny. W gimnazjum Królowej Jadwigi,
w którym zdawa³am maturê, uczy³y mnie sa-
motne osoby, których narzeczeni zginêli
w Obronie Lwowa. Otwiera³y siê przede mn¹
inne obszary intelektualne, zmusza³y do
nowych przemy�leñ.

Wkrótce po naszym przyje�dzie zaczê³a
siê zima. W Krakowie mia³am ju¿ narty, ale
tylko raz zrobi³am z moj¹ ciotk¹ i z moj¹
kuzynk¹ wycieczkê do Lasku Wolskiego. We
Lwowie zamieszkali�my na Górze �w. Jac-
ka, w willi profesora zoologii Politechniki
Lwowskiej Benedykta Fuliñskiego2. Profe-
sor mia³ czterech synów i córkê, a jeden
z synów, Stefan, by³ moim rówie�nikiem. Gdy
�Jacka Góra� pokry³a siê �niegiem, by³o tak
jakby�my mieszkali w schronisku w Dolinie
Chocho³owskiej. Po powrocie ze szko³y i po
obiedzie przypinali�my narty i jechali�my ze
Stefanem i jego kolegami �nie¿n¹ biel¹
przed siebie.

Lwów by³ bardzo muzykalny. �piewano
nie tylko ci¹gle popularne regionalne lwow-
skie piosenki. Orkiestry uliczne, których by³a
moc, gra³y i �piewa³y bardzo ³adnie modne
tanga, szlagiery, czêsto autorstwa Hemara,
który by³ lwowianinem i autorem piosenki
w rytmie walca:

A gdybym drugi raz urodziæ siê mia³
� tylko we Lwowie...

Mia³am to szczê�cie we Lwowie, ¿e moje
stosunki uk³ada³y siê dobrze zarówno z gro-
nem nauczycielskim, jak i z kole¿ankami
w szko³ach, do których chodzi³am � gimna-
zjum Zofii Strza³kowskiej (które mia³o wspa-
nia³y ogród) i gimnazjum Królowej Jadwigi,
które ukoñczy³am. To drugie zw³aszcza
uchodzi³o za szko³ê, gdzie trzeba siê uczyæ.
Odpowiada³o mi to, nie zdawa³am sobie
sprawy dlaczego. Niedawno dopiero zetknê-

³am siê ze zdaniem, które mi to wyja�ni³o.
Surowo�ci¹ � nie przesadn¹ oczywi�cie �
nauczyciel okazuje uczniowi szacunek, po-
b³a¿liwo�ci¹ � lekcewa¿enie.

W jesieni 1937 r. rozpoczê³am studia ma-
tematyczne. Lwowska szko³a matematycz-
na jest s³awna do dzisiaj, a niew¹tpliwie du¿a
w tym zas³uga mojego wuja Hugona Stein-
hausa3, który wniós³ do Lwowa problematy-
kê, z jak¹ zetkn¹³ siê w Getyndze, gdzie stu-
diowa³ u najwiêkszych matematyków tamtych
czasów. Ale najwybitniejsz¹ indywidualno�ci¹
matematyczn¹ by³ we Lwowie Stefan Banach.
Zmar³y przed laty w Krakowie ksi¹dz profe-
sor Andrzej Turowicz, matematyk i przed
wojn¹ asystent Politechniki Lwowskiej, opo-
wiada³ mi, co przeczyta³ w jakiej� amerykañ-
skiej ksi¹¿ce: matematyków by³o najpierw
parê tysiêcy, potem miliony, potem miliony
milionów, ale matematykê stworzy³o paru
ludzi � w�ród nich Banach. Umar³ zaraz po
wojnie, a jego przyjaciel, profesor Mazur,
wspó³twórca Ksiêgi Szkockiej � niedawno.
Ksiêga Szkocka4 � zeszyt, w którym mate-
matycy lwowscy spisywali zagadnienia, wy-
sz³a na Zachodzie w angielskim t³umacze-
niu. W Poznaniu marli profesorowie W³ady-
s³aw Orlicz5 i Andrzej Alexiewicz6, w Krako-
wie prof. Feliks Barañski. Na Politechnice
Lwowskiej wyk³ada³ te¿ mój drugi wuj W³o-
dzimierz Sto¿ek7 oraz prof. Antoni £omnicki8,
którego prace zosta³y wysoko ocenione po
wojnie. Obaj zginêli zamordowani przez
Niemców w grupie profesorów uczelni lwow-
skich9. Nie ¿yj¹ ju¿ uczniowie lwowskiej szko³y
matematycznej, którzy zdobyli po II wojnie
wielk¹ s³awê w USA: Stanis³aw Ulam i Ma-
rek Katz. Miêdzynarodow¹ s³awê zyska³ rów-
nie¿ zabity przez Niemców Juliusz Szauder.

Wuj Hugo Steinhaus znalaz³ siê po woj-
nie we Wroc³awiu, jako jedyny tam przed-
stawiciel szko³y lwowskiej matematyki. By³
bardzo lubiany, o czym �wiadcz¹ liczne
o nim anegdoty.
n Rzecz dzieje siê na zebraniu Akademii

Nauk w parê lat po wojnie. Wymiana zdañ
miêdzy przewodnicz¹cym a Steinhausem:

� Panie Profesorze, jak Pan usprawiedliwi
swoj¹ nieobecno�æ na poprzednim zebraniu?

� Zaraz wyja�niê moj¹ nieobecno�æ,
je¿eli parê osób tutaj zechce wyja�niæ swo-
j¹ obecno�æ!
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n Rektor Kulczyñski zwróci³ siê do Stein-
hausa z propozycj¹, by o godzinie 8 rano
wita³ na dworcu wroc³awskim Pabla Picas-
sa10. Odpowied�:

� Magnificencjo! Na dworzec nie przyj-
dê, poniewa¿ jestem chory na ciele i zdrowy
na umy�le!
n Zapytano Steinhausa, ile razy prze-

kroczy³ granicê.
� Mogê najwy¿ej powiedzieæ, ile razy

granica mnie przekroczy³a...

Kazimierz Dziewanowski w swej ksi¹¿ce
Reporta¿ o szkie³ku i oku (wyd. �Iskry�, 1963)
cytuje taki wroc³awski wierszyk o wujciu Hugu:

My tu katolicy i marksi�ci,
¯ydzi i komuni�ci,
Jeste�my po kroæset kroci
Wszyscy po trosze hugenoci.

* * *
Lwów i matematykê lwowsk¹ opu�ci³am

w grudniu 1939 roku. Po �lubie zamieszka-
³am z mê¿em u moich te�ciów w Borys³a-
wiu. Pracowa³am tam jako urzêdniczka na
Ponerli, na ma³ej polance w górach, w�ród
lasów i szybów.

Wysiedlili nas w czterdziestym czwartym.

PRZYPISY
1 Leon Chwistek (1884�1944), ur. w 1884. Wy-

bitny filozof, matematyk, malarz i teoretyk sztu-
ki. Krakowianin, w r. 1930 zosta³ powo³any na

katedrê logiki na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza we Lwowie. Jego kandydaturê popar³ wiel-
ki filozof angielski Bertrand Russel. L. Chwi-
stek by³ ¿onaty z siostr¹ prof. Steinhausa, Olg¹.
W tym numerze zamie�cili�my równie¿ infor-
macjê o wystawie rysunków L. Chwistka
w Galerii �Krzysztofory� w Krakowie � patrz
w dziale Kultura-Nauka

2 Benedykt Fuliñski (1881�1942), ur. w Chlebo-
wicach �wirskich k. Bóbrki. Zoolog, profesor
na wydziale rolniczo-le�nym Politechniki
Lwowskiej. Jego lwowska willa znajdowa³a siê
przy ul. Tarnowskiego 82.

3 Hugo Steinhaus (1887�1972), ur. w Ja�le,
wspó³twórca Lwowskiej Szko³y Matematycz-
nej. Swoje lata lwowskie (1916�41) opisa³
w ksi¹¿ce Wspomnienia i zapiski (wyd.
�Aneks�, Londyn 1992).

4 Nazwa pochodzi od Kawiarni Szkockiej przy
ul. Akademickiej we Lwowie, któr¹ upodobali
sobie matematycy. Zeszyt ofiarowa³ im w³a-
�ciciel kawiarni, by zapobiec pisaniu przez nich
na blatach stolików.

5 W³adys³aw Orlicz (1903�1990), matematyk. Po
wojnie profesor UAM w Poznaniu.

6 Andrzej Alexiewicz (Lwów, 1917�1995), mate-
matyk. Po wojnie profesor UAM w Poznaniu.

7 W³odzimierz Sto¿ek (1883�1941). Matematyk,
profesor Politechniki Lwowskiej. Zamordowa-
ny przez Niemców wraz z dwoma synami na
Wzgórzach Wuleckich.

8 Antoni £omnicki (1881�1941), ur. we Lwowie,
pionier kartografii matematycznej

9 4 lipca 1941 na wzgórzach Wuleckich.
10 Picasso przybywa³ do Wroc³awia na tzw. Kon-

gres Pokoju w r. 1948.

Nasze klimaty
Wpad³ w nasze rêce stary, z pierwszych

lat XX wieku, podrêcznik ogrodnictwa*,
gdzie znale�li�my opis klimatu Galicji/
/Ma³opolski, podzielonej � wedle ustalenia
dokonanego przez profesora Akademii Du-
blañskiej, Kazimierza Szulca � na piêæ
stref. Ciekawostkê tê przedstawiamy Czy-
telnikom. Pisowniê uwspó³cze�niono.

[...] Praca ta dzieli Galicjê przede wszyst-
kim na czê�æ nizinn¹, obejmuj¹c¹ cztery
pierwsze strefy, i na czê�æ górsk¹, biegn¹-
c¹ mniej wiêcej szerokim pasem wzd³u¿
po³udniowej granicy kraju i stanowi¹cej stre-
fê pi¹t¹. Granica pomiêdzy czê�ci¹ nizinn¹

a górsk¹ zaczyna siê cokolwiek powy¿ej**
Bia³ej; biegnie st¹d ku wschodowi powy¿ej
Wadowic, My�lenic, Bochni, Krosna, a¿ do
granicy bukowiñskiej. W czê�ci nizinnej
wyró¿nia siê 4 strefy. Z tych:
� I obejmuje zachodni¹, nizinn¹ czê�æ

kraju, a¿ prawie po Rzeszów;
� II ci¹gnie siê od Rzeszowa do Brodów,

granicz¹c od pó³nocy i wschodu z Lubel-
skiem i Wo³yniem, a dotykaj¹c na po³u-
dniu Lwowa i Z³oczowa � zajmuje zatem
ca³¹ pó³nocno-wschodni¹ czê�æ kraju;

� III stanowi górne dorzecze Dniestru
z Samborem i Stryjem oraz pó³nocna
czê�æ Podola galicyjskiego z Tarno-
polem;

� IV stanowi Pokucie i po³udniowa czê�æ
Podola galicyjskiego, czyli dolne dorze-
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Po ukoñczeniu drugiej klasy szko³y po-
wszechnej, nie wiem z jakich powodów,
przeniesiono mnie do Szko³y Æwiczeñ przy
Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim
im. St. Sobiñskiego. Znajdowa³o siê ono
w tym samym budynku, lecz na wy¿szym
piêtrze.Nie potrafiê powiedzieæ dlaczego
szko³a M. Konopnickiej by³a 7-klasowa, za�
tzw. popularnie Æwiczeniówka tylko 5-klaso-
wa. Przypuszczam, ¿e wi¹za³o siê to z za-
mierzon¹ przez rodziców dalsz¹ edukacj¹.

Æwiczeniówka by³a poligonem do�wiad-
czalnym dla przysz³ych adeptów zawodu
nauczycielskiego,do których mieli�my obo-
wi¹zek zwracaæ siê tytu³uj¹c panie kandy-
dacie. A oni byli dla nas � mimo swego do-
syæ m³odego wieku � powa¿nymi panami,
tym bardziej ¿e niektórzy mieli ju¿ pod no-
sem wyra�ne w¹sy, dodaj¹ce oczywistej
powagi. Ca³a ta szko³a mia³a zupe³nie inny
charakter, by³a znacznie powa¿niejsza, do
czego przyczynia³ siê wiek i wygl¹d kadry
nauczycielskiej. Ta wywodzi³a siê przewa¿-
nie jeszcze z czasów cesarsko-królewskich
i Mi³o�ciwie Panuj¹cego Pana. Poniewa¿
ojciec mój � wbrew swej zgo³a innej karie-
rze zawodowej � posiada³ wykszta³cenie pe-
dagogiczne, mia³ w�ród tamtejszych nauczy-
cieli kilku swych kolegów ze szkó³, a tak¿e
ze �Strzelca�, tej bardzo popularnej organi-
zacji niepodleg³o�ciowej w ówczesnej Gali-
cji. Z tego wynika, ¿e nauczyciele ci byli
w wieku ok. 50 lat i nic dziwnego, ¿e ubierali
siê wedle dawnej mody, nosili sztywne ko³-
nierzyki, tzw. Vatermoerdery, w których
szczyty wysoko�ci osi¹ga³ kierownik szko³y
pan A. Grabowski. Co� przera¿aj¹cego, jak
siê mo¿na dobrowolnie samoudrêczaæ!

Dyrektorem Seminarium by³ pan Zim-
merman, a nastêpnie pan Koziara. By³y
to autorytety, przed którymi dr¿eli�my z sza-
cunku, a przede wszystkim ze strachu.
Czy by³ to s³uszny kierunek tworzenia
autorytetów, nale¿y raczej w¹tpiæ. Brak ta-
kowych obecnie prowadzi z kolei do upad-
ku porz¹dku spo³ecznego,a nawet rozk³a-
du moralnego.

Tamtejszych nauczycieli pamiêtam mniej
ni¿ ze szko³y M. Konopnickiej, co musi mieæ
jakie� swoje uzasadnienie. Jednym z tych
nauczycieli, chyba od jêzyka polskiego, by³
szwagier mojego ojca Józef Lubczyñski.
Uczy³ tam tak¿e swojego syna Janusza,
który by³ wtedy moim koleg¹ w tej samej
³awce. W pewnym okresie spêdzi³em waka-
cje letnie w domu letniskowym tej rodziny,
w Ze³emiance ko³o Hrebenowa, po�ród ol-
brzymich lasów, bêd¹cych w³asno�ci¹ ba-
rona Groedla. Wspólnikiem przy budowie
tego domu by³ prof. Szklarczyk ze Lwowa,
tak¿e znajomy mego ojca. Podczas pierw-
szej okupacji sowieckiej by³ on dzia³aczem
podziemnej organizacji niepodleg³o�ciowej
i zosta³ zaaresztowany przez NKWD, wiê-
ziony i skazany na zsy³kê. Ojciec mój, tak-
¿e aresztowany w tym czasie, spotka³ go
w maju 1941 r. � po wiêzieniu w Starobiel-
sku i Charkowie � na zauralskich stepach
w okolicy Karabasu. Innym zapamiêtanym
nauczycielem, bodaj¿e od æwiczeñ ciele-
snych, by³ pan Kapa³ka, strzelecki kolega
ojca. Z zajêæ tych mia³em permanentnie
notê jedynie dobr¹, a to znaczy³o, ¿e by-
³em jak¹� niezdar¹. Jak widaæ, taryfy ulgo-
wej tam nie doznawa³em.

Wydaje mi siê, ¿e tam w³a�nie, a nie
u Konopnickiej, uczy³ nas jêzyka ruskiego
w¹saty, gro�nie wygl¹dajacy, ale bardzo
godziwy i przyzwoity pan Madurowicz. Miesz-
ka³ gdzie� w okolicy ul.Snopkowskiej i tam
spotyka³em siê pó�niej z jego synem, bardzo
mi³ym i sympatycznym. Gospodarzem klasy
i nauczycielem rachunków by³ pan Wincen-
ty Lewicki, którego syn Ada� by³ wtedy moim
koleg¹. Nie zetkn¹³em siê z nim nigdy po
wojnie, wiem natomiast, ¿e ¿y³ i dzia³a³
w Tarnowie jako aktywny cz³onek organiza-
cji kresowej*.

Muszê wspomnieæ bardzo mi³ego pana
kandydata nazwiskiem Piesch**, który dziê-
ki ³adnemu g³osowi oraz nienagannej dykcji
wystêpowa³ zawsze przy okazji ró¿nych uro-
czysto�ci szkolnych jako recytator. Przed
kilkoma laty pani Castori, lwowska aktorka,

Adam Trojanowski

Moja lwowska edukacja (2)
Dokoñczenie z nr. 1/05
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wspomina³a w jednej z krakowskich gazet
aktora o tym samym nazwisku. Jestem prze-
konany, ¿e nie by³ to przypadkowy zbieg
okoliczno�ci, lecz potwierdzenie dalszej
kariery tego mile wspominanego przeze
mnie pana.

W Szkole Æwiczeñ nie czu³em siê do-
brze, nic te¿ dziwnego, ¿e wiêkszo�æ moich
wspomnieñ pochodzi raczej z Konopnickiej.
Nie wiem, czy na moj¹ pro�bê, czy z innych
przyczyn, znalaz³em siê znowu w tym sa-
mym budynku o piêtro ni¿ej, czyli w klasie
5, prowadzonej przez pani¹ W. Prydównê �
pomiêdzy wiêkszo�ci¹ moich dawnych ko-
legów. Dyrektorowa³ nadal pan A. Królik.
Kiedy mój pradziadek, weteran z 1863 r.,
zaproponowa³ mi towarzyszenie mu podczas
uroczysto�ci 15. rocznicy Powstania �l¹skie-
go, na które zosta³ zaproszony, ojciec mój
uda³ siê do pana dyrektora z zapytaniem,
czy uwa¿a, ¿e na takie wyró¿nienie zas³u-
gujê, sam maj¹c co do tego w¹tpliwo�ci,
wyra�nie wtedy okazywane. Pan dyrektor
uwa¿a³,¿e takiej okazji nie mo¿na zmarno-
waæ i zgodê na mój wyjazd wyrazi³. Ojciec
mój, ze wzglêdów jego zdaniem wychowaw-
czych, kaza³ mi uca³owaæ z wdziêczno�ci
pana dyrektora w rêkê,
co natychmiast usi³owa³em
uczyniæ, przy jego oczywi-
stym opêdzaniu siê od
moich zabiegów. Takie to
by³y wówczas stosunki
i metody wychowawcze!
W nawi¹zaniu do tego mu-
szê jeszcze wspomnieæ,
¿e ze wzglêdów wycho-
wawczych prowadzi³ mnie
ojciec do s¹siedzkiego
szewca-po³atajki i tam od-
bywa³y siê w mojej obec-
no�ci rozmowy na temat
przyjêcia mnie do terminu,
jak siê to wtedy mówi³o.
Stale by³em te¿ straszony,
¿e zostanê oddany do za-
k³adu wychowawczego oo.
Zmartwychwstañców przy
ul. Piekarskiej, a co jesz-
cze gorsze, do tzw. schul-
bruderów, znanych mi z uli-
cy. Wszystko to by³y meto-
dy maj¹ce mnie utempero-

waæ i zapêdziæ do nauki, w której wcale tak
bardzo siê nie zaniedbywa³em.

Wracaj¹c do wspomnianego wyjazdu,
nast¹pi³ on do Katowic w maju 1936 r. Prze-
¿y³em tam wiele wznios³ych chwil, m.in. sie-
dz¹c podczas bankietu oddalony o kilka me-
trów od marsza³ka Rydza-�mig³ego. Odby-
³a siê tam wtedy wielka defilada wojskowa
i demonstracja prorz¹dowa czê�ci by³ych po-
wstañców �l¹skich. Równocze�nie mia³a
miejsce podobna demonstracja, zorganizo-
wana przez Wojciecha Korfantego, zdecy-
dowanie antyrz¹dowa. Ju¿ wtedy wiêc do-
�wiadczy³em, jak Polska potrafi siê podzie-
liæ w sprawach zasadniczych! Korfantego
pozna³em pó�niej osobi�cie w jego willi za-
kopiañskiej �El¿biecina�, która ju¿ obecnie
nie istnieje, a by³a taka piêkna, stylowa. Jego
sekretarzem by³ mój wuj A. Ulman, dzia³acz
endecki po wojnie na terenie USA, który
rzekomo by³ nosicielem tajemnicy �mierci
gen. Sikorskiego.

Nie rozró¿niaj¹c, z której szko³y pocho-
dzili moi ówcze�ni koledzy, pragnê ich ko-
niecznie wspomnieæ dla uratowania nawet
drobnych szczegó³ów personalnych zwi¹za-
nych z ówczesnym Lwowem.

Z moj¹ czêst¹ obecno-
�ci¹ ko³o ko�cio³a �w. Mi-
ko³aja wi¹¿e siê dwóch
braci bli�niaków Wagema-
nów: bardzo ¿ywy, ciem-
nooki Stefan oraz jego brat
Zdziszek, zdecydowanie
cichy i spokojny. Mieszkali
niedaleko, bo przy ul.
Mochnackiego, a ojciec ich
by³ chyba zwi¹zany z Bi-
bliotek¹ Uniwersyteck¹.
Z nimi wiesza³em siê na
linach podczas rozruchu
dzwonów, pomiêdzy naw¹
ko�cio³a a budynkiem
parafialnym. Najwiêkszy
z dzwonów nazywa³ siê
Pius i do jego rozko³ysania
trzeba by³o wiêcej kole¿-
ków ni¿ nasza trójka. Tacy
siê zawsze tam znale�li.
Prawie vis-a-vis ko�cio³a
znajdowa³ siê sklep kolo-
nialny pana Olecha. Na-
zwa kolonialny pochodzi³a

Autor w latach szkolnych
(Ku�nice 1937)
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w tamtych czasach od sprzedawanego asor-
tymentu, który pochodzi³ w du¿ej mierze
z tak licznych jeszcze wtedy kolonii. Mój ko-
le¿ka, a syn pana Olecha, Lucek, by³ za-
wsze powa¿ny, pow�ci¹gliwy i na pewno nie
wiesza³ siê z nami na linach dzwonów.Ukoñ-
czy³ studia i zosta³ lekarzem. Zgo³a innym
koleg¹ by³ Ada� Bielak, syn kapitana WP,
wyk³adowcy w Korpusie Kadetów. Mieszka³
przy ul. Jab³onowskich w tzw. blokach ofi-
cerskich. Pamiêtam kolegê Stêpka, który nie
wiadomo z jakiego powodu mia³ na g³owie
wyra�nie ja�niejsze gniazdo w³osów, w�ród
reszty zdecydowanie ciemniejszej. Mo¿e
by³o to pourazowe? Moim towarzyszem po-
wrotów ze szko³y by³ Jurek Kubala, miesz-
kaj¹cy daleko, a¿ na Górnej Zielonej, w sa-
motnie stoj¹cym tam budynku pracowników
Wodoci¹gów Miejskich. Drugim by³ miesz-
kaj¹cy bli¿ej, cichutki, niewielkiego wzrostu
Sobieszczañski, który od³¹cza³ siê od nas
w okolicy ulicy Wagilewicza. Nieco dalej, bo
chyba przy ul. Sobiñskiego, mieszka³ bar-
dzo ruchliwy i weso³y Micha³ Majewski.
Z do�æ daleka, bo a¿ z osiedla W³asna Strze-
cha, dochodzili do szko³y m.in. Staniewicz
oraz Glanowski. Bli¿ej, bo w okolicy Góry
�w. Jacka, mieszka³ Romek Muller oraz Ja-
sio Wiktor. Pierwszy by³ narodowo�ci nie-
mieckiej i odnalaz³em go przypadkowo po
wojnie w RFN, jako nadal bardzo dobrego
kolegê. Ja� by³ synem wyk³adowcy w Insty-
tucie Sztuk Plastycznych przy Pañstwowej
Szkole Technicznej. Przez d³ugie lata, szcze-
gólnie w trudnym okresie pierwszej okupa-
cji bolszewickiej, by³ moim najserdeczniej-
szym koleg¹, prawie do samej swojej �mier-
ci. Doskonale pamiêtam Owsianego, bodaj-
¿e Antka, mieszkaj¹cego gdzie� w okolicy
ul. Ochronek, tam gdzie znajdowa³a siê
komenda ¯andarmerii Wojskowej, popular-
nie zwanych kanarkami. Niejaki Wojtych by³
chyba synem znanego specjalisty od wyro-
bów srebrnych we Lwowie. Ciemnow³osy
Wumela czarowa³ z powodzeniem dziew-
czynki w okolicy placu �w. Zofii, gdzie poja-
wia³ siê tak¿e niejaki Przyszla. Wielokrotny
repetent Smagacz, zajmuj¹cy tradycyjnie
ostatni¹ ³awkê, zwan¹ o�l¹, wypija³ na ¿y-
czenie � ale za 10 groszy � atrament z ka-
³amarza osadzanego w specjalnym otwo-
rze drewnianego blatu ³awki. Przypomnia-
³em sobie jeszcze Jurka Ko¿uchowskiego,
z którym spêdza³em niegdy� wakacje

w Tatarowie ko³o Worochty, a przede wszyst-
kim Zdziszka Arnolda z ulicy Krasiñskiego,
z którym uprawia³em najdziksze zabawy
w jego domu i przyleg³ym sadzie.

Ca³y szereg bardzo licznej grupy kole-
gów wyznania moj¿eszowego, których do-
brze zapamiêta³em � to rumiany Abend,
otwieraj¹cy zawsze listê uczniów w dzienni-
ku lekcyjnym, zaraz za nim by³ niesamowi-
cie piegowaty i oty³y Bloch, a potem ju¿
Fenster, Feifel, Kaufer, Rosenberg, Unter
i wreszcie Walisch, którego ojciec by³ pra-
cownikiem lwowskiej �Chwili�. W¹tpiê, by któ-
rykolwiek z nich siê uchowa³, przeto tym bar-
dziej wspominam ich jako dobrych kolegów,
charakteryzuj¹cych siê przewa¿nie szcze-
gólnymi zdolno�ciami i pilno�ci¹. Poprzez
naukê rodzice pragnêli im zapewniæ dobry
byt w wybranym zawodzie.Racjê mia³ prze-
to prof. Ebermann z Politechniki Lwowskiej,
¿e je�li siê znalaz³ g³upi ¯yd � a ¯ydem by³
on sam � to g³upszy jest od najg³upszego
goja. Paradoksalne jest, ¿e po I wojnie
�wiatowej by³ oskar¿any jako zbrodniarz
wojenny, bêd¹c konstruktorem silników wy-
sokoprê¿nych do niemieckich ³odzi podwod-
nych***

Koñcz¹c, wspominam ¿e nazwisko moje fi-
gurowa³o zawsze w dzienniku lekcyjnym pod
numerem 42, a nawet 48, z czego wynika jasno,
jak liczne by³y wtedy poszczególne oddziaiy szkol-
ne. Nie mogê tak¿e pomin¹æ faktu, ¿e najlepsz¹
notê okre�lano wtedy jako jedynkê i nie wiem
dlaczego notê niedostateczn¹ nazywano cwaje-
rem, podczas gdy liczba ta w gruncie rzeczy lo-
gicznie by³a rezerwowana dla noty dobrej. Przy-
puszczam, ¿e by³a to jaka� pozosta³o�æ, wywo-
dz¹ca siê zwyczajowo jeszcze z czasów austriac-
kich. T¹ dygresj¹ koñczê swoje wspomnenia
sprzed tak wielu lat.

Kraków, styczeñ 2003

Autor sk³ada podziêkowanie p. Andrzejowi
Konoplickiemu w Poznaniu za udostêpnienie
zdjêæ, wykorzystanych w pierwszej czê�ci powy¿-
szych wspomnienia (CL 1/05).

* Adam Lewicki by³ wieloletnim prezesem
TMLiKPW w Tarnowie. Zmar³ w r. 2000.

** W latach po II wojnie wystêpowa³ w teatrach
krakowskich jako Hugo Krzyski.

*** Informacjê tê przekaza³ autorowi znany kon-
struktor szybowców i pracownik naukowy
Politechniki Lwowskiej, a potem Krakowskiej,
in¿. F. Kotowski.



29

Stanis³awów znajdowa³ siê dos³ownie
o krok od wêgierskiej granicy. Na tym
karpackim obszarze zamieszka³ym przez
wiele narodowo�ci � Polaków, Ukraiñców,
Rusinów, Hucu³ów, ̄ ydów, Niemców, Or-
mian, Wêgrów, Rumunów i Cyganów �
od stuleci przenika³y siê kultury. Podkar-
pacie by³o polskie, Zakarpacie ju¿ wê-
gierskie, bez wzglêdu na to, czy tereny
owe nale¿a³y do Polski, Wêgier czy wresz-
cie od pocz¹tków XIX wieku do Austrii.
Mo¿e w³a�nie w tym czasie Polaków
i Wêgrów po obu stronach Karpat naj-
mocniej po³¹czy³o d¹¿enie do odzyska-
nia niepodleg³o�ci. By³o, minê³o. Od roku
1945 tereny te znalaz³y siê pod w³adz¹
radzieck¹, a dzi� nale¿¹ do Ukrainy. Ob-
szar przenikania siê kultur przesta³ ist-
nieæ. Warto chyba jednak przypomnieæ
dramatyczne lata, kiedy w³a�nie wbrew
najwiêkszym przeciwno�ciom losu Pola-
cy i Wêgrzy wspierali siê wzajemnie.
Równie¿ w Stanis³awowie.

Ju¿ w czasie Wiosny Ludów
Dobre imiê Wêgrów ugruntowa³o siê

w Stanis³awowie ju¿ w czasie Wiosny Ludów
w 1848 r. W sk³ad stacjonuj¹cego w naszym
mie�cie austriackiego garnizonu wchodzi³
równie¿ szwadron wêgierskich huzarów,
dowodzony przez kapitana Janosa Lenkeya.
Tu¿ po wybuchu powstania 15 marca 1948 r.
w Budapeszcie dosz³o równie¿ na pocz¹tku
kwietnia do rozruchów w Stanis³awowie. Po-
dobnie jak na Wêgrzech, polska ludno�æ
w Galicji domaga³a siê wolno�ci. Dowódca
garnizonu poleci³ wêgierskim huzarom spa-
cyfikowanie demonstracji. Kapitan Lenkey
odmówi³ wykonania rozkazu, bo solidaryzo-
wa³ siê z ¿¹daniami Polaków. Demonstra-
cjê st³umili Austriacy. Pad³y strza³y, by³o wielu
rannych i jeden zabity. W dwa dni pó�niej
pogrzeb sta³ siê okazj¹ do jeszcze wiêkszej
demonstracji. Znów wysz³o wojsko. Jakie¿
jednak by³o zdumienie Austriaków, kiedy
okaza³o siê, ¿e trumnê nios¹ na ramionach
wêgierscy huzarzy, a w pogrzebie uczestni-
czy ca³y szwadron z broni¹ w rêku. Dziêki

temu unikniêto kolejnej masakry. Lenkey
wiedzia³, co siê dzieje w Budapeszcie, bo
rewolucyjne nastroje patriotyczne dojrzewa³y
tam od d³u¿szego ju¿ czasu. W dzieñ po
udziale szwadronu w pogrzebie, kiedy to
obok polskich flag znalaz³a siê i wêgierska,
Lenkey zosta³ aresztowany. Wtedy szwa-
dron zbuntowa³ siê i ruszy³ na Wêgry. Do-
wódca garnizonu zwolni³ wówczas kapitana
z aresztu i wys³a³ go za huzarami, aby roz-
kaza³ im wróciæ. Lenkey dogoni³ szwadron
i dla zachowania pozorów da³ siê wzi¹æ swo-
im huzarom za jeñca. Faktycznie natomiast
poprowadzi³ swój oddzia³ przez za�nie¿one
Karpaty na Wêgry, co by³o ju¿ jawn¹ dezer-
cj¹ � kula w ³eb za to � i dotar³ do kraju,
gdzie p³onê³a ju¿ rewolucja. Wêgierskie
oddzia³y przechodzi³y na stronê powstañ-
ców i toczy³y siê walki. Lenkey i jego huza-
rzy byli pierwszymi, którzy w czasie Wiosny
Ludów rozpoczêli walkê o nasz¹ i wasz¹
wolno�æ. Ca³a ta sprawa jest dobrze znana
w dziejach Wêgier, a dok³adnie opisa³ j¹
znany historyk Istvan Nemeskurty. Lenkey,
którego droga zaczê³a siê w Stanis³awowie,
sta³ siê jednym z wybitnych dowódców wê-
gierskiej Wiosny Ludów, doszed³ do stopnia
genera³a, skapitulowa³ w ostatniej bitwie pod
Vilagos. Austriacy zem�cili siê na nim okrut-
nie i zamordowali w wiêzieniu. Na Wêgrzech
jest czczony do dzi� jako jeden z bohaterów
Wiosny Ludów. Najwiêkszymi wszak¿e po-
staciami tej rewolucji s¹ wódz powstania
Ludwik Kossuth oraz polski genera³ Józef
Bem, który ws³awi³ siê osobistym bohater-
stwem i najwiêkszymi zwyciêstwami.

Wêgiersko-polskie rodziny
w Stanis³awowie

To historyczne przypomnienie uzna³em
za stosowne, aby uzmys³owiæ t³o polsko-
-wêgierskich powi¹zañ w Stanis³awowie,
zarówno w okresie miêdzywojennego dwu-
dziestolecia, jak i w czasie II wojny �wiato-
wej. Wêgry by³y od Stanis³awowa o krok
przez Karpaty. Bliskie duchowo, przyjazne.
W Stanis³awowie by³o du¿o polsko-wêgier-
skich ma³¿eñstw i kilka wêgierskich rodzin.

Tadeusz Olszañski

WÊGRZY W STANIS£AWOWIE
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Na ulicy 3 Maja znajdowa³ siê sklep z ma-
teria³ami odzie¿owymi Kerekgyarto. W³a�ci-
cielem by³ Wêgier o tym trudnym do wymó-
wienia nazwisku, chyba in¿ynier, mia³ trzy
córki, Wêgierki bêd¹ce ¿onami Polaków.
Za³o¿y³y one kó³ko towarzyskie i regularnie
siê spotyka³y.

Najwa¿niejsz¹ postaci¹ w tym gronie
by³a ¿ona genera³a D¹browskiego � El¿bie-
ta Brulik, córka barona wêgierskiego, zna-
nego tenora, który �piewa³ w operach
w Budapeszcie i Wiedniu. El¿bieta Brulik
by³a dam¹ na dworze cesarzowej Sissi i tam
pozna³a urodzonego na Bukowinie m³ode-
go Polaka, ck oficera, Romualda D¹brow-
skiego. Doszed³ on do stopnia podpu³kow-
nika, wyró¿ni³ siê w czasie I wojny �wiato-
wej, a nastêpnie ju¿ w Wojsku Polskim �
zw³aszcza w wojnie z bolszewikami. Gene-
ra³em zosta³ mianowany w 1927 r. Mówi³
�wietnie po wêgiersku, bo ukoñczy³ s³ynn¹
Akademiê Wojskow¹ �Ludovica� w Buda-
peszcie, a nastêpnie s³u¿y³ w wêgierskich
formacjach ck armii, gdzie oficjalnym jêzy-
kiem by³ wêgierski. Genera³ D¹browski by³
moim ojcem chrzestnym. D¹browscy mieli
dwóch synów � Franciszka i Romualda. Obaj
byli oficerami, a kapitan Franciszek D¹brow-
ski zas³yn¹³ jako zastêpca dowódcy Wester-
platte majora Sucharskiego.

Wêgierk¹ by³a ¿ona doktora Erazma
Niemczewskiego � Katarzyna Hezser z mia-
sta Nagyszollos, mistrzyni Stanis³awowa
w tenisie. To w³a�nie ona by³a dusz¹ towa-
rzystwa, wiecznie organizowa³a rozmaite
spotkania, odczyty, wycieczki. Niemczew-
scy mieli starszych ode mnie � córkê Werê
i syna Kazimierza. To ona te¿ �ci¹gnê³a do
Stanis³awowa swoj¹ m³odsz¹ kole¿ankê,
moj¹ matkê i doprowadzi³a do ma³¿eñstwa
z moim ojcem, te¿ lekarzem. Z Niemczew-
skimi byli�my bardzo zaprzyja�nieni.

Równie¿ trzeci lekarz, dr Chorzemski
mia³ wêgiersk¹ ¿onê i trójkê synów. Wêgier-
k¹ by³a Irma Ulbrich, ¿ona przemys³owca,
w³a�ciciela cukrowni. Ich wnukiem jest Ste-
fan Kudelski, twórca magnetofonu Nagra,
¿yj¹cy w Szwajcarii. Wêgierkami by³y ¿ony
dwóch ukraiñskich lekarzy-ginekologów
Ma³aniuka oraz Wojewidki i ukraiñskiego
adwokata £awryszki. Wreszcie do tego to-
warzystwa do³¹cza³a rodzina o¿enionego
z Polk¹ wêgierskiego lekarza Ludwika Mor-
vaya z Ty�mienicy. Nie chcia³ on z³o¿yæ przy-

siêgi wierno�ci Czechom i osiedli³ siê na
Pokuciu. Mia³ syna i dwie córki. Wszystkie
dzieci z tych polsko-wêgierskich ma³¿eñstw
mówi³y lepiej czy gorzej po wêgiersku, bo
matkom bardzo na tym zale¿a³o.

�rodowisko wêgierskie by³o znacznie
liczniejsze, liczy³o oko³o setki, a mo¿e wiê-
cej. Pomnê tylko zaprzyja�nionych z moj¹
rodzin¹. Pamiêtam, ¿e Madziarzy spotykali
siê w ko�ciele Ormiañskim 15 marca � �wiê-
to narodowe Wêgier. Córka doktora Mor-
vaya, niezwykle energiczna panienka Wan-
da, która uczy³a siê i mieszka³a w internacie
gimnazjum Sióstr Urszulanek, organizowa-
³a tam wêgierskie akademie w³a�nie dla
przypomnienia Wiosny Ludów. Z ma³ymi
wyj¹tkami polsko-wêgierskie rodziny by³y
dwujêzyczne, utrzymuj¹ce kontakt ze swo-
imi ojczystymi stronami Zakarpacia. Jednak
nie by³y to wtedy Wêgry, lecz Czechos³owa-
cja. Dopiero w marcu 1939 r. tereny te wró-
ci³y do Wêgier i na krótko Polska znów gra-
niczy³a z tym pañstwem.

Wybuch wojny
i sowiecka okupacja

Nabra³o to ogromnego znaczenia z chwi-
l¹ wybuchu wojny. Wêgry wprawdzie znala-
z³y siê po stronie Niemiec, ale w rezultacie
wiekowej przyja�ni i ró¿nych politycznych
kalkulacji odmówi³y Hitlerowi zgody na prze-
marsz wojsk niemieckich i uderzenie na Pol-
skê od po³udniowej flanki. Umo¿liwi³y te¿
ewakuacjê dziesi¹tków tysiêcy Polaków,
w tym ca³ych jednostek wojskowych z bry-
gad¹ pancern¹ p³k. Maczka oraz personelu
lotniczego, zapewni³y opiekê nad uchod�-
cami i tolerowa³y konspiracyjn¹ dzia³alno�æ
oraz przerzuty kurierskie a¿ do chwili zajê-
cia Wêgier przez Niemców w marcu 1944 r.
W tej z³o¿onej sytuacji znaczenia nabra³y
te¿ polsko-wêgierskie rodzinne powi¹zania,
zw³aszcza na przygranicznym Pokuciu.

Po wej�ciu sowietów wêgierskie �rodo-
wisko ponios³o natychmiast stratê. NKWD
zniszczy³o genera³a D¹browskiego. W mo-
jej pamiêci, a mia³em wtedy 10 lat, pozosta-
je przekonanie, ¿e pañstwa D¹browskich
wywieziono razem, zaraz w pierwszej wy-
wózce na nieludzk¹ ziemiê. I choæ pani ge-
nera³owa by³a chorowita � leczy³ j¹ mój oj-
ciec � a genera³ dziarski, to w zat³oczonym
wagonie podobno zmar³ natychmiast, albo
zaduszony, albo na atak serca. Genera³owa
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dzielnie wytrzyma³a podró¿ � czuwaj¹c przy
zw³okach mê¿a, a potem zsy³kê do Kazach-
stanu, gdzie zmar³a pod koniec wojny. Moja
matka korespondowa³a z ni¹, wysy³a³a pacz-
ki. Taka legendarna wersja utrzymywa³a siê
w krêgu znajomych przyjació³ genera³ostwa
D¹browskich. Zaraz po wojnie, gdy ¿yli jesz-
cze moi rodzice, a tak¿e wielu stanis³awo-
wiaków, bezpo�rednich �wiadków tych wy-
darzeñ, nie interesowa³em siê tymi sprawa-
mi, czego dzi� bardzo ¿a³ujê. Rzeczywisto�æ
dok³adnie opisa³ wiarygodny i bezpo�redni
�wiadek wydarzeñ Stanis³aw Fudali w ksi¹¿-
ce 80 miesiêcy w kleszczach sierpa i m³ota.
Fudali, który mia³ wówczas podobnie jak ja
10 lat, znalaz³ siê 12 kwietnia 1940 r. w trans-
porcie do Kazachstanu � na tej samej ciê-
¿arówce i w tym samym wagonie co gene-
ra³owa D¹browska. Genera³a ju¿ nie by³o,
bo zosta³ znacznie wcze�niej aresztowany
przez NKWD. Zastanawiaj¹ca jest rozbie¿-
no�æ miêdzy legend¹ a rzeczywisto�ci¹.
Pewne jest natomiast, ¿e sowieci nie zwle-
kaliby z aresztowaniem i wywózk¹ genera-
³a, który przez siedem miesiêcy walczy³
z nimi w czasie wojny w 1920 r. Takich jak
on zamykali natychmiast.

