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JEDNA Z TRZECH
Nasza wschodnioma³opolska ziemia ma trzy stolice. Lwów, metropolia tej Ziemi, to
gród o korzeniach prehistorycznych  prapolskich, lêdziañskich. Mamy ju¿ na to dowody
naukowe  sporo o tym w ostatnim czasie piszemy.
Dwie kolejne stolice powsta³y w czasach nowo¿ytnych  Tarnopol w XVI wieku, Stanis³awów  stulecie póniej. Powsta³y  bo taka by³a potrzeba. Nasza Ziemia  os³aniaj¹c
ca³¹ Polskê przed najazdami ze wschodu i po³udniowego wschodu  ponosi³a najwiêksze
ofiary. Najpierw budowano wiêc zamki i gródki, ale to nie wystarcza³o. Dwaj przedstawiciele wielkich rodów wznieli przeto grody godne swej potêgi i ambicji. Hetman Jan Tarnowski zbudowa³ fortecê przy wschodniej rubie¿y ziem koronnych i nada³ mu nazwê wedle
tradycji swego rodu: Tarnowscy z Tarnowa za³o¿yli Tarnobrzeg, Tarnogród, Tarnowskie
Góry, Tarnorudê i jeszcze parê innych, a w koñcu najwa¿niejszy  Tarnopol. Póniej Jêdrzej Potocki wzniós³ podobn¹ fortecê w po³udniowo-wschodniej bramie do Polski i od
imienia swego syna nazwa³ Stanis³awowem. Obie broni³y kraju przed Tatarami, Turkami,
Kozakami, Wo³ochami. Sta³y siê te¿ ostojami polskoci na ziemiach o ludnoci mieszanej.
Albowiem od czasów pradawnych nap³ywa³y tu ludy ze wschodu i po³udnia, czy to uchodz¹c przed najazdami Azjatów, napieraj¹cych na Europê  wszak tutaj Wschód graniczy³
z Zachodem, tu zaczyna³a siê owa prawdziwa, rzymska i zachodniochrzecijañska Europa (nie inaczej ni¿ dzi, po tysi¹cu latach!)  czy to w poszukiwaniu miejsca dla ekonomicznej poprawy swojego bytu. Ludy ruskie i wo³oskie, osiadaj¹c na ziemi zachodnios³owiañskiej, skomplikowa³y na niej proporcje etniczne, jednak nauka dostarcza nam dzi
wystarczaj¹cych dowodów historycznych, archeologicznych i toponomastycznych na prapolskoæ zachodniego Podola i pó³nocno-wschodniego Podkarpacia (Nalepa, Janów, Kotlarczyk, ¯aki, Walczy). Piszemy o tym w kwartalniku sporo i czêsto. Trzeba czytaæ, zapamiêtaæ i przekazaæ innym.
Niniejszy numer powiêcamy Tarnopolowi i Ziemi Tarnopolskiej  zachodniemu Podolu. Wczeniej ca³e numery CL traktowa³y o Stanis³awowie i Pokuciu, o historycznej Ziemi
Przemyskiej, o Wo³yniu, o Zaleszczykach. Zebra³o siê sporo materia³ów o dziejach dawnych i mniej dawnych  XIX i XX wieku, o tragicznym czasie II wojny, a w koñcu o wspó³czenym ¿yciu Polaków, sprowadzonych tam  u siebie  do roli mniejszoci narodowej.
Tak¿e o wielkiej kulturze i wybitnych Polakach stamt¹d siê wywodz¹cych.
Czytelników niezwi¹zanych bezporednio z Tarnopolszczyzn¹ namawiamy, ¿eby z nie
mniejsz¹ uwag¹ przeczytali owe tarnopolitana, bo to, co napisano o problemach tarnopolskich  odnosi siê równie do Lwowa i Stanis³awowa, Drohobycza i Krzemieñca. Do ca³ej
tamtej Ziemi, której przez parê pokoleñ przysz³o trwaæ poza Macierz¹...