Wêgierski garnizon
w Stanis³awowie

Bodaj w cztery dni po panicznej uciecz-
ce sowietów ze Stanis³awowa, 25, a mo¿e
27 czerwca 1941 r., do miasta wkroczyli
Wêgrzy. Natychmiast po³o¿yli kres ukraiñ-
skiej soldatesce i pogromom ¿ydowskim.
Dobrze to pamiêtam, mieszkali�my wtedy

na ulicy Kamiñskiego 13 naprzeciw kliniki
dra Gutta, obok Urszulanek, i przez te kilka
dni przebywa³o u nas trzech synów dyrekto-
ra banku Weissberga, dawnego s¹siada
z ulicy Sapie¿yñskiej 26. Wêgierskie do-
wództwo ulokowa³o siê w klasztorze i szko-
le Urszulanek. Nieprawdopodobnym zbie-
giem okoliczno�ci dowódc¹ garnizonu by³
p³k Domokos Ayckler, którego ¿on¹ by³a ser-
deczna przyjació³ka mojej matki z lat m³o-
dzieñczych. Ayckler dobrze te¿ zna³ braci
mojej matki � Arpada i Sandora Simenfal-
vych, którzy zajmowali wysokie stanowiska
w administracji regenta Horthyego. Arpad
Simenfalvy by³ liderem mniejszo�ci wêgier-
skiej na Zakarpaciu i po odzyskaniu jej przez
Wêgrów w 1939 r. zosta³ wojewod¹ trzech
komitatów � Ugoczy, Beregu i Ungvaru (dzi�
w Ukrainie � Winohrady, Beregowo i U¿-
horod), granicz¹cych naprzód z Polsk¹,
a w czasie wojny z Generaln¹ Guberni¹.
W³a�nie przez te komitaty przenikali polscy
uchod�cy na Wêgry, a po 1941 r. têdy wiód³
szlak bia³ych kurierów opisany przez Marka
Celta. Sandor Simenfalvy by³ natomiast dy-
rektorem KEOKH, czyli Pañstwowego Cen-
tralnego Urzêdu Kontroli Cudzoziemców
w Budapeszcie, a wiêc instytucji, która obok
IX departamentu Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych zajmowa³a siê sprawami wszyst-
kich uchod�ców na Wêgrzech, równie¿
Polaków. Pu³kownik Ayckler by³ ich przyja-
cielem i mimo niemieckiego nazwiska
nale¿a³ do skrzyd³a przeciwników sojuszu
z III Rzesz¹. Moja matka z doktorow¹ Niem-
czewsk¹ natychmiast uda³y siê do Aycklera.
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cze Dniestru. Strefa ta graniczy na
wschodzie z Podolem rosyjskim, a na
po³udniu z Bukowin¹ i wciska siê miê-
dzy strefê górsk¹ w postaci trójk¹ta,
którego �rodkiem p³ynie Dniestr.
Ze wzglêdu na klimat poszczególnych

stref powiedzieæ mo¿na, ¿e wybitnie wy-
ró¿niaj¹ siê z ca³o�ci kraju dwie tylko stre-
fy, a mianowicie: IV, pokucko-podolska, naj-
cieplejsza w lecie, strefa kukurydzy i tyto-
niu, nadaj¹ca siê, miejscami przynajmniej,
do hodowli winoro�li, i strefa V, podgór-
ska, najzimniejsza. Ró¿nice klimatyczne
miêdzy pozosta³ymi trzema strefami s¹ sto-
sunkowo nieznaczne. Spomiêdzy nich

wzglêdnie naj³agodniejszym klimatem cie-
szy siê strefa I, obejmuj¹ca dolinê górnej
Wis³y, najsurowszy za� klimat posiada stre-
fa III, a w szczególno�ci jej czê�æ wschod-
nia, z Tarnopolem. Strefa II ma zimy prze-
ciêtnie surowsze ni¿ strefa I, ale za to lato
cokolwiek cieplejsze; strefa III ma i lato
cokolwiek ch³odniejsze i zimê surowsz¹ ni¿
strefa I i II. Lato przy tym jest w niej cokol-
wiek krótsze. [...]

* Józef Brzeziñski, prof. UJ, Hodowla drzew
i krzewów owocowych, Kraków.

** Powy¿ej � na mapie, tzn. na pó³noc.
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Wêgrzy szybko zorganizowali wydawanie
¿ywno�ci. Przed Urszulankami ustawi³y siê
kolejki po wydawany przez Wêgrów chleb
oraz gor¹c¹ zupê z polowych kuchni. Wê-
grzy przez kilka tygodni stanowili garnizon
Stanis³awowa, ale szybko pojawi³o siê te¿
gestapo ze s³awetnym obersturmfuehrerem
Hansem Krugerem na czele.

W tych pierwszych tygodniach dziêki
Aycklerowi ruszy³a fala uciekinierów na
Wêgry, g³ównie ¯ydów. Granica faktycznie
przesta³a istnieæ, a wêgierskie posterunki
przepuszcza³y polsk¹ ludno�æ. Warto te¿
zaznaczyæ, ¿e ¯ydzi otrzymywali na Wê-
grzech dokumenty polskich uchod�ców bez
wymieniania ich ¿ydowskiego pochodzenia.
W tej fali przedosta³o siê na Wêgry co naj-
mniej kilka tysiêcy uchod�ców, m.in. dokto-
rowa Niemczewska. Przyjecha³ po ni¹ spe-
cjalny samochód z Wêgier. Pani Niemczew-
ska b³aga³a mê¿a, aby jecha³ razem z ni¹
na Wêgry, gdzie zreszt¹ by³y ju¿ ich dzieci.
Doktor Niemczewski na swoj¹ zgubê od-
mówi³. W miesi¹c pó�niej aresztowa³o go
gestapo i zgin¹³ z kwiatem stanis³awowskiej
inteligencji. Zosta³ rozstrzelany w Czarnym
Lesie. Dopiero na prze³omie lipca i sierpnia,
w rezultacie dzia³ania gestapo, granicê Gu-
berni zabezpieczy³y niemieckie formacje
grenzschutzu. Wêgierski garnizon opu�ci³
Stanis³awów i Krueger, który dokona³ bru-
talnej eksterminacji inteligencji polskiej we
Lwowie, przeprowadzi³ identyczn¹ akcjê
w naszym mie�cie.

Wkracza gestapo
Zostali�my wyrzuceni z mieszkania przy

Kamiñskiego i przenie�li�my siê do domu
pana Malca na rogu Zarzewia i 3 Maja. Przez
Stanis³awów nadal przeje¿d¿ali Wêgrzy, têdy
sz³o zaopatrzenie dla I armii wêgierskiej
walcz¹cej na froncie wschodnim. Czêsto
zagl¹dali do nas oficerowie wêgierscy z ko-
respondencj¹ oraz paczkami ¿ywno�ci
i odzie¿y dla mojej matki. Nazwisko jedne-
go z nich dobrze zapamiêta³em � by³ to major
policji Batisfalvy, adiutant jednego z moich
wujów. Pomoc przekracza³a nasze potrze-
by, wiêc by³a dzielona w�ród znajomych.
Jesieni¹ 1941 r. rozegra³ siê dramat doktora
Wojewidki, który mieszka³ na Lipowej. Jego
¿ona by³a piêkn¹ kobiet¹, Wêgierk¹, ale
¿ydowskiego pochodzenia. Upodoba³ j¹
sobie Kruger. Wojewidka by³ bardzo za-

mo¿ny, wiêc Kruger naprzód ³udzi³ go, szan-
ta¿owa³ i wyci¹gn¹³ wszystkie skarby,
a w koñcu nie dotrzymuj¹c obietnicy wy-
puszczenia na Wêgry, aresztowa³ i zamor-
dowa³ oboje.

Bez skrupu³ów te¿ w lipcu 1942 r. aresz-
towa³ ca³¹ rodzinê Morvayów. Zaanga¿owali
siê oni w akcjê przerzutu Polaków na Wê-
gry. Mieli willê w Jaremczu, która sta³a siê
punktem przerzutowym. W dodatku m³ody
Kazimierz Morvay, jako porucznik polskiego
wojska, po kampanii wrze�niowej znalaz³ siê
w Budapeszcie, a poniewa¿ doskonale
mówi³ po wêgiersku, zosta³ oficerem ³¹czni-
kowym miêdzy przedstawicielstwem inter-
nowanych na Wêgrzech polskich ¿o³nierzy
a tamtejszym Ministerstwem Obrony, o czym
doskonale wiedzia³ niemiecki wywiad. Wan-
da Morvay wspó³pracowa³a czynnie z kurie-
rami, odbiera³a ich w Stanis³awowie, prze-
wozi³a do Jaremcza, sk¹d przedostawali siê
na Wêgry. To w³a�nie j¹ �ciga³o gestapo,
ale poniewa¿ nie mogli jej z³apaæ, areszto-
wano rodziców. Wanda, aby ich ratowaæ,
zg³osi³a siê wiêc dobrowolnie do gestapo.
Nic to nie pomog³o, natychmiast j¹ zamkniê-
to, a rodziców nie wypuszczono. Morvayowie
byli torturowani i g³odzeni. Wêgrzy stanêli
w ich obronie. Doskonale pamiêtam, jak
piêkna wêgierska dama � Marta Siminifal-
vy, ¿ona wojewody Arpada Siminfalvy, a wiêc
mego wuja, przyjecha³a jesieni¹ 1942 r. do
Stanis³awowa ze specjaln¹ misj¹ i spotka³a
siê z szefem gestapo Hansem Krugerem.
Przywioz³a wêgierskie paszporty dla Morva-
yów, wystawione przez szefa KEOKH San-
dora Simenfalvyego i wrêczy³a odpis oficjal-
nej noty wêgierskiego MSZ do rz¹du III
Rzeszy, ¿¹daj¹cej uwolnienia Morvayów
jako swoich obywateli. Przedmiotem jej mi-
sji by³a te¿ interwencja w sprawie areszto-
wanej przez Krugera i trzymanej w stanis³a-
wowskim wiêzieniu hr. Karoliny Lanckoroñ-
skiej. W jej przypadku mocnymi argumenta-
mi by³y rekomendacje wystawione przez
wêgiersk¹ arystokracjê. Niewiele wskóra³a.
Dr Morvay zmar³ w wiêzieniu, córkê Wandê
wywieziono do Majdanka. Chor¹ na tyfus
pani¹ Morvayow¹ wypuszczono dopiero
pó�n¹ jesieni¹. Przyjêli�my j¹ do nas, wy-
kurowali�my i dopiero po miesi¹cu wyjecha³a
na Wêgry. Znacznie d³u¿ej trwa³y oficjalne
starania, ju¿ dyplomatyczn¹ drog¹ via Ber-
lin, o uwolnienie 16-letniej Wandy Morvay,
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któr¹ wypuszczono w koñcu z Majdanka
w stanie skrajnego wyczerpania. Opisa³a
ona dok³adnie tê ca³¹ historiê w wydanych
u nas, a tak¿e na Wêgrzech Wspomnieniach
polskich uchod�ców na Wêgrzech (Wydaw-
nictwo ZWS, Warszawa 1999).

Wiêcej ni¿ pomoc...
Po tragicznym roku 1942, kiedy wyda-

wa³o siê, ¿e nic nie powstrzyma zwyciêstwa
Niemców, nast¹pi³o wreszcie za³amanie
i zmiana sytuacji. Coraz czê�ciej zagl¹dali
do nas wêgierscy oficerowie. Pamiêtam do-
skonale wizytê spokrewnionego z matk¹ ma-
jora Imre Szentpalyiego z otoczenia szefa
sztabu generalnego wêgierskiej armii, ge-
nera³a Szombathelyiego. By³o to latem
1943 r. Wkrótce potem spotka³ siê on u nas
z zaprzyja�nionym z nami panem Puzyn¹
(jednym z bocznej linii tego rodu), który
czêsto nas odwiedza³ i zawsze by³ bardzo
g³odny, zjadaj¹c co siê da³o, oraz dwoma
nieznajomymi mê¿czyznami. Ju¿ po wojnie
ojciec opowiedzia³ mi, ¿e byli to przedstawi-
ciele lwowskiego okrêgu AK. Ponoæ od tego
spotkania zaczê³y siê pertraktacje AK ze sta-
cjonuj¹cymi na Podolu oddzia³ami I armii
wêgierskiej, uwieñczone porozumieniem
o neutralno�ci, wzajemnym informowaniu
siê, a nawet odstêpowaniu uzbrojenia.
W latach sze�ædziesi¹tych, kiedy jako dzien-
nikarz zacz¹³em je�dziæ na Wêgry, wielo-
krotnie na rodzinnym ju¿ gruncie spotyka-
³em siê z majorem Szentpalyim i usi³owa-

³em uzyskaæ od niego informacje o kontak-
tach wêgierskiej armii z AK. Zdecydowanie
odmawia³, bo uwa¿a³, ¿e nadal wi¹¿e go
wojskowa przysiêga. Bola³ nad tym, ¿e
Wêgry znalaz³y siê w wojnie po stronie Nie-
miec, ale z kolei kontakty z AK uwa¿a³ za
z³amanie sojuszu z Niemcami i nigdy ich nie
ujawni³.

To, ¿e spotkania odbywa³y siê u nas,
by³o w pe³ni uzasadnione tym, ¿e ojciec by³
jednym z niewielu lekarzy w Stanis³awowie
i przyjmowa³ prywatnie pacjentów. Praco-
wa³ te¿ dzieñ i noc, by³ wzywany do nag³ych
wypadków i mia³ ausweiss upowa¿niaj¹cy
do poruszania siê noc¹, a po drugie mia³
¿onê Wêgierkê z dobrymi koneksjami,
o czym doskonale wiedzieli Niemcy. Wpraw-
dzie za spraw¹ stosunku do Polaków Niem-
cy coraz bardziej tracili zaufanie do wêgier-
skiego sojusznika, jednak musieli siê z nimi
liczyæ.

Ucieczka na Wêgry
We wrze�niu 1943 r. do Stanis³awowa

znów zawita³ wêgierski garnizon, a jego
dowódc¹ znów by³ pu³kownik Ayckler. Jed-
nocze�nie nasili³a siê akcja repatriowania
Polaków, którzy mogli siê wykazaæ wêgier-
skim pochodzeniem lub powi¹zaniem. By³a
ona prowadzona przez hrabiego Pala Dom-
szkyego, który rezydowa³ wprawdzie w War-
szawie, ale jego wys³annicy dostarczali od-
powiednie papiery Aycklerowi, a ten pako-
wa³ ludzi do wagonów, które przywozi³y

TRZEBA ROZWIJAĆ,
ALE Z WYCZUCIEM Uzupe³nienie

W poprzednim numerze (CL 1/05) zamie�cili�my ar-
tyku³ pod powy¿szym tytu³em, jednak nie znalaz³o siê
tam zdjêcie, które wyja�nia sytuacjê urbanistyczn¹, do-
tycz¹c¹ projektu poszerzenia ulicy Ko�cielnej wzd³u¿ ko-
�cio³a Matki Boskiej �nie¿nej. Zdjêcie to zamieszczamy
obecnie: jest to w³a�nie ulica Ko�cielna, po lewej widaæ
ko�ció³ MB �nie¿nej, mur oporowy i w g³êbi kamienicê,
która mia³aby byæ zburzona dla poszerzenia ulicy. Burze-
nie muru narazi³oby na niebezpieczeñstwo stabilno�æ jed-
nego z najstarszych ko�cio³ów Lwowa, a rozbiórka ka-
mienicy zdegradowa³aby zabytkowy zespó³ w tym frag-
mencie miasta.
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zaopatrzenie, a potem puste wraca³y na
Wêgry. Madziarzy sami plombowali wagony
i nie podlega³o to kontroli bahnschutzpoli-
zei. Nasili³y siê spotkania z Wêgrami
w naszym mieszkaniu, a ojciec wzywany
by³ czêsto do pozostaj¹cego pod niemieck¹
kontrol¹ szpitala � gdzie le¿eli równie¿ wê-
gierscy ¿o³nierze � pod pozorem uczestni-
czenia w konsylium lekarskim. Gdzie�
w po³owie listopada 1943 r. pojawi³ siê
u nas w domu Ayckler i o�wiadczy³, ¿e na-
tychmiast musimy wyje¿d¿aæ. Zaczêli�my
siê pakowaæ, bo przed pó³noc¹ mia³a po nas
zajechaæ ciê¿arówka. Ojciec dos³ownie sza-
la³, bo nie chcia³ wyje¿d¿aæ, a tak¿e nie chcia³
zostawiæ swojego wspania³ego ksiêgozbio-
ru � kilku tysiêcy tomów cennych ksi¹¿ek
medycznych, astronomicznych i historycz-
nych. W koñcu ust¹pi³, bo przecie¿ dobrze
wiedzia³, co spotka³o jego kolegów lekarzy
zamordowanych bez skrupu³ów przez Niem-
ców. Ciep³o ubrani, z walizkami w rêku
i jedn¹ skrzyni¹, do której ojciec wrzuci³ tro-
chê ksi¹¿ek, w tym oryginaln¹ bibliê ksiê-
dza Wujka, czekali�my, kto pierwszy siê
poka¿e � Wêgrzy czy gestapo?

Ciê¿arówka z madziarskimi honvedami
by³a pierwsza. Zostali�my zawiezieni na
rampê kolejow¹ przy mo�cie na Majzle nad
torami kolejowymi, naprzeciw rafinerii. Ram-
pa by³a obstawiona przez wêgierskich ¿o³-
nierzy. Czeka³o ju¿ kilka polskich rodzin,
w tym znana nam Wêgierka Wilma z trzema
córkami. Do dwóch wagonów pakowano
ró¿ne sprzêty, worki, jakie� meble. Do trze-
ciego nas wszystkich. Uprzedzono, ¿e pod
¿adnym pozorem nie mo¿emy zdradziæ
naszej obecno�ci w wagonie. Wypuszcz¹
nas dopiero Wêgrzy, ju¿ u siebie. Zasuniêto
i zaplombowano drzwi towarowego wago-
nu. Ruszyli�my jeszcze noc¹. Kilka razy
stawali�my, min¹³ dzieñ i druga noc, by³o
potwornie zimno, wiêc �cisnêli�my siê wszy-
scy w jednym k¹cie i okryli�my kocami, aby
wzajemnie siê ogrzewaæ. Szybko skoñczy-
³a siê ciep³a herbata w termosach i zabrany

przez ojca medyczny spirytus. W Karpatach
le¿a³ �nieg. Chyba najd³u¿ej stali�my w £a-
wocznem, które znajdowa³o siê jeszcze na
terenie GG. Tam s³yszeli�my niemieckie
rozmowy, stukanie m³otkami. Wreszcie po-
ci¹g ruszy³.

W pó³ godziny pó�niej zazgrzyta³y drzwi
i wêgierski ¿o³nierz s³owami Itt vannak ezek
a Lengyelek! (Tu s¹ ci Polacy!) oznajmi³ do-
tarcie do celu. Stacja nazywa³a siê Korosme-
zo. Na wpó³ zamarzniêtych wydobyto nas
z wagonu, zawieziono do ³a�ni, poddano de-
zynfekcji, wymyto, nakarmiono i napojono.
Na transport czeka³ równie¿ przedstawiciel
Komitetu Obywatelskiego Uchod�ców Pol-
skich na Wêgrzech, który wrêcza³ dokumen-
ty osobiste � legitymacje polskiego uchod�-
cy, pieni¹dze, bilety kolejowe i skierowania
do ró¿nych o�rodków i obozów polskich na
terenie Wêgier. Moi rodzice udali siê do ro-
dzinnego maj¹tku mojej matki w Nagy Tarna,
a ja otrzyma³em bilet do Balatonboglar i po-
jecha³em prosto do polskiego gimnazjum.

Nigdy nie zapomnê, kiedy ogrzanych ju¿
i wyk¹panych, przeprowadzono nas do ka-
syna oficerskiego na posi³ek. Na nakrytym
stole dymi³y ogromne wazy zawiesistej zupy.
Gdy siedli�my do sto³u, m³ody oficer wê-
gierski, który ca³y czas nam towarzyszy³,
podniós³ szklankê z winem i powiedzia³: Eljen
Lengyelorszag! Niech ¿yje Polska!

TADEUSZ OLSZAÑSKI, ur. 1929 w Stanis³awo-
wie, w czasie II wojny uczeñ polskiego gimna-
zjum w Balatonboglar (Wêgry). Dziennikarz, pi-
sarz, t³umacz literatury wêgierskiej, prze³o¿y³ 40
powie�ci i utworów dramatycznych; pisze prze-
wodniki i ksi¹¿ki o Wêgrzech. 1986�90 dyrektor
Instytutu Kultury Polskiej w Budapeszcie, 1991�
�94 korespondent PR i TV na Wêgrzech i w Ju-
gos³awii. Obecnie pracuje w redakcji �Polityki�
w Warszawie. Dzia³acz sportowy, relacjonowa³
olimpiady w Rzymie, Tokio, Meksyku, Monachium
i Moskwie; napisa³ 15 ksi¹¿ek o tematyce sporto-
wej. Interesuje siê sztuk¹ kulinarn¹ i pisze ksi¹¿-
kê na ten temat.

ERRATA

Niezawodny p. Andrzej Paw³owski zwróci³ nasz¹ uwagê na pomylone daty w Sylwetce
cesarza Karola w CL 1/05 na s.40. A wiêc Franciszek Józef panowa³ przez 68 lat, bo zmar³
w 1916 r. (a nie 1914), za� Karol tylko 2 lata (a nie 4) � od 1916 do 1918 r. Przepraszamy,
Andrzejowi dziêkujemy, a p. Malwinê upominamy!
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MAGNUS
W poprzednim numerze (Z tamtej strony)

wspomnieli�my � niestety z niemi³ej okazji �
znany niegdy� dom towarowy �Magnus�, któ-
ry stoi na rogu ulic Kazimierzowskiej i Pe³tew-
nej, za Teatrem Wielkim. W ostatnich paru
latach jego wnêtrze zosta³o � z inicjatywy i za
pieni¹dze polskich biznesmenów � odnowio-

ne i zmodernizowane, dosz³o jednak do skan-
dalicznego oszukania Polaków przez ich ukra-
iñskich partnerów. Ale o tym pisali�my, nato-
miast tu chcemy opisaæ sam obiekt, ponie-
wa¿ stanowi on wa¿n¹ pozycjê w dorobku
polskiej architektury pocz¹tków XX wieku.

W naszym archiwum odszukali�my ar-
tyku³ z �¯ycia Warszawy� nr 277 z 1972 r.
(!), dotycz¹cy wprawdzie warszawskiego
domu Braci Jab³kowskich, ale znalaz³ siê
tam nastêpuj¹cy akapit:

Nale¿y nadmieniæ, ¿e w tym samym cza-
sie [ok. 1910 r.] powsta³ wed³ug projektu Ro-
mana Feliñskiego dom towarowy we Lwowie,
bêd¹cy równie¿ jak na owe lata dzie³em awan-
gardowym. Te dwie polskie realizacje wesz³y
ju¿ do historii architektury polskiej, podobnie
jak do historii architektury �wiatowej dom to-
warowy �Carson, Pirie and Scott� w Chicago
(arch. Sullivan), paryski �La Samaritaine�
(arch. Jourdain), dom Moskiewskiego Sto-
warzyszenia Kupców (arch. Schechtel).

W swoim przewodniku �Lwów� (patrz
CL 3/02) Jurij Biriulow pisze:

Architekt R. Feliñski zastosowa³
tu estetyczne, pe³ne ekspresji kon-

strukcje ¿elbetowe i szerokie oszklone powierzch-
nie. Elewacja tego pierwszego we Lwowie wybit-
nego dzie³a funkcjonalizmu kojarzy siê z rytmicz-
nymi strukturami obiektów natury. Zasad¹ wyra-
zu jest tu powtarzalno�æ po³¹czeñ pionowych
potê¿nych s³upów i poziomych rzêdów wielo�cien-
nych wykuszy.

Od siebie dodajmy, ¿e dom Jab³kowskich
w Warszawie ma³o sygnalizuje swoj¹ lokali-
zacj¹ i bry³¹ szczególn¹ funkcjê, jak¹ repre-
zentuje. O wiele wy¿ej nale¿y wiêc oceniæ
po³o¿enie i architekturê �Magnusa�, która
odpowiada dwudziestowiecznemu rozumie-
niu zasad projektowania architektonicznego.
Lwowski dom handlowy jest absolutnie pierw-
szym przyk³adem wspó³czesnego kompono-
wania wspó³zale¿no�ci tre�ci i formy obiektu
o szczególnej funkcji w wielkim mie�cie.

KASA
Ca³kiem inny zabytek: nie gmach, lecz...

kasa pancerna, i nie we Lwowie, lecz
w Wieliczce.

Niedawno nawiedzili�my Muzeum ¯up
Krakowskich w dawnym zamku wielickim.
Na samym wstêpie, w holu, rzuca siê w oczy
potê¿na szafa pancerna (o wadze pó³torej
tony, wysoko�ci ponad dwa metry), która
s³u¿y³a dyrekcji kopalni niemal przez ca³y
wiek XX. I co najwa¿niejsze, na tympanonie
zwieñczaj¹cym �cianê przedni¹ jest taki na-
pis: W. Kosiba & W. Chudzikowski, LWÓW.
A z opisu wynika, ¿e szafa powsta³a w CK
Uprzywilejowanej Pierwszej Krajowej Fabry-
ce Kas Ogniotrwa³ych W. Kosi-
by & W. Chudzikowskiego
we Lwowie. Fabryka po-
wsta³a w koñcu XIX w.,
a szafê zakupi³ Zarz¹d
Salinarny w Wieliczce
w 1910 r.

Kiedy oddano j¹ do mu-
zeum, by³a w stanie op³a-
kanym, ale zosta³a piêknie
odnowiona, zabezpieczona
antykorozyjnie i odmalowa-
na; odtworzono dekoracjê
na drzwiach z zastosowa-
niem p³atkowego z³ota. To-
te¿ efekt jest doskona³y.

NASZE ZABYTKI
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� Od Jakuba do Jakuba.
� Co takiego?
� Genealogia rodzinna.
� A, tak, to celna uwaga. Jakub Agopso-

wicz z Kobylca mia³ stryja Jakuba i Jaku-
bów w rodzinie jest wyj¹tkowo du¿o.
W koñcu Jakub to po ormiañsku Hakop,
a od Hakopa do Agopsowicza ju¿ jeden krok.
W m³odym pokoleniu mamy dwóch Jaku-
bów, dlatego nasze drzewo genealogiczne
mo¿na nazwaæ od Jakuba do Jakuba.

Rodzina
Jakub i jego ¿ona Maria z Agopsowi-

czów kupili ziemiê w Kobylcu zapewne
w po³owie lat osiemdziesi¹tych XIX wieku
i wtedy te¿ Jakub zbudowa³ dom. Wspomi-
na ich wnuk Roman: �Dziadek, dorobiwszy
siê na dzier¿awach, upatrzy³ sobie miejsce
na folwark, po³o¿one na ³agodnym wznie-
sieniu obok wsi Kobylec i odkupi³ od ch³o-
pów oko³o 200 mórg urodzajnego czarno-
ziemu z trzech ró¿nych wsi: Kobylec, Na-
zurna i Zahajpol. Wybudowa³ tam z dêbo-
wych brusów niezwykle solidne budynki
gospodarcze i obszerny dom mieszkalny,
zak³adaj¹c woko³o ogród warzywny i sad,
a te¿ ogród spacerowy, z którego rozpo�cie-
ra³ siê piêkny widok podgórza Karpat na
szeroko�ci niemal po³owy horyzontu, roz-
poczynaj¹cego siê tu¿ za Prutem, w odle-
g³o�ci ok. 10 km�. Troje dzieci Jakuba i Marii,
które do¿y³y wieku dojrza³ego, by³o ju¿ na
�wiecie. Najstarszy Kazimierz mia³ wtedy
oko³o dziesiêciu lat i wysy³any by³ do gimna-
zjum jezuitów w Chyrowie. O dwa lata m³od-
sza Maria mia³a w przysz³o�ci spêdzaæ
w Kobylcu z rodzicami najwiêcej czasu. Naj-
m³odszy Ludwik, urodzony w Bazarze ko³o
Czortkowa, zamieszka³ pó�niej z za³o¿on¹
przez siebie w 1921 roku rodzin¹ w Skolem.

Dziêki ¿mudnej pracy mojego nie¿yj¹-
cego ju¿ kuzyna, Jana Agopsowicza, wie-
my o rodzinie do�æ du¿o, a i pami¹tek oraz
dokumentów przechowa³o siê w rodzinie ca³-
kiem sporo. Pokrótce: Hasso Agopsowicze,
zajmuj¹cy siê handlem podobnie jak i wiele
innych rodzin ormiañskich � Passakasów,
Romaszkanów, Theodorowiczów, Zerygie-

wiczów � zaczêli przenosiæ siê z Mo³dawii
chyba na prze³omie XVIII i XIX wieku i osia-
daæ na ¿yznej ziemi kresów po³udniowo-
-wschodnich. Czê�æ rodziny mieszka³a ju¿
wtedy w Stanis³awowie i £y�cu i stamt¹d
prowadzi³a interesy na Bukowinie, jak Miko-
³aj Hasso Agopsowicz, który w 1815 roku
zwraca³ siê do austriackiego �ministerium
finansów� o odszkodowanie w zwi¹zku ze
stratami poniesionymi przy dostawie 2400
koni. Dziadek naszego Jakuba, Grzegorz
Micha³, który zmar³ w 1844 roku, by³ cz³on-
kiem Kolegium Stanów Galicyjskich we
Lwowie. W 1812 rodzina otrzyma³a potwier-
dzenie szlachectwa, �ale szlachcic nie móg³
trudniæ siê handlem lub przemys³em, wiêc
niszcza³a �wietno�æ stanu i przechodzi³a
w rêce ¿ydowskie�, jak cytuje Stanis³aw Wa-
sylewski w swojej ksi¹¿ce �Lwów� pierwsze-
go ck gubernatora Galicji z roku 1773.

Kupili wiêc Agopsowicze ziemie w sa-
mym Zab³otowie i w niedalekim Tu³ukowie,
w okolicach Czarnelicy � w Chmielowej,
okolicach Gwo�d�ca w: Ku³aczkowcach,
Baliñcach, Buczaczkach, Trofanówce, Na-
zurnej i Kobylcu. Z zachowanych odpisów
umów i metryk wynika, ¿e posiadali te¿ zie-
mie w Ostrowcu, Korniczu, Kropiewisku, ale
przed II wojn¹ �wiatow¹ figuruj¹ w rejestrach
i w pamiêci ludzkiej jako w³a�ciciele i miesz-
kañcy Ku³aczkowiec � Mieczys³aw, Trofa-
nówki � Kajetan, Tu³ukowa � Kazimierz
i Kobylca � Jakub z Mari¹.

Pojechali�my w tym roku ich �ladami:
wnuczka Mieczys³a-
wa, dwie prawnucz-
ki Jakuba i jego pra-
prawnuk � czterna-
stoletni Jakub. Od-
wiedzili�my zapisane
w historii rodzinnej
Popielniki, Zab³otów,
Gwo�dziec, �niatyn
i Horodenkê oraz
znane z wielu opo-
wiadañ Kuty, Kosów,
Krzyworówniê, ¯a-
bie, Worochtê, Tata-
rów i Jaremcze.

Kobylec Monika Agopsowicz, El¿bieta £ysakowska
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Zatrzymali�my siê w Ko³omyi u przemi-
³ej pani Marty. Przyjechali�my z Przemy�la
o�mioosobowym busem, którym powozi³ nie-
zwykle sympatyczny pan Jacek, przyjêty jed-
nog³o�nie do rodziny w trakcie wycieczki.
Ju¿ nastêpnego dnia dojechali�my z pomo-
c¹ dobrych ludzi do odleg³ego o kilkana�cie
kilometrów, w kierunku Gwo�d�ca, Kobyl-
ca. Jechali�my od strony Nazurnej i ju¿ nie-
daleko od wsi mogli�my siê kierowaæ szki-
cem narysowanym przez siedemdziesiêcio-
letniego Romana £ysakowskiego, Jakubo-
wego wnuka, a syna Marii z Agopsowiczów
£ysakowskiej.

Tutaj pozwolê sobie na krótki zwrot
do Czytelnika starszego pokolenia: rysuj-
cie, proszê! Wszystko: plany sytuacyjne
Waszych rodzinnych stron, obej�æ, ogro-
dów, domów � rozk³ad pokoi i ich wyposa-
¿enie, po³o¿enie mogi³ Waszych bliskich,
co siê da � w odniesieniu do charaktery-
stycznych punktów, które mog³y przetrwaæ
do naszych czasów. Tak jak umiecie. Albo
popro�cie wnuka, ¿eby Warn pomóg³. Tych
kilka szkiców, które pozostawi³ po sobie
�p. Roman i które teraz rysuj¹ nam nasi
krewni, jest wprost bezcennych. Tam, gdzie
szkiców nie mieli�my, a mieszkañcy nie
pamiêtali dawnych czasów, tam byli�my
bezradni.

Tak wiêc zgodnie ze szkicem Romana
przejechali�my mostek na potoku, tym po-
toku, od którego pochodzi podobno nazwa
wsi, a z którego ³owi³o siê raki na legendar-
n¹ zupê rakow¹. Zdecydowanie najbole-
�niej wspomina tê zupê ciocia Lesia. Kiedy
jako ma³a dziewczynka przyby³a do Kobyl-
ca w odwiedziny z babci¹ Samuela (z Oha-
nowiczów Agopsowiczow¹), szwagierk¹ Ja-
kuba, do surowej cioci Marii Agopsowiczo-
wej, grzecznie nazbiera³a rosn¹cych pod
�wierkami pieczarek na zupê. Jakie by³o
jej zdziwienie, gdy na obiad podano zupê...
rakow¹ � czerwon¹, z ugotowanym i fa-
szerowanym rakiem na ka¿dym talerzu.
Widok by³ tak dla Lesi przera¿aj¹cy, ¿e zsu-
nê³a siê z krzes³a, wymawiaj¹c siê nag³¹,
a piln¹ potrzeb¹. Babcia zaprowadzi³a j¹
do uryna³u i, nie mog¹c doczekaæ, a¿ Lesia
skoñczy, wróci³a do sto³u. Wreszcie zanie-
pokojona posz³a po Lesiê. Ta, mimo stra-
chu przed gro�n¹ cioci¹ wyzna³a, jaka by³a
prawdziwa przyczyna odej�cia od sto³u.
Dziecku podano rosó³.

Kolej
Do Kobylca doje¿d¿a

siê i doje¿d¿a³o poln¹
drog¹. Linia kolejowa
biegnie bowiem z Ko³o-
myi na Zaleszczyki
przez Gwo�dziec i Ho-
rodenkê, omijaj¹c Koby-
lec. W odró¿nieniu od
prostej jak drut linii
Ko³omyja-Czerniowce
przez �niatyn, ta wije siê
jak opêtana. Okolica p³a-
ska jak stó³, sk¹d wiêc
te wygibasy? �Kto chcia³,
¿eby linia kolejowa bie-
g³a przez jego maj¹tek,
ten j¹ sobie kupowa³�,
wspomina pani Zofia
z Rozwadowskich Zdañska, mieszkaj¹ca od
wielu ju¿ lat w Anglii. A m³ody historyk-ama-
tor, Wo³odimir Mandrusiak z Kobylca, doda-
je: �Przy budowie tej linii kolejowej rozpatry-
wano dwa warianty. Pierwszy � z Ko³omyi
na Matyjowce (ten odcinek ju¿ by³) i dalej
przez Nazurn¹ i Kobylec � na Gwo�dziec.
Drugi � z Ko³omyi na Cieniawê przez Pod-
hajczyki i dalej na Gwo�dziec. Pan Agopso-
wicz bardzo chcia³, by linia kolejowa bieg³a
przez Kobylec. Zapowiedzia³, ¿e sam zbu-
duje w Kobylcu stacjê kolejow¹, a pod³ogê
wy³o¿y monetami. W³adze odrzuci³y taki
pomys³, jako ¿e na monetach by³ wizerunek
Franciszka Józefa, a kto to widzia³, ¿eby
poddani Jego Cesarskiej Mo�ci chodzili po
jego obliczu. W takim razie, zgodzi³ siê Agop-
sowicz, monety ka¿ê odwróciæ rewersem do
góry, ¿eby nie deptaæ cesarza. Niestety,
w³a�ciciel ziemi w Podh¹jczykach przekupi³
inspektora, od którego zale¿a³a trasa pla-
nowanej linii kolejowej. W owym czasie
pañstwo p³aci³o du¿e sumy za przekazanie
ziemi pod budowê linii kolejowej. Tak wiêc
linia wyznaczona zosta³a nie tylko ¿e przez
Podhajczyki, ale i tak¹ tras¹, by przebiegaæ
przez najd³u¿szy odcinek pañskiego pola.
Kiedy ca³a afera wysz³a na jaw, inspektor
ju¿ by³ ukarany, ale linia kolejowa omija³a
Kobylec.

Tu znowu pozwolê sobie na zwrot do
Czytelnika: zdaje siê, ¿e opisana tu linia
kolejowa budowana by³a na prze³omie XIX
i XX wieku. Czy to mo¿liwe, ¿e �kupowa³� j¹
kto chcia³? Trudno uwierzyæ, by przekup-
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no�æ urzêdników pañstwowych wyznacza³a
ca³¹ niemal trasê linii kolejowej, a z drugiej
strony, jak wyt³umaczyæ wyj¹tkow¹ wprost
jej pokrêtno�æ w tych okolicach?

Cerkiew
Przyjechali�my do Kobylca od strony

potoku o tej samej nazwie i udali�my siê
w kierunku miejsca, gdzie jeszcze na pocz¹t-
ku lat dziewiêædziesi¹tych sta³ grobowiec Ja-
kuba. Przyznam siê, ¿e przygotowana by³am
na to, ¿e grobu ju¿ nie ma (dziadek zmar³
w 1917 roku, potem pochowani tam byli jesz-
cze w 1931 roku, zmarli w odstêpie jednego
dnia, £ysakowscy: ojciec � Leopold, ziêæ
Jakuba, i syn Leopolda � Feliks). Zaskocze-
nie moje by³o ogromne � sta³ nie tylko grób
pradziadka, ale i wyros³a blisko niego, na swo-
im dawnym miejscu, piêkna nowa cerkiewka
greckokatolicka. Teren wokó³ zadbany � sko-
szona trawa, ³ad i porz¹dek. I kilka starych
sosen, które wygl¹daj¹ jak wyjête z innego
pejza¿u. Gdyby one mog³y opowiadaæ...

Wnêtrze cerkiewki strojnie wymalowane
i wyz³ocone, z bogatym ikonostasem � wi-
daæ w tym wykoñczeniu wiele ludzkiego
serca i dba³o�ci o najmniejsze szczegó³y.
Czy taki ikonostas widzia³ ma³y Romu� £y-
sakowski, kiedy razem z rodzin¹ siadywa³
ko³o o³tarza �na miejscu kolatorskim za tzw.
carskimi wrotami, rze�bionymi i z³oconymi�?
�Lubi³em � pisa³ dalej Roman � bardziej pie-
�ni wschodniej liturgii, ani¿eli ³aciñskie msze
u bernardynów [w Gwo�d�cu], choæ w ma³ej
cerkwi panowa³ zaduch od ko¿uchów i g³ów
wysmarowanych starym mas³em�. �Pamiê-
taæ przy tym nale¿y � wspomina mój stryj
Henryk � ¿e ko¿uchy nosi³o siê przez okr¹-
g³y rok � latem w³osem do góry, a zim¹ � do
do³u. W niedzielê pokazywa³y siê piêknie
haftowane koszule i kapelusze�.

Nie mogê tu nie wspomnieæ s³ów pana
W³adys³awa Zachariasiewicza, który niedaw-
no opowiada³ o piêknym widoku Hucu³ów,
którzy przy okazji wszelkich �wi¹t schodzili
z gór do cerkwi w swoich od�wiêtnych, ma-
lowniczych strojach. Otó¿ to, znad której
czê�ci Czeremoszu by³ Hucu³, poznawa³o
siê po portkach, mówi³ pan Zachariasiewicz.
Ich kolor odpowiada³ odcieniowi koloru da-
nego biegu rzeki.