Niniejszy numer CRACOVIA-LEOPOLIS zosta³ wydany przy pomocy finansowej
Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu Miasta Krakowa.
Redakcja sk³ada serdeczne podziêkowanie w imieniu Czytelników, Autorów i w³asnym

Na ok³adce: Rynek lwowski, pierzeja pó³nocna

Felieton
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ZIEMIA TARNOPOLSKA

iemia obroniêta legend¹ tak d³ug¹, jak d³uga jest jej historia. Ziemia s³awna
przez swoich bohaterów, pisarzy i ludzi nauki. Ale te¿ i ziemia, w której wielu z nas
przysz³o na wiat i która jest nadal ojczyzn¹, niezale¿nie od tego, dok¹d zawiód³ nas
nieprzyjazny los. A dla tych, którzy nie stamt¹d pochodz¹, jest ona miejscem, które ³¹czy
siê z wielkimi wydarzeniami. Czy¿ mo¿emy zapomnieæ o Zbara¿u, gdzie garstka rycerzy
broni³a siê przed najedcami? I czy obcy mo¿e byæ urodzony w tym¿e Zbara¿u Ignacy
Daszyñski, obroñca ch³opów i robotnic. Socjalista, ale równoczenie patriota polski.
A Edward Rydz-mig³y, ostatni Marsza³ek Polski, który wróci³ do okupowanego kraju,
a¿eby organizowaæ ruch oporu. I Franciszek Kleeberg, który najd³u¿ej walczy³ w naszej
ostatniej, drugiej wojnie wiatowej! A czy¿ mo¿na zapomnieæ o zmar³ym na emigracji
poecie Józefie Wittlinie? Jak¿e nie pamiêtaæ o odkrywcy najstarszego zabytku pimiennictwa polskiego z prze³omu XIII i XIV wieku, czyli Kazañ wiêtokrzyskich. A jeszcze W³adys³aw Rubin, wiêzieñ radzieckich ³agrów, po wojnie duszpasterz Polaków-emigrantów,
i Eugeniusz Baziak, arcybiskup Lwowa i Krakowa, drêczony przez  powiedzmy to ze
smutkiem  nasze polskie komunistyczne w³adze! Ci wszyscy ludzie stanowili to, co by³o
najlepszego w naszej ojczynie. Sami te¿ jej wiernie s³u¿yli, gdziekolwiek siê znaleli.
Nie wymieni³am wszystkich, ale o ¿adnym z nich nie wolno nam zapomnieæ. Pamiêæ
to jest to, co ³¹czy ludzi miêdzy sob¹: tych ¿ywych i tych, którzy odeszli. I wszyscy razem
przez tê pamiêæ tworzymy obraz naszej ojczyzny.
Barbara Cza³czyñska

Herb Tarnopola Leliwa
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Henryk Kleinrok

Z DZIEJÓW
K

ronikarz ruski Nestor zanotowa³ w swojej kronice, ¿e w roku 981 wyruszy³ W³odzimierz Wielki na Lachów i zabra³ ich grody
Przemyl, Czerwieñ i inne... Ta krótka zapiska stanowi pierwsz¹ wiadomoæ o tamtej
ziemi. Fakt ów zdarzy³ siê w czasie panowania w Polsce Mieszka I, który w tym czasie uwik³any by³ w walkê z Niemcami i nie
móg³ przeszkodziæ stracie Z i e m i C z e rw i e ñ s k i e j, zwanej odt¹d Rusi¹ Czerwon¹. Jednak Polska nie zrzek³a siê ³atwo
utraty tak znacznego obszaru ziemi. Wpierw
Boles³aw Chrobry, a póniej Boles³aw mia³y
znowu j¹ odzyskuj¹, lecz na krótko. Z koñcem XI wieku synowie Rocis³awa, prawnuka W³odzimierza Wielkiego, ponownie ziemie te odbieraj¹ Polsce i tworz¹ z tych grodów udzielne ksiêstwo ruskie, wci¹gaj¹c je
na d³ugie lata w obrêb Rusi, a tym samym
zbli¿aj¹c je do Wschodu oraz narzucaj¹c
jego religiê i cywilizacjê.
Nastêpuj¹ trzy wieki ruskiego panowania nad
Ziemi¹ Czerwieñsk¹. Pierwsze wzmianki historyczne odnosz¹ siê m.in. do T r e m b o w l i,
która sta³a siê stolic¹ odrêbnego ksiêstwa i przez
d³u¿szy czas odgrywa³a wa¿n¹ rolê. Potem rolê
sto³eczn¹ obj¹³ Halicz  pañstewko by³o odt¹d
znane jako Ksiêstwo Halickie  rozszerzaj¹c swoje
w³adanie na Ponizie, ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ Dniestru, na wschód od Strypy. Po wyganiêciu rodu
Rocis³awowiczów, w wyniku zjednoczenia ksiêstw
halickiego i w³odzimierskiego, w r. 1199 powsta³o
jedno pañstwo  Ru Halicko-W³odzimierska ze