Drewniana niewielka cerkiew wraz
z dzwonnic¹ zbudowana by³a w Kobylcu
w po³owie XIX wieku. Jakub udziela³ jakiej�

finansowej pomocy cer-
kwi, st¹d wziê³y siê owe
�kolatorskie miejsca� dla
Agopsowiczów. �On na-
wet ksiê¿y wybiera³ na
parafiê w swojej wsi tak,
by byli w typie ormiañ-
skim � czarnoocy i o
czarnych w³osach�, na-
pisa³ Bogdan Seniuk
w niedawno opubliko-
wanym artykule o Or-
mianach na ziemi ko³o-
myjskiej, który ukaza³
siê w regionalnej gaze-
cie �Wilnyj Go³os�. Cer-
kiewka szczê�liwie przetrwa³a dwie wojny
�wiatowe, by w po³owie lat osiemdziesi¹tych
pa�æ pod ko³ami ko³chozowych traktorów.
Wspomnienia o tych chwilach s¹ przejmu-
j¹ce � pêkaj¹ce drewno, mszczone wypo-
sa¿enie, milcz¹ca grupka mieszkañców wio-
ski. Pani Maria Doliñska, mieszkanka Kobyl-
ca, opowiada, ¿e kiedy traktorzy�ci zabrali
siê za niszczenie stoj¹cej obok dzwonnicy,
zgromadzeni ludzie patrzyli bardzo z³owro-
go. �Dzwon jest we wsi bardzo potrzebny �
czy to po¿ar, czy inne nag³e nieszczê�cie�,
t³umaczy pani Maria. Do�æ na tym, ¿e pra-
cownicy ko³chozu dzwonnicê tylko przewró-
cili i uciekli. A ludzie? Od razu dzwonnicê
postawili. W kilka lat pó�niej by³a ona ich
tymczasow¹ cerkwi¹, w której zbierali siê
w czasie �wi¹t. Jedna z fotografii przedsta-
wia grupkê wiernych stoj¹cych przed dzwon-
nic¹ z wielkanocnymi koszyczkami. A dzwon?
By³ jednym z trzech, które by³y ufundowa-
ne. �redni, bo dwa pozosta³e zabrali Niem-
cy w czasie wojny. Ukry³ go wspomniany
wcze�niej Wo³odia. Przy nas wdrapa³ siê pod
dach dzwonnicy i przeczyta³ napis na dzwo-
nie: �¯ertwa [ofiara] parafian. 1929 rik�. Od
Wo³odii dostajê szczegó³ow¹ informacjê
o historii cerkwi. Cerkiew jest pod wezwa-
niem Podniesienia Krzy¿a i zbudowana
zosta³a w 1850 roku. W latach 1992�1994
na miejscu zburzonej cerkwi powsta³a nowa
� murowana, kryta blach¹. Po�wiêcona
zosta³a 27 wrze�nia 1994 roku, w dniu �wiêta
Podniesienia Krzy¿a, które jest niezwykle
uroczy�cie obchodzonym odpustem � ��wiê-
tem chramu�. Zje¿d¿aj¹ siê na to �wiêto
krewni, odprawiana jest uroczysta msza
�wiêta, a potem wszyscy id¹ biesiadowaæ.

Abp Józef Teodorowicz. Rze�ba Luny Drexler.
Wg �Ormianie polscy...�, Muzeum Narodowe, Kraków, 1999
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Razem z Zahajpolem nale¿y Kobylec do
parafii w Nazurnej, ustanowionej w 1754
roku. W �Schematyzmie� za rok chyba 1904
(karta tytu³owa by³a w strzêpach) i za rok
1909 znajdujê informacjê, ¿e �patronem�
parafii by³ Jakub Agopsowicz, �parochem�
by³ Stefan Kruszelnicki (ciekawe, czy by³
czerniawy), w Kobylcu by³o w 1904 � 171,
w 1909 � 184 grekokatolików, w 1904 � 4,
a w 1909 � 2 ¯ydów i ani jednego rzymskie-
go katolika. Ankieta najwyra�niej nie prze-
widywa³a katolików rytu ormiañskiego, czyli
Agopsowiczów. Ze �Schematyzmu� z roku
1909 � spisu sporz¹dzanego regularnie
przez Ko�ció³ greckokatolicki � wynika jesz-
cze, ¿e ck starostwo by³o w Ko³omyi, s¹d
i urz¹d podatkowy by³y w Gwo�d�cu, pocz-
ta, stacja tel. (telegraficzna?) i kolejowa by³y
w Matyjowcach. W Nazurnej by³a szko³a
1-klasowa, a w Zahajpolu � 2-klasowa z jê-
zykiem wyk³adowym ruskim i 1-klasowa
z jêzykiem wyk³adowym polskim.

Obrz¹dek praojców
Mieszkañcy i go�cie kobyleckiego dwo-

ru czê�ciej bywali na �wi¹tecznych mszach
w cerkwi ani¿eli w rzymskokatolickim ko-
�ciele w Gwo�d�cu, dok¹d chêtniej przy-
je¿d¿ali z kolei Agopsowicze trofanowieccy
i ci z Ku³aczkowiec oraz Chomiakówki.
Wszyscy dbali natomiast o to, by ich dzieci
chrzczone by³y i ¿eni³y siê w obrz¹dku or-
miañskokatolickim. Metryki mówi¹ o pro-
boszczach ze Stanis³awowa, £y�ca, Kut
i najbli¿szych � Horodenki i �niatyna ksiê-
¿ach: Krzysztofie Abrahamowiczu, Ignacym
Jakubowiczu, Dominiku £ukasiewiczu, Ja-
kubie Moszoro, Dominiku Osadcy, Michale
Romaszkanie, Kazimierzu Roszce i zaprzy-
ja�nionym z rodzin¹ ksiêdzu Dionizym Kaje-
tanowiczu. Zdarza³o siê, co odnotowane jest
w metrykach, ¿e �z wody� chrzci³ ksi¹dz gre-
ckokatolicki, a dopiero pó�niej ceremonii
i chrztu i bierzmowania (razem, zgodnie
z obrz¹dkiem) dokonywa³ ksi¹dz ormiañsko-
katolicki. W pogrzebie Mieczys³awa uczest-
niczy³o trzech ksiê¿y � ka¿dy innego obrz¹d-
ku (ksi¹dz Kruszelnicki � grecki, przyjaciel
domu ten sam, który by³ na pocz¹tku wieku
proboszczem w Nazurnej i bywa³ u Jakuba
na partyjkach preferansa, Niemczycki �
gwardian bernardynów z Gwo�d�ca, ormiañ-
ski � nieznany) i ka¿dy z nich odprawi³ mszê
�wiêt¹ w ku³aczkowskim dworze.

Niecodziennym wydarzeniem by³a wizy-
tacja parafii horodeñskiej przez arcybisku-
pa ormiañskokatolickiego Józefa Teodoro-
wicza w grudniu 1928 roku. Jak donosi³
�Pos³aniec �w. Grzegorza�, ilustrowany mie-
siêcznik lwowskiej archidiecezji obrz¹dku
ormiañskiego: �O godz. 12-tej Ekscellencja
odjecha³ [z Horodenki] do Trofanówki, gdzie
o 2-giej pañstwo Kajetanowie Agopsowicze
przyjêli X. Arcybiskupa obiadem w rodzin-
nem kó³ku, w którem Ekscellenacja spêdzi³
mi³¹ godzinê, by ku wieczorowi odjechaæ do
ksiêstwa Leonów Puzynów do Gwo�d�ca�.

Dwór
Zapatrzony w carskie wrota ma³y Ro-

mu�, urodzony w 1899 roku, ju¿ jako artysta
malarz Roman £ysakowski spisa³ ok. 1980
roku kilka stron wspomnieñ o swoim szczê-
�liwym dzieciñstwie w Kobylcu. Proszê siê-
gn¹æ do tych barwnych opisów dworu i jego
okolic, które opublikowane zosta³y w nume-
rze 2 (30) �Gdzie szum Prutu...�.

Dzieci
Spêdza³y w Kobylcu wakacje. Najstar-

szymi byli Roman i jego brat Feli�. Potem
Julek � ich brat stryjeczny z Tu³ukowa
i mieszczuch Stefek, wnuk brata babci Ko-
byleckiej. To by³o towarzystwo, które strze-
la³o do ptaków z flowerów i pod okiem do-
ros³ych k¹pa³o siê w Prucie. Za smarkateriê
musieli uchodziæ Lesia, wnuczka Jakubo-
wego brata Aleksandra (nie do�æ, ¿e smar-
kata, to jeszcze baba!) i jej stryjeczny brat �
Anto�, po którego Roman przyje¿d¿a³ brycz-
k¹ na stacjê kolejow¹ w Ko³omyi. Najm³odsi
w rodzinie to Henryk (flower dosta³ dopiero
w 1934 roku!) i Tadzio � synowie Ludwika.

Dzieci wysy³a³o siê do szkó³. Ch³opcy
uczyli siê miêdzy innymi u jezuitów w Chy-
rowie i w lwowskich gimnazjach. Dziewczyn-
ki trafia³y na ogó³ do niepokalanek w Ja-
z³owcu, choæ córka Mieczys³awa, Teresa,
uczy³a siê u sióstr urszulanek we Lwowie.
Naukê kontynuowali m³odzieñcy, g³ównie na
kierunkach rolniczych w: Dublanach, Czer-
nichowie i Czerniowcach. Studiuj¹cy prawo
Kazimierz z Tu³ukowa czy Ludwik ucz¹cy
siê w Wy¿szej Szkole Rachunkowo�ci Ban-
kowej, lub te¿ Roman studiuj¹cy na kra-
kowskiej Akademii Sztuk Piêknych byli wy-
j¹tkami.

Dokoñczenie w nastêpnym numerze



40

Podró¿ sentymentalna. Polska kultu-
ra kresowa � to tytu³ wystawy, jak¹ przy-
gotowa³a Miejska Biblioteka Publiczna im.
Gustawa Dani³owskiego w Sosnowcu.
Mia³a ona na celu popularyzacjê wiedzy
na temat Wschodnich Ziem Rzeczypospo-
litej � historii, kultury, literatury � oraz ich
obecno�ci w ¿yciu wspó³czesnych Pola-
ków.

Pojêcie Kresy Wschodnie do dzi� wzbu-
dza wiele emocji. Na ³amach licznych publi-
kacji tocz¹ siê dyskusje na temat definicji
terminu oraz tradycji i dziedzictwa tego ob-
szaru dawnej Rzeczpospolitej. Zw³aszcza
w latach 80. i 90. pojawi³o siê wiele publikacji
wspomnieniowych autorstwa osób, dla któ-
rych Kresy pozostaj¹ synonimem ma³ej oj-
czyzny. Dotyczy to paru milionów Polaków
wypêdzonych ze swoich stron rodzinnych.
Kresy to jednak pojêcie wa¿ne nie tylko dla
osób zwi¹zanych z tym regionem poprzez
miejsce urodzenia lub pochodzenia, lecz s¹
tak¿e � a przynajmniej powinny byæ � wa¿ne
dla wszystkich Polaków, jest to bowiem trwa-
³y element dziedzictwa naszej kultury narodo-
wej. Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o tym, ¿e
w czasach, kiedy Kresy by³y czê�ci¹ pañstwa
polskiego, nasza kultura mia³a ogromny wp³yw
na kultury wielu innych narodów europejskich
i z jej dorobku korzystaj¹ one do dzisiaj.

Materialne dziedzictwo Kresów nie jest mo¿e
dzi� imponuj¹ce, ale jego bogactwo to ponad-
materialne warto�ci kultury, których zniszczyæ siê
nie da. One pozostaj¹ w pamiêci potomnych
i w dzie³ach przez nich tworzonych. Wiele miejsc
znanych z literatury ju¿ nie le¿y na polskiej ziemi,
ale twórczo�æ Mickiewicza, S³owackiego, Orzesz-
kowej, Sienkiewicza, Mi³osza, Konopnickiej, Her-
berta, muzyka Moniuszki, malarstwo Grottgera, Sta-
nis³awskiego, Ruszczyca i innych s¹ i na zawsze
pozostan¹ arcydzie³ami naszej literatury i sztuki.

Ekspozycja w sosnowieckiej ksi¹¿nicy
stanowi prezentacjê wydawnictw (ksi¹¿ek,
artyku³ów z czasopism), a tak¿e innych do-
kumentów, �wiadcz¹cych o ró¿norodno�ci
i atrakcyjno�ci Kresów.

Wystawa ma uk³ad dzia³owy. W pierw-
szych gablotach zaprezentowano wydawnic-
twa i rozprawy na temat etymologii pojêcia
Kresy, a tak¿e najwa¿niejsze dzie³a i �ród³a
dotycz¹ce historii tych ziem do 1939 r. Tu
m.in. mo¿na by³o zobaczyæ jedno z najstar-
szych wydañ Mohorta Wincentego Pola,

poematu � rapsodu rycerskiego, w którym
po raz pierwszy u¿yto s³owa �kresy� w tym
znaczeniu, jakie znane nam jest dzisiaj, choæ
obejmuj¹cym tam jeszcze tylko najdalsze
pogranicze po³udniowo-wschodnie, czyli zie-
mie ukrainne. Dopiero pó�niej terminem tym
zaczêto oznaczaæ tak¿e inne tereny przygra-
niczne Polski. Dzisiaj mówi siê nie tylko
o Kresach Wschodnich, ale te¿ o Kresach Po-
³udniowych i Zachodnich. Obok Mohorta wyeks-
ponowano tam równie¿ dzie³a Z. Glogera i in.

Osobn¹ gablotê po�wiêcono exodusowi
ludno�ci kresowej w czasie wojny, bohater-
skiej obronie Lwowa w 1939 r., trzem okupa-
cjom: sowieckiej, niemieckiej i ponownie so-
wieckiej, ka�ni profesorów lwowskich, a tak¿e
powojennej tragedii mieszkañców Kresów,
a wiêc mordom pope³nionym na Polakach
przez Rosjan i ukraiñskich nacjonalistów,
udzia³owi Szarych Szeregów w walkach
z UPA, zsy³kom w g³¹b ZSRR i dramatowi
tzw. repatriacji, wskutek której Kresowianie mu-
sieli opu�ciæ swe rodzinne strony, pozostawiæ
swe domy i dobytek ca³ego ¿ycia. Zaprezen-
towano tu dokumenty �ród³owe i opracowa-
nia historyczne m.in.: E. Prusa, A. Peretiat-
kowicza, M. Paw³owiczowej, S. Jastrzêbskie-
go, Cz.K. Grzelaka i in.

W wielkim skrócie zasygnalizowano pol-
sk¹ literaturê kresow¹, teatr, naukê i szkol-
nictwo, ksi¹¿kê i prasê kresow¹, wiele miej-
sca po�wiêcono architekturze na tamtych
ziemiach. Starano siê pokazaæ te miejsca
i obiekty, które jeszcze mo¿na zobaczyæ,
a tak¿e te, które dzisiaj znane s¹ ju¿ tylko
dziêki starym fotografiom i dzie³om artystów.
Zaprezentowano albumy, przewodniki, publi-
kacje z czasopism. Ca³o�æ uzupe³ni³y foto-
ramy, na których zamieszczono reprodukcje
obrazów przedstawiaj¹cych epizody z histo-
rii Kresów, a tak¿e tamtejsze krajobrazy
w malarstwie i fotografii oraz wspania³e dzie-
³a polskiej architektury, a wiêc: zamki, pa³a-
ce, dwory, ko�cio³y i inne obiekty.

Podkre�lono tak¿e niebagateln¹ rolê
Ko�cio³a katolickiego dla podtrzymania pol-
sko�ci na Kresach oraz przedstawiono do-
kumenty �wiadcz¹ce o religijno�ci kresowian,
a zw³aszcza o kulcie maryjnym, który z nie-
spotykan¹ w innych regionach Polski si³¹
rozwin¹³ siê w³a�nie w tamtych stronach.

�wiadczy o tym choæby fakt, ¿e miesz-
kañcy owych terenów, opuszczaj¹c je w wiel-
kim po�piechu, obok najniezbêdniejszych
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rzeczy osobistych zabierali te¿ wizerunki
maryjne ze swych domów i ko�cio³ów. Ich
losy �ledzi dzisiaj Tadeusz Kukiz. Efekty
swych poszukiwañ zawar³ w kilkutomowym
dziele Madonny kresowe i inne obrazy sa-
kralne z Kresów w diecezjach Polski. Na
temat kresowych wizerunków maryjnych na
�l¹sku pisze te¿ prof. Maria Paw³owiczowa.
Ich prace zaprezentowano na sosnowieckiej
wystawie, podobnie jak Wybór pie�ni nabo¿-
nych Franciszka Karpiñskiego i psalmów
w jego t³umaczeniu, opracowany przez ks.
Antoniego Reginka. Dzie³o to podarowano
Janowi Paw³owi II podczas jego pielgrzymki
do Lwowa i na Ukrainê w 2001 r.

Osobne gabloty i fotoramy po�wiêcono
najwiêkszym miastom kresowym, a wiêc
Wilnu i Lwowowi. Przedstawiono w nich g³ów-
nie historiê, kulturê i atrakcje turystyczne tych
miast, a tak¿e literaturê wspomnieniow¹
i bogaty materia³ ilustracyjny. Na fotoramach
zamieszczono równie¿ zdjêcia i pocztówki
prezentuj¹ce inne miasta kresowe, a tak¿e
ich herby. Osobn¹ gablotê po�wiêcono Stry-
jowi, z uwagi na ciekawe materia³y i doku-
menty udostêpnione przez zamieszka³¹
w Sosnowcu, a stryjankê z pochodzenia, prof.
Henrykê Langauer-Lewowick¹. Zaprezento-
wano równie¿ cykl fotografii Stanis³awowa,
wykonanych przez Mariana Gryniewicza

Prawdziwym rarytasem by³y unikatowe
pami¹tki rodzinne: fotografie (niektóre z koñ-
ca XIX wieku), legitymacje, metryki chrztu,
za�wiadczenia o miejscu zatrudnienia, za-
mieszkania, karty ewakuacyjne, �wiadectwa
szkolne, tableau abiturientek Prywatnego
Liceum Sióstr Urszulanek ze Stanis³a-
wowa oraz wiele innych ciekawych do-
kumentów. Materia³y pochodzi³y g³ów-
nie z Wilna, Lwowa, Starego Sambora
i Stanis³awowa, a zosta³y udostêpnio-
ne przez Krystynê Wo³och (Gliwice),
Izabelê G³owack¹ (Sosnowiec) oraz
Mariê Paw³owiczow¹ (Katowice).

Ca³o�æ uzupe³niaj¹ dokumenty �wiad-
cz¹ce o dzia³alno�ci organizacji zrzeszaj¹-
cych kresowian. Odgrywaj¹ one ogromn¹
rolê w promowaniu polskiej kultury kreso-
wej, popularyzowaniu wiedzy o historii tego
regionu, a tak¿e w podejmowaniu szeregu
konkretnych dzia³añ, zw³aszcza pomocy
materialnej na rzecz Polaków, którzy tam
pozostali. Na wystawie zaprezentowano
czasopisma wydawane przez te stowarzy-

szenia, materia³y informacyjne zamieszczane
w Internecie, a tak¿e dokumenty �wiadcz¹ce
o ich bie¿¹cej dzia³alno�ci. Szerzej przedstawio-
no organizacje Stryjan, dzia³aj¹ce w ramach To-
warzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udnio-
wo-Wschodnich, a zw³aszcza gliwicki oddzia³ tego
stowarzyszenia � z uwagi na interesuj¹ce mate-
ria³y, które przekazano na wystawê. Zaprezento-
wano równie¿ dokumenty Ko³a Tarnopolan z Opo-
la, które udostêpni³a Maria Æwierk.

Ostatnia gablota zawiera materia³y doty-
cz¹ce zwi¹zków �l¹ska z Kresami. Przed-
stawiono tu m.in. sylwetki osób o kresowym
rodowodzie. S¹ to ludzie nauki, teatru, sztu-
ki, którzy osiedlili siê w Katowicach, Gliwi-
cach, Bytomiu, Zabrzu i in. miastach �l¹skich
i tu kontynuowali sw¹ dzia³alno�æ.

Wernisa¿ wystawy odby³ siê 9 marca
2004 r. o godz. 9.30. Uczestniczy³o w nim
wiele wybitnych osobisto�ci ze �wiata nauki
i sztuki, kresowianie, a tak¿e inne osoby za-
interesowane tematem. S³owo wstêpne wy-
g³osi³a organizatorka wystawy Ma³gorza-
ta Toczkowska, a referat zaprezentowa³a,
pochodz¹ca ze Stanis³awowa, prof. Maria
Paw³owiczowa, autorka wielu publikacji
o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.
G³os zabrali równie¿: Les³aw Hawling z kato-
wickiego oddzia³u TMLiKPW oraz Michalina
Borowczyk-Jêdrzejek, ¿ona znanego autora
zag³êbiowskich legend, Stanis³awa Jêdrzej-
ka. Wystawa by³a eksponowana do 24 kwiet-
nia 2004 r. i cieszy³a siê ogromnym zaintere-
sowaniem, czego dowodem mog¹ byæ licz-
ne wpisy do ksiêgi pami¹tkowej sosnowiec-
kiej ksi¹¿nicy.

Widok panoramiczny Lwowa znad wzgórz Zniesienia.
Wg: O. Czerner, Lwów na dawnej rycinie i planie
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WITOLD BANAŚ 1932–2005

W lutym tego roku zmar³ w Katowicach
Witold Bana�, za³o¿yciel i prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia �Rodzina Policyj-
na 1939 r.� Urodzony w 1931 r. w Czeladzi
na Górnym �l¹sku, by³ synem Wincentego,
przedwojennego funkcjonariusza Policji
II RP w Rohatynie.

Wincenty Bana� zosta³ aresztowany
przez sowietów ju¿ we wrze�niu 1939 r.
i osadzony w obozie w Ostaszkowie. Na wio-
snê 1940 r. w budynku NKWD w Kalininie
(Twerze) zosta³ � wraz z 250 innymi Pola-
kami � zamordowany w nocnej egzekucji
strza³em w ty³ g³owy. Cia³a zabitych zosta³y
przewiezione ciê¿arówkami do pobliskiego
Miednoje i tam wrzucone do wykopanych
do³ów, zasypane ziemi¹ koparkami.

O�mioletni Witold wraz z matk¹ i innymi
rodzinami policjantów zostali w kwietniu
1940 r. wywiezieni bydlêcymi wagonami do
Kazachstanu. Przetrwali tam � zmagaj¹c siê
z g³odem, upa³em i mrozem � sze�æ lat,
z czego Witold, z uwagi na chorobê matki,
dwa lata spêdzi³ w sierociñcu.

Po powrocie do Polski w 1946 r. osiedli
u rodziny w Czeladzi i tu Witold ukoñczy³
szko³ê górnicz¹, potem technikum w Cho-
rzowie. Po maturze � zamiast na studia, na
które go wytypowano � zosta³ skierowany
do roboczych batalionów i � odbywaj¹c s³u¿-
bê wojskow¹ � pracowa³ ciê¿ko w kopalni.
Potem, ju¿ przez ca³e zawodowe ¿ycie, pra-
cowa³ jako sztygar w kopalni.

O losie swego ojca dowiedzia³ siê
w 1990 r., znajduj¹c jego nazwisko na li-
�cie ostaszkowskiej. Na 6295 osób tam za-
bitych � 5889 to polscy policjanci z Ziem
Wschodnich. To osobiste zetkniêcie siê
z tragiczn¹ prawd¹ o ojcu, stale poszuki-
wanym i oczekiwanym, sprawi³o, ¿e przez

ostatnie 15 lat swego ¿ycia w wolnej ju¿
Polsce Witold Bana� z niestrudzonym za-
pa³em i ca³ym sercem anga¿owa³ siê w ini-
cjatywy zmierzaj¹ce do ujawnienia ukrywa-
nej przez pó³ wieku prawdy o ludobójstwie
dokonanym przez sowietów na policjantach
II RP. Ju¿ w 1990 r. za³o¿y³ w Katowicach
Ogólnopolskie Stowarzyszenie �Rodzina
Policyjna 1939 r.�, zrzeszaj¹ce ¿ony, dzieci
i wnuki pomordowanych policjantów II RP.
Zarz¹d pod jego kierunkiem prowadzi³
i nadal prowadzi o¿ywion¹ dzia³alno�æ upa-
miêtnienia sowieckiej zbrodni. Najwa¿niej-
sze dokonania, to:
n zorganizowanie w 1991 r. Izby Pamiê-

ci w budynku Wojew. Komendy Policji w Ka-
towicach, gdzie cz³onkowie Stowarzyszenia
z³o¿yli pami¹tki po swych najbli¿szych. Tam
te¿ umieszczono przedmioty znalezione przy
ekshumacji w Miednoje;
n budowa symbolicznego Grobu Poli-

cjanta Polskiego na terenie Komendy Poli-
cji w Katowicach, gdzie z³o¿ono Szcz¹tki
Nieznanego Policjanta, ekshumowanego
z Miednoje. Tam te¿ rodziny umieszczaj¹
p³yty pami¹tkowe swoich najbli¿szych;
n aktywne wsparcie dzia³añ Rady Ochro-

ny Pamiêci WiM i jej sekr. gen. A. Przewo�-
nika, udzia³ w pracach ekshumacyjnych
w Miednoje, udzia³ w symbolicznym pogrze-
bie tam¿e (1991) oraz uroczystym po�wiê-
ceniu i otwarciu Cmentarza w Miednoje we
wrze�niu 2000 r. (prezes W. Bana� prze-
mawia³ obok premiera J. Buzka i A. Prze-
wo�nika);
n opracowanie i wydanie albumu Rodzi-

na Policyjna 1939 r. ze zdjêciami i danymi
o policjantach zamordowanych w ró¿nych
miejscach ka�ni na terenie ZSRR;
n umieszczenie w 2003 r. stosownego epi-

tafium w kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej;
n organizowanie prelekcji w szko³ach na

temat Policji II RP i jej tragedii, organizowa-
nie corocznych spotkañ przy Grobie Poli-
cjanta Polskiego z udzia³em przedstawicieli
w³adz, Policji oraz m³odzie¿y szkolnej.

Motorem wszystkich wymienionych ini-
cjatyw i dzia³añ w OS �Rodzina Policyjna
1939 r.� by³ zmar³y Prezes Witold Bana�,
czlowiek prawy i pracowity, dobry katolik
i ¿arliwy patriota.

Gra¿yna Têczar
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Obecnym ministrem spraw zagranicz-

nych RP jest Adam Daniel Rotfeld. Nie jest
naszym celem szczególne popularyzowa-
nie tej rz¹dowej postaci � jakiejkolwiek rz¹-
dowej postaci, bo parokrotnie sparzyli�my
siê w podobnych przypadkach � warto jed-
nak zwróciæ uwagê na to, ¿e minister po-
chodzi z naszych podlwowskich P r z e m y -
� l a n  (patrz CL 1/02, S³ownik).

Adam Rothfeld (h wypad³o przy trans-
krypcji na i z cyrylicy w czasie wojny)* uro-
dzi³ siê w rodzinie ¿ydowskiej w 1938 r. jako
syn przemy�lañskiego adwokata. Rodzina
by³a inteligencka � jeden z braci ojca by³
pos³em na Sejm z Równego, drugi dyrekto-
rem gimnazjum w Warszawie, trzeci leka-
rzem w Brze¿anach.

Ma³emu Adamowi przysz³o ¿yæ we w³a-
snej rodzinie tylko do czwartego roku ¿ycia.
W 1942 r. jego rodzice zginêli, a on, wraz
z innymi dzieæmi ¿ydowskimi zosta³ ukryty
w greckokatolickim klasztorze studytów
w Uniowie k. Przemy�lan. Z tego okresu za-
pamiêta³ Rotfeld kilka wydarzeñ, które war-
to przytoczyæ. Kiedy rodzina po wej�ciu
Niemców ucieka³a wczesnym rankiem
z w³asnego domu, zostali zauwa¿eni przez
policjantów niemieckich i ukraiñskich, któ-

rzy zaczêli do nich strzelaæ � na miejscu
zginê³a jego ciotka. Gdy zim¹ �42 ukrywali
siê w stodole wiejskiego nauczyciela, kto�
doniós³ ukraiñskiej milicji � wtedy stracono
jego rodziców. Dom rodzinny zosta³ obra-
bowany przez ukraiñskich s¹siadów.

W klasztorze ochrzczono go i nadano
nazwisko Czerwiñski; do prawdziwego wró-
ci³ dopiero kilka lat po wojnie. Ihumenem �
prze³o¿onym klasztoru, by³ w owym czasie
o. Klemens Szeptycki, brat metropolity
(w latach 50. zosta³ zamordowany przez so-
wietów, a przed kilkoma laty beatyfikowa-
ny). Po rozwi¹zaniu klasztoru w 1946 r. dzieci
zosta³y przeniesiono do domu dziecka w Z³o-
czowie, za� w 1951 r. � dziêki staraniom
ambasady polskiej w Moskwie � przewie-
zione do PRL. Rotfeld dosta³ siê do domu
dziecka w Krakowie. Tu ukoñczy³ V Liceum
im. Witkowskiego w 1954 r., by³ aktywnym
dzia³aczem ZMP-owskim, po czym wst¹pi³
na wy¿sze studia w Warszawie. Ukoñczy³
wydzia³ dyplomatyczno-konsularny Szko³y
G³ównej S³u¿by Zagranicznej (kto tam stu-
diowa³?), potem doktorat, habilitacja, tytu³
profesora w Polskim Instytucie Spraw Miê-
dzynarodowych. By³ cz³onkiem polskiej de-
legacji na licznych konferencjach miêdzy-
narodowych.

* Swoje ¿ycie opisa³ w �Polityce� 7/05.

Z BRODÓW
przez Warszawê i Pary¿
DO STANIS£AWOWA

Barwny ¿ywot prze¿y³ Wincenty Nowina
Smag³owski, urodzony w Brodach w 1806 r.
Uczy³ siê w gimnazjach w Wilnie i Tarnowie,
a maturê uzyska³ w Warszawie. Tam te¿ roz-
pocz¹³ studia na filologii klasycznej i tam¿e
wst¹pi³ do zakonu pijarów, lecz go usuniêto.
Zaci¹gn¹³ siê do szwole¿erów, a w 1829 r.
zorganizowa³ spisek, który mia³ na celu po-
rwanie cara Miko³aja I, nastêpcy tronu � przy-
sz³ego cara Aleksandra II, oraz wielkiego ksiê-
cia Konstantego. Chcieli zmusiæ cara do
abdykacji jako króla polskiego, a na tron
zaprosiæ �Orl¹tko� � syna Napoleona Bona-

partego. Do spisku, nazwanego pó�niej �ko-
ronacyjnym�, jednak nie dosz³o, udaremni³
go Joachim Lelewel, przewiduj¹c oczywi�cie
konsekwencje szalonego pomys³u.

Potem bra³ Smag³owski udzia³ w Powsta-
niu Listopadowym, a po jego upadku prze-
kroczy³ z resztkami wojska granicê zaboru
pruskiego. W koñcu przedosta³ siê na emi-
gracjê do Francji. W Pary¿u uczy³ w Szkole
Polskiej na Montparnasse oraz za³o¿y³ i pro-
wadzi³ w niej bibliotekê

Po powrocie do Polski osiad³ w zaborze
austriackim, w Stanis³awowie, i w³¹czy³ siê
w ¿ycie kulturalne tego miasta. Ufundowa³
tu pierwsz¹ bibliotekê publiczn¹.

Zmar³ w Stanis³awowie w 1883 r. i tam-
¿e zosta³ pochowany � zapewne na cmen-
tarzu, który po niespe³na stu latach � w 1980
roku � zosta³ unicestwiony przez sowiec-
kich wandali. Maria Godlowsky
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Wspomnienie
o przyjacielu

ADAM LEOPOLD RUBASZEWSKI
1 9 1 9 – 2 0 0 5

Adam Rubaszewski urodzi³ siê w Stani-
s³awowie w wielodzietnej rodzinie urzêdniczej.
Osierocony przez ojca w latach trzydziestych,
uczêszcza³ przed II wojn¹ �wiatow¹ do szkó³
stanis³awowskich i tam w 1937 r. zda³ maturê
w II Pañstwowym Mêskim Gimnazjum im.
J. Pi³sudskiego. W latach szkolnych by³ czyn-
nym harcerzem, dos³uguj¹c siê stopnia æwi-
ka. Naturaln¹ kontynuacj¹ tej edukacji by³o
przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchor¹-
¿ych rezerwy piechoty 48 Pu³ku 11 Dywizji
Strzelców Podkarpackich w Stanis³awowie.

W sierpniu �39 zmobilizowany, wyruszy³ na
front w rejon Podhala. Jako kapral-podchor¹¿y
walczy³ w 16 Dywizji Artylerii Motorowej, wcho-
dz¹cej w sk³ad 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzo-
wanej p³k. Stanis³awa Maczka. 7 wrze�nia zosta³
ranny i dosta³ siê do niewoli niemieckiej. Jako
jeniec by³ pocz¹tkowo w oflagu, potem w stalagu
w Neubrandenburgu, sk¹d przeniesiono go do
pracy fizycznej w maj¹tku rolnym. W listopadzie
1941 r. uda³o mu siê zbiec do GG. W Przemy�lu
nawi¹za³ kontakt z AK. Niestety podczas konspi-
racyjnych odwiedzin u matki w szpitalu we Lwo-
wie zosta³ aresztowany przez gestapo i skiero-
wany do obozu pracy przymusowej ko³o Dêbicy.
Po likwidacji obozu w lipcu 1944 wraz z innymi
wiê�niami znalaz³ siê w Sachsenhausen. W kwiet-
niu �45 �marszem �mierci� ewakuowano wiê�niów
na pó³noc. Dotarli do Schwerinu, gdzie 2 maja
szczê�liwie uwolnili ich Amerykanie.

W okresie pobytu w niewoli i obozach pracy
by³ niezwykle pomocny wspó³wiê�niom dziêki
dobrej znajomo�ci jêzyka niemieckiego, rzetelnie
wyuczonego w stanis³awowskim gimnazjum.

Po d³ugotrwa³ym leczeniu na Zachodzie po-
wróci³ w 1947 r. do Polski. Ukoñczy³ studia w SGH
w Warszawie, gdzie znalaz³a siê jego matka i ro-
dzina. O¿eni³ siê z Wies³aw¹ z Turnowskich, do-
chowa³ siê dwóch synów.

Adam Rubaszewski, poza prac¹ zawo-
dow¹, anga¿owa³ siê znacz¹co w dzia³alno�æ
na rzecz ekspatriantów z Ziemi Stanis³awow-
skiej. W �cis³ym kontakcie ze �rodowiskami
stanis³awowian w Krakowie, Wroc³awiu, Opo-
lu i Warszawie podejmowa³ rozliczne formy
aktywno�ci dla upamiêtnienia gehenny spo-

³eczno�ci polskiej i ¿ydowskiej, martyrologii
inteligencji stanis³awowskiej oraz tamtejszej
chor¹gwi harcerstwa. Zbiera³ materia³y, pu-
blikowa³, przyczyni³ siê do powstania tablic
pami¹tkowych w ko�cio³ach Warszawy i Wro-
c³awia. Sporz¹dzi³ ewidencjê stanis³awowian
zamieszka³ych po II wojnie w województwach
warszawskim, wroc³awskim i opolskim. Dziêki
jego benedyktyñskiej pracy wiele rodzin sta-
nis³awowskich mog³o siê odnale�æ.

Przyczyni³ siê do odnalezienia zbioro-
wych mogi³ pomordowanych przez hitlerow-
ców w 1941 r. stanis³awowskich nauczycieli
i innych przedstawicieli inteligencji polskiej.
Jako pierwszy dotar³ z koñcem lat osiem-
dziesi¹tych, jeszcze przed transformacj¹
w RP i w pañstwie ukraiñskim, do lasów na
wzgórzu Uhrynowskim ko³o Pawe³cza (ok.
7 km od Stanis³awowa), gdzie odnalaz³
osiem do³ów �mierci. Potem dopiero nada-
no bieg sprawie uporz¹dkowania terenu
i upamiêtnienia tragedii, zwanej odt¹d m o r -
d e m  w  C z a r n y m  L e s i e.

Dziêki osobistym kontaktom i wielokrot-
nie podejmowanym staraniom, wspomaga-
ny przez Poloniê Kanadyjsk¹, przeniós³ grób
Agatona Gillera z unicestwionego cmenta-
rza polskiego w Stanis³awowie na warszaw-
skie Pow¹zki. Przy pomocy syna Paw³a,
rze�biarza, odtworzy³ pomnik nagrobny po-
dobny do stanis³awowskiego.

Adam przeszed³ typow¹ drogê ¿ycia in-
teligenta z ziemi kresowej. Szczególna na-
tomiast by³a jego nadzwyczajna m¹dro�æ
i aktywno�æ, uczynno�æ i serdeczno�æ. Sta-
nowi³ oparcie moralne dla wszystkich, któ-
rym by³a potrzebna jego pomoc. Za³o¿y³ Ko³o
Stanis³awowian w Warszawie, a dziêki zbio-
rom materia³ów, dokumentów i opracowañ,
by³ �ród³em informacji o sprawach stanis³a-
wowskich w wielu dziedzinach.

Rz¹d RP uhonorowa³ go w latach dzie-
wiêædziesi¹tych Krzy¿em Kawalerskim Or-
deru Polonia Restituta i wieloma innymi od-
znaczeniami, w tym za udzia³ w ruchu opo-
ru, a przede wszystkim � Z³otym Medalem
Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej.

�mieræ Adama, cz³owieka niepospolitych
zalet umys³u i charakteru, pogr¹¿y³a spo³ecz-
no�æ stanis³awowian w g³êbokim ¿alu. Zmar³
8 stycznia 2005, spocz¹³ na Starych Pow¹z-
kach w Warszawie. Cze�æ Jego pamiêci.

Stanis³aw Leszczyñski
Za skróty dokonane przez redakcjê przepraszamy.
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Z TAMTEJ
STRONY

¯URAWNO
I OKOLICE

List, jaki otrzymali�my, z wiadomo�cia-
mi o sytuacji w niektórych miejscowo�ciach
Ma³opolski Wschodniej:
l ... na Wszystkich �wiêtych by³am

w ¯urawnie. Dodatkowym dopingiem tego
ostatniego wyjazdu by³a wiadomo�æ o po-
¿arze [pa³acu � pisali�my o tym w CL]. Istot-
nie straty s¹ ogromne. Je�li nie zabezpie-
cz¹ dachu przed zim¹, to chyba nieodwra-
calne. Podobno w³adze siê przejê³y, obieca-
³y remont, ale tam od s³ów do czynów daleko,
a o pieni¹dze w koñcu roku bud¿etowego
trudno.
l Przy okazji zobaczy³am nowo wmu-

rowan¹ na ratuszu tablicê Miko³aja Reja [któ-
ry urodzi³ siê w ¯urawnie w r. 1505, przyp.
red.] (nie jest zbyt okaza³a, ale ods³aniano
j¹ z wielk¹ pomp¹; w³adze miasteczka oraz
konsulat podobno przygotowuj¹ siê do uro-
czystych obchodów 500. rocznicy jego uro-
dzin) oraz porz¹dnie odnowiony pomniczek
¿urawieñskiej bitwy Jana Sobieskiego [patrz
CL 3/04, przyp. red.] (podobno to na apel
wójta gminy Nag³owice pomnik odnowi³a
Wspólnota Polska, a re-ods³aniano go
w obecno�ci przedstawicieli Senatu RP, Kon-
sulatu, Wspólnoty Polskiej, Ho³owy Regio-
na itd.).
l By³a te¿ okazja do szybkiego objazdu

okolicy. Alabastrownia [w ¯urawnie] opusto-
sza³a i w ruinie [patrz CL 3/04], fama niesie,
¿e kto� j¹ zamierza kupiæ i uruchomiæ.
l Kopalnia siarki i jej przetwórnia w Roz-

dole na szczê�cie nieczynna � straszy ksiê-
¿ycowym krajobrazem, choæ jej czê�æ ju¿
zalana i podobno ma byæ jaki� o�rodek
wodny.
l Pa³ac w Rozdole pusty [siedziba Lanc-

koroñskich. Do niedawna by³o tam sanato-
rium � przyp. red.].
l Natomiast niektórymi pa³acami zaczy-

na interesowaæ siê Cerkiew � rozpoczêto

remont pa³acu w Psarach (Reyów) � dla
seminarium duchownego � oraz w Bortni-
kach (Zamoyskich) na dom dziecka prowa-
dzony przez �wiecki instytut Miles Jesu.
Dobrze, ¿e chocia¿ bêd¹ zadbane i bêd¹
s³u¿yæ ludziom. (B.Cz.)

IV SEJMIK FEDERACJI
ORGANIZACJI POLSKICH

w państwie Ukraina
Na marzec br. zosta³ zwo³any do Kijowa

IV Sejmik FOPnU, zamykaj¹cy III kadencjê
jej Zarz¹du. Zjecha³o siê ok. 270 delegatów,
reprezentuj¹cych kilkadziesi¹t organizacji
polskich z terenu tamtego pañstwa. Po-
przedni sejmik odby³ siê w r. 2000 w £ucku.

Sejmik otworzy³a prezeska ustêpuj¹ce-
go Zarz¹du, p. Emilia Chmielowa. Na wstê-
pie wymieni³a organizacje, którym Federa-
cja zawdziêcza realizacjê z³o¿onych zadañ.
By³y to: Senat RP, polskie i ukraiñskie mini-
sterstwa o�wiaty oraz kultury, polskie pla-
cówki dyplomatyczne w pañstwie Ukraina,
Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� i jej od-
dzia³y w ca³ym kraju, Fundacja �Pomoc Po-
lakom na Wschodzie� i �Semper Polonia�,
a tak¿e wspó³pracuj¹ce z FOPnU pozarz¹-
dowe organizacje kresowe, Stowarzyszenie
�Lekarze Nadziei�, Komitety Pomocy Pola-
kom na Wschodzie, organizacje samorz¹-
dowe i wiele innych.

W czasie ubieg³ej kadencji zorganizo-
wano trzy kolejne Festiwale Kultury Polskiej
na Ukrainie: III � w r. 2000 (we Lwowie oraz
Kijowie i ¯ytomierzu, 34 imprezy), IV � w r.
2002 (w miastach jw. oraz Charkowie
i Odessie, 29 imprez), V � w r. 2004 w ra-
mach Roku Polskiego na Ukrainie (jw. oraz
Chmielnickim-P³oskirowie, £ucku i Doniec-
ku, 40 imprez z udzia³em 100 polskich ze-
spo³ów dzia³aj¹cych na Ukrainie).