Zamek w Trembowli
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stolic¹ w Haliczu, rz¹dzone przez ksiêcia w³odzimierskiego Romana, który jednak zgin¹³ w bitwie
z Leszkiem Bia³ym pod Zawichostem w r. 1205.
Jego pañstwo rozpad³o siê znowu na kilka mniejszych ksiêstewek, staj¹c siê na d³u¿szy czas widowni¹ nieustannych wichrzeñ, sporów i krwawych zaburzeñ. Do Rusi pretenduj¹ po kolei Litwini, Polacy i Wêgrzy, ró¿ni knaziowie i butni
bojarzy, a¿ wreszcie po d³ugich zapasach zaw³adn¹³ ni¹ Daniel (Dani³o). Jednak w roku 1241 w kierunku Polski i Wêgier rozpocz¹³ siê najazd hord
tatarsko-mongolskich, kierowanych przez Batuchana (doszli a¿ pod Legnicê!, niszcz¹c wszystko po drodze). W ten sposób koñczy³a siê niezale¿noæ ksiêstwa ruskiego, Daniel musia³ uznaæ
zwierzchnictwo mongolsko-tatarskie i p³aciæ wielkie daniny. Daremne by³y zabiegi i plany, aby
odzyskaæ niezale¿noæ i samodzielnoæ. Nie³atw¹ rzecz¹ by³o zniszczony kraj zaludniæ na nowo
i os³oniæ go nowymi warownymi grodami.
Daniel ci¹gn¹³ do miast niemieckich i polskich osadników, przyj¹³ uniê z Rzymem, a legat
papieski koronowa³ go nawet na króla Rusi.
Wszystkie te poczynania zniweczy³ jednak nowy
najazd Tatarów. Syn Daniela Lew i jego nastêpcy
nie zdo³ali zrzuciæ tatarskiego jarzma, mimo nieustannych walk, w których dwaj ostatni Romanowicze, ksi¹¿ê Andrzej i Lew II, stracili ¿ycie. Powo³any przez bojarów na tron halicki Boles³aw 
syn Trojdena, ksiêcia mazowieckiego  Polak i katolik, przeszed³ na wiarê wschodni¹ i jako Jerzy II
obj¹³ rz¹dy. Wkrótce jednak nie tylko powróci³ do
wiary katolickiej, lecz rozpocz¹³ j¹ gorliwie szerzyæ. Bojarom postêpowanie to siê nie spodoba³o,
wiêc pozbawili go ¿ycia przez otrucie. Boles³aw
Trojdenowicz umar³ bezpotomnie w 1340 roku.

W

ród wielu ubiegaj¹cych siê o sukcesjê po Boles³awie najskuteczniejszym okaza³ siê Kazimierz Wielki spokrewniony ze
zmar³ym Boles³awem. Ruszy³ niezw³ocznie
na Ru i zaj¹³ wówczas sto³eczny Lwów wraz
z ziemi¹ lwowsk¹ i halick¹, które jako prawowity dynastyczny spadkobierca przy³¹czy³
do Polski. Zajêty przez Kazimierza obszar
obj¹³ równie¿ dawn¹ dzielnicê trembowelsk¹ a¿ po Zbrucz.
Przy³¹czenie do Polski by³o dla Rusi
prawdziwym dobrodziejstwem. Polska sta³a
siê nie tylko jej wyzwolicielk¹ spod wiekowego jarzma tatarskiego, ale odzyskuj¹c

swoje dawne terytorium przynios³a
tej czêci Rusi wy¿szy standard cywilizacji zachodniej, przede wszystkim za opiekê i obronê, rozbudzaj¹c j¹ do nowego ¿ycia. Ogólny stan
Rusi w chwili przy³¹czenia do Polski
by³ nader op³akany. Ludnoæ mocno
przerzedzona najazdami tatarskimi,
miasta nieliczne i mocno zniszczone, wsie spustoszone, zak³ócony
porz¹dek spo³eczny, a owiata, przemys³ i handel w zupe³nym upadku,
ziemia nieuprawiana, stoj¹ca od³o- Zamek
giem. Kazimierz umocniwszy siê na
Rusi, rozpocz¹³ na niej wielk¹ gospodarcz¹
pracê. Lwów wyposa¿y³ w przywileje, które
sta³y siê podwalinami przysz³ego rozwoju
tego miasta i jego znaczenia, a ustrój mu
nadany sta³ siê wzorem dla innych miast,
jak Halicz, Przemyl, Sanok i inne. Nie zapomnia³ Kazimierz o Trembowli. Otoczy³ j¹,
podobnie jak tamte miasta, swoj¹ opiek¹
i wzniós³ zamek, który jako warownia i siedziba starostów królewskich przetrwa³ prawie dwa wieki. Ponadto ci¹gn¹³ osadników
i ludzi stanu rycerskiego, hojn¹ rêk¹ rozdawa³ im puste przestrzenie, które z wolna
zaczê³y siê zape³niaæ nowymi osadami.
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o bezpotomnej mierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku Ludwik I Wielki, król
Wêgier i Polski, roszcz¹c sobie prawa do
Rusi, postanowi³ przy³¹czyæ j¹ do Wêgier,
czego po nied³ugim czasie dokona³. Po jego
mierci w 1382 r. jego dwie córki objê³y rz¹dy: starsza Maria na Wêgrzech i na Rusi,
za m³odsza Jadwiga w Polsce. W 1387
roku, po wczeniejszym polubieniu wielkiego ksiêcia litewskiego W³adys³awa Jagie³³y, królowa Polski Jadwiga  pod nieobecnoæ mê¿a, nawracaj¹cego w tym czasie
Litwê  na czele wietnego rycerstwa ruszy³a, aby odzyskaæ dla Polski utracon¹ Ru.
Wyprawa Jadwigi nie zawiod³a oczekiwañ,
Ru za maj¹c w pamiêci b³ogie czasy za
panowania Kazimierza Wielkiego, otwartymi ramionami wita³a sw¹ wybawczyniê, która przychodzi³a, aby po³o¿yæ kres uciskowi
starostów i za³óg wêgierskich. Równie radosnego przyjêcia dozna³ tak¿e Jagie³³o,
który niebawem po swej ma³¿once zawita³
do Lwowa. Tu nie tylko wszystkie dawniejsze przywileje zatwierdzi³, ale te¿ na pimie
da³ uroczyste zapewnienie, ¿e odt¹d Lwo-