Kontynuowano równie¿ Spotkania Pol-
skich Rodzin Muzykuj¹cych: II Truskawiec,
III Sambor, IV Kijów, V Lwów, VI ¯ytomierz
(listê tych rodzin przedstawili�my w CL 3/03).

Zespo³y polskie prezentowa³y siê kilka-
dziesi¹t razy w ramach festiwali na terenie
pañstwa Ukraina oraz w RP (Mr¹gowo,
Koszalin, Rzeszów, Wêgorzewo, Pu³tusk,
Lublin, Tomaszów Lubelski itd.). Uczestni-
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czyli tak¿e polscy poeci, plastycy, rêkodziel-
nicy i kucharze (!), m.in. ze Lwowa, Stani-
s³awowa, Ko³omyi, Krzemieñca, Dubna.

Wydano 11 kolejnych ksi¹¿ek, informa-
tory Festiwali KP oraz 15 numerów (13�27)
Biuletynu FOPnU. Przy okazji niektórych
promocji wydawnictw urz¹dzano spotkania
literacko-muzyczne (Lwów, Kijów).

Zorganizowano 6 sesji popularnonauko-
wych na tematy: M. Hemara (Lwów 2001),
S. Goszczyñskiego (Winnica�Humañ 2001),
�Pi³sudski i Ukraina� (Charków 2002), H. Sie-
miradzkiego (Lwów 2002), Miêdzynarodo-
wa Regionalna Konferencja Medyczna
(Czerniowce 2003, wraz ze Stow. �Lekarze
Nadziei�), J. Iwaszkiewicza (Kijów 2004);
wspó³organizowano 3 imprezy we Lwowie
i Krakowie.

Przedstawiciele FOPnU uczestniczyli
w dwustronnych i miêdzynarodowych kon-
ferencjach we Lwowie, Kijowie, Warszawie,
Krakowie, Lublinie, Przemy�lu i w Niem-
czech na tematy partnerstwa, wspó³pracy
transgranicznej i regionalnej, mniejszo�ci
narodowych, organizacji pozarz¹dowych,
wydawnictw itd.

Bogaty program dotyczy³ pracy z m³o-
dzie¿¹. Corocznie organizowano eliminacje
do kilku konkursów recytatorskich, literac-
kich i plastycznych. W ci¹gu 5 lat wziê³o
w nich udzia³ ponad 2000 dzieci i m³odzie-
¿y. Ponadto urz¹dzano coroczne olimpiady
jêzyka i literatury polskiej, �zielone szko³y�.
Dla zespo³ów �piewaczych i tanecznych oraz
dla dyrygentów równie¿ urz¹dzano corocz-
ne kursy.

Dla nauczycieli organizowano semina-
ria, kursy metodyczne, warsztaty, spotkania
z naukowcami-polonistami. Po wypowiedzi
E. Chmielowej temat ten szeroko rozwin¹³
Adam Ch³opek z Drohobycza, wiceprezes
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w pañ-
stwie Ukraina.

Federacja OPnU wspó³organizowa³a
udzia³ Polaków z tamtego terenu w rozma-
itych imprezach urz¹dzanych na terenie RP:
redaktorzy prasy polskojêzycznej brali co-
rocznie udzia³ w szkoleniach w Tarnowie
i Warszawie, osoby pisz¹ce kilkakrotnie
w spotkaniach literackich i warsztatach po-
etyckich, za� arty�ci w plenerach malarskich.
Szeroki by³ udzia³ sportowców polskich ze
Wschodu w imprezach urz¹dzanych w ró¿-
nych miejscowo�ciach RP (Igrzyska Polo-

nijne letnie i zimowe, Bieg Piastów, igrzyska
i zloty �Soko³a� w Krakowie itd.).

E. Chmielowa przedstawi³a nastêpnie bardzo
szeroki zakres udzia³u Federacji w pracach Rady
Przedstawicieli Mniejszo�ci Narodowych przy
Pañstwowym Komitecie ds. Migracji i Narodowo-
�ci Ukrainy (w Kijowie) z jednej strony, z drugiej
za� w Radzie Polonii �wiata i Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych (g³ównie w Warszawie i Kra-
kowie, raz w Londynie).

£¹czno�æ z polskimi organizacjami terenowy-
mi by³a realizowana równie¿ poprzez wspó³udzia³
w licznych imprezach i uroczysto�ciach na terenie
ca³ego pañstwa (by³o ich ok. 40, w tym na terenie
Ma³opolski Wschodniej i Wo³ynia: we Lwowie, Sta-
nis³awowie, Drohobyczu, Borys³awiu, Truskawcu,
Ko³omyi, Stryju, Samborze, S¹dowej Wiszni, Sta-
rym Ska³acie, Brodach, Krzemieñcu, £ucku, Rów-
nem, Dubnie. Na Ukrainie by³y np. w Charkowie,
¯ytomierzu, Donbasie, Berdiañsku (nad Morzem
Azowskim), Sewastopolu, Gródku Podolskim i in.,
a na Bukowinie � w Czerniowcach.

Na koniec Pani Emilia zrelacjonowa³a
Rok Polski na Ukrainie, trwaj¹cy do marca
�04 do marca �05, obfituj¹cy w niezwykle licz-
ne przedsiêwziêcia kulturalne, podejmowa-
ne przez ponad 200 o�rodków polskich
w tym pañstwie. Podkre�li³a te¿ niezwykle
pozytywn¹ rolê, jak¹ odegra³y w tym zakre-
sie placówki dyplomatyczne RP. Wszystko,
co siê dzia³o w ramach Roku Polskiego,
�wiadczy o wzrastaj¹cej aktywno�ci polskich
spo³eczno�ci w pañstwie ukraiñskim.

Nowemu Zarz¹dowi, który mia³ byæ wy-
brany w czasie tego Sejmiku, p. Chmielowa
¿yczy³a, by nadal wspiera³ inicjatywy orga-
nizacji regionalnych, a zarazem podejmo-
wa³ przedsiêwziêcia na skalê ca³ego pañ-
stwa. Zwróci³a te¿ uwagê na potrzebê na-
g³o�nienia dzia³alno�ci organizacji polskich
w mediach ukraiñskich, w tym polskojêzycz-
nych. Za istotny problem uzna³a wzajemn¹
informacjê miêdzy organizacjami i redakcja-
mi, a tak¿e skoordynowanie dzia³alno�ci or-
ganizacji m³odzie¿owych.

* * *
Niestety marcowe obrady Sejmiku FOP-

nU nie zakoñczy³y siê powo³aniem nowego
Zarz¹du. Dalszy ci¹g prze³o¿ono na czer-
wiec �05, polecaj¹c dotychczasowemu Za-
rz¹dowi dalsze pe³nienie swej funkcji.

* * *
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Z naszej strony sk³adamy dotychczaso-
wemu Zarz¹dowi FOPnU gor¹ce podziêko-
wanie za wspania³¹ dzia³alno�æ przez ubie-
g³e piêæ lat. Zarz¹d kierowany przez p. Emiliê
Chmielow¹ ma ogromne zas³ugi dla Pola-
ków � naszych Braci za miedz¹. Przedsiê-
wziêcia kulturalne przezeñ podejmowane,
trafia³y �pod strzechy� polskie, ale tak¿e
dociera³y do wspó³mieszkañców tamtego
pañstwa. Na pewno docenia to wiêkszo�æ
organizacji polskich, których dzia³acze znaj-
dowali zawsze oparcie w swej aktywno�ci
na rzecz utrzymania w�ród polskich spo-
³eczno�ci ich narodowej to¿samo�ci i �wia-
domo�ci oraz polskiego jêzyka.

W czerwcowych wyborach wybierzcie
najlepszych, najbardziej do�wiadczonych, nie-
poszlakowanych i bezinteresownych. A tak¿e
m¹drych i innym ¿yczliwych!

Wydarzenia
u Staraniem Konsulatu Generalnego RP,
w ramach ubieg³orocznego �Roku Polskie-
go na Ukrainie�, zosta³a we Lwowie zorga-
nizowana wystawa pt. Polski plakat Art-
Deco, wykorzystuj¹ca bogate zbiory pozo-
sta³e we Lwowie, a przechowywane obec-
nie w tamt. Muzeum Etnograficznym (róg
ul. Legionów i Jagielloñskiej). Plakaty po-

chodz¹ z 20-lecia miêdzy-
wojennego.

Do naszych r¹k dotar³
prospekt wystawy z barw-
nymi reprodukcjami ekspo-
natów. Dwujêzyczny tekst
historyczny napisa³ W³ady-
s³aw Serwatowski z War-
szawy. Nie podano, ile
dzie³ znalaz³o siê na wy-
stawie. Obok reproduku-
jemy cztery plakaty, re-
klamuj¹ce lwowskie Tar-
gi Wschodnie z lat 1928,
1930, 1937 i 1938.

u Nowym prezesem Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku (UTW) we Lwowie � po �mierci
�p. Henryki Harazdy � zosta³a p. Zofia Ko-
sydor. Nowej Pani Prezes sk³adamy gratu-
lacje oraz serdeczne ¿yczenia owocnej pra-
cy i wielu nowych pomys³ów w dzia³alno�ci
na rzecz �rodowiska.

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-
-HISTORYCZNY
OLESKO
Po³o¿enie. Miasteczko w powiecie z³oczow-

skim, wojew. tarnopolskim, po³o¿one 23 km na
p³n. od Z³oczowa, nad jednym z ramion Styru,
zwanym Liberi¹, sp³ywaj¹cym ze stoku Woronia-
ków po p³d. stronie miasteczka.

Historia. Jedna z najstarszych osad i gród
ksi¹¿¹t halicko-wo³yñskich. Przez krótki okres, od
1327 r., we w³adaniu ksi¹¿¹t mazowieckich, na-
stêpnie od 1340 r. wielkich ksi¹¿¹t litewskich.
W 1366 r. wcielone do Polski przez Kazimierza
Wielkiego. W latach 1382�1432 obiekt walk pol-
sko-litewskich. W 1432 r. zosta³o Olesko osta-
tecznie odebrane ksiêciu �widrygielle przez woj-
ska polskie i nadane przez W³adys³awa Jagie³³ê
Janowi z Sienna za wojenne zas³ugi. W pocz¹t-
kach XVI w. podzieli³y siê Oleskiem dwie córki
ostatniego z Sienieñskich: Anna, ¿ona Fryderyka
Herburta, i Jadwiga, ¿ona Marka Kamienieckie-
go h. Pilawa. W 2. po³owie XVI w. Kamienieccy
sprzedali swoj¹ czê�æ Oleska Stanis³awowi ¯ó³-
kiewskiemu. Na pocz¹tku XVII w. przez ma³¿eñ-
stwo jego córki z Janem Dani³owiczem Olesko
przesz³o na Dani³owiczów, a w nastêpnym poko-
leniu podobn¹ drog¹ � na Sobieskich. W 1629 r.
urodzi³ siê tu Jan Sobieski, przysz³y król. W 1719
r. hetman Stanis³aw Mateusz Rzewuski naby³ od
królewicza Jakuba ca³y klucz oleski. Po I rozbio-
rze Olesko przejê³y w³adze austriackie, a ostatni
w³a�ciciel Wac³aw Rzewuski przeniós³ sw¹ sie-
dzibê do Podhorców.

W XIX w. ludno�æ trudni³a siê sadownictwem,
pasiecznictwem oraz rzemios³em. Stolarze ole-
scy wyrabiali skrzynie drewniane, które sprzeda-
wane by³y na okolicznych jarmarkach.

Zabytki. Zamek w g³ównym zrêbie pochodzi
z w. XVI i pocz¹tku XVII. Wzniesiony na wzgó-
rzu, po p³n. stronie miasta, w miejscu dawnej
fortalicji, za³o¿ony na planie owalu, narzuconym
przez warunki terenowe. Budynek zamkowy
dwupiêtrowy z baszt¹ w jednym z naro¿ników,
oraz baszt¹ bramn¹, prowadz¹c¹ na dziedziniec
zamkowy. W latach 80. XVII w. gruntownie odno-
wiony staraniem Jana III. Po I rozbiorze zajêty
przez Austriaków i zamieniony na koszary. W 200.
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Tak czy nie?
Prasa donios³a,

¿e dwaj wysoko postawieni politycy Fran-
cji i Niemiec (w tym prawdopodobny przy-
sz³y prezydent Francji, Nicolas Sarkozy,
pochodzenia wêgierskiego) uwa¿aj¹, i¿
Unia Europejska �nie wytrzyma� obecno-
�ci krajów o odmiennej strukturze � Turcji,
Bia³orusi i Ukrainy.

Nie wyja�niono, o jak¹ strukturê cho-
dzi, ale mo¿emy siê nad tym zastanowiæ.
Sprawa o tyle dla nas ciekawa, ¿e z kraja-
mi tymi wiele nas w historii ³¹czy³o � na
dobre i na z³e. Wy³¹czmy na razie Bia³o-
ru�, jako ¿e tej na wiele dziesiêcioleci (je-
¿eli w ogóle) nie grozi przy³¹czenie do UE.
Je�li za� mowa o Turcji i Ukrainie, to cho-
dzi zapewne o dwa aspekty.

Pierwszy, wa¿niejszy (naszym zdaniem)
to przynale¿no�æ obu krajów (narodów)

do innych kultur
ni¿ europejska w wydaniu zachodnim. Ta
� wyros³a ze staro¿ytnego Rzymu, ukszta³-
towana w ci¹gu wieków przez chrze�ci-
jañstwo ³aciñskie (dotyczy te¿ protestan-
tów), okrzep³a w cesarstwie Karola Wiel-
kiego i jego duchowych spadkobierców,
ubogacona rozwojem my�li i kultury II ty-
si¹clecia oraz techniki i ekonomii XIX i XX
wieku (nie bez udzia³u pó³nocnej Ameryki)
� utworzy³a okre�lon¹ mentalno�æ i etos.

Nie musimy wcale czuæ wy¿szo�ci kultu-
ry zachodnioeuropejskiej wobec kultur bizan-
tyjskiej i islamskiej, trudno jednak nie do-
strzec tej inno�ci. Tamte kultury wytworzy³y
inne mentalno�ci, inny stosunek cz³owieka
do ¿ycia i ludzi, zdoby³y inne do�wiadczenia
historyczne. Ostatnie dziesiêciolecia wcale
tej inno�ci nie z³agodzi³y, przeciwnie � uwy-
datni³y. Mo¿na mówiæ co najwy¿ej o do�æ
cienkich elitach tamtych krajów, które zbli-
¿y³y siê do kultury Zachodu.

W przypadku Ukrainy dodajmy brak do-
�wiadczenia w³asnej historycznej pañstwo-
wo�ci, a co jeszcze wa¿niejsze � egzy-
stencjê kilku pokoleñ w ci¹gu ponad 70 lat
w systemie sowieckim, którego okaleczeñ
mentalno�ci nie sposób usun¹æ w prze-
ci¹gu paru generacji.

Drugi aspekt to liczby ludno�ci (Ukra-
ina � ok. 50 milionów, Turcja � ok. 65 mln)*
i do�æ niski poziom ¿ycia ludno�ci w tych
pañstwach. W³¹czenie do UE ka¿dego
z nich to nie tylko potrzeba proporcjonal-
nej pomocy finansowej, lecz równie¿ oczy-
wisty nap³yw do �starej Europy� setek ty-
siêcy, a nawet milionów ludzi o odmiennej
� jak opisano wy¿ej � mentalno�ci, oby-
czajowo�ci, standardach. Przy tym podat-
nej na obce wp³ywy.

Bior¹c to pod uwagê,
trudno � na zimno � nie zgodziæ siê z po-
litykami wspomnianymi na pocz¹tku. Co
bêdzie jednak, je�li pañstwa te nie zosta-
n¹ przyjête do UE, a nawet nie bêdzie im
dana nadzieja?

Te¿ �le. W dzisiejszym politycznym �wie-
cie nie ma samotnych wysp. Ukraina ma na
karku Rosjê (potê¿n¹, choæ ju¿ nie na skalê
�wiata), Turcja � nieprzyjazny nam (Euro-
pejczykom) i nieobliczalny �wiat islamski.
W obu krajach niema³e czê�ci spo³eczeñstw
i polityków ci¹gn¹ w tamte strony. A wiêc?

Odpowiedzi na takie pytanie nie s³y-
chaæ. A czy jest ona nam potrzebna? Nam,
Polakom, zw³aszcza tym, kórzy pochodz¹
z ziem wschodnich, �ci�lej � po³udniowo-
wschodnich?

Zwróæmy wiêc uwagê, ¿e z oboma kra-
jami, o których tu mowa, mieli�my (a w jed-
nym wypadku nadal mamy) historyczne pro-
blemy. Przez wiele wieków prze¿ywali�my
najazdy: ze wschodu � od strony Ukrainy,
od po³udnia z Turcji. Te pierwsze � kozac-
kie wespó³ z Tatarami, ale ci sami Tatarzy
naje¿d¿aj¹c Ru�-Ukrainê powodowali na-
p³yw na nasze ziemie ludno�ci ruskiej, przed
nimi uchodz¹cej. Najazdy od po³udnia �
oczywi�cie tureckie, nierzadko z udzia³em
Wo³ochów i Kozaków. Jedne i drugie pu-
stoszy³y nasze ziemie, trzebi³y ludno�æ.

Dzi� najazdy nam nie gro¿¹.
Turcja daleko, w dodatku przyjazna. Go-
rzej z Ukrain¹, która po okupacji sowiec-
kiej otrzyma³a w spadku nasze ziemie po-
³udniowo-wschodnie, a wraz z nimi niema-
³¹ spo³eczno�æ polskich autochtonów. Pol-
sko-ukraiñska przyja�ñ � wedle naszych
do�wiadczeñ � jest teoretyczna, nieszczera.
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Czy pomarañczowa rewolucja to na pew-
no zmieni?

Zauwa¿my, ¿e Turcja zrobi³a dot¹d wie-
le, by bariery odcinaj¹ce j¹ od Europy zni-
welowaæ, Kemal Pasza rozpocz¹³ europe-
izacjê przed 80 laty, a spo³eczeñstwo nie
mia³o przerwy w gospodarce rynkowej
(dawne tradycje drobnohandlowe s¹ tam
bardzo silne), agresywno�æ islamskiej re-
ligii os³ab³a (przynajmniej w zachodniej czê-
�ci kraju). Dzi� Turcja mo¿e byæ uznana
za �tygrysa�, bo rozwój rzuca siê w oczy.
Wielkim znakiem zapytania jest za to Ukra-
ina. Gospodarka rynkowa w powijakach
(a jej zdrowy rozwój hamowany przez sys-
tem oligarchiczny i rekordow¹ korupcjê);
z jednej strony króluje mentalno�æ sowiec-
ka, z drugiej absurdalny nacjonalizm.

Pytania bez odpowiedzi: przyjmowaæ
do UE czy nie? Je�li tak, to kogo prêdzej?
A je�li nie...

* Ca³a UE liczy dzi� ok. 550 mln, a po wst¹pie-
niu kilku pañstw ba³kañskich � ok. 600 mln.

Z ostatniej chwili: z mediów dowiadujemy
siê o tworzeniu siê bloku 5 pañstw postsowiec-
kich � w tym azjatyckich � które tak¿e chcia³yby
siê zbli¿yæ do Unii Europejskiej. Poza Ukrain¹
s¹ to: Mo³dawia, Gruzja, Azerbejd¿an i Uzbeki-
stan (GUUAM). ¯yrinowski uwa¿a, ¿e udzia³
Kwa�niewskiego w pracach tej grupy to zemsta
za... rozbiory Polski dokonane przez imperium
rosyjskie. I jeszcze �wie¿sza wiadomo�æ: Putin
o�wiadczy³, ¿e zniesienie ZSRR by³o najwiêk-
sz¹ katastrof¹ geopolityczn¹ XX wieku. Jaki st¹d
wniosek?

W Krakowie
i dalej

DZIEÑ PAMIÊCI NARODOWEJ
O LUDOBÓJSTWIE I WYSIEDLENIACH

Ruch Katolicko-Narodowy proponuje
by dzieñ 17 wrze�nia � rocznicê napa�ci
Armii Czerwonej na Polskê � ustanowiæ
Dniem Pamiêci Narodowej o Wysiedle-
niach z Ziem Wschodnich oraz o Ludo-
bójstwie na Ludno�ci Kresowej.

W pe³ni popieramy tê inicjatywê.
W lutym minê³a 65. rocznica pierwszej

z serii wywózek z Ziem Wschodnich na nie-
ludzk¹ ziemiê. Kolejna, najwiêksza akcja
deportacji mia³a miejsce w kwietniu � we
Lwowie w nocy z 13 na 14 IV 1940, w wiêk-
szo�ci do Kazachstanu.

KRESY WSCHODNIE
W KRWI POLSKIEJ TON¥CE

W marcu i kwietniu trwa³a w krakowskim
Pa³acu Sztuki wystawa zdjêæ i obrazów,
po�wiêcona ludobójstwu ukraiñskiemu na
Wo³yniu (pod tytu³em jw.). Ekspozycja sk³a-

da³a siê z dwóch czê�ci: pierwsza to plan-
sze fotograficzne pokazuj¹ce Wo³yñ przed
zag³ad¹, potem w czasie i po zag³adzie.
Druga czê�æ to malowane sceny niebywa-
³ego okrucieñstwa, z jakim zabijano Pola-
ków na wsiach � mê¿czyzn i kobiety, dzieci
i starców � i ta czê�æ by³a niezwykle dra-
styczna, wzbudzaj¹c pewne kontrowersje co
do sposobu ukazywania tamtych wydarzeñ.
Podchwycili to niezw³ocznie zwolennicy
ukrywania tragicznej prawdy i, oczywi�cie,
dzia³acze Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce.

W�ród atakuj¹cych prym wiod³a natural-
nie �Gazeta Wyborcza� z 1 kwietnia. W ko-
lejnym wydaniu przedstawiono dwa g³osy
historyków: Lucyny Kuliñskiej (Kraków) oraz
Grzegorza Motyki (Lublin). Pani Kuliñska
(tak¿e autorka artyku³u w CL S/03) w spo-
sób przekonywuj¹cy odpar³a nieco prowo-
kacyjne pytania prowadz¹cego obie rozmo-
wy Rafa³a Romanowskiego. Swoje wypo-
wiedzi podsumowa³a s³usznym stwierdze-
niem: Broniê tej wystawy jako ca³o�ci.
Spe³nia ona podstwowy postulat, o jaki
walczê: uruchamia dyskusjê. Trudniejsz¹
sytuacjê mia³ p. Motyka, który wobec wy-
mowy dokumentów nie móg³ w sposób
otwarty zganiæ wystawy (jego nie¿yczliwa
postawa wobec polskich racji jest nam zna-
na nie od dzi�), ale gdy musia³ przyznaæ, ¿e
Ukraiñcy zamordowali 100 tysiêcy Polaków,
to zaraz przypomnia³, ¿e Ukraiñcy te¿ ginê³i
(jaka proporcja!), ¿e by³a te¿ akcja �Wis³a�
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itd. Na do�æ dziwne pytanie p. Romanow-
skiego, czy atakuj¹cy polskie wsie n a -
p r a w d ê  m i e l i  c z a s* pastwiæ siê nad
swoimi ofiarami w tak okrutny sposób (wi-
daæ trapi¹ go w¹tpliwo�ci!), Motyka odpo-
wiedzia³: ich gwa³towno�æ wynika³a po czê-
�ci z tego, ¿e w�ród atakuj¹cych by³o sporo
prostych ch³opów wyposa¿onych w siekiery
i inne narzêdzia, a nie broñ paln¹... No pro-
szê, jak to ich znakomicie usprawiedliwia,
prawda? Brawo, panie Motyka! Na margi-
nesie: zauwa¿my stwierdzenie p. Motyki, i¿
rizunami byli nie tylko ¿o³nierze UPA � a to
siê chêtnie ukrywa. A przecie¿ dobrze wia-
domo, ¿e rizuny mordowa³y czêsto swoich
polskich s¹siadów, a nawet polskie ¿ony
i wspólne dzieci.

We wstêpie do omówionych rozmów
redaktor GW napisa³: Sto obrazów ukazuj¹-
cych zdziczenie i bestialstwo oprawców
z UPA wobec ludno�ci polskiej na Wo³yniu
zgromadzono na wystawie [...]. Ekspozycja
wywo³a³a poruszenie...

Powy¿sze dobrze koresponduje ze S³owem od
redakcji w poprzednim numerze CL (1/05). Oddzia-
³om TMLiKPW sugerujemy, by podjê³y starania
o przeniesienie wystawy tak¿e do innych miast.

* podkre�lenie red.

Notatki
u W tym samym Pa³acu Sztuki w Krako-
wie w styczniu i lutym otwarta by³a wystawa
pt. Powstañczy zryw w Czortkowie w roku
1940, po�wiêcona powstaniu przeciw so-

wieckiemu zaborcy w tym mie�cie na
samym pocz¹tku pierwszej okupacji. Zryw
zdesperowanych Polaków by³ wynikiem re-
presji wszczêtych przez agresora � aresz-
towañ inteligencji, rodzin wojskowych, urzêd-
ników, ziemian. Po pocz¹tkowej dezorien-
tacji sowieci opanowali sytuacjê i w zem�cie
24 powstañców rozstrzelali, a 55 zes³ali do
obozów pracy.

Autorem scenariusza wystawy by³ Stanis³aw M.
Jankowski, a wspó³organizatorami IPN, Muzeum
w Bochni i Fundacja Kultury Polskiej z Bostonu.

u Stowarzyszenie Upamiêtnienia Ofiar
Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów (Wro-
c³aw) zorganizowa³o z koñcem stycznia br.
konferencjê pt. Ocena obchodów 60. rocz-
nicy ludobójstwa dokonanego przez ukraiñ-
skich nacjonalistów OUN-UPA w latach
1939�1947 na Kresach Po³udniowo-Wschod-
nich. Wroc³awska konferencja zgromadzi³a
ponad 300 uczestników, w wiêkszo�ci hi-
storyków, badaczy tamtych tragicznych
wydarzeñ. G³ówne referaty wyg³osili: pre-
zes SUOZUN Szczepan Siekierka (tytu³
referatu to¿samy z tytu³em konferencji); prof.
dr Czes³aw Partacz: Stan badañ i postulaty
badawcze na temat ludobójstwa...; proku-
ratorzy Piotr Zaj¹c (Lublin) i Tomasz Rojek
(Wroc³aw): Wyniki prowadzonych �ledztw
ludobójstwa... W panelu dyskusyjnym wziê-
li udzia³ m.in. prof. W. Filar (Warszawa), dr
L. Kuliñska (Kraków, autorka obszernego
artyku³u w CL S/03), mgr Ewa Siemaszko
(Warszawa, wspó³autorka monumentalnej
pracy o ludobójstwie na Wo³yniu � patrz
omówienie w CL S/01) i inni.

u Prezydent RP podpisa³ ustawê o mniej-
szo�ciach narodowych i etnicznych, dopusz-
czaj¹c¹ u¿ywanie jêzyka mniejszo�ci
w kontaktach z urzêdami w gminach, gdzie
mniejszo�æ stanowi co najmniej 20 proc.
mieszkañców.

Interesuje nas, czy Prezydent RP i inne
najwy¿sze w³adze naszego pañstwa zadbaj¹
o to, by podobne przywileje otrzymali pol-
scy autochtoni, zamieszkuj¹cy np. Mo�ci-
ska, Strzelczyska i kilka innych wsi mo�ci-
skiego powiatu? I nie tylko tam, równie¿ na
Ukrainie (tej prawdziwej), gdzie jest wiele
wsi niemal w ca³o�ci polskich. Czy zostan¹
nawi¹zane odpowiednie rozmowy z now¹
ekip¹ rz¹dz¹c¹ w pañstwie ukraiñskim?
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u Otrzymali�my informacjê o organizowa-
niu przez Oddzia³ TMLiKPW w Kluczborku
19-dniowej (IV�V �05) wycieczki na ziemie
ukrainne � a¿ po Berdiañsk nad morzem
Azowskim. Program obejmuje zwiedzanie
wielu miast i zabytków, zwi¹zanych (i nie
zwi¹zanych) z kultur¹ polsk¹, g³ównie z epoki
przedrozbiorowej, a tak¿e spotkania ze �ro-
dowiskami polskimi.

Wycieczka na pewno interesuj¹ca, jed-
nak warto zapytaæ, czy Polacy, a przede
wszystkim ekspatrianci z Ma³opolski
Wschodniej i Wo³ynia oraz ich dzieci, zoba-
czyli ju¿ wszystko w swojej ziemi rodzinnej
(bo na pewno, w wiêkszo�ci, nie mogli tego
poznaæ przed wypêdzeniem). Czy dobrze
znaj¹ Wschodnie Karpaty � poza utartymi
szlakami, Prze³êcz Legionów? Liczne atrak-
cje zabytkowe i przyrodnicze Pokucia (Czar-
ny i Bia³y Czeremosz, Beskid Huculski),
Podola (np. piêkny prze³om Zbrucza przez
Miodobory ko³o Satanowa, liczne malowni-
cze ruiny zamków, Wa³ Trajana), Sokalsz-
czyznê? Czy znaj¹ jeziora Szackie na Wo-
³yniu?

u W prasie wyczytali�my, ¿e w sierpniu br.
ma byæ otwarty Miêdzynarodowy Trans-
wojewódzki Szlak Rowerowy Berlin�
�Lwów. Do�æ ciekawe przedsiêwziêcie � or-
ganizowane z inicjatywy Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa £ódzkiego � ale
nie wszystko jeszcze rozumiemy. Trasa ma
biec z Berlina, przez Wielkopolskê, Kalisz,
Skar¿ysko-Kamienn¹, Sandomierz, Jaro-
s³aw, Medykê � do Lwowa. Dlaczego w³a-
�nie Berlin? Czy mamy zachêcaæ m³odzie¿
niemieck¹, ¿eby wiêcej je�dzi³a do Lwowa?
Jakie motywy o tym zadecydowa³y?

u W lutym w Krakowie zmar³ Heryk Vog-
ler, pisarz i cz³owiek teatru, niegdy� redak-
tor naczelny Wydawnictwa Literackiego
i kierownik literacki w krakowskich teatrach.
Krakowianin, w czasie II wojny przebywa³
w ró¿nych miastach i o tych czasach po-
wsta³a ksi¹¿ka pt. Autoportret z pamiêci
(1979). W czê�ci II tych wspomnieñ kilka
rozdzia³ów jest po�wiêconych jego pobyto-
wi we Lwowie.

u W marcu zmar³ w USA Edward J. Mo-
skal, prezes Kongresu Polonii Amerykañ-
skiej (od 1988 r.). Urodzony w Chicago

rocznicê Wiktorii Wiedeñskiej wykupiony z r¹k
austriackich, a utworzony wówczas Spo³eczny
Komitet Opieki nad Zamkiem w Olesku zaj¹³ siê
jego konserwacj¹ a¿ do wybuchu I wojny �wiato-
wej. Silnie uszkodzony w czasie dzia³añ wojen-
nych, odnowiony po odzyskaniu niepodleg³o�ci
(w latach 30. przez architektów W. Minkiewicza
i A. Majewskiego), ponownie uleg³ zniszczeniu
podczas II wojny i za czasów w³adzy sowieckiej.
Jego stan obecny jest wynikiem odbudowy z lat
1961�65. Od 1975 r. stanowi filiê Lwowskiej
Galerii Sztuki.

Ko�ció³ parafialny pw. �w. Trójcy, konsekro-
wany w 1597 r., zast¹pi³ pierwotny, zapewne
drewniany ko�ció³ z 1.po³owy XV w. Murowany
z ceg³y, czê�ciowo tynkowany. Prezbiterium za-
mkniête trójbocznie, a jednonawowy szeroki,
prawie kwadratowy korpus zosta³ przerobiony
w 1. po³. XIX w. na trójnawow¹ halê. Po bokach
dwie o�mioboczne kaplice, ufundowane w latach
1625�27 przez Jana Dani³owicza: od p³n. NP
Marii, od p³d. �w. Jana Ewangelisty, stanowi¹ca
doln¹ kondygnacjê obronnej dzwonnicy. Od fron-
tu wysoka przybudówka, w przyziemiu której
kruchta. Jednolity wystrój wnêtrza sk³ada³ siê
z o³tarza g³ównego i 4 o³tarzy bocznych, drew-
nianych, malowanych na kremowo, ze z³oconym
ornamentem rokokowym (3 æwieræ XVIII w.).
W 1927 r. ko�ció³ poddany konserwacji przepro-
wadzonej przez architekta B. Wiktora. Po II wojnie
zamieniony na magazyn, uleg³ znacznemu zawil-
goceniu. We wnêtrzu zachowa³y siê dwa pó�no-
renesansowe portale, chrzcielnica z XVII w., o³tarz
g³ówny (uszkodzony) oraz p³yta nagrobna Jana
Dani³owicza. Pozosta³e czê�ci wyposa¿enia prze-
chowywane w sk³adnicy Lwowskiej Galerii Sztu-
ki. W 1992 r. ko�ció³ zosta³ odzyskany przez miej-
scowy komitet parafialny i ponownie po�wiêco-
ny, za� w 1993 r. oddany Cerkwi prawos³awnej.

Ko�ció³ pw. �w. Józefa i klasztor oo.kapucy-
nów, ufundowane w 1739 r. przez Józefa Sewe-
ryna Rzewuskiego i jego ¿onê Antoninê z Potoc-
kich, zbudowany u stóp wzgórza zamkowego
przez kapucyñskiego architekta o. Andrzeja
z Szyd³owiec (Marcina Dobrawskiego). Ko�ció³
ceglany, z³o¿ony z szerokiej nawy z dwiema
parami niskich kaplic i nieco wê¿szego prezbite-
rium. Od frontu kruchta. Prosta, trójosiowa fasa-
da, zwieñczona trójk¹tnym przyczó³kiem. Budy-
nek klasztorny, przylegaj¹cy od p³n. do ko�cio³a,
ceglany, tynkowany, czworoboczny, z wirydarzem
po�rodku. Po I rozbiorze Austriacy zamienili ko-
�ció³ na magazyn zbo¿a, a klasztor na lazaret
wojskowy. W 1788 r. decyzj¹ cesarza Józefa II
kapucyni odzyskali ko�ció³ i czê�æ klasztoru
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w 1924 r., by³ wielkim polskim patriot¹,
a uznanie zdoby³y mu liczne inicjatywy na
rzecz Polski i obrony dobrego imienia Po-
laków w Stanach Zjednoczonych. W�ród
9-milionowej Polonii amerykañskiej cieszy³
siê autorytetem, jakiego nie zdo³a³y nadwe-
rê¿yæ konflikty z niektórymi dzia³aczami na
tle podejmowanej przezeñ obrony godno�ci
i interesu Polaków wobec si³, które trudn¹
sytuacjê Polski wykorzystuj¹.

Edward Moskal otrzyma³ tytu³ Honoro-
wego Obywatela Miasta Krakowa w uzna-
niu zas³ug w dzia³alno�ci dla Rzeczypospo-
litej Polski i Narodu Polskiego oraz Polaków
zamieszka³ych w Stanach Zjednoczonych.

u W�ród S³ug Bo¿ych, których mia³ w dniu
24 kwietnia beatyfikowaæ Jan Pawe³ II, zna-
laz³o siê dwóch Polaków, a w tym ks. W³a-
dys³aw Findysz (1907�1964), rodem z Kro-
�cienka k. Sanoka (dzi� przy samej ja³tañ-
skiej granicy). Po studiach teologiczno-filo-

POLACY
z POLAKAMI

DO ZAB£OTOWA

Z POLSKIEJ INICJATYWY
Relacja, któr¹ tu podajemy, nie odnosi

siê sensu stricto � jak zwykle w tej rubryce
� do pomocy od Polaków z RP dla Polaków
za wschodnim kordonem, dotyczy natomiast
akcji na rzecz potrzebuj¹cych w naszej
wschodnioma³opolskiej, smutnej dzi� okoli-
cy po³udniowego Pokucia. Przekazujemy
w skrócie sprawozdanie z akcji charytatyw-
nej i lekarskiej z Sandomierza i Krakowa
(�Biuletyn Lekarski� 3/04, Kraków) dla pen-
sjonariuszy domu dla dzieci i m³odzie¿y
najciê¿ej upo�ledzonych fizycznie i psychicz-
nie (3�23 lat) we wsi Za³ucze ko³o Zab³oto-
wa. Przypomnijmy: Zab³otów le¿y nad Pru-
tem, miêdzy Ko³omyj¹ a �niatynem.

W 2003 r. dotar³a wiadomo�æ o tragicz-
nej sytuacji w wymienionym domu dla ok.
140 pensjonariuszy � jednym z dwóch (!)
dla tej kategorii na terenie pañstwa Ukraina:
brak bie¿¹cej wody, szmaty zamiast ubra-
nek, drewniane prycze itd. Akcjê opieki
wszczêli Caritas diecezji sandomierskiej
oraz kilku lekarzy ze szpitala wojewódzkie-
go w Rzeszowie. Na apel o pomoc nades³a-
no do Sandomierza �rodki finansowe, arty-
ku³y sanitarne, leki, ubranka, zabawki. Do
Zab³otowa wyjecha³y ochotniczo dwie lekar-
ki-dentystki: dr Zofia Ko³odziejska-W³odek
oraz dr Bogna £ukiewicz-Wenczyñska (obie
emerytowane). Na miejscu stwierdzono, ¿e
wiêkszo�æ pacjentów nie ma w ogóle kon-
taktu z otoczeniem zewnêtrznym, a wra¿e-
nie jest wstrz¹saj¹ce: czêsto pozbawieni r¹k
i nóg, pe³zaj¹cy po ziemi, wynêdzniali.
W niektórych wypadkach nawet zwyk³e ba-
danie stanu uzêbienia wymaga³o u�pienia.

Dom, mocno zrujnowany, to dawny dwór
Jaruzelskich (sk¹d matka Zbyszka Cybul-
skiego, urodzonego w 1927 r. w pobliskich
Knia¿ach). Obs³ugê stanowi¹ gospodynie
wiejskie, opiekê lekarsk¹ sprawuje jeden
lekarz-neurolog. Dom cuchnie ka³em, pam-
persów oczywi�cie nie ma. Dzieci niedo¿y-
wione � dostaj¹ jeden posi³ek dziennie.

zoficznych w Przemy�lu uzyska³ �wiêcenia
w 1932 r. Pracowa³ kolejno w B o r y s ³ a w i u
i  D r o h o b y c z u, pó�niej w Strzy¿owie
i Ja�le, a po wojnie w ¯migrodzie. Za prze-
ciwstawianie siê propagandzie ateistycznej
by³ inwigilowany, prze�ladowany i parokrot-
nie wiêziony. Ciê¿ko chory, po zwolnieniu
z wiêzienia w 1964 r. wkrótce zmar³. Po-
chowany w Nowym ¯migrodzie (diecezja
przemyska, w dawnej metropolii lwowskiej).

u Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, któ-
remu w Krakowie szefuje prof. dr med. Zbi-
gniew Ch³ap, otrzyma³o wyró¿nienie specjal-
ne w konkursie stowarzyszeñ dzia³aj¹cych
na rzecz ochrony zdrowia Pro Publico Bono.
Krakowski oddzia³ wielk¹ czê�æ swej aktyw-
no�ci po�wiêca Polakom we Lwowie i Ma³o-
polsce Wschodniej. Wyró¿nienie zosta³o
przyznane g³ównie za zorganizowanie sesji
Lekarzy Polonijnych w Czerniowcach
w ubieg³ym roku.
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(ca³o�æ dopiero w 1827 r.). W latach 1941�43
w klasztorze by³ obóz dla ¯ydów. Po II wojnie
ko�ció³ i klasztor zosta³y przejête na szko³ê rolni-
cz¹, dla potrzeb której przebudowano wnêtrze
ko�cio³a, dziel¹c je na dwie kondygnacje, oraz
dobudowano kilka pomieszczeñ zniekszta³caj¹-
cych jego bry³ê. Do ogrodu przeniesiono oran¿e-
riê z lwowskiego Parku Stryjskiego. W 1980 r.
budynki pokapucyñskie przejê³a Lwowska Gale-
ria Sztuki. W ko�ciele urz¹dzona zosta³a sala kon-
ferencyjna, a klasztor zaadaptowano na maga-
zyny dzie³ sztuki. Do wyposa¿enia ko�cio³a nale-
¿a³o pierwotnie 8 p³ócien pêdzla Szymona
Czechowicza z lat 1762�67, przedstawiaj¹cych
franciszkañskich �wiêtych. Do dzi� zachowa³y siê
tylko dwa, jeden w klasztorze kapucynów w Kra-
kowie, drugi w Sêdziszowie.

Synagoga z XVIII w., bardzo zniszczona.

S¥SIADOWICE
Po³o¿enie. Wie� w pow. samborskim, wojew.

lwowskim, po³o¿ona 15 km na p³n. zach. od Sam-
bora. Le¿y nad potokiem G³êbokim, dop³ywem
Strwi¹¿a. Najwy¿szy punkt 369 m npm. na wzno-
sz¹cym siê po stronie p³n.-zach. wzgórzu Guty.
Parafia rzym.-kat. w miejscu.

Historia. W 1347 r. nadane Herburtom przez
W³adys³awa Opolczyka. Parafia rzym.-kat. erygo-
wana w XV w. z drewnianym ko�cio³em parafial-
nym pw. �w. Miko³aja. W 1600 r. na miejscu pierw-
szego ko�cio³a zbudowano drugi, równie¿ drew-
niany, ufundowany z zapisu Stanis³awa Herburta
przez jego syna, Erazma. Ko�ció³ spalony przez
Tatarów w r. 1624, odbudowany i konsekrowany
w 1671 r. Oko³o 1585 r. w S¹siadowicach rozwi-
n¹³ siê kult �w. Anny, której p³askorze�ba przed-
stawiaj¹ca �w. Annê Samotrzeæ (tj. �w. Annê
z Matk¹ Bosk¹ i Dzieci¹tkiem) zosta³a wg legen-
dy wyorana na wzgórzu nazwanym Gór¹ £aska-
w¹, po³o¿onym na wsch. od wsi. Erazm Herburt
ufundowa³ ko�ció³ murowany pw. �w. Anny, kon-
sekrowany w 1591 r. W 1603 r. Herburtowie ufun-
dowali przy ko�ciele drewniany klasztor dla kar-
melitów trzewiczkowych i w 1609 r. formalnie
przekazali im ko�ció³. W 1613 r. ca³e za³o¿enie
otoczono murem ceglanym z czterema basztami
oraz fos¹, a w 1626 r. obwarowanie umocniono
jeszcze wa³em ziemnym. W r. 1631, na skutek
zad³u¿enia, Herburtowie stracili swe dobra, w tym
tak¿e S¹siadowice. W 2. po³. XIX w. w³a�ciciela-
mi byli Jan Dunin i oo. karmelici.

Zabytki. Ko�ció³ parafialny oo. karmelitów
trzewiczkowych pw. �w. Anny, wybudowany
w 1587 r., murowany z ceg³y i kamienia. Prezbi-
terium jednoprzês³owe, zamkniête trójbocznie

Lekarki stwierdzi³y, ¿e stan uzêbienia
pacjentów, karmionych g³ównie papkami, jest
dramatyczny. Niektóre nastolatki nie rozstaj¹
siê ze smoczkami. Wiêkszo�æ cierpi na wady
zgryzu, zapalenia dzi¹sel, próchnicê po-
wierzchniow¹ i g³êbok¹. Liczne ubytki � nie-
którzy bezzêbni. Przyjazdy stomatologów do
Za³ucza powinny nastêpowaæ co pó³ roku.

Duchami opiekuñczymi Za³ucza s¹ pro-
boszcz parafii w Zab³otowie, ks. Jan Radoñ,
inicjator akcji charytatywnej, oraz trzy za-
konnice. Ksi¹dz prowadzi równocze�nie
odbudowê ko�cio³a zab³otowskiego, który za
sowietów by³ magazynem soli. W³adze ukra-
iñskie nie pomagaj¹ w niczym, a ksiêdzu
utrudniaj¹ ¿ycie: co trzy miesiêce musi siê
staraæ o now¹ wizê w Przemy�lu.

Do zapamiêtania
Æ W trakcie tegorocznego, styczniowego,
spotkania op³atkowego we Wspólnocie Pol-
skiej w Krakowie powrócono do idei roz-
szerzenia zakresu akcji charytatywnej pn.
Opuszczeni Polacy we Lwowie i na Kresach,
prowadzonej od paru lat przez WP przy
udziale grupy cz³onków krakowskiego od-
dzia³u TMLiKPW. Omawiano mianowicie
propozycjê (te¿ nie now¹, lecz dot¹d nie zre-
alizowan¹) utworzenia we Lwowie Domu
Spokojnej Staro�ci dla najbardziej pokrzyw-
dzonych przez los starych Polaków. Odczy-
tano list pañ B. Olasiñskiej i T. Kondolewicz-
-Wilkowej (obie cz³onkinie TMLiKPW) oraz
M. Stêpki, skierowany do prezesa oddzia³u
krakowskiego WP, w którym czytamy m.in.:

Ubóstwo w niektórych przypadkach jest
trudne do opisania bez emocji. Starzy lu-
dzie wegetuj¹ w swych norach, które tylko
z nazwy przypominaj¹ mieszkania. S¹ przy-
padki, gdy starsi ludzie pozbawieni s¹ do-
stêpu do bie¿¹cej wody, ubikacji. Czêsto
mieszkaj¹ na poddaszach, co jest dla nich
dodatkowym utrudnieniem. Niektórym ¿yw-
no�æ kupuj¹ s¹siedzi, odwiedzaj¹cy ich co
kilka dni. W zimie g³ód i ch³ód zagl¹da
w oczy czwartej czê�ci odwiedzanych Pola-
ków. Ludzie ¿yj¹ w stertach szmat, papie-
rów, w�ród robactwa i w³asnych ekskremen-
tów. Inni mieszkaj¹ w ogo³oconych z mebli
mieszkaniach lub w zimnych altankach, su-
terenach, piwnicach, na poddaszach. W �lad
za nêdz¹ idzie degradacja duchowa � ludzie
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patrzyli na nas niewidz¹cymi oczyma,
z apatycznym wyrazem twarzy...

Dom Spokojnej Staro�ci móg³by powstaæ
na wolnej parceli ko³o ko�cio³a �w. Antonie-
go � ojcowie Franciszkanie byliby sk³onni
oddaæ go na taki cel. Siostry Józefitki zade-
klarowa³y opiekê nad przysz³ymi pensjona-
riuszami.

Æ Od kilku lat odbywaj¹ siê w podkrakow-
skich Dobczycach Dni Kultury Kresowej,
które organizuje dr Rafa³ Stobiecki, syn lwo-
wian osiad³ych nad Rab¹. W Dobczycach
go�ci³y ju¿ zespo³y z Wileñszczyzny
i wschodniego Podlasia (pañstwo Bia³oru�)
oraz z £otwy, zespó³ mandolinistów �Le�ne
Kwiaty� z Drohobycza, Huculi z Ko³omyi,
a tak¿e �Paka Rycha� z Bytomia.

Dr Stobiecki zamierza powo³aæ stowarzy-
szenie, które zajmie siê na przysz³o�æ organi-
zacj¹ kolejnych Dni Kultury Kresowej, uwa¿a
bowiem, ¿e m³odzie¿ polska zza wschodniej
granicy jest z³akniona kontaktu z Macierz¹.

Kultura
Nauka

7777755555     lat
LWOWSKIEGO RADIA

Polskie Towarzystwo Radiowe �Radio
Lwów� zorganizowa³o w lutym uroczysty
obchód 75. rocznicy za³o¿enia Polskiego
Radia Lwów (1930). Niestety z mi³ego za-
proszenia nie mogli�my skorzystaæ, wy-
s³ali�my jednak do Lwowa taki oto list:

Kochani nasi Lwowscy Radiowcy!
Wielk¹ przyjemno�æ sprawili�cie nam

zapraszaj¹c na obchód 75-lecia Polskiego
Radia Lwów, a jeszcze wiêksz¹, ¿e pamiê-
tali�cie o tej historycznej dacie, wa¿nej dla
ca³ej Polski. Bo lwowskie Radio by³o szcze-
gólne: mnóstwo znakomitych nazwisk, któ-
re wiele znaczy³y w kulturze Polski przed-
wojennej. Na niektóre wspania³e audycje
czekano wszak w ca³ym kraju, bo nie mia³y
sobie równych.

Niektórych ludzi lwowskiego Radia spo-
tykali�my w latach powojennych tu w Kra-
kowie, Wroc³awiu, Warszawie. Niestety
w ówczesnych warunkach ich dawna dzia-
³alno�æ nie mog³a byæ kontynuowana. Szko-
da, ¿e w wiêkszo�ci ju¿ odeszli, dlatego tak
wspaniale siê sta³o, ¿e Wy, w miejscu naj-
wa¿niejszym, bo w samym Lwowie � podjê-
li�cie tê niezwyk³¹ tradycjê. Tylko Wy macie
prawo, by dzie³o Polskiego Radia Lwów kon-
tynuowaæ, nikt inny. Wam nale¿y siê pomoc,
bo Wasz trud jest c z y s t y. Jest sponta-
niczny i autentyczny. Stanowicie godn¹ kar-
tê naszej historii i kultury, bo ani biznes, ani
koniunktura nie powodowa³y Wami, gdy Wa-
sze Radio zak³adali�cie.

Wiêc ¿yczymy Wam wszystkiego, co
najlepsze i zawsze bêdziemy Was popieraæ
i broniæ. [...]

Serdecznie Was pozdrawiamy oraz ¿y-
czymy spe³nienia Waszych marzeñ � tych
radiowych i tych osobistych. ¯yczymy dal-
szych sukcesów oraz zawsze takiego sa-
mego uznania u s³uchaczy i przyjació³. [...]

Dowiedzieli�my siê, ¿e list ten zosta³
odczytany w Polskim Radiu we Lwowie.
Dziêkujemy!

W marcu dwukrotnie zobaczyli�my w TV
�Polonia� reporta¿ z omawianej uroczysto-
�ci. Mamy nadziejê, ¿e otrzymamy ze Lwo-
wa relacjê z obchodów, by podzieliæ siê ni¹
z Czytelnikami. Bardzo prosimy!

Stulecie lwowskiej
„POGONI”

na krakowskim stadionie
3 pa�dziernika �04 na stadionie pi³kar-

skim TS �Wis³a� w Krakowie � przed derba-
mi pi³karskimi Wis³a�Cracovia � odby³a siê
mi³a uroczysto�æ upamiêtniaj¹ca setn¹ rocz-
nicê powstania Lwowskiego Klubu Sporto-
wego �Pogoñ�. Na 15 minut przed rozpo-
czêciem meczu poproszono na p³ytê boiska
przed g³ówn¹ trybun¹ Lwowiaków � sympa-
tyków �Pogoni�, wnuków i prawnuków s³yn-
nego pi³karza �Kasztanów� Micha³a Matyasa
� Myszki i Kazimierza Trampisza, b. pi³ka-
rza �Polonii� Bytom � spadkobierczyni lwow-
skiego klubu. Zostali obdarowani koszulka-
mi i szalikami z emblematami �Pogoni� oraz
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i zwrócone na wschód; korpus z³o¿ony z dwu-
przês³owej nawy oraz dwóch kaplic jednakowej
z ni¹ d³ugo�ci po bokach. Sklepienie kolebkowe,
fasada trójosiowa, dwukondygnacyjna, ze zwieñ-
czeniem. We wnêtrzu freski z 2. po³owy XVIII w.,
przemalowane w 1863 r. (?) przez Micha³a £o-
ziñskiego (apoteoza �w. Anny i alegorie cnót).
Pierwotnie we wnêtrzu by³o 7 o³tarzy i ambona
drewniana, polichromowane i z³ocone, z orna-
mentem rokokowym (do dzi� zachowane 3 o³ta-
rze, w tym g³ówny, obecnie przebudowany i uzu-
pe³niony). P³askorze�ba �w. Anny Samotrzeæ
w o³tarzu g³ównym, s³ynê³a ³askami na ca³¹ okoli-
cê i sprowadza³a do S¹siadowic liczne pielgrzymki.

Klasztor na rzucie asymetrycznej podkowy,
z przylegaj¹cym od wsch. ko�cio³em. Murowany
jednopiêtrowy budynek klasztorny, wzniesiony ok.
1742 r. dziêki fundacji Franciszka Borzêckiego,
starosty ¿ydaczowskiego. W 1828 r. zniszczony
przez po¿ar, w ci¹gu kilku lat odbudowany.
W pa�dzierniku 1940 r. zajêty przez wojska so-
wieckie na szko³ê podoficersk¹, odzyskany przez
zakonników po wkroczeniu Niemców. W 1946 r.
opuszczony przez nich w ramach ekspatriacji
ludno�ci wsi. Do 1958 r. s³u¿y³ jako magazyn
ko³chozowy, nastêpnie sta³ pusty, podobnie jak
ko�ció³, ulegaj¹c ruinie.

Czasy obecne. W 1989 r. ko�ció³ i ocala³a
czê�æ klasztoru zosta³y odzyskane przez miej-
scowych wiernych i w latach 1989�95 poddane
remontowi.

WOJUTYCZE
Po³o¿enie. Wie� w pow. samborskim, wojew.

lwowskim, po³o¿ona 8 km na p³n. zach. od Sam-
bora. Le¿y nad Strwi¹¿em, na wys. 349 m npm.
Parafie obu obrz¹dków na miejscu.

Historia. Wie� istnia³a ju¿ w 1. æwierci XV w.
Data erygowania parafii rzym.-kat. nieznana.
Pierwsze wiadomo�ci o parafii pochodz¹ z lat
1472�81. W XV w. by³a to w³asno�æ Drohojow-
skich h. Korczak. W 1583 r. Jan Tomasz Droho-
jowski, referendarz koronny i starosta przemyski,
go�ci³ w Wojutyczach Gryzeldê Batorównê, zd¹-
¿aj¹c¹ do Krakowa na za�lubiny z kanclerzem
Janem Zamoyskim. W 1593 r. Drohojowski od-
nowi³ fundacjê parafii i wybudowa³ w miejscu pier-
wotnego nowy drewniany ko�ció³ parafialny, kon-
sekrowany w 1626 r. Po jego �mierci (1605)
w posiadanie zad³u¿onych dóbr wszed³ Stanis³aw
Stadnicki h. Szreniawa. W rêkach Stadnickich
Wojutycze pozosta³y przez ca³y XVII w. Z pocz¹t-
kiem XVIII w. spadkobiercy Jana Franciszka Stad-
nickiego, wojewody wo³yñskiego, wybudowali
z jego zapisu murowany ko�ció³ parafialny pw.

kwiatami. Po wrêczeniu upominków spiker
zaintonowa³: Niech inni sy jad¹, gdzie mog¹,
gdzie chc¹ i ca³a trybuna podchwyci³a pio-
senkê, akcentuj¹c bardzo wyra�nie, ¿e nima
jak Lwów! Dla nas, lwowiaków uczestnicz¹-
cych w tej uroczysto�ci, by³ to najbardziej
wzruszaj¹cy moment, bo dowiód³, ¿e nasz
Lwów ¿yje w sercach krakowian. Pomys³o-
dawc¹ zorganizowania uroczysto�ci by³
p. Wojciech Pietras, a starania o jej realizacjê
podjêli skutecznie pp. Robert Madej i Ma-
rian Piech z Klubu Kibica TS �Wis³a�. Oczy-
wi�cie ostatnie s³owo nale¿a³o do pp. Bogu-
s³awa Cupia³a i Tadeusza Czerwiñskiego
z Klubu Pi³karskiego TS �Wis³a� SA oraz p.
Ludwika Miêtty-Miko³ajewicza, prezesa �Wi-
s³y�, za co nale¿¹ siê s³owa serdecznego
podziêkowania.

Andrzej Paw³owski

M R ¥ G O W O
JAK CO ROKU

Dziêki TV �Polonia� w ostatnim dniu
pa�dziernika ub. roku mogli�my ogl¹daæ X
Festiwal Kultury Kresowej w Mr¹gowie.

Przed scen¹ nad malowniczym jeziorem
zgromadzi³a siê bardzo liczna publiczno�æ.
Prowadz¹ca program Agata M³ynarska po-
wita³a sêdziwego pana Adama Orliñskiego,
urodzonego w Baranowiczach, którego wo-
jenne losy przez Warszawê i Berlin rzuci³y
na obc¹ ziemiê, a do Polski wróci³ w 2000
roku. Pan Adam za�piewa³ piêknym, moc-
nym g³osem piosenkê Na Podolu bia³y ka-
mieñ, Podolanka siedzi na nim. W 2000 roku
na Festiwalu Kultury Kresowej �piewa³ Ci-
ch¹ wodê � wówczas dedykowa³ piosenkê
Zbigniewowi Kurtyczowi. I oto na scenie
ukaza³ siê bard lwowskiej piosenki � Zbi-
gniew Kurtycz z gitar¹. Obaj panowie ra-
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zem za�piewali Cich¹ wodê. Niespodzian-
k¹ by³o pojawienie siê na scenie arcylwo-
wianina � Kazimierza Górskiego. Kurtycz
i Górski s¹ kolegami z lwowskiego gimna-
zjum, grali w pi³kê w jednej dru¿ynie. Po-
dobno Kurtycz by³ nawet lepszy, ale zosta-
wi³ pi³kê dla muzyki. Pan Zbigniew przeby³
swój szlak wojenny nie z karabinem, ale
z gitar¹. Szed³ z Armi¹ Andersa i �piewa³
dla ¿o³nierzy. Gdy dla mr¹gowskiej publicz-
no�ci za�piewa³ Mam gitarê kupion¹ we
Lwowie � ca³a widownia �piewa³a z nim ...
przyjacielu, co chcesz to mów, nima, nima
jak miasto Lwów, i Bo gdybym siê jeszcze
urodziæ mia³ znów, to tylko we Lwowie. By³a
te¿ piosenka wykonana w duecie z Barbar¹
Dunin: Jeden kocha Warszawê, drugi pie-
ni¹dz i s³awê, a ja tak bardzo kocham Lwów.

Tak wiêc festiwal by³ zdominowany przez
piosenki lwowskie. Jak zwykle by³a w Mr¹-
gowie obecna Pani Emilia Chmielowa, pre-
zes Federacji Organizacji Polskich nU. To
ona przywozi zespo³y kresowe na Festiwal.
Mówi³a, ¿e Lwów ¿yje Polsk¹. Jeste�my tam,
bo jakby�my wyjechali, to powiedzieliby, ¿e
nas tam nigdy nie by³o.

Wyst¹pi³ jeszcze zespó³ rodzinny �¯ar-
na� z Sambora, dzia³aj¹cy ju¿ od dziesiêciu
lat, i zespó³ �Sybirak� z Lidy, za³o¿ony przez
sybiraczkê, pani¹ Danutê Ciechanowicz.

Tak wiêc Lwów i Ziemie Kresowe ¿yj¹ w
sercach nie tylko tych, którzy siê tam urodzili.

Marta Walczewska

Kronika
u 5 lutego �05 minê³a 500. rocznica uro-
dzin Miko³aja Reja. Ojciec poezji polskiej
urodzi³ siê w 1505 r. w ¯urawnie (nad Dnie-
strem, blisko Stryja) z ojca Stanis³awa i matki
Barbary z Herburtów � wielkiego rodu na
Dobromilu. Pisa³ siê z Nag³owic, choæ z tym
gniazdem Rejów niewiele mia³ wspólnego (ale
tam za³o¿ono jego muzeum). Mia³ dobra
w ziemi halickiej, krakowskiej oraz che³mskiej,
gdzie mieszka³ i za³o¿y³ miasto Rejowiec.
W koñcu po bezdzietnych krewnych odzie-
dziczy³ Nag³owice. Zmar³ w 1569 r.

Bie¿¹cy rok og³oszono Rokiem Miko³aja
Reja. Jego inauguracj¹ by³a konferencja
w lutym w Nag³owicach, po�wiêcona ¿yciu
i twórczo�ci Poety.

W CL 3/05 zamie�cimy obszerniejsz¹
Sylwetkê Poety.

u Dobromil to miasteczko, którego nie
doceniamy! Wiemy co prawda (a niektórzy
nawet widzieli), ¿e jest tam piêkny renesan-
sowy ko�ció³, jakby odkryty na nowo przed
paroma laty przez krakowskich historyków
sztuki (patrz CL 1/96, S³ownik), i ruiny zam-
ku Herburtów (stamt¹d wywodzi³a siê mat-
ka Miko³aja Reja � patrz poprzednia notka).
Okazuje siê, ¿e to nie wszystko.

Oto w Arsenale Muzeum Czartoryskich
w Krakowie odby³o siê z pocz¹tkiem marca
wykonanie niecodziennego spektaklu literac-
ko-muzycznego: Pielgrzym z Dobromila czyli
nauki wiejskie. Libretto oparte jest na dzie³-
ku ks. Izabelli Czartoryskiej (zaadaptowa-
nym przez Adama K³odziñskiego), muzykê
skomponowa³ Wincenty Lessel, nadworny
kapelmistrz Czartoryskich. Premiera odby³a
siê w 1819 r.

Pielgrzym z Dobromila ksiê¿nej Izabelli
by³a to ksi¹¿eczka przeznaczona dla m³o-
dych w³o�cian (tych ambitniejszych, dodaj-
my) i mia³a im pomagaæ w pielêgnowaniu
jêzyka ojczystego, warto�ci narodowych,
dumy z przesz³o�ci (jak pisze autor notatki
w �Dzienniku Polskim� 52/05). Niestety Piel-
grzym zosta³ ca³kiem zapomniany, a party-
tura Lessela nie zachowa³a siê. Obecnie
powsta³a rekonstrukcja tego dzie³a � doko-
na³a tej sztuki dr Anna Sza³yga w Instytucie
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, opie-
raj¹c siê na innych, zachowanych utworach
owego muzyka.

Przy okazji dowiadujemy siê, ¿e nie gdzie
indziej, a w³a�nie w Dobromilu wysz³o na
�wiat pierwsze wydanie drukiem Kroniki
Kad³ubka i pierwszych ksi¹g Kroniki D³ugo-
sza. Dokona³ tego na prze³omie XVI�XVII
w. Jan Szczêsny Herburt w drukarni, któr¹
w swym mie�cie za³o¿y³.

Nale¿y wiêc Dobromil do niezwykle
wa¿nych miejsc na mapie historii polskiej
kultury. A kto o tym wie? Czy wiele jest ta-
kich miasteczek w Polsce?

Dobromil oczywi�cie nie doczeka³ siê
dot¹d historycznej monografii.

u W bie¿¹cym roku przypada 90. rocznica
tzw. rzezi Ormian � ludobójstwa, dokonane-
go przez Turków na ormiañskich autochto-
nach, zamieszka³ych w pó³nocno-wschodniej
czê�ci Turcji, nale¿¹cej niegdy� do tzw. Wiel-
kiej Armenii. Zbrodnia w 1915 r. by³a pierw-
szym przypadkiem holokaustu XX wieku.
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�w. Katarzyny. Do budowy przyczyni³ siê powino-
waty Stadnickich, Józef Mniszech, marsza³ek
wielki koronny, dostarczaj¹c budulca pochodz¹-
cego z ruin zamku w Rakowej. W 2.po³. XIX w.
Wojutycze nale¿a³y do Tchórznickich.

Zabytki. Ko�ció³ parafialny pw. �w. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej, budowa rozpoczêta w roku
1714, konsekrowany w 1743 r. Murowany z ce-
g³y, tynkowany, z³o¿ony z prostok¹tnej nawy i wê¿-
szego od niej prezbiterium. Nawê poprzedza pro-
stok¹tna kruchta. W 1896 r. Tchórzniccy wybu-
dowali przy prezbiterium neoromañsk¹ kaplicê
grobow¹. Ko�ció³ by³ poddany remontowi w la-
tach 1922�35.

Czasy obecne. Ko�ció³ zamkniêty w 1947 r.,
odzyskany przez miejscowych parafian w 1989 r.
i oddany do kultu po czê�ciowym remoncie.

Teksty opracowa³a dr Maria Taszycka

W po³owie stycznia, w ramach Dni Or-
miañskich, otwarto w krakowskiej Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej wystawê fo-
tografii z tamtego regionu pt. Niszczej¹ce
dziedzictwo. Ormianie we wschodniej Tur-
cji. Wy�wietlano równie¿ filmy.

u W Warszawie dzia³a biuro turystyczne
�Artur�, które oferuje ca³¹ seriê wyjazdów
do miejsc kultury i pamiêci narodowej.
Przyk³adem: Mazowsze � moja Ma³a Ojczy-
zna, Szlakiem Orlich Gniazd, Staropolskie
Zag³êbie Przemys³owe, Niedziela Palmowa
na Kurpiach, Szlak Rodu Radziwi³³ów i wie-
le podobnych. Jest miêdzy nimi tak¿e: Lwów
(wraz z ¯ó³kwi¹) oraz Kaziuki w Wilnie.
Podoba nam siê to.

u Przy ró¿nych okazjach pisujemy o dwóch
znakomitych � a zarazem szczególnie przez
nas szanowanych i lubianych � krakowskich
zespo³ach muzycznych. Ostatnio, w CL 1/05
relacjonowali�my 35-lecie Chóru Akademic-
kiego �Organum�, a dzi� powiadamiamy o ju-
bileuszu 35-lecia Capellae Cracoviensis.

Capella jest zespo³em kameralnym, który
sta³ siê wa¿nym punktem w krajobrazie mu-
zycznym naszego kraju. Stworzy³ go w 1970 r.
Stanis³aw Ga³oñski i od tego czasu CC obje-
cha³a niemal ca³y �wiat, a zarazem go�ci³a
u siebie licznych znakomitych dyrygentów, in-
strumentalistów, wokalistów. Wielu kompozy-
torów ofiarowa³o Capelli swoje utwory.

Twórca i wspania³y dyrygent Capellae
Cracoviensis Stanis³aw Ga³oñski pochodzi
z naszych stron: urodzi³ siê ko³o Trembowli.
Tam te¿ przed trzema laty wybra³ siê z ca-
³ym zespo³em, by spe³niæ swoje marzenie:
zagraæ w rodzinnym mie�cie. Pamiêtn¹ tê
podró¿ i koncert relacjonowali�my w CL 3/
02 Przypomnijmy te¿, ¿e w 1994 r. Stani-
s³aw Ga³oñski przygotowa³ dla nas stronê
muzyczn¹ i organizacyjn¹ koncertu �Homa-

gium Leopoli�, który odby³ siê na zamkniê-
cie Roku Lwowskiego w Filharmonii Krakow-
skiej (patrz CL 1/95), a potem zosta³ powtó-
rzony w Katedrze Lwowskiej.

Najbli¿szym wspó³pracownikiem S. Ga³oñ-
skiego jest równie znakomity dyrygent Stanis³aw
Krawczyñski. Tu znowu lwowskie odniesienie: jest
synem p. Wies³awa Krawczyñskiego, lwowiani-
na, który jako AK-owiec zosta³ w 1945 r. pojmany
przez sowietów i ska-
zany na wieloletni¹
katorgê na Syberii.
Tam, w ³agrze, z mat-
ki Litwinki, urodzi³
siê Stanis³aw. Szczê-
�ciem wszyscy wrócili
do Polski, osiedli
w Krakowie. Warto
przypomnieæ, ¿e tek-
sty i wiersze Pana
Wies³awa kilkakrotnie
publikowali�my w na-
szym kwartalniku.

Stanis³aw Ga³oñski i Capella Cracoviensis u Ojca �wiêtego

Stanis³aw Krawczyñski
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DWA G£OSY
O ENCYKLOPEDII KRESÓW

Wielk¹ zas³ug¹ Wydawnictwa Klusz-
czyñski w Krakowie jest wydanie monu-
mentalnej Encyklopedii Kresów (2004).
Jest to ogromna ksiêga z 3600 has³ami
na prawie 560 stronach, uzupe³nionych
1100 ilustracjami: zdjêciami starymi i no-
wymi, reprodukcjami obrazów i grafik �
portretów, budowli i krajobrazów, map-
kami. Za stronê merytoryczn¹ odpowia-
da zapewne redaktor prowadz¹cy � Alek-
sandra Górska.

Znaczenie tej ksi¹¿ki, a tak¿e nadzie-
ja, ¿e w drugim wydaniu stanie siê jesz-
cze lepsza, sk³ania nas do osobnego jej
potraktowania � poza seri¹ omówieñ in-
nych nowo wydanych ksi¹¿ek.

G£OS LWOWSKO-KRAKOWSKI
Przy tak tragicznym braku wiedzy

w nowym spo³eczeñstwie polskim o zabra-
nych ziemiach � z których bli¿sze by³y inte-
graln¹ czê�ci¹ naszego terytorium, utraco-
n¹ po II wojnie, te dalsze za�, wschodnie
i pó³nocne, kilkuwiekowym (niestety niewy-
korzystanym na trwa³e) fundamentem potê-
gi Rzeczypospolitej, upad³ej z koñcem XVIII
wieku � pojawienie siê tego dzie³a nie mo¿e
byæ przecenione. Z przekonaniem tym nie
wspó³gra ostatnie zdanie tekstu na tylnej
ok³adce, dezawuuj¹ce warto�æ tej ksi¹¿ki,
sprowadzaj¹c jej lekturê do... podró¿y sen-
tymentalnej. Czy¿by � na wszelki wypadek
� tzw. poprawno�æ polityczna?

Encyklopedia Kresów mo¿e staæ siê te-
raz znakomitym podrêcznikiem wiedzy
o tamtej po³owie naszej historii i kulturze,
zarówno dla tych, którzy jej dziejowej wagi
s¹ �wiadomi, jak i dla tych, których ignora-
cja ¿adn¹ �wiadomo�ci¹ nie jest skalana.
Ka¿dy znajdzie tam � mimo pewnych bra-
ków i nie�cis³o�ci (nie u¿ywamy s³owa: b³ê-
dów) � znakomity zasób informacji o pojê-

ciach i zagadnieniach, o geografii i miejsco-
wo�ciach, o zabytkach i sztuce, o instytu-
cjach oraz postaciach wszelkiej ludzkiej ak-
tywno�ci i zas³ug. Tak¿e o paru innych jesz-
cze dziedzinach, a wszystkie razem poka-
zuj¹ � nie wszêdzie w jednakowym stopniu
oczywi�cie � zwi¹zek tamtych ziem z za-
chodni¹ kultur¹ i polsk¹ histori¹*.

W Encyklopedii doliczyli�my siê ok. 250
opisów miejscowo�ci z terenu Ma³opolski
Wschodniej, z czego ponad 122 figuruje ju¿
w naszym S³owniku geograficzno-historycz-
nym (który w sumie � do koñca 2004 r. �
obejmuje prawie 320 hase³ dot. miejscowo-
�ci, regionów, pasm górskich i rzek).

Encyklopedia, jak zauwa¿yli�my, idzie jak
woda. Nie w¹tpimy wiêc, ¿e ju¿ niebawem
oka¿e siê potrzebny drugi nak³ad. A skoro
jeste�my tego pewni, to czujemy siê w obo-
wi¹zku zwróciæ uwagê na wspomniane wy-
¿ej braki i nie�cis³o�ci � z nadziej¹, ¿e uda
siê je poprawiæ. Ograniczamy siê do obsza-
ru Ma³opolski Wschodniej, najlepiej nam zna-
nej. Swoje uwagi podadz¹ te¿ na pewno
Wilnianie, Wo³ynianie i wszyscy inni zainte-
resowani.

Skoro pad³a nazwa Ma³opolski Wschod-
niej � od tego zacznijmy. Wiemy, ¿e pp. hi-
storycy zamiast tej nazwy wol¹ wojewódz-
two ruskie (jak¿e inaczej podchodz¹ u sie-
bie w analogicznych przypadkach Francuzi,
Anglicy, Niemcy, W³osi...), niemniej nazwa
przyjêta w XVI wieku, stosowana w Polsce
Odrodzonej, a tak¿e teraz (niekoniecznie
tylko w�ród ekspatriantów)**, nie powinna
byæ pominiêta w obiektywnym opracowaniu.

W�ród nazw geograficznych brakuje
nam Roztocza, Go³ogór, Woroniaków, Mio-
doborów, Huculszczyzny (opisanej wpraw-
dzie pod has³em Huculi, brak jednak spre-
cyzowania geograficznego, nie pada w tym
kontek�cie nazwa Czarnohory � z odes³a-
niem do tego has³a). Czarnohora to oczywi-
�cie Prut i Czeremosz, a Bia³a i Czarna Cisa
zbêdne. Góry Krzemienieckie � a przede
wszystkim Ikwa � zas³uguj¹ na co� wiêcej
ni¿ wspomnienie przy Krzemieñcu. Najwy¿-
szy szczyt nie tylko Karpat Wschodnich, lecz
ca³ego obszaru objêtego Encyklopedi¹ �
Howerla � prosi siê o osobne has³o, zamiast
Popa Iwana (wymienionego dziêki obser-
watorium, i to a¿ dwa razy). Ewidentnym
b³êdem jest uto¿samienie Krystynopola
z Czerwonogrodem, a to ca³kiem ró¿ne

Ksi¹¿ki
czasopisma
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i odleg³e od siebie miejscowo�ci. Ten pierw-
szy zosta³ przez sowietów przemianowany
na Czerwonograd. Natomiast pominiêcie
prawdziwego Czerwonogrodu jest powa¿-
nym niedopatrzeniem.

W ha�le Uzdrowiska nale¿a³oby wymie-
niæ takie, które w czê�ci maj¹ swoje osobne
has³a, lecz to ogólne staje siê niepe³ne.
Przyk³adem: Morszyn, Lubieñ Wielki, Nie-
mirów, Kosów, Konopkówka (czyli Mikuliñ-
ce � jako zdrój wymienione w XVI w. przez
Wojciecha Oczkê). W ha�leTruskawiec po-
miniêto najwa¿niejsz¹ wodê mineraln¹,
Naftusiê. W ha�le ¯urawno nie napomkniê-
to o alabastrze, a to przecie¿ obok Reja �
druga chwa³a tego miasteczka. Bubniszcze
� czy naprawdê chodzi o w³adze carskie?

W paru miejscach pomylono podobne
do siebie nazwiska. ¯aglówka to Mniszko-
wie, a nie Mniszchowie (to ró¿ne rodziny),
a Kolêdziany � Horodyscy, a nie Hordyñscy
czy Horodyñscy. Niew³a�ciwa odmiana dla
Jaremcza lub Bubniszcza � ma byæ liczba
pojedyncza, a nie mnoga.

Warto by omówiæ dwa historyczne herby
zwi¹zane z tamtymi ziemiami: Korczak i Sas.

Ilustracje: szkoda, ¿e dla Stanis³awowa
znaleziono tylko fotografiê �Soko³a� (zresz-
t¹ ³adnego), ale bardziej by pasowa³a kole-
giata albo ko�ció³ ormiañski (sakralny salon
Stanis³awowa). Zdjêcie, które ilustruje ha-
s³o Prawo magdeburskie, niczego nie wyja-
�nia (podobne jest na ok³adce). Czy nie
nale¿a³o zamie�ciæ fotografii Starego Mia-
sta lokowanego na tym planie, z lotu ptaka?
Mo¿na takie piêkne zdjêcie znale�æ w albu-
mie O. Czernera Lwów na dawnej rycinie
i planie (nr 266).

Na koniec zostawiamy has³o Lwowiacy.
Tu trzeba by co� uj¹æ i co� dodaæ. S¹dzimy,
¿e nazwiska Kuronia i Schaffa s¹ ma³o re-
prezentatywne dla tego miasta. A równo-
cze�nie pominiêto Wojciecha Dzieduszyc-
kiego i Jerzego Janickiego � na Boga, kto to
zestawia³?

Sembrich-Kochañska urodzi³a siê wpraw-
dzie pod Tarnopolem, lecz we Lwowie wy-
stêpowa³a dwa razy w ¿yciu, a zmar³a przed
II wojn¹.

Tymon Terlecki po wojnie ¿y³ w Amery-
ce, nie w Polsce. Ale skoro by przyj¹æ rów-
nie¿ emigrantów, to wiele wybitnych nazwisk
wypada³oby wymieniæ (np. S. Ostrowski, pre-
zydent Lwowa i RP na obczy�nie; Hemar,

Szczepko i Toñko!). Wy-
mieniono Gniatkowskie-
go, a dlaczego raczej nie
Michotka? Z lekarzy �
poza Krwawiczem � po-
miniêto Grucê, Garlickie-
go, Groëra... W�ród ar-
chitektów spokojnie mo¿-
na pomin¹æ Juchnowi-
cza, poniewa¿ jest
postaci¹ powojenn¹,
choæ urodzony przed
wojn¹ w Ma³opolsce
Wschodniej, za to podaæ
Minkiewicza i Majewskiego, który tyle zam-
ków odbudowali przed i po wojnie; Czerne-
ra, twórcê Muzeum Architektury we Wroc³a-
wiu; Zipsera... A Tadeusz Mañkowski, który
napisa³ po wojnie monumentalne dzie³o
Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystycz-
na, a ponadto by³ pierwszym powojennym
dyrektorem Wawelu... Nikogo z in¿ynierów?
A Huber, Szewalski, Kopyciñski... W�ród lu-
dzi teatru � gdzie Horzyca? O Steinhausie
napisano osobno, ale w ha�le Lwowiacy te¿
powinien byæ wymieniony. Gdzie wielki praw-
nik Ehrlich? Parandowski to przede wszyst-
kim pisarz, a pisa³ te¿ o antyku. Jêzyko-
znawcy Jod³owski i Taszycki, autorzy ci¹gle
aktualnego S³ownika ortograficznego? Ca³-
kiem zapomniano o paru wybitnych duchow-
nych. W konkluzji: dla tego has³a zabrak³o
i rozeznania, i koncepcji, a tak¿e koordyna-
cji, bo ca³kiem inaczej potraktowano has³o
Wilniacy, gdzie uwzglêdniono postacie
z wcze�niejszych stuleci, czego dla Lwowa
nie uczyniono. Na marginesie: czy nie le-
piej: Lwowianie, Wilnianie, ni¿ -acy?

Podobnych uwag bêdzie zapewne jesz-
cze sporo, ale nie nale¿y tego rozumieæ jako
�czepianie siê�, bo ksi¹¿ka � jak powiedzie-
li�my na pocz¹tku � nas satysfakcjonuje.
A skoro mo¿e byæ jeszcze lepiej i prawdzi-
wiej, to dlaczego nie? O jedno wiêc prosimy
Wydawcê: by poprawiaj¹c i uzupe³niaj¹c
Encyklopediê � nie ograniczy³ siê do naj-
prostszych poprawek ewidentnych b³êdów,
lecz równie¿ wskazane braki � po konsulta-
cjach z fachowcami oczywi�cie � uwzglêd-
ni³. Bo te drugie s¹ wa¿niejsze.

Dodajmy na koniec, ¿e s³owo wstêpne
napisa³ w formie wspomnieniowej gawêdy
Stanis³aw Lem. I jeszcze to, ¿e ksi¹¿ka
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zosta³a bardzo starannie wydana, wrêcz
luksusowo � a to tak¿e sprawia, ¿e jej cena
do najni¿szych nie nale¿y. Co trzeba nieste-
ty zrozumieæ.

Andrzej Chlipalski

* Podobne my�li zawar³ w swej recenzji o Ency-
klopedii Kresów W³odzimierz Odojewski,
�Rzeczpospolita�, 290/04.

** Przyk³ad ca³kiem �wie¿y: patrz artyku³ Bohda-
na Cywiñskiego w �Rzeczypospolitej� 290/04
� Z s¹siadem na Majdanie. Przypomnijmy te¿
rozs¹dne zaniechanie � po ostatniej reformie
administracyjnej III RP � nazwania Rzeszowsz-
czyzny Ma³opolsk¹ Wschodni¹. A propozycje
takie by³y.

G£OS LWOWSKO-WROC£AWSKI
Jaros³aw M. Rymkiewicz, nasz znako-

mity poeta, powiedzia³ po prostu: Tamte
tereny nale¿a³y kiedy� do Polski, by³y ucy-
wilizowane... Z tej racji pozostaj¹ nadal, czy
tego chcemy czy nie, czy o tym wiemy, czy
nie, domen¹ ducha polskiego, miejscem jego
przebywania, w³a�nie dlatego, ¿e � w sen-
sie duchowym � by³y niegdy� rdzennie pol-
skie; dlatego, ¿e powsta³y tam wielkie, na-
wet najwiêksze dzie³a polskiego ducha*. Ten
duch ¿y³ w ludziach, �wi¹tyniach, kolegiach
i uniwersytetach, pa³acach i dworach, ubo-
gich za�ciankach i na staromiejskich ryn-
kach, w szko³ach i kamienicach. ¯y³ i wpla-
ta³ siê przez wieki w barwn¹ polifoniê et-
nicznie polsk¹, rusk¹, ormiañsk¹, ¿ydowsk¹,
tworz¹c jedyny w swoim wyrazie metafizycz-
nym i materialnym krajobraz Kresów.

Trudna to rzecz ten krajobraz opisaæ
epicko i poetycko, bo nie ma drugiego Mic-
kiewicza i S³owackiego.

Trudno równie¿ zmie�ciæ ca³e bogactwo
Kresów w encyklopediach. A jednak mamy
ju¿ pierwsz¹ Encyklopediê Kresów, z piêk-
nym � ale z podtekstem ³agodnego smutku
i pogodzenia siê z rzeczywisto�ci¹ � lwow-
skim wstêpem Stanis³awa Lema. Nale¿y
wyraziæ uznanie za tê, jak na razie jedyn¹
tego typu pozycjê kresow¹, zarówno zespo-
³owi redakcyjnemu, autorom oraz Wydaw-
nictwu Kluszczyñski w Krakowie. I mieæ
nadziejê, ¿e bêdzie drugie wydanie tej ksi¹¿-
ki, bo s¹ przes³anki ku temu.

Encyklopedia ma piêkn¹ szatê graficz-
n¹, bogat¹ dokumentacjê fotograficzn¹,
mapy i 3600 hase³ na 558 stronach. Redak-

cja stanê³a przed trudnym zadaniem. Trze-
ba by³o wybraæ to, co najwa¿niejsze, i wy-
boru tego dokonaæ w�ród tysiêcy osób, ty-
lu¿ zabytków sakralnych i �wieckich, w�ród
miejscowo�ci, wydarzeñ historycznych, oby-
czajów, a nawet siêgn¹æ do zró¿nicowane-
go �wiata kresowych ubiorów. Czy to siê
uda³o? W zasadzie tak, i ta pierwsza na
polskim rynku Encyklopedia Kresów z uwa-
gi na zasób merytoryczny zniknie z pó³ek
ksiêgarskich.