w Czerwonogrodzie

wa i Rusi nie odda nikomu, ale po wieczne
czasy z Królestwem Polskim nierozerwalnie po³¹czy. Przyrzeczenie królewskie spe³ni³o siê, po³¹czona odt¹d z Polsk¹ Ziemia
Czerwieñska jako województwo ruskie dzieli³a wszystkie jej dobre i z³e losy a¿ do pierwszego rozbioru w 1772 roku.
Równie¿ nastêpcy Kazimierza szczególn¹ opiek¹ otaczali tamte ziemie. Jednak
pierwszeñstwo w tym wzglêdzie nale¿y przyznaæ samemu Jagielle  w roku 1395 zaj¹³
ziemiê podolsk¹ z Kamieñcem i zamkami
w Czerwonogrodzie, Skale, Smotryczu i in.
W 1434 r. Podole zosta³o ostatecznie w³¹czone do Korony i tworzy³o odt¹d osobne
województwo. Wprowadzenie prawa polskiego jeszcze bardziej zjednoczy³o te ziemie z Polsk¹. Wielka urodzajnoæ ziemi,
obfitoæ lasów i rzek tworz¹c ogólny dostatek nie przestawa³y wabiæ i ci¹gaæ tu przybyszów z ró¿nych stron. Nap³yw na nie
polskich osadników wzmacnia³ ¿ywio³ polski, utrwala³ kulturê oraz szerzy³ wiarê katolick¹. Nic te¿ dziwnego, ¿e ziemie te sta³y
siê per³¹ polskiej Korony.
Jednak mimo wszelkich warunków u³atwionego bytu, mimo pe³nego zapa³u i wielkiego powiêcenia, praca osadnicza nie by³a ani ³atwa,
ani bezpieczna na skutek ci¹g³ych najazdów
tatarskich. Tatarzy nietrudni¹cy siê handlem, rzemios³em i rolnictwem, spogl¹dali na przyleg³e
ziemie polskie jako na skarbnicê swego utrzymania, z której rabuj¹c uprowadzali trzodê i wszelak¹ zdobycz, a przede wszystkim ludzi. Uprowadzone rzesze ludzi ró¿nego stanu i wieku,
a g³ównie dzieci, Tatarzy sprzedawali w niewolê
na wszystkie strony Wschodu. Od po³owy XVI
wieku mno¿¹ce siê najazdy, siêgaj¹ce nierzadko
Rzeszowa i Krosna, pustosz¹ce te ziemie, zmieniaj¹c je w pustkowia, ludzkie osady za w pogorzeliska  staj¹ siê chroniczn¹ plag¹. Najazdów
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Brama do zamku w Tarnopolu

takich  wedle danych historycznych w okresie
od 1247 r. do koñca XVII w., tzn. przez ponad 450
lat  by³o blisko dwiecie. Ten stan rzeczy wymaga³ ci¹g³ej bacznoci, sta³ego pogotowia i pewnych rodków obrony. Doprowadzi³o to do tego,
¿e z broni¹ nikt siê nie rozstawa³. Z muszkietem
na plecach, z szabl¹ u boku trzeba by³o pracowaæ na roli patrz¹c pilnie, co dzieje siê woko³o.
W tym celu wszystkie miasta, miasteczka, a nawet wsie i dwory otacza³y siê warownymi murami,
basztami b¹d wa³ami. Królowie, magnaci i szlachta wznosili warownie, zamki i zameczki obronne.

T

u te¿, na tych ziemiach ujawni³o swoje
wielkie talenty organizacyjne, gospodarcze
i militarne wielu wybitnych, energicznych
ludzi. W uznaniu ich czynów i zas³ug oraz
wielkiego patriotyzmu zostali z³otymi zg³oskami zapisani w dziejach tych ziem, a te¿
i w historii Polski. Wyros³y liczne rycerskie
rody obroñców tych ziem przed niekoñcz¹cymi siê niszczycielskimi najazdami zbrojnymi: tatarskimi, kozackimi, wo³oskimi, moskiewskimi, wêgierskimi, tureckimi. Przedstawiciele kolejnych pokoleñ tych rodów
prowadzili jednoczenie szerok¹ pracê cywilizacyjn¹, zak³adaj¹c  na stosowanym
w Polsce prawie magdeburskim  liczne miasta i miasteczka (jak Czerwonogród 1448,
Czortków 1522, Z³oczów 1523, Brze¿any
1530, Tarnopol 1540, Potok Z³otu 1578),
wznosz¹c zamki i kocio³y. W XV w. najwiêksze znaczenie zyska³ ród Buczackich,
w wieku XVI m.in. rody Górków, Jaz³owieckich, Kamienieckich, Sieniawskich, Tarnowskich, Zbaraskich. Zapisa³ siê te¿ pamiêtnie
w naszej historii XVI-wieczny starosta trembowelski  rycerski obroñca tej ziemi 
Bernard Pretficz, o którym posz³o powiedzenie: Za pana Pretfica wolna od Tatar granica.
Miêdzy wielu innymi by³ hetman koronny Jan Tarnowski, który wykazuj¹c siê niebywa³¹ odwag¹ na polach bitewnych, m.in.
pod Winiowcem i Orsz¹, odnosi³ liczne
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zwyciêstwa. Najs³ynniejsze odniós³ w bitwie
pod Obertynem w 1531 r., za które zosta³
uhonorowany zorganizowanym na jego czeæ
triumfalnym wjazdem do Krakowa. W roku
1540 otrzyma³ od króla Zygmunta Starego
przywilej, zezwalaj¹cy mu na za³o¿enie
nowego grodu nad Seretem i Wielkim Stawem, na miejscu zwanym Sopilcze. Gród
ten zosta³ nazwany T h a r n o p o l y e.
Osiedlaj¹cych siê tu mieszczan król uwolni³
od wszelkich podatków publicznych na lat
piêtnacie, a w roku 1548 obdarzy³ prawem
magdeburskim i uwolni³ od podatków na
dalsze dwadziecia lat.
Teren póniejszego miasta Tarnopola
znajdowa³ siê na skrzy¿owaniu dróg handlowych i z tego powodu by³ obiektem regularnych grabie¿czych najazdów Tatarów
i Po³owców. Po odparciu kolejnej napaci
Tatarów w r. 1544 Jan Tarnowski, chc¹c
zabezpieczyæ te ziemie przed kolejnymi
napadami, zbudowa³ zamek obronny i obwarowa³ miasto murami wed³ug wymagañ
ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej. W uznaniu
tych dokonañ syn Zygmunta Starego Zygmunt II August w roku 1550 nada³ miastu
nowy przywilej, nakazuj¹cy, aby furmani
i kupcy z sol¹ i innymi towarami, jad¹cy z Halicza, Ko³omyi i Koropca do Krzemieñca, jako
te¿ i innych miast Wo³ynia, têdy przeje¿d¿ali, od których dziedzic ma c³o pobieraæ. Jan
Tarnowski by³ wybitnym organizatorem, w roku 1550 wyda³ dokument zawieraj¹cy przepisy reguluj¹ce ¿ycie nowo budowanego
miasta, m.in. okrelaj¹c prawa i obowi¹zki
osadników.
Podobn¹ troskê o nowo powsta³e miasto przejawia³ syn i spadkobierca hetmana
Jan Krzysztof. W uznaniu jego zas³ug król
Zygmunt August nada³ miastu w roku 1566
nowy przywilej, wed³ug którego miasto zyska³o prawo sk³adu towarów, przede wszystkim sk³adu soli z ¿up ruskich. Przywilej ten
znacznie wzmocni³ pozycjê Tarnopola i uczyni³ zeñ wa¿ny wêze³ handlowy. Jan Krzysztof by³ ostatnim z linii Tarnowskich zwanej
Amor. Po jego mierci ca³y ogromny maj¹tek drog¹ kolejnych spadków przeszed³
najpierw w rêce Ostrogskich, a w roku 1636
 Zamoyskich.
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od koniec wieku XVI i z pocz¹tkiem XVII
najazdy tatarskie nasili³y siê  przewa¿nie
jako reakcje na ³upie¿cze wyprawy kozac-