Jednak przy uwa¿nej lekturze nasuwaj¹
siê pewne uwagi dotycz¹ce wywa¿ania
pewnych hase³ i braku innych w ca³ej ich
zbiorowo�ci. Oto kilka przyk³adów: Czy
szczup³o�æ miejsca by³a powodem, ¿e w�ród
wielu hase³ osobowych zabrak³o takich po-
staci, jak Ignacy J. Paderewski? Ten wielki
Polak, artysta, m¹¿ stanu, urodzi³ siê w 1860
r. w szlacheckim dworku w Kury³ówce nad
Bohem, na Podolu. Jego matka, z domu
Nowicka, by³a córk¹ Zygmunta, filomaty
i przyjaciela Mickiewicza. Paderewski w swo-
ich pamiêtnikach napisa³, ¿e Kury³ówka by³a
jednym z najcudowniejszych miejsc na �wie-
cie. Brak Paderewskiego jest o tyle niezro-
zumia³y, ¿e has³o osobowe ma np. Stefan
Jaworski, pisarz ukraiñsko-rosyjski pocho-
dzenia polskiego, mnich i wyk³adowca
w £awrze Pieczerskiej.

W ha�le zbiorczym Lwowiacy wymienieni
zostali � w�ród innych � Zbigniew Herbert,
Wojciech Kilar, Henryk Wereszycki, a ka¿dy
z nich zas³uguje chyba na w³asne has³o oso-
bowe, skoro znalaz³o siê miejsce dla Hele-
ny Mniszkówny, autorki Trêdowatej, czy na
drobiazgowe opisy elementów stroju hucul-
skiego, np. czapraha. I inne.

Has³o Lwowiacy jest w ogóle do�æ nie-
szczê�liwie skompletowane. Wymieniono
osoby z obszaru dzia³alno�ci estradowo-pio-
senkarskiej, a brakuje wielu, którzy stano-
wili elitê akademickiego Lwowa, za� po II
wojnie stali siê filarami licznych uczelni kra-
ju w nowych granicach, a tak¿e za granic¹.
To samo mo¿na odnie�æ do has³a Wilniacy.
B³êdem by³o umieszczenie w�ród ekspa-
triantów nazwiska Marceliny Sembrich-Ko-
chañskiej, która zmar³a w 1935 r.

Pewien niedosyt przedstawia obszar
kresowych kap³anów. Brak hase³ osobowych
arcybiskupów B. Twardowskiego, E. Bazia-
ka, J. Teodorowicza (tê wybitn¹ postaæ wspo-
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mniano jedynie w ha�le Ormianie). Nie ma
równie¿ biskupa Adolfa Szel¹¿ka z £ucka
oraz wielu znanych kap³anów: ks. L. Rutyny
z Buczacza, znakomitego muzykologa ks.
H. Feichta czy kronikarzy eksterminacji
Polaków przez UPA: ksiê¿y W. Szetelnic-
kiego i J. Anczarskiego.

Jest has³o Rzezie na Wo³yniu, ale brak
� poza pojedynczymi miejscowo�ciami (Pod-
kamieñ) analogicznego has³a Rzezie na
Podolu, które mia³y miejsce w wojewódz-
twach tarnopolskim, stanis³awowskim i lwow-
skim, gdzie zbodnicze dzia³ania � nie mniej
krwawe i nie mniej liczne � prowadzi³a te¿
dywizja SS Galizien.

Dziwi ocena postaci B. Chmielnickego
jako najwybitniejszego polityka europejskie-
go (!) tego czasu. Jak to siê ma choæby do
wspó³czesnego mu Gabora Bethlena, z któ-
rym wi¹¿e siê z³oty wiek Siedmiogrodu,
maj¹cego dziêki niemu status niepodleg³e-
go pañstwa i partnera w walkach z Habs-
burgami? Niepotrzebny by³ ten polityczny
komplement dla Chmielnickiego, bo mija siê
z prawd¹ i sensem.

Powy¿sze uwagi nie obni¿aj¹ w zasa-
dzie warto�ci tej pionierskiej i potrzebnej
publikacji, poszerzaj¹cej publiczn¹ wiedzê
o Kresach, bez których nie jest mo¿liwe
pe³ne, komplementarne ujêcie i zrozumie-
nie polskiej kultury.

Danuta Nespiak

* Wywiad �Rzeczpospolita� � 2 I �05

Nowe ksi¹¿ki
& Ta sama oficyna � Wydawnictwo Klusz-
czyñski � zaprezentowa³a coraz liczniejszym
zapewne zainteresowanym Ziemiami
Wschodnimi � dwa piêkne albumy: Polska
� Kresy Wschodnie oraz Kresy � Lwów
(Kraków 2002). Autorami obu s¹ Roman
Marcinek (teksty) oraz Siergiej W. Tara-
sow (zdjêcia, ale w obu albumach wymie-
niono jeszcze paru innych fotografów). Al-
bumy s¹ bardzo starannie wydane, na do-
brym papierze, w twardych ok³adkach. Li-
cz¹ 112 i 64 strony, na ka¿dej stronie mie�ci
siê 2�3 ilustracje. Obok nowych, dobrych
zdjêæ, znalaz³y siê te¿ dawne fotografie i re-
produkcje starych obrazów. Ogl¹damy mia-
sta, zamki i pa³ace, �wi¹tynie, krajobrazy,

a tak¿e dzie³a sztuki i rzemios³a artystycz-
nego. Z satysfakcj¹ czytamy teksty w obu
albumach, bo jest w nich prawda, o któr¹
coraz trudniej, nawet w tekstach polskich
znawców, czêsto zasugerowanych nieo-
biektywn¹ pisanin¹ niepolskich autorów.

Pierwszy z wymienionych albumów obej-
muje g³ównie ziemie nam najbli¿sze (geo-
graficznie i uczuciowo), odciête od RP ja³-
tañskim kordonem; jest te¿ nieco zdjêæ
z ziem ukrainnych, bia³oruskich i litewskich.
Najwiêcej, bo niemal 1/3 stron zajmuje
Ma³opolska Wschodnia.

Album lwowski przedstawia oczywi�cie
g³ówne zabytki miasta, znajdujemy tu jed-
nak sporo mniej znanych ujêæ. S¹ to przede
wszystkim wcale lub rzadko ogl¹dane wnê-
trza (np. sale w pa³acu Potockich, Izbie
Przemys³o wo-Handlowej, Kasynie Koñskim
itp.), nie zauwa¿ane (w po�piechu) detale
(kopu³y od �rodka, kraty, balustrady).

Same wiêc pochwa³y. Ale te¿ parê uwag.

Pierwsza: ju¿ czas by w podobnych tekstach
pojawia³a siê � we wstêpnym opisie historycz-
nym � nazwa zachodnios³owiañskich Lêdzian,
najdawniejszych gospodarzy tej ziemi*, potem
utopionych w nap³ywaj¹cym ¿ywiole ruskim, ucho-
dz¹cym na zachód przed Tatarami. Tak idealne
miejsce do za³o¿enia ludzkiej siedziby, jak to
w kotlinie Pe³twi, os³oniêtej od pó³nocy wzgórza-
mi koñcówki Roztocza � tu¿ przy skrzy¿owaniu
szlaków zachód�wschód i pó³noc�po³udnie � nie
mog³o nie byæ przez nich ju¿ w czasach prehisto-
rycznych zasiedlone. Osiedle ruskie Daniela na
pewno nie powsta³o w dzikiej puszczy...

Inna uwaga: cerkiew Przemienienia � dawny
ko�ció³ zakonu Trynitarzy � nie zosta³a z koñcem
XIX w. zbudowana, lecz odnowiona (o ci¹g³o�ci
budowli �wiadczy jej architektura; zdewastowana,
przez kilkadziesi¹t lat by³a u¿ytkowana przez kup-
ców jako magazyn ró¿nych towarów), a potem
czê�ciowo udekorowana na nowo, na potrzeby
cerkiewne. Nie wysz³o jej to na dobre pod wzglê-
dem estetycznym ani zewn¹trz, ani wewn¹trz...

A dalej: czy tekst o Poczajowie nie lepiej by³o
zilustrowaæ piêknym wnêtrzem cerkwi Wniebo-
wziêcia, a nie tej drugiej, wystawionej przez carat
w tym samym celu co warszawski pa³ac kultury
przez sowietów?

I znowu nazwy: nie Delatyñ, Husiatyñ czy
Rohatyñ, lecz Delatyn, Husiatyn, Rohatyn (wiêc
w R o h a t y n i e). I nie w Jaremczach, lecz
w J a r e m c z u. Sk¹d siê bior¹ te przedziwne
zniekszta³cenia?

Mimo tych uwag � oba albumy przyjmu-
jemy z uznaniem.
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* Siedzieli � to ju¿ historycy przyjêli za pewne �
na obszarze miêdzy �ród³ami Bugu, Dniestru
i Sanu. Okazuje siê jednak, ¿e pierwotna na-
zwa Zbara¿a brzmia³a Zborê¿, potem zruteni-
zowana na Zbaria¿ i znowu spolonizowana na
Zbara¿. O najdawniejszych mieszkañcach
rejonu Czarnohory napomyka lingwista prof.
Jan Janów...

& Rozrost przestrzenny i ludno�ciowy
Lwowa, kiedy ten sta³ siê stolic¹ porozbio-
rowej Galicji w ramach austriackiej, a potem
austrowêgierskiej monarchii, spowodowa³
potrzebê budowy nowych ko�cio³ów. W do-
datku jego pozycja sto³eczna � szczególnie
po nadaniu Galicji autonomii � wywo³a³a wy-
ra�ne powiêkszenie siê liczby zakonów
(g³ównie nowo powsta³ych), które tu zaczê-
³y nap³ywaæ, wznosz¹c nowe klasztory i przy-
klasztorne zak³ady edukacyjne i opiekuñcze.

Historiê tamtego czasu � nie tylko zresz-
t¹ w kwestii rozwoju budownictwa ko�ciel-
nego � ilustruje doskonale �wie¿o wydany
12. tom Materia³ów do dziejów sztuki sa-
kralnej � Ko�cio³y i klasztory Lwowa
z wieków XIX i XX, pod redakcj¹ naukow¹
prof. Jana K. Ostrowskiego (wyd. Miêdzy-
narodowe Centrum Kultury, Kraków 2004).
Tom nie obejmuje wszystkich �wi¹tyñ, jakie
powsta³y w dwóch minionych wiekach (�ci-
�lej w ci¹gu pó³tora wieku � do II wojny �wia-
towej), poniewa¿ niektóre by³y ju¿ omawia-
ne we wcze�niejszych tomach. Tu znalaz³y
siê 23 obiekty: ko�cio³y, kaplice, klasztory,
zak³ady itd.

W�ród nich najwa¿niejsze: z XIX w. Za-
k³ad ss. Sacre Coeur przy pl. �w. Jura, ko�-
cio³y i klasztory ss. Franciszkanek przy ul.
Kurkowej (z zachowanym szczê�liwie gro-
bem SB m. Marii Morawskiej � patrz CL 2/
04) oraz ss. Karmelitanek Bosych przy Po-
tockiego; z prze³omu wieków najwspanial-
szy ko�ció³ �w. El¿biety, a z lat miêdzywo-
jennych ko�ció³ MB Ostrobramskiej na £y-
czakowie. W tomie znalaz³o siê kilka ko�cio-
³ów na peryferiach Lwowa: na Kleparowie,
Lewandówce, Zniesieniu, Persenkówce,
w Krzywczycach. Pokazano kilka projektów
ko�cio³ów niezbudowanych lub niewykoñ-
czonych, a tak¿e ca³kowicie zniekszta³co-
nych za czasów sowieckich.

Istotnym dodatkiem przy omawianiu
obiektów z Ziem Wschodnich s¹ we wszyst-
kich tomach informacje o przedmiotach

wyposa¿enia oraz archiwach, które zosta³y
przez duchowieñstwo uratowane w swoim
czasie i obecnie znajduj¹ siê w ró¿nych
ko�cio³ach i klasztorach III RP. Straszliwie
rozproszone, ale s¹!

W sumie materia³ niezwykle bogaty i cie-
kawy.

& Zawsze oczekiwany �Rocznik Lwow-
ski� prze¿ywa ma³y jubileusz, a nawet dwa:
ukaza³ siê d z i e s i ¹ t y  t o m,  a równocze-
�nie jest to p i ê t n a s t y  rok jego edycji.
By³y (zapewne z konieczno�ci finansowej �
dobrze to rozumiemy) cztery numery po-
dwójne i dziêki temu szczê�liwie opó�nie-
nia zosta³y nadrobione. W CL 4/04 omawia-
li�my rocznik 2003, a teraz ju¿ mamy na-
stêpny � za rok 2004. Za to chwa³a sponso-
rom (a ile siê trzeba nabiegaæ i naprosiæ, to
naczelny Redaktor Janusz Wasylkowski
dobrze wie).

Tom ma jak zwykle 350 stron. Otwiera go do-
kument: Kronika Katedry Lwowskiej � czê�æ I,
z lat 1925�27 (prawie 50 stron!). W nastêpnym
numerze ma byæ dalszy ci¹g z lat 1932�37, bê-
dzie wiêc piêcioletnia luka. Nie mo¿na siê dziwiæ,
bo rêkopis zosta³ uratowany przed zniszczeniem
przez bolszewików z USSR w 1950 r. Kto� go
szczê�liwie przechowa³.

Potem ca³kiem inny temat: O kabaretach
i rewiach przedwojennego Lwowa. Napisa³a Ma-
riola Szyd³owska, teatrolog, której ksi¹¿ki o lwow-
skich teatrach swego czasu omawiali�my. Wiel-
kie uznanie, bo przecie¿ nie tylko Kraków przed
I wojn¹, a Warszawa w latach miêdzywojennych
mia³y swoje �Zielone Baloniki�, �Momusy� czy �Qui-
pro-quo�. Podobnie Lwów mia³ swoje do�æ liczne
lokale i imprezy kabaretowe. A tak¿e �wietnych
artystów.

I jeszcze jeden niezwykle wa¿ny temat: o kon-
spiracyjnym wydziale prawa UJK w czasie II wojny.
Wyk³ady odbywa³y siê w prywatnych domach
profesorów, w ich kancelariach adwokackich,
w Ossolineum. A jakie nazwiska! Chlamtacz, Cze-
kanowski, Czerny, Halban, Hartleb, Kury³owicz,
Makarewicz, Nanke, Przyby³owski i jeszcze kilka-
na�cie innych � tak samo lub prawie tak samo
s³awnych.

W dziale poezji zwrócili�my uwagê na wyj¹t-
kowo piêkne wiersze dwóch autorów: Marcina
Ha³asia i Les³awa Nowary. Nie znali�my tych
nazwisk. Szkoda, ¿e �RL� nie podaje notek bio-
graficznych (za naszym przyk³adem!). Nie mo¿e-
my siê oprzeæ, by jednego z wierszy nie zacyto-
waæ � Dom pod Samborem L. Nowary (spodzie-
wamy siê, ¿e ani Autor, ani Redakcja nie bêd¹
mieli nam tego za z³e).
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dom pod Samborem
obok las
malwy pod szyjê w �niegu

w tym domu mama
ma siedem lat
wst¹¿kê we w³osach
szkolne zeszyty

za oknem noc
s³ychaæ gdzie� psy
�nieg pod butami gdzie� skrzypi

a mama w lampie
podkrêca knot
i czyta andersena

ju¿ pó�no
pora ba�nie po³o¿yæ spaæ
ksiê¿yc za oknem zgasiæ

tej nocy przyjdzie
podpaliæ dom
dziewczynka z zapa³kami

& W CL 4/04 zwracali�my uwagê (pisz¹c
o ksi¹¿ce o Mostach Wielkich) na ogromn¹
lukê w naszej � nie tylko �szerokich mas�,
ale i historyków � wiedzy o dziejach miast,
miasteczek, a tak¿e co wa¿niejszych wsi
w Ma³opolsce Wschodniej. I zapewne nie
tylko na ziemiach wschodnioma³opolskich �
lecz w ogóle � na naszych ziemiach wschod-
nich II RP. Posiadanie pe³nego zestawu po-
wa¿nych opracowañ o tych miejscowo�ciach
(a tak¿e regionach) staje siê c o r a z  w a ¿-
n i e j s z e, poniewa¿ za wschodni¹ granic¹
mno¿¹ siê �odkrycia� tamtejszych uczonych,
a stwierdzenia i interpretacje tam zawarte
mog¹ (i na pewno bêd¹) przes¹czaæ siê do
prac polskich nowych naukowców, ca³kiem
ju¿ nie rozró¿niaj¹cych, co jest prawd¹,
a co jej nadinterpretacj¹.

Z rado�ci¹ przeto witamy monografiê nie-
wielkiego podolskiego miasteczka: £opatyn,
dzieje i zabytki (wyd. �Wspólnota Polska�,
Warszawa 2004), napisan¹ przez Tadeusza
Kukiza.

£opatyn le¿y w powiecie radziechow-
skim, w pó³nocnej czê�ci wojew. tarnopol-
skiego. W publicznej pamiêci wi¹¿e siê ze
znajduj¹cym siê tam grobem z piêknym po-
mnikiem bohatera Powstania Listopadowe-
go gen. Józefa Dwernickiego (1779�1857).

A przecie¿ ma £opatyn swoj¹ historiê �
od czasów Kazimierza Wielkiego, ma te¿

jak¹� prehistoriê � mo¿e lêdziañsk¹ (pole
do badañ). Tak¿e zabytki: piêkny, XVIII-
wieczny ko�ció³ z polichromi¹ S. Stroiñskie-
go (twórcy polichromii w ko�ciele Bernardy-
nów we Lwowie); by³ pa³ac, zniszczony
w czasie I wojny. Na cmentarzu jest kwate-
ra polskich ¿o³nierzy poleg³ych w 1920 r.
Znany i czczony by³ te¿ obraz MB £opatyñ-
skiej (dzi� w Wójcicach k. Nysy).

Ksi¹¿ka dra T. Kukiza wzbogaca nasz¹
wiedzê nie tylko o samym £opatynie, ale
w ogóle o ziemi wschodnioma³opolskiej, tak
wa¿nej dla dziejów i kultury c a ³ e j  Polski.
W swojej doskona³ej przedmowie prof. Ry-
szard Brykowski weryfikuje i podkre�la wa-
lory pracy autora, który nie bêd¹c wszak
profesjonalnym historykiem (lecz lekarzem!),
stworzy³ opracowanie w pe³ni warto�ciowe
pod wzglêdem dokumentacyjnym, i co wiê-
cej � jako dawny ³opatynianin (czy tak siê
mówi, Panie Tadeuszu?) � poszerzy³ swoj¹
ksi¹¿kê o relacje o dawnym ¿yciu miastecz-
ka, o jego mieszkañcach i wygnaniu.

Po serii wa¿nych i ciekawych ksi¹¿ek
o Madonnach Kresowych � dr Kukiz rozpo-
cz¹³ now¹ seriê. Czekamy na Radziechów!

& Ta przesy³ka nadesz³a w³a�nie wtedy,
gdy przygotowywali�my do natêpnego nu-
meru artyku³ P.M. Stañskiego o teatrach
lwowskim i krakowskim. W paczce od Au-
torki znale�li�my dwa tomy najnowszej ksi¹¿-
ki Barbary Maresz (dobrze znanej naszym
Czytelnikom z omówieñ Jej wcze�niejszych
prac teatrologicznych): Biblioteka Teatru
Lwowskiego (wyd. Biblioteka �l¹ska, Ka-
towice 2004). Los tak chcia³, wiêc to omó-
wienie zamieszczamy równie¿ w niniejszym
numerze, aby daæ tym lepsze pojêcie Czy-
telnikom, czym by³ lwowski teatr, lwowskie
zbiory � lwowska kultura w ogóle.

Wydawa³oby siê, ¿e Inwentarz kolekcji
teatralnych (...), przechowywanych obecnie
w Katowicach � bo tym jest w istocie wspo-
mniana ksi¹¿ka � nie mo¿e byæ dla zwyk³e-
go �miertelnika lektur¹ do czytania, bo prze-
cie¿ przeznaczona jest dla potrzeb innych
bibliotek, uczelni, instytutów czy zaintere-
sowanych teatrologów.

A jednak nie ca³kiem! Z komentarza au-
torskiego mo¿na siê dowiedzieæ rzeczy, które
poszerzaj¹ nasz¹ ogóln¹ wiedzê, a nawet
wzbijaj¹ w dumê. Warto wiêc zacytowaæ kilka
fragmentów Wstêpu.
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Biblioteka Teatru
Lwowskiego to naj-
wiêkszy zachowany
w Polsce historycz-
ny zbiór egzempla-
rzy teatralnych. Do-
kumentuje dzieje
i repertuar sceny pol-
skiej we Lwowie od
koñca XVIII wieku a¿
do sierpnia 1945
roku, czyli do mo-
mentu przyjazdu ze-

spo³u lwowskiego do Katowic. [...]
W przypisie czytamy: Zachowa³o siê

ponad 6000 lwowskich egzemplarzy teatral-
nych, z czego w Bibliotece �l¹skiej 5403
jednostki (w tym 3827 rêkopisów i 1576
druków), ponad 600 w Bibliotece Zak³adu
Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu
[...], pojedyncze w Archiwum Historycznym
we Lwowie, w Archiwum Artystycznym i Bi-
bliotece Teatru J. S³owackiego w Krakowie
oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

[...] Biblioteka Teatru Lwowskiego to tak-
¿e najwiêkszy zachowany w Polsce histo-
ryczny zespó³ tekstów dramatycznych, mu-
zyczno-dramatycznych oraz librett opero-
wych i operetkowych. Wiele tekstów nigdy
nie doczeka³o siê druku, niektóre (zw³asz-
cza te z I po³owy XIX wieku) zachowa³y siê
tylko w postaci lwowskich egzemplarzy te-
atralnych i s¹ czasami jedynym �wiadec-
twem ówczesnej literatury dramatycznej,
zarówno tej oryginalnej, jak i przerabianej,
�lokalizowanej i przystosowywanej�, czy po
prostu t³umaczonej z innych jêzyków.

Ze wzglêdu na swój zabytkowy charak-
ter oraz potrzebê fachowego opracowania,
zabezpieczenia, a przede wszystkim udo-
stêpniania Biblioteka Teatru Lwowskiego
w 1978 r. zosta³a przekazana przez Teatr
�l¹ski im. S. Wyspiañskiego do najwiêkszej
naukowej ksi¹¿nicy regionu � Biblioteki �l¹-
skiej w Katowicach. Obecnie lwowskie eg-
zemplarze teatralne przechowywane i udo-
stêpniane s¹ w zbiorach specjalnych Biblio-
teki �l¹skiej, gdzie nale¿¹ do najcenniej-
szych materia³ów.

Znaczenie i warto�æ Biblioteki Teatru
Lwowskiego, zw³aszcza wobec zniszczeñ
wojennych innych zbiorów teatralnych, trud-
no dzi� przeceniæ. Zbiór jest systematycz-
nie opracowywany i badany (po�wiêcono mu

kilka artyku³ów i prac magisterskich [...]).
Mimo to zdarza siê, ¿e historycy literatury,
a nawet historycy teatru zapominaj¹ o ist-
nieniu tego najwiêkszego zespo³u tekstów
dramatycznych, a nawet formu³uj¹ fa³szywe
twierdzenia o rzekomej zag³adzie lwowskiej
biblioteki teatralnej. [...]

Dalej poznajemy historiê lwowskich te-
atraliów bibliotecznych na tle dziejów teatru
we Lwowie od lat 80. XVIII wieku. Padaj¹
najwiêksze polskie nazwiska: Truskolaskich,
Bogus³awskiego, Kamiñskiego, Pawlikow-
skiego, Hellera... Szczegó³owo opisano ko-
leje losów zbioru � szczê�liwie zachowane-
go w czasie II wojny � od momentu przyjaz-
du lwowskiego zespo³u teatralnego na dwo-
rzec w Katowicach 26 sierpnia 1945 � do
dnia dzisiejszego.

Wypada podziêkowaæ Pani Barbarze za
tê ksi¹¿kê, za wcze�niejsze i za dalsze tomy,
które dopiero powstaj¹. Wielka dla nas otu-
cha, ¿e ta czê�æ leopolitanów przetrwa³a
i trafi³a w dobre rêce!

& Nazwisko o. Hieronima Warachima,
lwowskiego franciszkanina-kapucyna, zna-
my nie od dzi�, pisali�my o nim nieraz,
omawiali�my jego dawniejsz¹ ksi¹¿kê
o S³udze Bo¿ym Serafinie Kaszubie (CL 2/
03). Teraz nadesz³a najnowsza jego ksi¹¿-
ka pt. Kapucyñska odyseja przez Podole
i Wo³yñ (Wydawnictwo O�rodek �Wo³anie
z Wo³ynia�, Bia³y Dunajec�Ostróg 2004), któ-
ra d³¹czy³a do coraz bogatszej biblioteki
WzW (jest to tom 33), stworzonej przez ks.
W.J. Kowalowa, dzia³aj¹cego w Ostrogu na
Wo³yniu. Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana
zdjêciami.

O. Hieronim (Karol), rodem z podlwow-
skiego Ho³oska Ma³ego, ma dzi� lat 87
i wywodzi siê � jak pisze � z rodziny pol-
skich Ormian. Jego dziadek mia³ konie, któ-
re pracowa³y na obrok ci¹gn¹c ulic¹ Gró-
deck¹ tramwaj przed jego elektryfikacj¹
(a wiêc przed 1894 rokiem). Autor jest
w ogóle chodz¹c¹ kronik¹ dawnego Lwo-
wa, pamiêtanego dzi� przez najstarszych,
a nam � znanego z opowiadañ i literatury.

Sêdziwy o. Warachim, osiad³y dzi�
w klasztorze w Sêdziszowie Ma³opolskim,
wybra³ siê z dwoma m³odymi braæmi zakon-
nymi w podró¿ samochodem po �cie¿kach
m³odo�ci, odwiedzaj¹c miejsca wa¿ne dla
kapucyñskiej wspólnoty. Jego opowie�æ ma
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szczególne walory � poza tym, ¿e jest nie-
zwykle serdecznie i po polsku z ducha na-
pisana � przynosi nam ogromny zasób wia-
domo�ci ma³o nam znanych: o ludziach,
miejscach, wydarzeniach. Wa¿ne s¹ reflek-
sje zwi¹zane z w³asnymi wspomnieniami,
ale tak¿e ogólniejsze, przywo³uj¹ce historiê
czasów przedrozbiorowychych, okresu za-
borów, lat miêdzywojennych i, co wa¿ne,
czasu II wojny. Autor wcale nie ukrywa tra-
gicznego losu Polaków w tamtych latach,
choæ jako duchowny patrzy na to z dystan-
sem, jednak nie posuwa siê za daleko
w kwestiach �pojednania za ka¿d¹ cenê�.
Obce mu jest niezno�ne podej�cie do spraw
polsko-ukraiñskich, jakie reprezentowa³ dzi-
siejszy dostojnik te¿ z kapucyñskim rodo-
wodem, który po paru latach dzia³ania we
Lwowie odszed³ daleko z po¿ytkiem dla sie-
bie i rzymskokatolickiej spo³eczno�ci Po-
laków.

Ksi¹¿ka o. H. Warachima sk³ada siê
z czterech Pie�ni. Pierwsza to Lwów � w³a-
sny, kapucyñski, polski. Du¿o miejsca po-
�wiêca klasztorowi i ko�cio³owi Kapucynów
na Zamarstynowie, o którym niedawno pi-
sa³ w CL (4/03) J. Tysson. Wnuk twórcy
opowiada³ o stronie zewnêtrznej, architek-
tonicznej, a o. Hieronima interesuje strona
wewnêtrzna, duchowa. To dobre zestawienie.

Dalej w Pie�ni I oraz II pisze autor
o wa¿nych miejscowo�ciach na pó³nocnym
Podolu i Wo³yniu. Interesuj¹ go g³ównie
pami¹tki kapucyñskie, ale ile¿ tam kapital-
nych spostrze¿eñ ogólnych i refleksji!

Pie�ni III i IV dotycz¹ dzisiejszych cza-
sów i powrotu Ko�cio³a rzymskokatolickie-
go � w tym kapucynów � na ziemie wschod-
nie, bli¿sze i dalsze. Tu znowu mnóstwo
informacji, których z innych �róde³ nie naby-
wamy.

Z ca³ym przekonaniem mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ksi¹¿ka o. Warachima jest wyj¹t-
kowo interesuj¹c¹ i doskonale skompono-
wan¹ opowie�ci¹ o czasach dawniejszych
i dzisiejszych. Dziêkujemy, Ojcze Hieronimie!

& Dobrze znany naszym Czytelnikom
p. Mariusz Olbromski z Przemy�la wyda³
kolejny zbiór swoich piêknych wierszy o Lwo-
wie: Poemat jednej nocy (wyd. Regional-
ny O�rodek Kultury, Edukacji i Nauki w Prze-
my�lu, 2004). Tomik jest szczególnie sta-
rannie wydany, jego ok³adka i ilustracje s¹

dzie³em Krystyny Grzegockiej, te¿ dosko-
nale nam znanej lwowskiej artystki malarki,
która obecnie kontynuuje swoje podyplomo-
we studia na krakowskiej ASP. Od niej te¿
ksi¹¿eczkê otrzymali�my, za co bardzo dziê-
kujemy.

Tomik zawiera 28 wierszy (w tym sie-
dem sk³ada siê na Poemat jednej nocy, daj¹c
zarazem tytu³ ca³emu zbiorkowi). Wszystkie
wiersze zebrane w tomiku to rozmy�lania
i refleksje budz¹ce siê pod wp³ywem po-
strzeganych obrazów i nas³uchiwanych
d�wiêków, a jednych i drugich dos³ownie
i w przeno�ni. Autor przywo³uje widziane na-
prawdê lub oczyma duszy budowle, wnê-
trza, detale, postacie, �wiat³a, wi¹¿e je
z histori¹, Ewangeli¹ czy mitami. A wszyst-
ko to jest umi³owanym przezeñ Lwowem,
który prze¿ywa niemal religijnie.

Warto to poleciæ tym Czytelnikom, dla
których wyobra�nia i poczucie piêkna maj¹
znaczenie. Bêdzie to dla nich prawdziwa
uczta duchowa.

* * *
Jeden z wierszy Olbromskiego nosi tytu³

Homagium Leopoli, a z koncertem o tym
tytule wi¹¿e siê jako owoc doznanych prze-
¿yæ muzycznych i duchowych. Autor wyja-
�nia w przypisie, ¿e koncert taki odby³ siê
we Lwowie 15 wrze�nia 1996, a sk³ada³ siê
z utworów 15 kompozytorów zadedykowa-
nych przez nich rodzinnemu miastu. Tu
musimy daæ sprostowanie i wyja�niaj¹ce
uzupe³nienie.

Koncert Homagium Leopoli stanowi³ za-
koñczenie Roku Lwowskiego 1994 w Kra-
kowie*, zorganizowanego w setn¹ rocznicê
lwowskiej Wystawy Krajowej w 1894 r. Od-
by³ siê w sali Filharmonii Krakowskiej ponad
10 lat temu � 24 listopada 1994, a z³o¿y³y
siê nañ utwory siedmiu (a nie 15) ¿yj¹cych
kompozytorów polskich, urodzonych we
Lwowie. Inicjatorem i autorem tytu³u by³
Andrzej Chlipalski, strona muzyczna le¿a³a
w rêkach Stanis³awa Ga³oñskiego i jego
Capellae Cracoviensis.

Koncert zosta³ powtórzony w Katedrze
Lwowskiej w 1996 r., ale nie w ca³o�ci (nie
pamiêtam, co i dlaczego pominiêto).

* Patrz relacja z Roku Lwowskiego 1994
w CL 1/95 oraz przypomnienie w 10. rocznicê
w CL 4/04.
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& Doskona³¹ robotê wykona³ pan Stani-
s³aw M. ¯yromski rodem z Monasterzysk,
dzi� zamieszka³y w Warszawie. Robota
w dodatku graniczy z bohaterskim samoza-
parciem, poniewa¿ ksi¹¿ka, któr¹ opraco-
wa³, zawiera 435 biogramów z okresu pra-
wie 400 lat (jednak w wiêkszo�ci 150 lat),
na³o¿onych na historiê Polski, regionu i ro-
dzinnego miasteczka, rozproszonych dzi�
po dziesi¹tkach miejscowo�ci dzisiejszej
Polski, a tak¿e innych krajów i kontynentów
�wiata. Dodajmy, ¿e wykonuj¹c ow¹ pracê,
autor nie móg³ mieæ w perspektywie zysków
� odwrotnie � niekoñcz¹ce siê wydatki, na
czele z wydaniem w³asnym sumptem. Ksi¹¿-
ka, o której mowa, to Historia jednej kre-
sowej rodziny, z wyja�niaj¹cym podtytu-
³em: Rodowód ¯yromskich przydomek
Chwalibóg na tle dziejów miasta Monaste-
rzyska (Warszawa, Wroc³aw 2004).

Jak pisze autor, nazwisko ¯yromski po-
jawia siê w Polsce w XVII wieku � na Litwie
i Wo³yniu. Rozwa¿a dwie odmiany � ̄ erom-
ski i ¯yromski, oddaj¹c prymat tej pierwszej
i ³¹cz¹c j¹ z miejscowo�ci¹ ¯eromin w Pu³-
tuskiem*. Ale bezpo�redni przodek podol-
skich ̄ yromskich � id¹c jakoby z Sobieskim
na odsiecz Trembowli, pozosta³ w tamtych
stronach i tam za³o¿y³ rodzinê. Od tego
czasu ̄ yromscy a¿ do po³owy XX wieku ¿yli
w Monasterzyskach. Autor zamie�ci³ plan
miasta, na którym zlokalizowa³ 23 domy
obywateli o tym nazwisku.

Po II wojnie ¯yromscy rozproszyli siê,
w rodzinnym miasteczku nie pozosta³ nikt.
Osiedli po ca³ej nowej Polsce i po �wiecie.
I do tego mamy ilustracjê: mapkê RP
z podaniem liczby ¯yromskich w poszcze-
gólnych województwach: we wroc³awskim
jest ich 53, gdañskim 25, gorzowskim 18,
krakowskim 15 itd., razem 166 osób (a ¯e-
romskich 516!). Ponadto: w USA, Kanadzie,
Francji...

Dalej mnóstwo innych informacji o ro-
dzinie i jej cz³onkach, a na koñcu zamie�ci³
autor 10 tablic genealogicznych wspó³cze-
snych cz³onków rodziny � czy raczej rodzin
o tym nazwisku, a tak¿e z rodzin spokrew-
nionych (mê¿owie, ¿ony).

I jak tu nie pochwaliæ autora i jego wspó³-
pracowników? Rodzina zyska³a piêkny in-
formator o swoich przodkach, krewnych
i powinowatych � dla siebie i potomnych,
polska historiografia jeszcze jedno �ród³o,

a my � wzbogacenie naszego Archiwum
Wschodnich Ma³opolan. Bierzmy przyk³ad
z ¯yromskich!

* Tu mo¿na by zapytaæ, czy te nazwiska nie
maj¹ jakiego� zwi¹zku z francuskim imieniem
Jerôme (czyt. ¿erom � po polsku Hieronim)?

& Z wielkim uznaniem trzeba siê odnie�æ
do dzia³alno�ci Klubu �Podole� (przy
TMLiKPW) w Warszawie, który obok edycji
kolejnych numerów swojego czasopisma
�G³osy Podolan� wydaje Zeszyty specjalne.
Dwa z nich, po�wiêcone Ska³atowi, oma-
wiali�my w CL 2/01 i 3/03, a obecnie przy-
sz³a kolej na Terroryzm na Podolu, napi-
sany przez W³adys³awa Kubowa, wydany
w 2003 r. pod redakcj¹ pani Ireny Kotowicz,
prezeski Klubu �Podole� i g³ównej animator-
ki wszystkich jego przedsiêwziêæ. Przedmo-
wê do ksi¹¿eczki napisa³ o. Mieczys³aw Al-
bert Kr¹piec, em. profesor i b. rektor KUL.

Ksi¹¿ka W. Kubowa omawia zbrodnie lu-
dobójstwa w Tarnopolskiem, przechodz¹c ko-
lejno wszystkie 17 powiatów, a w nich miej-
scowo�ci, w których mia³y miejsce rzezie na
ludno�ci polskiej, dokonywane przez OUN-
UPA. Autor podaje nazwiska mordowanych
osób i ca³ych rodzin. Przytacza przyk³ady
niezwyk³ego okrucieñstwa fizycznego i szcze-
gólnej patologii moralnej Ukraiñców na wsiach
podolskich, która doprowadza³a do zabijania
w³asnych ¿on Polek, rodziców i dzieci o mie-
szanej krwi. S¹ to sprawy ju¿ znane, jednak
ka¿d¹ kolejn¹ publikacjê dokumentuj¹c¹
bezmiar ukraiñskich zbrodni trzeba uznaæ za
zjawisko po¿yteczne i wa¿ne.

Opis zbrodni w powiatach poprzedzaj¹
rozdzia³y wprowadzaj¹ce wielostronnie
w problematykê stosunków polsko-ukraiñ-
skich w tamtych stronach. Po omówieniu t³a
historyczno-geograficznego autor wyja�nia
sytuacjê etniczn¹*, charakteryzuje obie spo-
³eczno�ci, a dalej tryb narastania ukraiñskie-
go terroryzmu, przedstawia czo³owych przy-
wódców.

* Na s.12 autor podaje udzia³ procentowy obu
g³ównych narodowo�ci w wojew. tarnopolskim
w r. 1900: Rusinów 58,7%, Polaków 23,3%
(wedle jakiego kryterium?) Tymczasem wedle
jêzyka uznanego za ojczysty, w r. 1931 udzia³
przedstawia³ siê zgo³a inaczej: polski 49,3%,
ukraiñski/ruski 45,6%, ¿ydowski, niemiecki
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i in. 5,1% (patrz Ma³y Rocznik Statystyczny
1939 r., przedruk w CL 1/04).

& Moje miasteczko Brzozdowce to ty-
tu³ ksi¹¿eczki opracowanej przez ks. Rafa-
³a Brzuchañskiego, obecnego proboszcza
w ̄ ydaczowie (rodem z Bielska-Bia³ej) � któ-
ry pe³ni zarazem swoj¹ duszpastersk¹ po-
s³ugê w ko�ciele brzozdowieckim i w kapli-
cy w ¯urawnie � a opartej na historii tamtej-
szej parafii, spisanej w latach powojennych
przez ekspatrianta z Brzozdowiec, Jana
Burlikowskiego w Brzesku (Wydawnictwo
�Czuwajmy�, Kraków 2003).

Ma³e miasteczko Brzozdowce le¿y nie-
daleko Lwowa: miêdzy Miko³ajowem (gdzie
przekraczamy Dniestr, jad¹c szos¹ w kie-
runku Stryja i Drohobycza) a Chodorowem
i ¯ydaczowem. Has³o Brzozdowce zamie-
�cimy niebawem w naszym S³owniku.

W ksi¹¿eczce zawarte s¹ dzieje miej-
scowo�ci i tamtejszej parafii. Szeroko omó-

wiono ¿ycie religijne
w czasach przedwojen-
nych, wyjazd ekspatrio-
wanych mieszkañców
w 1945 r., a tak¿e od-
nowê po czasach so-
wieckich parafii i zdewa-
stowanego ko�cio³a.
Wa¿n¹ czê�ci¹ opraco-
wania jest zestawienie
nazwisk polskich rodzin
w Brzozdowcach (gdzie
Polacy stanowili wiêk-
szo�æ) oraz pobliskiej
wsi Hranki-Kuty.

W ksi¹¿eczce jest
sporo ilustracji � foto-

grafie dawne i nowe, a tak¿e rysunki S³awo-
mira Wygody, przedstawiaj¹ce wa¿ne wy-
darzenia starych i nowych dziejów miastecz-
ka. Jeden z nich reprodukujemy.

& I jeszcze o Podolu. Pan Tadeusz Hus-
sak � zamieszka³y w Warszawie, ale uro-
dzony w Zadnieszówce pod samymi Pod-
wo³oczyskami, granicznym miasteczku nad
Zbruczem � przys³a³ nam swoj¹ nowo wy-
dan¹ ksi¹¿kê Podole. M³odo�æ i nostalgia
(Warszawa 2004).

Autor jest synem pracownika Policji Pañ-
stwowej, który w 1925 r. zosta³ skierowany
do s³u¿by w Bogdanówce, te¿ niedaleko

Podwo³oczysk. Zwróæmy uwagê, ¿e ostat-
nio w naszym kwartalniku pojawi³a siê te-
matyka Policji: omawiali�my ksi¹¿kê Z.
Nowaka o Mostach Wielkich ze znan¹ Szko-
³¹ Policyjn¹, by³ te¿ artyku³ K. Balickiej
o zag³adzie polskiej Policji na samym wstê-
pie II wojny �wiatowej (oba w CL 4/04).

Hussak opisuje swoj¹ rodzinê i dom, miej-
scowo�æ i jej okolice, szko³ê i stacjê kolejow¹
� to by³a przecie¿ wa¿na stacja na granicy
z Rosj¹, potem z ZSRR. Pisze o Tarnopolu,
gdzie ukoñczy³ gimnazjum. Tak¿e o stosun-
kach narodowo�ciowych i religijnych.