twa zaporoskiego na pobrze¿a tureckie.
W latach 1575 i 1589 Tatarzy oblegali Tarnopol, jednak bezskutecznie. W r. 1620
w bitwie z wojskami turecko-tatarskimi zgin¹³ pod Cecor¹ hetman Stanis³aw ¯ó³kiewski. Jako remedium na ci¹g³e najazdy
król W³adys³aw IV zamierza³ uderzyæ 
przy pomocy kozaków regestrowych  na
Krym, by tam, u ród³a, zgnieæ ostatecznie
tatarstwo. Unicestwi³ ten zamys³ Bohdan
Chmielnicki, który w 1648 r. zawar³ z Tatarami przymierze i  pod has³ami walki o kozackie swobody i prawos³awn¹ wiarê  roznieci³ po¿ar powstañczego buntu przeciw
Polsce, niwecz¹c osi¹gniêty uporczyw¹ prac¹ dorobek kraju, nios¹c wszêdzie zniszczenie miast i wsi, rabunki, mieræ lub uprowadzanie mieszkañców w jasyr jako zap³atê
tatarskiemu sojusznikowi za wsparcie. Zas³ynê³a, prowadzona w r. 1649 przez pó³tora miesi¹ca pod dowództwem ks. Jeremiego Winiowieckiego, nieustêpliwa obrona
zamku w Z b a r a ¿ u, obleganego przez
po³¹czone liczne wojska kozacko-tatarskie
pod wodz¹ Bohdana Chmielnickiego i chana Islama III Gireja, zakoñczona odsiecz¹
wojsk królewskich i ugod¹ zawart¹ w Zborowie. Ju¿ jednak nastêpnego roku wojska
kozackie spl¹drowa³y Tarnopol i okoliczne
ziemie. Nie przynios³o te¿ trwa³ego pokoju
wielkie zwyciêstwo wojsk pod wodz¹ króla
Jana Kazimierza pod Beresteczkiem
w 1651 r. Wojna ci¹gnê³a siê przez dziesiêciolecie, pustosz¹c doszczêtnie kraj. Rok
1665 przyniós³ Polsce pocz¹tek wieloletniego pasma nowych wojen z posi³kuj¹c¹ siê
Tatarami i Kozakami Turcj¹. W r. 1667 Tatarzy w czasie pochodu na Lwów spalili zamek
w Tarnopolu, a baszty zamkowe wysadzili.
W 1672 r. pad³a najpotê¿niejsza twierdza Rzeczypospolitej  Kamieniec Podolski
i zawarty zosta³ nies³awny traktat pokojowy
w Buczaczu, oddaj¹cy twierdzê wraz z Podolem Turcji. Na widowniê wkroczy³ ju¿ jednak hetman koronny Jan Sobieski szeregiem wygranych bitew  zapocz¹tkowanym
w r. 1667 pod Podhajcami, a uwieñczonym
wspania³ym zwyciêstwem pod Chocimiem
w r. 1673. To ostatnie zaskutkowa³o odzyskaniem wszystkich zamków prócz Kamieñca Podolskiego, co z kolei sk³oni³o Turcjê do
odegrania siê za klêskê chocimsk¹. Zorganizowali wiêc przez trzy kolejne lata wyprawy na Polskê z udzia³em Tatarów. W czasie

Samuel ze Skrzypny Twardowski

ZBARA¯A CO ZA SITUS
W nale¿¹cym do Winiowieckich Zbara¿u
ksi¹¿ê Jarema przygotowuje siê do zatrzymania nadci¹gaj¹cych Kozaków i Tatarów. Tu ma
siê odbyæ starcie rozstrzygaj¹ce o losach Rzeczypospolitej.