Potem krótko o wydarzeniach wojen-
nych, ekspatriacji. Druga czê�æ ksi¹¿ki to
serdeczna refleksja nad utracon¹ ma³¹ oj-
czyzn¹, jej histori¹ i piêknem. Autor jest
cz³onkiem Klubu Podole (w ramach
TMLiKPW) w Warszawie. Pisze o takich, jak
on, podolskich patriotach, o ksi¹¿kach i cza-
sopismach przez nich wydawanych i o po-
dró¿ach w ojczyste strony.

Tadeusz Hussak jest znakomicie oczy-
tany i zorientowany w problematyce naszych
utraconych Ziem Wschodnich, tote¿ pisze
o nich z pe³n¹ �wiadomo�ci¹, a jego reflek-
sje daj¹ wiele do my�lenia, tak¿e czytelni-
kowi nie w pe³ni wprowadzonemu w owe
nieproste sprawy. Podaje ogromn¹ ilo�æ in-
formacji, a nawet ciekawostek, które czyta
siê z najwiêkszym zainteresowaniem. Pole-
camy wiêc jego wspomnienia nie tylko Po-
dolanom.

Kontakt telefoniczny z autorem w sprawie ewent.
zakupu ksi¹¿ki: (0-22) 840-09-77.

& Warszawski autor przewodników tury-
stycznych i pilot wycieczek zagranicznych
(zarazem doktor in¿ynier) Tadeusz Jêdry-
siak, ulegaj¹c reklamom (jak pisze), wybra³
siê na rozpoznanie do ca³kiem sobie nie-
znanego kurortu w Ukrainie Zachodniej �
czyli do Truskawca, a potem napisa³ infor-
mator pt. Truskawiec, per³a zdrojowisk
Ukrainy � sic! (wydawnictwo nieznane,
Warszawa 2003). Wszystko, co podaje
o samym Truskawcu, jest ciekawe, ale...

Autor pisze, ¿e � wedle jego zawodo-
wego do�wiadczenia � turysta i kuracjusz
polski równie¿ jest zainteresowany pozna-
niem odwiedzanego kraju i wymaga do-
brych, rzetelnych i fachowych wiadomo�ci.
Autor informuje wiêc � poza wiadomo�cia-
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mi o uzdrowisku, o jego wodach mineral-
nych i ich walorach leczniczych, o klimacie
i okolicach uzdrowiska � tak¿e o Lwowie
i innych miastach, o Karpatach Wschod-
nich (które nazywa nies³usznie ukraiñski-
mi), o wybitnych Polakach z tamtych stron
siê wywodz¹cych.

... ale wszystko to pogr¹¿a w ukraiñ-
sko�ci, a przecie¿ ani sama miejscowo�æ
i jej historia, ani zdrój i jego dzieje niewiele
maj¹ wspólnego z Ukrain¹. Narzucanie
przeto Bogu ducha winnemu przybyszowi
zwi¹zków Truskawca z Kijowem, Charko-
wem, Donieckiem czy Dnieprodzier¿yñ-
skiem jest nieporozumieniem i nadu¿yciem.
Kompetentny przewodnik powinien wyczu-
waæ, ¿e tu potrzebny jest inny typ informa-
cji, ni¿ gdy wyje¿d¿a siê do Francji, Grecji
czy Norwegii.

A z rzeczy drobnych: autorowi wyt³uma-
czono, ¿e nazwa Truskawca wywodzi siê
z ruskiego imienia... Trofim. Do�æ to skom-
plikowany wywód, ale autorowi, jako war-
szawiakowi, nale¿a³oby przypomnieæ, i¿ ca³-
kiem blisko Warszawy le¿y Truskaw. Czy
ten te¿ ma ruskie korzenie? Radziliby�my
ostro¿no�æ w korzystaniu z tamtejszych na-
ukowych �róde³.

Jerzy Kotermak z Drohobycza by³ Pola-
kiem, nie dziwota wiêc, ¿e dobrze zna³ pol-
ski jêzyk. Za to podobno wcale nie zna³
ruskiego. Ale szczytem wszystkiego jest
informacja, ¿e dwie rzeki wschodnioma³o-
polskie, Stryj i Ty�mienica, nale¿¹ do dorze-
cza... Dniepru. Szczê�ciem Sambor osta³
siê nad Dniestrem.

Nie jeste�my pewni, czy naszym tury-
stom i kuracjuszom takie przewodniki s¹ po-
trzebne.

& We wspó³pracy dwóch muzeów etno-
graficznych � w Toruniu i we Lwowie, uka-
za³a siê ksi¹¿eczka pt. Zapomniane skar-
by. Stroje ludowe Polski i Ukrainy w rysun-
kach J. G³ogowskiego i K.W. Kielisiñskiego
(Lwów, Toruñ 2002). Jest to w istocie infor-
mator wystawy, która mia³a miejsce zapew-
ne w 2002 r. w Toruniu. Autorami tekstów
w ksi¹¿eczce s¹ Aleksander B³achowski
z Torunia (zarazem inicjator przedsiêwziê-
cia) oraz Ludmi³a Bu³hakowa (Ukrainka).
W ksi¹¿eczce znalaz³o siê ponad 100 ob-
razków (ile ich by³o na wystawie � nie wie-
my), pochodz¹cych z naszych zbiorów po-

zosta³ych we Lwowie, a tak¿e z ró¿nych
muzeów w RP.

Na obrazkach widzimy trzy zespo³y stro-
jów ludowych. Pierwszy, to stroje polskie
z ró¿nych regionów �rodkowej i zachodniej
czê�ci kraju (Ma³opolska zachodnia i �rod-
kowa, Wielkopolska, �l¹sk, Mazowsze i War-
szawa), w tym z Ziemi Przemyskiej, prze-
dzielonej sztucznie przed 60 laty ja³tañsk¹

granic¹. Drugi zespó³, to kostiumy ruskie
z Tarnopolszczyzny i wschodniego Podkar-
pacia. Wreszcie trzeci, dla nas najciekaw-
szy, to p o l s k i e  stroje z Ma³opolski
Wschodniej, poczynaj¹c od folkloru lwow-
skich przedmie�æ, poprzez okolice Lwowa
(Jaworów, ¯ó³kiew, Janów, Kulików, ¯ó³-
kiew), po Tarnopolskie.
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& Niezwykle ciekawe i wa¿ne przedsiê-
wziêcie podj¹³ Zarz¹d Solidarno�ci Polskich
Kombatantów w Gdañsku, wydaj¹c broszur-
kê pt. Oni walczyli o Polskê, Ukrainê...
i Europê (Gdañsk 2001), opracowan¹ przez
W³adys³awa Dobrowolskiego.

Ksi¹¿eczka � po�wiêcona ¿o³nierzom
WP, harcerzom ZHP i ZHR, dzia³aczom spo-
³ecznym oraz nauczycielom, wychowawcom
i dzia³aczom polonijnym � przedstawia chwa-
lebne przyk³ady morale polskich ¿o³nierzy
w pierwszej wojnie �wiatowej � II Karpac-
kiej Brygady Legionów � oraz postawy ¿o³-
nierzy polskich w walkach z bolszewikami
w 1920 r. Czytelnik mo¿e siê wiêc dowie-
dzieæ równie¿ o Legionie Wschodnim z 1914
r., o Sokolich Dru¿ynach Polowych, o bi-
twach pod Mo³otkowem, Rafaj³ow¹, Zielo-
n¹... A dalej o granicy na Zbruczu, o bi-
twach z armi¹ Budionnego, a wreszcie
o Zadwórzu � polskich Termopilach.

Tylko � czy ksi¹¿eczka ta dotar³a do wielu
adresatów?

& Coraz trudniej nam zakupywaæ ksi¹¿-
ki, bo rozd�wiêk miêdzy rosn¹cymi cenami
a mo¿liwo�ciami kieszeni staje siê coraz
dotkliwszy. Powstaje b³êdne ko³o: ksi¹¿ki s¹
drogie, wiêc nabywców ma³o � w konse-
kwencji nak³ady malej¹, wiêc ceny tym bar-
dziej rosn¹. Dok¹d to prowadzi?

Nie wiemy, wiêc pozostaje nam zwie-
dzanie ksiêgarñ i korzystanie z informacji
w gazetach i czasopismach. W³a�nie otrzy-
mali�my z Rady Ochrony Pamiêci WiM nowy
� jak zwykle ciekawy � numer ich Biuletynu
�Przesz³o�æ i Pamiêæ� (nr 30�31, 2004 r.)
i stamt¹d zaczerpnêli�my wiadomo�ci o wy-
dawnictwach dotycz¹cych Ma³opolski
Wschodniej (wszystkie wysz³y dziêki pomo-
cy finansowej ROPWiM).
l Tomasz Balbus, O Polskê Woln¹

i Niezawis³¹ 1945�1948 (wyd. Instytut Pa-
miêci Narodowej i WTN �Societas Vistula-
na�, Kraków�Wroc³aw 2004). Omówiono
m.in. struktury oraz dzia³alno�æ AK Okrê-
gów Lwowskiego i Tarnopolskiego.
l Aneta Chmielewska-Szymañska,

Genera³ brygady Stanis³aw Sosabowski
1892�1967. ¯ycie i dzia³alno�æ (Wydaw-
nictwo Instytutu im. gen. Stefana Grota-
-Roweckiego, Leszno 2004). Przypomnij-
my, ¿e S. Sosabowski pochodzi³ ze Stani-
s³awowa.

l Henryk Komañski i Szczepan Siekier-
ka, Ludobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraiñskich na Polakach w woje-
wództwie tarnopolskim 1939�1946 (Wy-
dawnictwo �Nortom�, Wroc³aw 2004). Praca
liczy 1182 strony. To ju¿ drugi tak obszerny
dokument po dziele W. i E. Siemaszków na
analogiczny temat � z obszaru Wo³ynia.
l Przemys³aw Waingertner, ¯elazna

Karpacka. II Brygada Legionów Polskich
w fotografii (wyd. �Ibidem�, £ód� 2003).
Zbiór wybranych 244 fotografii pochodzi
z prywatnego archiwum legionisty. Z notki
w Biuletynie dowiadujemy siê przy okazji,
¿e monografia II Brygady autorstwa Stani-
s³awa Czerepa ukaza³a siê w 1991 r. Bli¿-
szych danych o niej nie znamy.

Z górnej pó³ki

�ZESZYTY LWOWSKIE�
Z LONDYNU

Dopiero niedawno wpad³ nam w rêce
numer 3. londyñskich �Zeszytów Lwowskich�
z 1972 r. Szkoda, ¿e tylko ten jeden; w do-
datku nie wiemy, ile ich wysz³o ³¹cznie. Ten,
który mamy, zawiera trzy pozycje autorstwa
Stefana Lege¿yñskiego (zmar³ego w roku
1976): Pióra lwowskie 1918�1968; Lwów �
ognisko kultury oraz Miêdzy Lwowem a Lon-
dynem (22 wiersze).

Szczególnie warto�ciowym opracowa-
niem jest pierwsza z zamieszczonych pozy-
cji. Oprócz nazwisk i krótkich notek biogra-
ficznych twórców ogólnie znanych � znala-
z³o siê tu sporo takich, które nieobce s¹ tylko
zainteresowanym leopolitanami, niema³o te¿
ca³kiem n a m  nieznanych, bo ujawnionych
na emigracji (co nie znaczy, ¿e nieznanych
Polakom londyñskim).

Opracowanie obejmuje w zasadzie lite-
ratów, ale tak¿e pisz¹cych ludzi nauki i pu-
blicystów � których wydane prace licz¹ siê
historycznie i literacko. Wszystkich ich ³¹-
czy tematyka lwowska w ró¿nych formach
publikowana: w druku, na scenie teatralnej,
w radiu i telewizji itd.

W Zeszycie znalaz³o siê oko³o 120 na-
zwisk znanych autorowi. Zeszyt ten jednak
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trafi³ zapewne przed 30 laty w rêce dra Ta-
deusza Krzy¿ewskiego (to On ofiarowa³ nam
tê warto�ciow¹ pozycjê), który miêdzy ha-
s³ami i na marginesach dopisa³ co najmniej
drugie tyle nazwisk!

Rzecz prosi siê oczywi�cie o ponowne,
rozszerzone i pog³êbione opracowanie. Czy
nie jest to wa¿ny temat dla Instytutu Pol-
skiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów
Wschodnich, o którego powstanie zabiega-
my? Dodajmy wszak dziesi¹tki nazwisk twór-
ców wileñskich, wo³yñskich, z Grodzieñsz-
czyzny i reszty ziem wschodnich, a tak¿e
tych, którym przysz³o ¿yæ na ziemiach ukra-
innych, w Rosji czy jeszcze dalej. I dodajmy
do tego autorów, których twórczo�æ literac-
ka, publicystyczna, naukowa, ujawni³a siê
przez nastêpn¹ jedn¹ trzeci¹ wieku (bo
Lege¿yñski doprowadzi³ swoje opracowanie
do roku 1968). Zabrak³o tam wszak � co
zrozumia³e � Herberta i Zagajewskiego,
Mañkowskiego, Kurzowej, Wasylkowskiego,
Ko³tuna, Mi³osza, Prusa... (wyliczamy na
chybi³-trafi³, bez warto�ciowania).

¯YCIE LITERACKIE
W OKUPOWANYM LWOWIE

Z omawianym wy¿ej opracowaniem ko-
responduje ksi¹¿ka (te¿ z górnej pó³ki) do-
tycz¹ca jedynie pewnego wyrywka tematu,
problematyki i czasu, ale zapewne nie do
pogardzenia przez przysz³ego autora s³ow-
nika twórców s³owa pisanego, zwi¹zanych
z tematyk¹ Ziem Wschodnich. Oto w roku
1988 ukaza³a siê w krakowskim Wydawnic-
twie Literackim 2-tomowa praca (³¹cznie
ponad 600 stron) Stanis³awa Sierotwiñskie-
go pt. Kronika ¿ycia literackiego w Polsce
pod okupacj¹ hitlerowsk¹ w latach 1939�
�1945. Omówiono tam miesi¹c po miesi¹cu
ró¿nego rodzaju wydarzenia: wydawnictwa
ksi¹¿ek i czasopism (oficjalnych i konspira-
cyjnych), informacje o literatach, spotkania,
aresztowania, �mierci itd.

Jednak wydawcy � uznaj¹c, i¿ praca
Sierotwiñskiego, krakowskiego polonisty
i historyka literatury, po wojnie profesora
WSP, stanowi cenn¹ dokumentacjê tego naj-
trudniejszego okresu dla polskiej kultury XX
w. � zarzucili autorowi, ¿e [...] wed³ug opinii
recenzentów, zasób informacji dotycz¹cych

wydarzeñ spoza terenu o k u p a c j i  h i t l e -
r o w s k i e j  w Polsce okaza³ siê niepe³ny,
do�æ przypadkowy i niekonsekwentnie opra-
cowany. Kronika nie spe³nia³a nale¿ycie
swego g³ównego zadania, jakim by³o przed-
stawienie ¿ycia literackiego w Polsce pod
okupacj¹ hitlerowsk¹ w latach 1939�1945.
[...] Szczególnie niepe³ne s¹ informacje
z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej.

O Lwowie i Ma³opolsce Wschodniej rze-
czywi�cie w ksi¹¿ce nie za wiele, ale i to, co
siê tam znalaz³o, zas³uguje na uwagê, bo
ma³o o tym wiemy. W omówieniu wrze�nia
�39 czytamy m.in.:

Kapitulacja Lwowa po dziewiêciu dniach
rozpaczliwej obrony. Moment ten opisa³ nie-
ujawniony poeta w wierszu �Kapitulacja�,
umieszczonym w antologii ��piew wojny�:

Do Lwowa wkroczy³a Armia Radziecka.
Tamtejsze �rodowisko powiêkszy³o siê przez
przybycie wielu pisarzy z Warszawy i innych
miast polskich w czasie wojennej wêdrówki.
[...] Ale ani s³owem nie wspomnia³ autor
o ich dzia³alno�ci i nie wymieni³ nazwisk przy-
by³ych literatów-kolaborantów, typu S.J.
Leca. Niektórzy z nich pó�niej siê zrehabi-
litowali (A. Wat).

Czerwiec �41:
Zajêcie Lwowa przez Niemców. Ozna-

cza³o to nowe zmiany w uk³adzie polskich
�rodowisk literackich. Dotychczas pisarze,
którzy znale�li siê w r. 1939 we Lwowie,
grupowali siê wokó³ czasopisma literacko-
-spo³ecznego �Nowe Widnokrêgi�, redago-
wanego przez T. Boya-¯eleñskiego, J. Przy-
bosia i W. Wasilewsk¹ [!]. Wydawano tam
te¿ �Almanach Literacki�, a do komitetu re-
dakcyjnego nale¿eli El¿bieta Szempliñska-
-Sobolewska, Jan Brzoza, Aleksander Des-
niak, Stanis³aw Jerzy Lec i Jerzy Putrament.
Z przebywaj¹cych w �rodowisku lwowskim
po kampanii wrze�niowej mo¿na ponadto
wymieniæ: W. Broniewskiego, H. Górsk¹, M.
Jastruna, J. Kotta, L. Pasternaka, T. Peipe-
ra, A. Polewkê, A. Rudnickiego, A. Sterna,
J. Stryjkowskiego, L. Szenwalda, H. Vogle-
ra, S. Wasylewskiego, A. Wata, A. Wa¿yka,
B. Winawera i wielu innych, zw³aszcza mniej
znanych. Teraz ich drogi bêd¹ siê rozcho-
dziæ. Jedni dostali siê do Zwi¹zku Radziec-
kiego, inni znalaz³szy siê pod okupacj¹ nie-
mieck¹ opu�cili Lwów i zasilili �rodowiska
krajowe [co to znaczy krajowe? � przyp.
red.], je�li ocaleli w pierwszym okresie hitle-
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rowskich represji (np. T. Hollender, J. Kott,
A. Polewka, J. Przybo�). We Lwowie w pod-
ziemnym ¿yciu literackim rozpoczn¹ dzia-
³alno�æ poloni�ci, byli wyk³adowcy i studen-
ci uniwersytetu, pisarze dawniejsi, poeci
rekrutuj¹cy siê z m³odzie¿y akademickiej,
debiutanci. Bêd¹ ukazywa³y siê tajne wy-
dawnictwa, odbywa³y siê konspiracyjne
przedstawienia teatralne, wyk³ady, prelek-
cje, rozmaite imprezy, spotkania literackie
w domach prywatnych, nawi¹¿¹ siê równie¿
kontakty z innymi o�rodkami pod okupacj¹,
g³ównie z warszawskim.

W czerwcu po wkroczeniu Niemców do
Lwowa samobójstwo pope³ni³ poeta, histo-
ryk i krytyk literacki Henryk Balk, w czasie
ewakuacji Lwowa zgin¹³ prof. Stefan Rud-
niañski, filozof, popularyzator nauki i techni-
ki pracy umys³owej. [...]

Podobnych notatek jest w sumie sporo.
Ale jest te¿ kuriozalna krótka informacja
z lipca �44: Wieczorem oddzia³y polskie
przekroczy³y Bug i znalaz³y siê na ziemi
ojczystej [!]. Có¿, autor nie ¿yje, wiêc trud-
no mu wypomnieæ tak niem¹dry i nietak-
towny zapis.

Wertuj¹c
wydawnictwa
Æ W ksi¹¿ce po�wiêconej ¿yciu i ducho-
wo�ci b³. Franciszki Siedliskiej, za³o¿yciel-
ce Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, napi-
sanej przez s. Noelê Wojtatowicz CFSN pt.
Fortepian Pana Boga znalaz³o siê kilka od-
niesieñ lwowskich.

W ko�ciele w �dziarach, rodzinnej miej-
scowo�ci Siedliskiej, znajduje siê obraz
Madonny z Dzieci¹tkiem, malowany we
Lwowie w czasie, gdy król Jan Kazimierz
sk³ada³ swoje �luby w Katedrze Lwowskiej.
Sta³ siê on obozowym obrazem orszaku
królewskiego, a Król, id¹c z Kujaw a¿ pod
Nowe Miasto, zatrzyma³ siê podobno
z wojskiem w �dziarach. W �wi¹tyni na Gó-
rze �w. Jana pozostawi³ obraz �Królowej Po-
koju� oraz wieczn¹ lampkê inkrustowan¹
królewskimi inicja³ami. Te pami¹tki zosta³y
w r. 1850 przeniesione z ruin starego ko�-
cio³a do nowej �wi¹tyni.

Matka Franciszka Siedliska pisa³a, ¿e ...
maj¹ swój dom we Lwowie przy ul. Unii Lubel-
skiej, a liceum z internatem pe³ne po brzegi,
nie mówi¹c o freblówce [przedszkolu].

W ksi¹¿ce umieszczono zdjêcie pocho-
dz¹ce z 1892 roku, przedstawiaj¹ce lwow-
ski dom Sióstr przy ul. Lubelskiej, wykona-
ne od strony ogrodu, oraz fotografiê z wy-
cieczki uczennic gimnazjum lwowskiego na
lotnisku. (MW)

Æ Ile jeszcze tajemnic kryj¹ cmentarze
naszych wschodnich miasteczek? Jedn¹

z nich jest grób z 1904 r. w �niatynie � sio-
stry szarytki Marty Marii Wiackiej. Jej kult
trwa ju¿ sto lat. Choæ przetoczy³y siê przez
tê ziemiê wojny, zmieni³ siê sk³ad ludno�ci
i granice pañstw, wci¹¿ na grób Siostry �
opiekunki chorych � przychodz¹ ludzie ze
�wieczkami i kwiatami. Ksi¹¿kê na jej temat
napisa³a s. Anna Brzêk: Oddaæ ¿ycie. Marta
Maria Wiacka. Siostra Mi³osierdzia (wyd.
Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia, Kraków
2000).

Marta Maria urodzi³a siê w 1874 r.
w polskiej rodzinie szlacheckiej w Prusach
Wschodnich, niedaleko Pelplina. W 1892 r.
zosta³a przyjêta do Zgromadzenia ss. Mi³o-
sierdzia w Krakowie przy ul. Warszawskiej.
Pracowa³a jako pielêgniarka w szpitalach we
Lwowie, Podhajcach, Bochni i �niatynie.
Mia³a wyj¹tkowy dar nawracania grzeszni-
ków, potrafi³a wskazywaæ im drogê do Boga.
Umar³a zara¿ona od chorego tyfusem pla-
mistym. Jej �mieræ by³a heroicznym aktem
mi³o�ci bl�niego. Odda-
³a ¿ycie za ojca rodzi-
ny. Jej pogrzeb by³ ma-
nifestacj¹ wdziêczno�ci
spo³eczno�ci �niatyna.
Modlono siê za ni¹ na-
wet w bo¿nicy.

Siostry Szarytki
przez kilka dziesi¹tków
lat nie mia³y kontaktu ze
�niatynem, odciêtym
od macierzy powojen-
n¹ granic¹. Dopiero
w 1990 r. przyjecha³y
tam dwie siostry Sza-
rytki i dwóch ksiê¿y
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Misjonarzy. Stwierdzili oni, ¿e ¿e przy gro-
bie Siostry modl¹ siê zarówno katolicy, jak
i prawos³awni. Prywatny kult s. Marty jest
niezwykle ¿ywy.

30 maja 1997 r. ks. kardyna³ Marian Ja-
worski otworzy³ proces beatyfikacyjny Sio-
stry Marty Marii Wiackiej. 9 IV 1999 Kongre-
gacja ds. �wiêtych w Rzymie wyda³a dekret
dotycz¹cy wa¿no�ci dochodzenia diecezjal-
nego. (MW)

Æ Od Bratanicy ojca Micha³a Czartory-
skiego otrzymali�my dwie ksi¹¿eczki bio-
graficzne, napisane przez dominikañskich
wspó³braci B³ogos³awionego:
l o. Maurycy Lucjan Niedziela, B³ogos³awio-

ny Ojciec Micha³ Czartoryski, dominikanin mê-
czennik (Warszawa 2004) oraz
l o. Zygmunt Mazur, O. Micha³ Czartoryski,

mêczennik i bohater (Kraków 1994).
Na ich podstawie mo¿liwe by³o opracowanie

Sylwetki Ojca Micha³a, zamieszczonej w poprzed-
nim numerze (CL 1/05). Bardzo za to dziêkujemy.

Æ W krakowskim �Dzienniku Polskim� 9/
05 znalaz³a siê notatka o perspektywach
formalnego otwarcia Cmentarza Orl¹t pod
optymistycznym tytu³em: Lepsza atmosfe-
ra. Na odpowied� nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ � w numerze 11/05 tej¿e gazety
przeczytali�my artyku³ pod mniej serdecz-
nym tytu³em: Juszczenko nie zmusi Lwo-
wa. Wypowiada siê oczywi�cie dyrektor
cmentarza-muzeum Igor Hawryszkiewicz,
który na nowo wytacza kwestie napisów na
pylonach (nazwy miejscowo�ci, gdzie by³y
bitwy w 1918 i 1920 r., a to obra¿a honor
i godno�æ Ukraiñców). Natomiast jaki� prze-
wodnicz¹cy komisji, Wasyl Bi³ous, zauwa-
¿a, ¿e poruszenie od nowa sprawy Orl¹t
przez stronê polsk¹ wcale nie wi¹¿e siê
z demokratycznymi zmianami na Ukrainie,
lecz... ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami
w Polsce. I liczenie na Juszczenkê nie ma
sensu, bo decyduj¹cy g³os ma Rada
Miejska.

A teraz ca³kiem inna informacja. Z oka-
zji kwietniowej wizyty w Polsce prezydent
Ukrainy W. Juszczenko rozmawia³ z A.
Kwa�niewskim m.in. o otwarciu Cmentarza
Orl¹t, które jakoby ma byæ zadecydowane
do koñca czerwca � co oznacza, ¿e musi
przedstawiæ radnym Lwowa jakie� nieodpar-
te argumenty. Miejmy nadziejê, ¿e strona

polska zachowa z tej okazji godno�æ i nie
pójdzie na koniunkturalne ustêpstwa.

Z ostatniej chwili: wedle wiadomo�ci z dni
10�13 czerwca otwarcie cmentarza Obroñców
Lwowa ma siê odbyæ 24 czerwca.

Æ Numer 12/04 (47) �Biuletynu Instytutu
Pamiêci Narodowej� (grudzieñ �04) przy-
nosi materia³y bardzo nas interesuj¹ce.
Numer otwiera niezwykle satysfakcjonuj¹-
ca rozmowa z A. Hlebowiczem, T. £abu-
szewskim i P. Niwiñskim pt. Kresy utracone
(B. Polak) � o historii, wspó³czesno�ci i lu-
dziach, którzy stoj¹ tam na stra¿y resztek
polsko�ci. Bardzo wa¿ny artyku³ to Lwow-
skie losy abp. Eugeniusza Baziaka (J. ¯u-
rek), który rzeczowo przedstawia lwowski
i PRL-owski dramat tego
hierarchy. Kolejne ciekawe
artyku³y to Osadnicy woj-
skowi na Kresach (J.J. Mi-
lewski) oraz Sowieci i ¯y-
mierski a lwowska AK 1944
(T. Balbus). S¹ te¿ materia-
³y o pisarzach wileñskich,
o AK na Grodzieñszczy�-
nie, wspomnienia nauczy-
cielki z Brze�cia n. Bugiem.
Numer koñczy wspomnie-
nie Kazimierza Górskiego:
Polak na Wembley (oczy-
wi�cie o pi³ce no¿nej).

Æ W numerze 1�2/04 �Biuletynu Federa-
cji Organizacji Polskich nU� (wydawane-
go we Lwowie i omawianego przez nas ju¿
parê razy), obok bardzo wa¿nych i cieka-
wych materia³ów dotycz¹cych ¿ycia organi-
zacji polskich i Polaków, znalaz³y siê mi³e
dla nas s³owa:

Kraków [...]
Wydawnictwa ksi¹¿kowe, które ukaza³y

siê dotychczas, s¹ cennym zapisem histo-
rii. Kwartalnik �Cracovia�Leopolis� jest naj-
bardziej poczytnym i cenionym przez nas
czasopismem o tematyce kresowej, Jest
otwarty na wypowiedzi Polaków, mieszka-
j¹cych poza Polsk¹*. Dziêki temu jest �pe³-
nokrwisty�, bowiem pulsuje w nim odzwier-
ciedlenie ¿ycia dnia dzisiejszego [...]

Biuletyn FOPnU staje siê coraz obszer-
niejszy i � choæ zawsze ciekawy � jest co-
raz ciekawszy, poniewa¿ wiadomo�ci biule-
tynowe rozrastaj¹ siê w artyku³y, pe³ne nie
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tylko informacji, ale i szerokich omówieñ,
recenzji, komentarzy.

Ostatnio dotar³o do nas Wydanie spe-
cjalne 2004 � numer 5/04 (Biuletyn jest
w zasadzie kwartalnikiem), przygotowane
z okazji V Festiwalu Kultury Polskiej na Ukra-
inie. W numerze zamieszczono informacje
o imprezach festiwalu w wielu miastach tam-
tego pañstwa, ale i o samych miastach (któ-
re wszak w wiêkszo�ci nale¿a³y kiedy� do
I Rzeczypospolitej). Dowiadujemy siê po-
nadto o ksi¹¿kach, zupe³nie u nas niezna-
nych, ale które bardzo by nas interesowa³y.
Przyk³adem: Polacy na Podolu (tom VII
wznowionego �Pamiêtnika Kijowskiego�);
Ucrainica Polonica o ¯ytomierszczy�nie;
oraz ks. prof. Romana Dzwonkowskiego:
Mniejszo�ci narodowe a ewangelizacja (Lu-
blin 2004).

Z innych tematów: ciekawy, lecz smutny
artyku³ Zabytek bezpowrotnie stracony.
Mariówka � piêkna rzeczywisto�æ czy twór
piêknej fantazji. Rzecz dotyczy sanatorium
�Maryówka�, które le¿a³o w koñcówce pa-
sma Roztocza, miêdzy Lwowem a Winnika-
mi (za Czartowsk¹ Ska³¹). Przed parunastu
laty wysz³o o niej wspomnienie. A dzi� nie
ma po tym �ladu...

* Tu nasza poprawka: nie poza Polsk¹, lecz poza
III RP.

Æ Bardzo polecamy artyku³ Tadeusza
Tomkiewicza Co dalej z Ukrain¹, opubliko-
wany w �Semper Fidelis� 1/05. Przegl¹d
dziejów ziem nazywanych dzi� zbiorczo
Ukrain¹ oraz ludów je zamieszkuj¹cych,
nazywanych ró¿nie � Rusinami lub Ukraiñ-
cami, z odniesieniami do wspó³czesno�ci
i przysz³o�ci � to problematyka, która ci¹gle
domaga siê okre�lenia naszego p o l s k i e -
g o  widzenia, a tak¿e ustosunkowania siê
do p³yn¹cych z tamtej strony, czasem gro�-
nych, nonsensów. Autor punktuje je w spo-
sób prawid³owy.

Æ Niedawno � w CL 3/04 (Naszym zda-
niem) � informowali�my Czytelników o pro-
dukcji publicystycznej w zakresie giedroy-
ciologii niejakiej Izabelli Chru�liñskiej, która
kontynuuje proukraiñsk¹ mitologiê na ³a-
mach �Gazety Wyborczej�. Tym razem,
�wiadoma niedosytu w publicznym odbio-
rze, przeprowadzi³a rozmowê z profesorem

Jerzym Pomianowskim*, redaktorem naczel-
nym miesiêcznika �Nowaja Polsza�. Przede
wszystkim jest jednak wielbicielem i konty-
nuatorem ideologii Jerzego Giedroycia.
A skoro Giedroyæ by³ ksiêciem, to Pomia-
nowski jest jego duchowym ksiê¿ycem (tak
kiedy� w Polsce okre�lano ksi¹¿êcego syna.
Mo¿na powiedzieæ � ksiê¿ycem w ostatniej
kwadrze).

W rozmowie z Chru�liñsk¹ Pomianow-
ski mówi m.in., ¿e: Na szczê�cie nikt ju¿
w Polsce nie mówi o powrotach, rewan¿u
i ¿¹daniach terytorialnych wobec Ukrainy.
Stanowi to jedyny triumf Jerzego Giedroy-
cia � wiêkszo�æ rodaków da³a siê przeko-
naæ, i¿ nale¿y wyrzec siê Wilna, Grodna
i Lwowa. Uznano na ogó³ powszechnie, ¿e
w Ukraiñcach lepiej mieæ sojusznika ni¿ wro-
ga z kompleksem krzywdy, który rzeziami
odpowiedzia³ na pacyfikacje i palenie cer-
kwi w II Rzeczypospolitej.

I tu miesza siê parê rzeczy. Pierwsza to
ta, ¿e takimi s³owami usprawiedliwia ów
profesor bezprzyk³adne ludobójstwo na
Wo³yniu i Ma³opolsce Wschodniej, bo winê
przypisuje Polakom za mityczne pacyfika-
cje i palenie cerkwi. Czy Chru�liñska (nie
mówi¹c o Pomianowskim) wie, ile tego by³o?
Polecamy poczytanie relacji w literaturze
naukowej, a nie propagandowej. Wygodniej
� je�li siê stoi na antypolskim stanowisku �
przywo³ywaæ naprawdê kilka (stosunkowo
do�æ delikatnych) incydentów, zamiast po-
czytaæ dzie³a ró¿nych Doncowów, którym
³atwiej by³o uderzaæ w okupowan¹ Polskê,
gdzie ¿y³a ilo�ciowa mniejszo�æ Rusinów-
-Ukraiñców, ni¿ w potê¿n¹ Rosjê, która sku-
tecznie przez 300 lat zrusyfikowa³a tamtej-
sz¹ wiêkszo�æ. Polska tego nie zrobi³a, prze-
ciwnie, zawsze szanowa³a odrêbno�æ kul-
turow¹ swoich mniejszo�ci (czy warto by³o?
Gdy siê czyta te pomianowsko-chru�liñskie
bzdury � ró¿ne my�li cz³owieka nachodz¹).
A po drugiej wojnie i po drugiej stronie kraju
Polacy nie odgrywali siê na ekspatriowa-
nych Niemcach, choæ mieliby za co �
za dokonane przez ich ziomków rzezie
i zniszczenia. By³a to jednak Europa, a nie
dzika Azja.

Druga uwaga to ta, ¿e akceptowanie
gwa³tu na Polsce przez sowietów w imiê
interesu powsta³ego o wiele lat pó�niej in-
nego pañstwa, to co najmniej lekkomy�lno�æ
(nie mówi¹c o braku godno�ci). Dlaczego
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ci¹gle wraca profesor Pomianowski do na-
szych odniesieñ wobec Lwowa, Wilna czy
Grodna**, a nie piêtnuje nieustannych wy-
pominków ukraiñskich na temat tzw. zakie-
rzonii (co za bzdura geograficzno-historycz-
na!), Che³mszczyzny, £emkowszczyzny itd.?
Nikt nie zwraca uwagi na te brednie, ale dla
higieny psychicznej nale¿a³oby jednak o tym
nie zapominaæ.

Czy nie lepiej zakoñczyæ ten giedroy-
ciowsko-pomianowski be³kot?

* NIe wiemy gdzie profesoruje J. Pomianowski.
** U nas nikt nie nawo³uje, by ostrzyæ kosy i ru-

szaæ na Kijów.

Æ Do�æ charakterystyczne antypolskie
wydarzenie w trójk¹cie Ukraina�Polska�
Norwegia (!) mia³o miejsce z koñcem grud-
nia �04. Oto korespondent norweskiej TV na
Ukrainie Hans-Wilhelm Steinfeld (czy na-
pewno Norweg?) � podczas czatu z inter-
nautami wspomnia³ o polskich nazistach
z regionu Lwowa. Kto� z internautów zwró-
ci³ mu uwagê, ¿e to przecie¿ Polacy walczy-
li z ukraiñskimi nazistami. Otrzyma³ jednak
odpowied�, ¿e w�ród polskich ekstremistów
ze Lwowa w latach 90. [!] wyros³a najbar-
dziej radykalna kultura prorasistowska.

Na protest polskiej ambasady w Oslo
norweska telewizja publiczna NRK wyrazi³a
przypuszczenie, ¿e korespondent nawi¹za³
do ksi¹¿ki Simona Wiesenthala Mordercy
s¹ w�ród nas, gdzie jest m.in mowa o ak-
cjach przeciw ¯ydom we Lwowie, prowa-
dzonych w latach 30. ubieg³ego wieku. No
dobrze, ale po pierwsze studenckie rozrób-
ki anty¿ydowskie w latach trzydziestych
mia³y miejsce nie tylko we Lwowie, tak¿e
w innych miastach, np. w Krakowie, ale co
maj¹ do tego lata dziewiêædziesi¹te? Sk¹d
ten pomys³?

Có¿, mo¿e to nie przypadek, ¿e chodzi
o korespondenta je¿d¿¹cego na Ukrainê.
Mo¿e tam siê dowiedzia³ o owej radykalnej
kulturze prorasistowskiej? Czy to nowe flu-
idy pomarañczowej rewolucji? O pewnych
w¹tpliwo�ciach z ni¹ zwi¹zanych relacjono-
wali�my ju¿ w poprzednim numerze CL.
A teraz obserwujmy.

Æ W pi�mie �Wspólnota Polska� (Warsza-
wa, nr 6/04) znalaz³ siê obszerny artyku³,
przedrukowany z krakowskiego Biuletynu

Informacyjnego OO¯ AK OL im. Orl¹t Lwow-
skich 7/04, pióra B. Tomaszewskiego
i J. Wêgierskiego pt. Operacja zbrojna
Armii Krajowej � �Burza� we Lwowie. To
wa¿ne, bo pismo WP rozchodzi siê w�ród
Polonii ca³ego �wiata.

Æ Po paroletniej przerwie nadesz³y ostat-
nio dwa numery �Czasopisma Zak³adu Na-
rodowego imienia Ossoliñskich� � 14 i 15
(Wroc³aw, 2003 i 2004).

Niestety materia³ów zwi¹zanych z Zie-
miami P³d.-Wschodnimi w³a�ciwie nie ma �
jak dawniej, je�li nie liczyæ biografii i kore-
spondencji. W pierwszym znajdujemy wspo-
mnienie o Mieczys³awie Romanowskim,
poecie i powstañcu styczniowym, rodem
z Pokucia. W drugim korespondencja dwóch
lwowskich poetów wspó³czesnych (lecz nie-
¿yj¹cych): Tomasza Gluziñskiego i Zbignie-
wa Herberta. I to wszystko.

Rozumiemy, ¿e w tych czasach Ossolineum
rozszerzy³o, a czê�ciowo zmieni³o pole swoich
zainteresowañ, ale a¿ tak? Przecie¿ do powojen-
nego Ossolineum wp³ywa od lat 60. mnóstwo np.
materia³ów wspomnieniowych i dokumentów od
ludzi ze Wschodu, o czasach przedwojennych,
wojennych, ekspatriacji... Czy to nie wa¿niejsze
ni¿ kolejne omawianie np. Romanowskiego, o któ-
rym ju¿ tyle napisano?

Czasopismo ossoliñskie nie by³o u nas dot¹d
omawiane. W tym roku musimy to naprawiæ.

Æ Z �Semper Fidelis� 6/04 dowiedzieli�my
siê (Kronika Kresowa), ¿e w Stanis³awowie
powsta³a kolejna polska organizacja (trzecia?
o jakiej orientacji?) pn. Iwanofrankowskie
Obwodowe Polskie Kulturoznawcze Stowa-
rzyszenie Stanis³awów oraz ¿e rozpoczê³o
ono wydawanie dwutygodnika (!) pod tytu-
³em nawi¹zuj¹cym do przedwojennej gazety
� �Kurier Stanis³awowski�. Prezesem sto-
warzyszenia i zarazem redaktorem pisma jest
niejaki pan Orest Bezzubiak. Dowiedzieli�my
siê te¿ o tytu³ach artyku³ów, z których rozpo-
znali�my nasz numer stanis³awowski � CL 1/
/2000. A kiedy niedawno egzemplarz pisma
wreszcie do nas dotar³, okaza³o siê, ¿e rzeczy-
wi�cie, ale ani s³owa o �ródle, sk¹d tamte
artyku³y (wraz z ilustracjami) zaczerpniêto.

Rzecz powa¿na, bo nie chodzi wszak o ma³y
rysuneczek � za który my musieli�my przepraszaæ
krakowskie wydawnictwo (patrz CL 1/05) � lecz
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o ca³¹ seriê artyku³ów, które zajmuj¹ po³owê objê-
to�ci pisma. Reszta to ró¿ne wiadomo�ci lokalne.

Przysz³o�æ poka¿e, czym bêdzie to nowe
pismo, którego czêstotliwo�æ ukazywania siê
ma byæ o wiele wiêksza (?) ni¿ innych, okrze-
p³ych ju¿ czasopism polskich, wychodz¹cych
w tamtym pañstwie.

Æ W 1. numerze nowego miesiêcznika
spo³eczno-kulturalnego �Kraków� (pod re-
dakcj¹ Jana Pieszczachowicza, wychodzi od
listopada �04) znalaz³a siê m.in. rozmowa
z dr Karolin¹ Grodzisk¹, historyczk¹ (nb. cór-
k¹ znakomitego profesora UJ, Stanis³awa
Grodziskiego*), której prace odnosz¹ siê
g³ównie do Krakowa, a w tym � jego nekro-
polii (w tym zakresie wzbogaca seriê, zapo-
cz¹tkowan¹ przez prof. S.S. Niciejê o lwow-
skich cmentarzach).

K. Grodziska wyda³a ostatnio Ksiêgê
cytatów o Krakowie (2003), a w planie ma �
cytujemy fragment wypowiedzi: Je�li chodzi
o cytaty, niew¹tpliwie korc¹cym tematem jest
opracowanie ksiêgi dotycz¹cej innego pol-
skiego miasta � Lwowa. To miasto utraco-
ne, które budzi niezwykle ¿ywe emocje. Dla
cytatów o Lwowie za³o¿y³am now¹ teczkê,
która jest ju¿ bardzo pêkata i zawiera wyj¹t-
kowo piêkny materia³. Rozmowa nosi tytu³:
Karolina Grodziska. Czas na Lwów w cy-
tatach.

Czekamy niecierpliwie, Pani Doktor!

* Prof. S. Grodziski napisa³ specjalnie dla nas
artyku³ Z lwem w herbie, zamieszczony
w CL 3/96.

Æ Wydawnictwo �Proksenia� (Kraków
2004), specjalizuj¹ce siê w tematyce tury-
stycznej, wyda³o m.in. pracê Ma³gorzaty
Lewan pt. Zarys dziejów turystyki w Pol-
sce. Pobie¿ne przejrzenie ksi¹¿eczki sk³o-
ni³o nas do jej zakupienia i wyeksponowa-
nia tego wszystkiego, co wi¹¿e siê z Ma³o-
polsk¹ Wschodni¹ (albo czego zabrak³o).
Autorka podzieli³a swoje opracowanie na 6
rozdzia³ów, z czego nas interesuj¹ w zasa-
dzie drugi i trzeci. Nastêpne dotycz¹ tra-
gicznych wydarzeñ � tak¿e w tej dziedzinie
� czasu II wojny �wiatowej, a dalej turystyki
w PRL i III Rzeczypospolitej.

Na samym wstêpie, w rozdziale I � Tradycje
turystyki brakuje nam do�æ istotnego elementu:

wyjazdów �do wód�, co w ubieg³ych wiekach wi¹-
za³o siê z niebyle jakimi podró¿ami. Warto przy-
pomnieæ, ¿e jeszcze z koñcem XVI w. Wojciech
Oczko wymieni³ w swoich dzie³ach* sze�æ pol-
skich zdrojowisk, ciesz¹cych siê ju¿ wtedy wielk¹
frekwencj¹: Dru¿baki**, Szk³o, Lubieñ, Iwonicz,
Mikuliñce i Swoszowice. Zwróæmy uwagê: po³o-
wa spo�ród wymienionych le¿y w Ma³opolsce
Wschodniej � Szk³o (k. Jaworowa), Lubieñ (bli-
sko Lwowa), Mikuliñce (w Tarnopolskiem). Zdrój
w Mikuliñcach by³ znany od XIX w. jako Konop-
kówka***. Podró¿e ca³ymi rodzinami �do wód� �
zw³aszcza przed powstaniem kolei, obfitowa³y
w prze¿ycia turystyczne. Poznawano kraj po dro-
dze, a urozmaicaj¹c pobyt w uzdrowisku poznawa-
no okoliczne miasteczka, dziwy przyrody, ruiny
zamków. Na to zwracamy uwagê pani autorce.

Rozdzia³ II to Pocz¹tki turystyki w Pol-
sce. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e autorka wyra�nie
preferuje to, co wi¹¿e siê z Krakowem i Ta-
trami, zaniedbuj¹c � choæ nie pomija � inne
miasta i regiony górskie i nie górskie. Tak
wiêc pisz¹c o Stanis³awie Staszicu i jego
dziele pt. O ziemiorództwie Karpatów i in-
nych gór i równin Polski (1815) przywo³uje
wy³¹cznie Tatry. A przecie¿ to nie ca³a praw-
da, bo to on w³a�nie jeden z pierwszych
odkrywa³ wschodnie Karpaty, a przed nim
jeszcze profesor uniwersytetu lwowskiego
Baltazar Hacqet, za� po nich ca³a plejada
badaczy i literatów prze³omu XVIII/XIX wie-
ku, którzy pisali o urodzie tamtejszych gór
i huculskim folklorze � z Franciszkiem Kar-
piñskim i Wincentym Polem na czele.

Autorka zapewne o tym nie wie, podob-
nie � gdy relacjonuje XX-wieczne zaintere-
sowanie górami i folklorem � nic nie pisze
np. o �trójce huculskiej�: J. Fa³acie, F. Paut-
schu i W. Jarockim****, gdy w tatrzañskich
kontekstach ich wymienia.

Szczê�liwie wspomina autorka (ale tyl-
ko piêæ linijek) o Lwowie, pisz¹c o Akade-
mickim Klubie Turystycznym (1906), a za-
razem o Mieczys³awie Or³owiczu, Kazimie-
rzu Meyerze oraz Romanie Kordysie. Dalej
� prawie wy³¹cznie o Towarzystwie Tatrzañ-
skim, a dochodz¹c dopiero do Sekcji Nar-
ciarskiej TT, powsta³ym w latach 1907�11,
zauwa¿a, ¿e wcze�niej powo³ano Karpac-
kie Towarzystwo Narciarzy (1906, autorka
pisze nieprawid³owo � Narciarskie) z siedzi-
b¹ we Lwowie. O jego licznych oddzia³ach
w Ma³opolsce Wschodniej ani s³owa.

Gdzie� znale�li�my zagubione w tek�cie
s³owa: Ruch turystyczny o¿ywi³ siê w 1894 r.
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przy okazji zwiedzania wystawy rolniczej we
Lwowie... Proszê Pani, to by³a Powszechna
Wystawa Krajowa, najwiêksza z polskich
wystaw przed 1929 rokiem, gdy kolejn¹ PWK
zorganizowano w Poznaniu, ju¿ w warun-
kach niepodleg³o�ci.

Rozdzia³ III to Turystyka w XX-leciu miê-
dzywojennym. Zwróæmy na samym pocz¹t-
ku uwagê, ¿e Polska Odrodzona powsta³a
w czê�ci po 123 latach zaborów, a w czê�ci
po 146 latach � bo ca³a Ma³opolska, poza
samym Krakowem � uleg³a zniewoleniu
w 1772 r.

W ksi¹¿ce wspomina siê (bez omawia-
nia) o Podolskim Towarzystwie Turystycz-
no-Krajoznawczym (1925, nie podaj¹c, ¿e
w Tarnopolu) oraz o Wo³yñskim Towarzy-
stwie Krajoznawczym i Opieki nad Zabytka-
mi (1927, nie podaj¹c, ¿e w £ucku). Napisa-
no natomiast, ¿e zadaniem obu tych towa-
rzystw by³a asymilacja ludno�ci ukraiñskiej
przez pracê organizacyjn¹. To chwalebne,
ale na pewno nie tylko po to.

W podrozdziale Biura Podró¿y jako
pierwsze (s³usznie) wymieniono �Orbis�.
Ma³o o tym wiemy, wiêc przepisujemy:

Najstarszym, najwiêkszym i najbardziej
dochodowym biurem podro¿y dzia³aj¹cem
na polskim rynku turystycznym w okresie
miêdzywojennym by³ �Orbis�. Polskie Biuro
Podró¿y �Orbis� powsta³o we Lwowie w 1920
roku. Do urzêdowego rejestru zosta³o wpi-
sane w 1923 roku, a jego za³o¿ycielami byli
dyrektorzy banku Ernest Adam, Maksymi-
lian Liptay, Józef Radoszewski oraz pos³o-
wie: dr W³adys³aw Kes³owicz i hrabia Alek-
sander Skarbek, a tak¿e prawnik Ozjasz
Wasser. Ich celem by³o stworzenie biura
podró¿y o miêdzynarodowym standardzie
obs³ugi, które by³oby oknem na �wiat dla
odrodzonego pañstwa polskiego.

Do zakresu dzia³añ Biura nale¿a³a sprze-
da¿ biletów, ekspediowanie baga¿y, ubez-
pieczenie baga¿y, ubezpieczenia podró¿-
nych, formalno�ci paszportowe oraz orga-
nizowanie turystyki krajowej i zagranicznej.
�Orbis� przygotowa³ tak¿e ró¿ne imprezy
oraz popiera³ turystykê w Polsce i do Polski.

W 1933 r. akcje Biura zosta³y kupione
przez bank pañstwowy PKO, a siedziba
przeniesiona do Warszawy. [...]

Dopiero w 1937 roku powsta³a [...] �Gro-
mada� [...] Nawi¹zywa³a ona do wcze�niej-
szych dzia³añ Sekcji Wycieczek Ludowych

przy Krajowym Zwi¹zku Turystycznym
w Krakowie [...].

A o uzdrowiskach tylko tyle:
Dzia³aj¹cy we Lwowie od 1906 roku

Zwi¹zek Uzdrowisk Polskich po zakoñcze-
niu I wojny �wiatowej kontynuowa³ dzia³al-
no�æ, grupuj¹c wszystkie uzdrowiska w Pol-
sce. Ich liczba wystarcza³a, aby mog³y staæ
siê �potê¿n¹ ga³êzi¹ przemys³u w gospo-
darstwie narodowym Polski� [...].

Dodajmy, ¿e ZUP zosta³ w 1925 r. prze-
niesiony do Warszawy*****.

* Cieplice (Kraków 1578) i Przymiot albo dwor-
ska niemoc (1581).

** Na polskim wówczas Spiszu; od koñca XVIII
w. w obrêbie Wêgier, dzi� na S³owacji.

*** Patrz CL 4/02.
**** Patrz CL 3/97.
***** Patrz �Semper Fidelis 4/91, A. Chlipalski,

Truskawiec i inne...

Æ We wstêpie do ksi¹¿ki J. Skowroñskie-
go Dawno temu w Tatrach (wyd. �Galakty-
ka�, £ód� 2002) znale�li�my ciekawy pas-
sus, który n a m nasuwa pewne skojarze-
nia, niekoniecznie pozytywne.

[...] Podhale jako region kresowy mia³o
szczególne walory. Z jednej strony � tak jak
Kresy Wschodnie � poddane by³o silnym
wp³ywom obcym. Kulturowo rzecz bior¹c,
górale podhalañscy niewiele mieli wspólne-
go z nizinn¹ Polsk¹, przynale¿¹c do krêgu
wo³osko-madziarskiej kultury karpackiej. [...]
Jednak¿e ta inno�æ górali by³a dla Polaków
z nizin sympatyczna � bo wêgierska, a wiêc
tradycyjnie przyjazna, nie obci¹¿ona, jak
w przypadku Kresów Wschodnich, dziedzic-
twem krwawych i wci¹¿ ¿ywych konfliktów.
Co innego zachwycaæ siê zbójnikiem rabu-
j¹cym gdzie� na Wêgrzech, a co innego
hajdamakiem morduj¹cym �polskich panów�.
Górale nie �r¿nêli panów� tak¿e podczas
rabacji 1846 roku � wrêcz przeciwnie, zapi-
sali siê wówczas udzia³em w niewiele zna-
cz¹cym, ale szlachetnie patriotycznym po-
wstaniu chocho³owskim. [...]

W sumie wiêc górale podhalañscy sta-
nowili dla polskiej inteligencji 2. po³owy XIX
wieku idealny obiekt ¿yczliwego zaintereso-
wania � zarówno ich inno�æ, jak i swojsko�æ
by³y sympatyczne, pozbawione tych przy-
krych cech, jakie mia³y zarówno �kozacka�
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inno�æ kresowa, jak i do�æ nieprzyjemna
wówczas, trochê przyciê¿ka swojsko�æ ch³o-
pów z nizin. [...]

Parê tu nieporozumieñ, przede wszyst-
kim to, ¿e inno�æ górali podhalañskich nie
by³a wcale wêgierska � raczej s³owacka,
choæ S³owacja �od pocz¹tku�, przez wiele
wieków, a¿ do I wojny �wiatowej wchodzi³a
w sk³ad Wêgier i ich kultur¹ by³a przesyco-
na. Ponadto ta madziarsko�æ na Podhalu
by³a ma³o odczuwalna, prêdzej na polskim
Spiszu i polskiej Orawie (nawet do dzi�!).
Jak¿e ³atwo zauwa¿yæ np. ró¿nice w archi-
tekturze góralskich cha³up i ko�ció³ków miê-
dzy Podhalem a Spiszem i Oraw¹!

A co do hajdamactwa: od po³udnia mie-
li�my e u r o p e j s k i c h  s¹siadów i jesz-
cze mur Tatr i ca³ych Karpat, a od wscho-
du... I tak jest te¿ do dzi�.

Æ W �Gazecie Polskiej� 3/05 pojawi³ siê
artyku³ autorstwa K. Hejke � Sowieckie za-
plecze zielonego pos³a, po�wiêcony posta-
ci i dzia³alno�ci pos³a Tadeusza Sambor-
skiego, do niedawna prezesa Fundacji �Po-
moc Polakom na Wschodzie�, powo³anej
w r. 1992. Samborski � szara eminencja pol-
skiej polityki wschodniej � jak pisze o nim
autorka artyku³u, piastowa³ prezesurê po raz
drugi, z przerw¹ na jedn¹ kadencjê, i by³ ju¿
raz dyscyplinarnie zwalniany.

Æ Pan Józef Wyspiañski, redaktor bar-
dzo przez nas cenionego regionalnego pi-
sma historycznego �Spotkania �wirzan�,
nades³a³ nam w prezencie ciekaw¹, napisa-
n¹ przez siebie ksi¹¿eczkê pt. Kokardy
z powojennych tasiemek. Tytu³ jest dwujê-
zyczny � ten drugi, pisany cyrylic¹, okaza³
siê... macedoñski!

Sk¹d siê to wziê³o? Oto w pó�nych la-
tach czterdziestych XX w., wkrótce po II
wojnie, pojawili siê w Polsce � g³ównie na
tzw. ziemiach odzyskanych � emigranci
z Grecji, opuszczaj¹c swoje domostwa i ma³e
ojczyzny w trakcie niezwykle skomplikowa-
nych polityczno-wojennych wydarzeñ (za-
pewne starsi dobrze to pamiêtaj¹). Byli miê-
dzy nimi te¿ s³owiañscy autochtoni z Mace-
donii Egejskiej, wchodz¹cej w sk³ad teryto-
rium Grecji (jej stolic¹ s¹ Saloniki, drugie po
Atenach miasto tego pañstwa). Wiêksze
i mniejsze grupy Macedoñczyków przyby³y

w 1949 r. na Dolny �l¹sk. Jedna z nich,
kilkudziesiêcioosobowa, trafi³a w rejon Bie-
lawy (na p³d. od Wroc³awia).

Nieco wcze�niej w te same strony przy-
byli ekspatrianci z Ma³opolski Wschdniej,
w tym tak¿e ze �wirza w przemy�lañskim
powiecie. Zetkniêcie siê obu grup osiedleñ-
ców doprowadzi³o � tu i w innych okolicach
� do wytworzenia siê ca³kiem nowych spo-
³eczno�ci lokalnych, utrwalaj¹cych siê tak-
¿e poprzez ma³¿eñstwa. Jedn¹ z licznych
polsko-macedoñskich par s¹ w³a�nie pp.
Józef i Risa z Pandowskich* Wyspiañscy,
dzi� ju¿ dziadkowie wnukom.

Ogromnie ciekawa jest ta dwunarodowa
i ju¿ kilkupokoleniowa saga rodzin Wyspiañ-
skich, ¯ó³tañskich i paru innych � ze strony
polskiego �wirza, oraz Pandowskich, Ga-
mewskich, Paschu i dalszych � ze strony
Breszczeni w Macedonii Egejskiej.

Pañstwo Wyspiañscy mieszkaj¹ dzi�
w Lubinie, pan Józef uczy fizyki w tamtej-
szym liceum, a w 1992 r. podj¹³ wydawanie
swego pisma, które zawsze z zaciekawie-
niem czytamy. Panu Józefowi serdecznie
dziêkujemy.

* W Macedonii s¹ te¿ stosowane nazwiska
z koñcówk¹ -ski.

Æ W �Tygodniku Powszechnym� cotygo-
dniowy felieton pisze Stanis³aw Lem.
W nrze 6/05 (Wizyta) opisa³ swoje spotka-
nie z ¯ydem, redaktorem pisma rosyjskojê-
zycznego w Izraelu, ale pochodz¹cym ze
Lwowa. Rozmowa ciekawa, a wreszcie ze-
sz³o na wspomnienia lwowskie. Lem pisze:

Na koniec rozmowy obaj wyrazili�my
ubolewanie z powodu tego, ¿e Lwów nam
zabrano. Mój go�æ by³ niedawno w swoim �
naszym � rodzinnym mie�cie i zdumiewa³
siê, jak zupe³nie polski duch je opu�ci³ i jak
przybysze z Ukrainy nie wiedz¹ nic o tym,
¿e Polacy tu przez ca³e wieki pracowali.
Ogl¹daj¹c pomnik Mickiewicza pytaj¹, kto
to jest. Sic transit gloria mundi.

S³ysz¹c to, straci³em zupe³nie humor.
Najlepiej by³oby nie pamiêtaæ, ale ja o Lwo-
wie zapomnieæ nie mogê. Dlatego z mie-
szanymi uczuciami czyta³em nag³ówki pra-
sowe w rodzaju �Lwów wolny�. Juszczenko
wydaje mi siê bardzo dobrym politykiem,
bêdzie próbowa³ jako� zabli�niæ tê ranê
w organizmie Rosji, jak¹ jest utrata Ukrainy.
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Czy mu siê uda � nie wiem, ¿yczê mu jed-
nak dobrze. Ale od wiêzów, które mnie ze
Lwowem ³¹cz¹, wyzwoliæ siê nie potrafiê.
Nigdy ju¿ nie zdo³am strz¹sn¹æ z siebie tej
lwowsko�ci ani od¿a³owaæ miasta, w któ-
rym spêdzi³em dzieciñstwo i m³odo�æ.

Ucrainica
Z kronikarskiego tylko obowi¹zku notu-

jemy, ¿e w �Polityce� 49/04 (dawno, ale by³y
sympatyczniejsze tematy) znalaz³y siê a¿
dwa pomarañczowe artyku³y Adama Szost-
kiewicza (dawniej by³ w �Tygodniku Po-
wszechnym�, widaæ jednak, ¿e albo p. S.
siê odmieni³, albo oba pisma podda³y siê
konwergencji. A chyba jedno i drugie).

Oba teksty � pierwszy o wspó³czesnej
historii Ukrainy, drugi o dawniejszych dzie-
jach narodu ukraiñskiego (czy raczej n a -
r o d ó w?) � s¹ wielkim nieporozumieniem
� gdy patrzeæ z naszej perspektywy, bo z ja-
kiej mamy patrzeæ? Przecie¿ o ¿adnym
obiektywizmie nie mo¿e byæ mowy. Autor
do�æ bogato szafuje cytatami, podpiera siê
nawet Janem Widackim (!). Od siebie za-
uwa¿a, ¿e zachodni sprzymierzeñcy obozu
Juszczenki, w tym Polska, zaci¹gnêli bar-

dzo powa¿ne zobowi¹zania wobec pañstwa
i narodu ukraiñskiego. Ej¿e, czy mo¿e nie
odwrotnie?

Potem jeszcze stwierdza, ¿e rozpad
Ukrainy na dwie czê�ci to zaproszenie do
trwa³ej destabilizacji ca³ego naszego regio-
nu, na czym na d³u¿sz¹ metê nikt nie zyska,
za to wszyscy mog¹ straciæ. Sk¹d ta pew-
no�æ, panie autorze? Wypada nie�mia³o
zwróciæ uwagê na rozpad Zwi¹zku Radziec-
kiego. Czy m y na tym stracili�my? A Ukra-
ina nawet zyska³a. I niech nikt nie opowia-
da, ¿e maj¹ tam jeden naród � mo¿e doli-
czyliby�my siê nawet czterech-piêciu, choæ
u¿ywaj¹ tylko dwóch jêzyków. A jeszcze
przypomnijmy sobie Niemcy i Austriê � je-
den jêzyk, dwa pañstwa i chyba dwa narody
(oni tak uwa¿aj¹). Jaki jest wiêc cel i prawo
narzucania nam obcych interpretacji?

Drugiego artyku³u nale¿a³oby jeszcze
bardziej pogratulowaæ naszemu znawcy,
poniewa¿ ów stawia autora w rzêdzie zna-
komitych nazwisk, które gêsto i z aprobat¹
cytuje: Jaros³aw Hrycak, Piotr Tyma, Miron
Kertyczak, Stepan Rudnycki i jeszcze paru
innych. A¿ dziw, ¿e nie pisze kiry³yci¹.

Malwina Piskozub, Marta Walczewska (MW)

Listy do redakcji

Pan Jan Wysoki w li�cie z Londynu na-
wi¹zuje do rozwa¿añ p. Adama Trojanow-
skiego w CL 4/04 na temat Góry �w. Jacka
oraz podaje ciekawe informacje:

Jako przedwojenny mieszkaniec ul. Ofi-
cerskiej 8 podajê, ¿e nasz tylny ogród wycho-
dzi³ na ty³y ul. Tarnowskiego i s¹siadowa³ (po-
ni¿ej poziomu ulicy) z ulic¹ �w. Jacka, która
by³a podstaw¹ Góry �w. Jacka. Schodami przy
gimnazjum ss. Urszulanek mo¿na by³o skró-
tem doj�æ na górn¹ Tarnowskiego i dalej na
ulicê Krasiñskiego, czyli p³aski szczyt góry.
Po przeciwnej stronie by³y cegielnie, grani-
cz¹ce przez pola z ulic¹ Snopkowsk¹. Pó�-
niej na ty³ach ogrodów ss. Urszulanek prze-
bili ul. Hauke-Bosaka, gdzie przedtem by³a
�cie¿ka, daj¹c skrót do Parku Stryjskiego.

M³odzie¿ z Kolonii Oficerskiej chodzi³a
g³ównie do III i X budy, gdzie zda³em maturê
w 1937 r. Ostatnio umar³ pod Londynem in¿.
J. Stefanicki, jeden z naszej m³odzie¿y.
W Londynie zosta³o nas dwóch i Feliks Go-
dowski (rocznik 1924).

Ciekawostka: ta kolonia by³a domem 4 ge-
nera³ów, ok. 40 pu³kowników i tylu¿ majorów
� wszyscy w stanie spoczynku po maju 1926,
prawie wszyscy nagle zostali aresztowani w
marcu 1940, a ich rodziny wywiezione na Sybir.

Dziêkujemy! Do innego dramatu czasu
wojny na naszych Ziemiach Wschodnich
nawi¹zuje list ze wspomnieniem o zmar³ym
ostatnio Witoldzie Banasiu, prezesie Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia �Rodzina Policyj-
na 1939 r.� w Katowicach. Wspomnienie
nades³ane przez p. Gra¿ynê Têczar, prze-
wodnicz¹c¹ krakowskiego oddzia³u Stowa-
rzyszenia, drukujemy w tym numerze.

Bardzo mi³y list nadszed³ z Opola od
p. Jana Kêdzierskiego, którego usatysfak-
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cjonowa³o has³o L a s z k i  M u r o w a n e
w naszym S³owniku w CL 3/04, poniewa¿
pochodzi z tej miejscowo�ci i jest jej
wielkim patriot¹. Zwróci³ nam te¿ uwagê
na ma³y b³¹d: tamtejszy ko�ció³ zosta³ za-
mkniêty przez sowietów w kwietniu 1946,
a nie w 1944 r., jak napisali�my � co
dla �cis³o�ci historycznej prostujemy. Dziê-
kujemy!

Pan Jan przys³a³ nam kopie kilku tekstów
przez siebie napisanych o Laszkach Muro-
wanych, opublikowanych w Biuletynie Sam-
borskim (roczniku) z 1990, 1998 i 2003 r.,
a ponadto w �Go�ciu Niedzielnym� 32/99.
Czytelnicy pochodz¹cy z mniejszych, mniej
opisywanych miejscowo�ci powinni braæ
przyk³ad z p. Jana Kêdzierskiego! Zapisuj-
cie, co pamiêtacie.

List z Warszawy, od p. Czes³awa Krzysz-
kowskiego:

Podczas okupacji sowiecko-niemieckiej
by³em cz³onkiem AK, harcmistrzem. Po
wkroczeniu do Lwowa w 1944 r. sowietów
zosta³em aresztowany, osadzony na £¹c-
kiego w wiêzieniu, zas¹dzony na 7 lat
i wywieziony do ³agru w miejscowo�ci Ni¿-
naja Pojma. Miejscowo�æ ta le¿y ko³o mia-
sta Kañsk, przy transsyberyjskiej linii kole-
jowej, w Krasnojarskim Kraju.

Miasto Kañsk, le¿¹ce nad rzek¹ Kan,
by³o jednym z centralnych punktów rozdziel-
czych wiê�niów. Formowano tam oddzielne
transporty, które kierowano do ró¿nych obo-
zów pracy.

Pierwsze moje wra¿enie to ocean lasów,
wokó³ tajga i ma³e osiedla � osady, w których
¿ycie by³o g³ównie zwi¹za-
ne z ochron¹ i materialnym
zabezpieczeniem obozu
pracy. ̄ yli tam ludzie osie-
dli po odbyciu kary w ³a-
grach, skazani na sta³e
osiedlenie, bez prawa
przemieszczania siê.

Nasz ³agier stanowi³
czworobok, na rogach
wie¿e stra¿nicze. £agier
sk³ada³ siê z 8 drewnia-
nych baraków, kuchni
i �bani� � ³a�ni. W jednym
baraku, na spiêtrzonych
pryczach, mie�ci³o siê 50�
�60 osób.

W obozie zastali�my wiê�niów Litwinów
i £otyszów. Twierdzili oni, ¿e ten ³agier zo-
sta³ zbudowany przez polskich oficerów
przywiezionych tam w 1939 i 1940 r. Opo-
wiada³ mi o tym litewski policjant z Kowna,
kaleka o jednej nodze. Nazywali�my go
�Strelczunas�. W obozie by³ on kierownikiem
³a�ni i nie ba³ siê o tym mówiæ.

Je¿eli ta informacja jest prawdziwa, to
byæ mo¿e polscy oficerowie po wybudowa-
niu tych baraków zostali przetransportowa-
ni do innych obozów albo rozstrzelani. Mo¿e
ta informacja pomo¿e w badaniu zbrodni
stalinowskich.

Bardzo dziêkujemy za tê informacjê.
Gdyby wyrazi³ Pan zgodê � wys³aliby�my
Pañski list do IPN w Warszawie lub Kra-
kowie.

Pisze do nas p. A.C. z £obzowa:

By³em niedawno w Kalwarii Zebrzydow-
skiej i tam na zewnêtrznej �cianie sanktu-
arium oo. Bernardynów ujrza³em tablicê
pami¹tkow¹ z nazwiskami zakonników za-
mordowanych w czasie II wojny �wiatowej.
Jej zdjêcie za³¹czam. Po prawej stronie ta-
blicy figuruj¹ 4 nazwiska zabitych we Fra-
dze i Sokalu.

Wyja�niam, ¿e wie� Fraga le¿y miêdzy
Bóbrk¹ a Rohatynem. 19 lutego 1944 UPA
dokona³a tam rzezi Polaków. Zginêli miesz-
kañcy i zakonnicy.

Bardzo dziêkujemy. Has³o Fraga znaj-
dzie siê w naszym S³owniku w jednym
z najbli¿szych numerów CL.
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Archiwum

Lwowscy plastycy
przed wojn¹

W ksi¹¿ce o Marii Jaremie � omawia-
nej w CL 3/03 (w dziale �Wertuj¹c wydaw-
nictwa�) � znalaz³y siê m.in. informacje
o Lwowskim Zawodowym Zwi¹zku Arty-
stów Plastyków z lat miêdzywojennych
oraz lista jego cz³onków. Uznali�my, ¿e
warto pog³êbiæ nasz¹ wiedzê i na ten temat.

LZZAP ukonstytuowa³ siê w dniu
18 XII 1932 roku. W sk³ad Zwi¹zku wesz³y
cztery istniej¹ce w tym czasie we Lwowie
grupy plastyków, a mianowicie: �Artes�,
�Anum�, grupa lwowska �Nowa Generacja�
i �Zwi¹zek Dziewiêciu Plastyków�.

Pierwszym prezesem by³ Andrzej Pro-
naszko, nastêpnie funkcjê tê pe³nili Ludwik
Lille i W³adys³aw Krzy¿anowski. Zwi¹zek
od pierwszych chwil swego istnienia czyni³
energiczne kroki maj¹ce na celu pozyska-
nie w³asnego lokalu wystawowego. W roku
1933 teatry miejskie u¿yczy³y Zwi¹zkowi
jako lokalu wystawowego kuluarów Teatru
Rozmaito�ci, z których Zwi¹zek korzysta³
do ostatnich czasów.

Zarz¹d prowadzi³ dalej akcjê w kierunku
uzyskania lokalu, co uda³o siê wreszcie zre-
alizowaæ dziêki poparciu prezydenta miasta
Trojanowskiego. Nowy lokal zosta³ uroczy-
�cie otwarty 6 X 1935 w gmachu Muzeum
Przemys³u Artystycznego od strony ul. Dzie-
duszyckich. Trzy sale umo¿liwia³y pomiesz-
czenie oko³o 50 obrazów i kilkudziesiêciu
grafik. Zwi¹zek w ci¹gu dwóch lat istnienia
zorganizowa³ kilkana�cie wystaw.

Dla wyja�nienia: Teatr Rozmaito�ci
mie�ci³ siê przy ul. Rutowskiego (nr ?). Krót-
ka uliczka Dzieduszyckich ³¹czy ulIce Het-
mañsk¹ i Rutowskiego z prawego boku
Muzeum Przemys³owego.

LZZAP trwa³ do II wojny �wiatowej.
W czerwcu zorganizowano I Salon Wiosen-
ny (o dzia³alno�ci LZZAP mo¿na te¿ prze-
czytaæ w ksi¹¿ce P. £ukasiewicza: Zrzesze-
nie Artystów Plastyków Artes 1929�1935).

CZ£ONKOWIE LZZAP

Axer Otto, ul. Zielona 57
Axerowa Bronis³awa, Zielona 57
Bieñkowska-Klimkowska Stanis³awa,

Lenartowicza 5
Bogucka Janina, £¹ckiego 2
Breiter Wac³aw, Zyblikiewicza 38
Buch Mieczys³aw, Batorego 12
Chwistek Leon, Tarnowskiego 82
Epstein Ernest (arch.)
Frenklówna El¿bieta, Nabielaka 14
Hahn Otto, Sobieskiego 15
Hordyñski �wiatos³aw, Listopada 14
Hawryluk, Nabielaka 39
Janisch Jerzy, Jab³onowskich 34
Klar Artur, Sapiehy 45
Kleinman Fryc, Akademicka 7
Kocimski Karol (arch.), Pe³czyñska 21
Kow¿un J., Wronowskich 20
Kramarczyk Stanis³aw, Grochowska 25
Krzywob³ocki Aleksander, Zielona 50
Krzy¿anowski Henryk, Kochanowskiego 25
Krzy¿anowski W³adys³aw, Wojciecha 66
Langerman Henryk, Tarnowskiego 27
Lille Ludwik, Gródecka 47
£oboz Antoni (arch.), Gródecka 127
£asowski W³odzimierz, Rynek 10
Malerman, Jagielloñska 11
Mars Witold, Pe³czyñska 37
Miku³a Stanis³aw, Teatyñska 7
Muzykowa Jaros³awa, Czarnieckiego 26
Osiñczuk, Czarnieckiego 26
Pisiewicz Tadeusz (arch.), pl. Bilczewskiego 6
Pronaszko Andrzej, Sykstuska 35
Pronaszkowa Irena, Sykstuska 35
Sielska Margit, Nad Jarem 3
Sielski Roman, Nad Jarem 3
Selzer, Kochanowskiego 11
Streng Henryk (Marek W³odarski),

Balonowa 5
Radnicki Zygmunt, Grunwaldzka 6
Richterówna B., Akademicka 28
Riemer Aleksander, Pary¿
Teisseyre Stanis³aw, Krasuczyñska 3
Tyrowicz Ludwik, Piekarska 95
Wasilkowski Eustachy, Ostróg
Weinberg Eugeniusz, Sykstuska 12
Wojciechowski Tadeusz, Pe³czyñska 21
Wojciechowski Stefan, Pe³czyñska 21
Wodzicka Maria, Ziemia³kowskiego 8
Wnuk Marian (rze�b.), 22 Stycznia 5
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ZaleszczykiZaleszczykiZaleszczykiZaleszczykiZaleszczyki
Pierwotnie osada handlowa

(sp³aw zbo¿a i drewna Dniestrem
z Podola nad Morze Czarne), a do ta-
kiej funkcji predestynowa³o j¹ szczegól-
nie dogodne po³o¿enie na pó³wyspie �
wzmiankowana w XIV w. Miastem sta³a
siê dopiero w XVIII w. jako w³asno�æ króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego � otrzymu-
j¹c plan regulacyjny zgodny z polsk¹ tradycj¹, sto-
sowan¹ od �redniowiecza: szachownica ulic, prosto-
k¹tny rynek z ratuszem po�rodku. Równie¿ ko�ció³ para-
fialny usytuowano w uk³adzie tradycyjnym � prowadzi do
niego ulica z naro¿nika rynku, jednak rozwi¹zana w my�l baroko-
wej kompozycji osiowej.

NASZE MIASTA

Równocze�nie do Zwi¹zku Zawodowego
Polskich Artystów Plastyków w Krakowie
nale¿eli m.in.:

Boraczok Seweryn, Trembowla
Lewicki Leopold, Czortków-Wygnanka

Dolna
Menkes Zygmunt, Lwów

Niemczewski Marian, Ko³omyja,
Sobieskiego 92

Strassberg Norbert, Lwów, Brajerowska 6
Tracz Stanis³aw (rze�b.), Ko³omyja,

Sobieskiego 53

T³ustym drukiem wyró¿nili�my nazwiska bardziej
znane, w tym takie, które by³y omawiane w CL.



dokoñczenie z II strony ok³adki

Najciekawsza jest otoczka tego ca³ego dramatu ludzi wysiedlonych. Oto zerwa³
siê w III RP chór �obroñców� narodu przed zakusami �zabu¿an� (co za idiotyczna,
ignorancka nazwa, ukuta przez mêdrców z �centralki�. A my, wschodni Ma³opolanie,
jeste�my akurat z tej, nie z tamtej strony Bugu). Publicy�ci i po¿al-siê-Bo¿e politycy
rozdzieraj¹ szaty nad pod³o�ci¹ tych w³a�nie �zabu¿an�, którzy nie zwa¿aj¹c na ciê¿ki
stan gospodarki narodowej, �maj¹ czelno�æ� wystêpowania o swoje interesy! �Obroñ-
cy narodu� powo³uj¹ siê na jakie� kruczki prawne typu (bli¿ej nieokre�lonych) powo-
jennych umów republikañskich z Ukrain¹, Bia³orusi¹ czy Rosj¹, które jakoby nie
przynios³y Polsce spodziewanych rekompensat. A co to obchodzi wysiedleñców?
Nieza³atwione sprawy na szczeblu rz¹dów nie mog¹ byæ argumentem przeciw zwy-
k³ym, pokrzywdzonym ludziom. I oddawaæ jest z czego, jak widaæ.

Przyk³adem takiego stosunku do sprawy jest wypowied� jednego z najbardziej
obrzydliwych indywiduów III RP, by³ego ambasadora na Litwie, Jana Widackiego*.
Postaæ ta, jak pamiêtamy, zas³u¿y³a siê jako depolonizator Wilna**, który id¹c za
wskazaniami rz¹du w Warszawie kokietowa³ bez miary w³adze litewskie, pomagaj¹c
im w spychaniu na margines spo³eczno�ci polskiej Wilna. Dlaczego wiêc mia³by
sprzyjaæ ekspatriantom?

We wzmiankowanej rozmowie Widacki co prawda teoretycznie nie odmówi³ �za-
bu¿anom� prawa do rekompensaty, ale m.in. wyrazi³ siê tak:

... to nie pañstwo polskie zabra³o im maj¹tki. Ponadto, naprawdê obywatelom nie
przystoi cieszyæ siê [?] z przegranej w³asnego pañstwa. Pañstwo to nie jacy� anoni-
mowi �oni�, ale my wszyscy. Czy naprawdê my wszyscy mamy p³aciæ komu� [!] za to,
¿e ich przodkowie stracili mienie, bo Churchill, Stalin i Roosevelt zmienili granice?
Tego rodzaju my�lenie i postêpowanie te¿ k³óci siê z poczuciem sprawiedliwo�ci...

Trzeba byæ przewrotnym, zimnym...***, by tak stawiaæ sprawê, bo jest akurat od-
wrotnie. On dobrze wie, ¿e Polska jako pañstwo straci³a terytorialnie niewiele, a pod
wzglêdem infrastruktury poniemieckie ziemie zachodnie sta³y wy¿ej ni¿ nasze wschod-
nie (nawet bior¹c pod uwagê wojenne zniszczenia). Dobrze wie, ale tego nie podnosi,
bo mu nie pasuje. I stosuje chwyty poni¿ej pasa. To jest po prostu w i d a c t w o.

A co mu siê nie k³óci z poczuciem sprawiedliwo�ci? Na przyk³ad: w³a�ciciele
kamienic w centrum Krakowa odzyskuj¹ teraz swoje kamienice i ju¿ usuwaj¹ lokato-
rów, którzy nie s¹ w stanie p³aciæ du¿o wy¿szych czynszów. Ci wyrzucani mieszkañcy
to w jakiej� czê�ci ekspatrianci, tak¿e tacy, którzy swoje zostawili we Lwowie, Tarno-
polu czy Stanis³awowie, a dzi� ¿yj¹ w blokowych mieszkankach, albo s¹ w³a�nie
wypêdzani z kamienic krakowskich posiadaczy. Oczywi�cie: nie wszyscy ekspatrianci
mieli swoje domy, pa³ace czy gospodarstwa. Tak samo nie mieli ich wszyscy miesz-
kañcy Krakowa, Poznania, Lublina czy Radomia. Skoro jednak mówimy o w³asno�ci,
to traktujmy j¹ n a  r ó w n i. Nie ma ¿adnych podstaw rzeczowych ani moralnych, by
j¹ odró¿niaæ.

Warto przypomnieæ, ¿e dzi� ten sam Widacki jest obroñc¹ J. Kulczyka w sprawie
Orlenu, napomyka siê te¿ (w mediach) o innych wyczynach, mamy wiêc pe³ny obraz
morale dzia³acza � nie jedynego zreszt¹ � stoj¹cego na stra¿y interesów pañstwa
(czy raczej oligarchów?) przeciw najbardziej pokrzywdzonej czê�ci narodu. Za to za
Kulczykiem. Pecunia non olet.

Kto� powie � no dobrze, ale rzeczywi�cie kwoty, jakie nale¿a³oby wyp³aciæ ekspa-
triantom za utracone mienie, s¹ w sumie wysokie, za� to, co zyskali�my w 1945 roku
na bogatych ziemiach zachodnich � zmarnowa³a komuna. To prawda, ale po komunie
jeszcze bardziej zmarnowa³a nieuczciwa prywatyzacja, na której zbi³y fortuny ró¿ne
indywidua (znamy to dobrze z mediów, nazwisk nie potrzeba wymieniaæ)****.
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Czy by³oby wiêc jakie� pozytywne dla ekspatriantów wyj�cie? Nie mamy w¹tpli-
wo�ci. W¹tpimy jedynie w to, czy nasi politycy rodem z �centralki� zechc¹ siê do tego
powa¿nie zabraæ. Gdyby tak odebraæ z³odziejom zagrabione miliardy, obni¿yæ nie-
prawdopodobne zarobki polityków i dyrektorów � ró¿ne �odprawy�, �trzynastki� i nie-
zas³u¿one nagrody, ograniczyæ korupcjê itd, to znalaz³yby siê pieni¹dze i dla pielê-
gniarek, dla emerytów i dla �zabu¿an�. Ale tego Widaccy nie bior¹ pod uwagê, bo
lepiej zarobi siê na Kulczyku i kulczykopodobnych.

A mo¿e i na nich przyjdzie kreska?

* Rozmowa z red. W. Knapem, �Dziennik Polski� 164/04.
** Patrz artyku³ Federacja Organizacji Kresowych w tym numerze. Warto dodaæ, ¿e mecenas Wi-

dacki jest obecnie honorowym konsulem Litwy w Krakowie. Nale¿a³o mu siê, prawda?
*** Ewentualne dalsze rzeczowniki lub przymiotniki do uznania Czytelnika.
**** Warto zwróciæ uwagê, ¿e narzucaj¹ce siê niektórym porównywanie ekspatriantów polskich

z niemieckimi jest bezprzedmiotowe, bo: po pierwsze � Polska jedne ziemie straci³a, inne zyska-
³a, za� Niemcy tylko utraci³y. Po drugie � Niemcy by³y agresorem, w koñcu przegranym, Polska
ofiar¹, na koniec � choæ tylko teoretycznie � wygranym. Wreszcie po trzecie � Niemcy by³y i s¹
pañstwem bogatym, wiêc swoim przesiedleñcom dawno umo¿liwi³y odzyskanie równowagi
materialnej. W Polsce tego dot¹d nie uczyniono. A ¿e przesiedleñcy niemieccy upominaj¹ siê
dzi� o odzyskanie swoich dóbr � czy mo¿na siê dziwiæ? To ca³kiem logiczne. My przecie¿ te¿
o tym my�limy � tylko nie mo¿emy...
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