Zamek jest we Zbara¿u, z ska³y maj¹c
twardy
Wa³ i mury kowane, których beloardy
Du¿e cztery pilnuj¹. W przerzoczyste pole
Ku wschodowi wydany, na bliskie Podole
Patrzy zaraz. Jakie ma i spó³ dnia widoki
Piêkne barzo. Z zachodu na górze wysoki:
Zamek drugi Zbaraskich, nie mniej
kiedy bitnych,
Jako wielkich rozumem ksi¹¿¹t
staro¿ytnych
Przedtym dom i stolica: który przykre ska³y
I posieczy oko³o gêste opasa³y.
To¿ miasto na pó³nocy z g³êbokiego do³u
Wzgórzê lekko powstawa, a miêdzy pospo³u
Nim i zamkiem potê¿n¹ grobl¹ staw ujêty,
Od którego wierzchowin najpierwej zaczêty
Stan¹³ obóz, ambitem swoim zawieraj¹c
Czo³o wszytko, a zamek w tyle sobie maj¹c
Dla rekursów wszelakich.
Wiersz zaczerpniêty z tomiku pt. WYBÓR
POEZJI Samuela ze Skrzypny Twardowskiego
(Wydawnictwo WBP, Poznañ 2002).
SAMUEL ZE SKRZYPNY TWARDOWSKI herbu Ogoñczyk, ur. miêdzy 1595 a 1600 r. we wsi
Lutynia w Wielkopolsce. Edukacjê odebra³ w kolegium jezuickim w Kaliszu. W 1621 r. uczestniczy³ w kampanii chocimskiej. Du¿¹ czêæ swego ¿ycia spêdzi³ na Podolu, wi¹¿¹c siê najpierw
z ksiêciem Krzysztofem Zbaraskim, politykiem
i dyplomat¹, jako jego sekretarz, potem z ks. Januszem Winiowieckim. Z ks. Zbaraskim odbywa³ podró¿e (Konstantynopol 1622). Otrzyma³ odeñ w dzier¿awê wie Zarubiñce pod Zbara¿em. By³ wiadkiem wielu wydarzeñ wojennych, w tym najazdu kozackiego w 1648 r. Prze¿ycia podró¿nicze i wojenne opisywa³ w swych
wierszach i poematach, wchodz¹c w szereg
poetów polskiego baroku. Na staroæ powróci³
do Wielkopolski, zmar³ w 1661 r.
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Koció³ Dominikanów w Tarnopolu (1749)

jednej z nich, w 1675 r. mia³a miejsce s³ynna obrona zamku w T r e m b o w l i,
kierowana przez ¿onê komendanta Annê
Chrzanowsk¹. Turcy zdobyli jednak Ska³at,
Grzyma³ów, Tarnopol, Zbara¿, Podhajce i inne. Kolejne najazdy nastêpowa³y m.in. w latach 1676, 1680, 1682, 1684, 1694, 1698,
a ostatni najazd na Tarnopol mia³ miejsce
w 1694 roku. Dopiero w 1699 r. zawarty
zosta³ pokój z Turcj¹, który przywróci³ Polsce Podole wraz z Kamieñcem Podolskim.
Wiek XVIII przyniós³ jednak os³abienie
rycerskiego ducha, raz jeszcze tylko rozb³ys³ego  zawi¹zaniem konfederacjii w Barze
na Podolu w 1768 roku.
W roku 1772 nast¹pi³ pierwszy rozbiór
Polski, odcinaj¹cy na rzecz Austrii olbrzymi¹ po³aæ kraju, któr¹ nazwano Galicj¹, za
w r. 1810 dwa jej cyrku³y  zaleszczycki i tarnopolski, tj. obszar miêdzy Zbruczem a Seretem i ródliskami tych rzek, Napoleon
odda³ Rosji. Oba te cyrku³y pod nazw¹ Kraju Tarnopolskiego utworzy³y odrêbn¹ rosyjsk¹ jednostkê administracyjn¹, ale w roku
1815, na mocy Traktatu Wiedeñskiego, z powrotem przy³¹czono je do Galicji, pod w³adanie Austrii. Mimo tych kilkakrotnych zmian
zaborców i ich nieustannych wysi³ków w celu
pe³nej rusyfikacji i germanizacji, duch narodowy obudzony w 1809 r. dziêki ksiêciu
Józefowi Poniatowskiemu tli³ siê tu zawsze
w ca³ej pe³ni, za echa zagranicznych wypadków podsyca³y go coraz silniej, budz¹c
nowe nadzieje oraz zachêcaj¹c do patriotycznych czynów.

K

oñcz¹c powy¿szy skrót dziejów tej czêci Kresów Po³udniowo-Wschodnich naszej
Ojczyzny, a szczególnie maj¹c w pamiêci
gorycz, cierpienie, ból, zniewolenie, pory-
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wanie w jasyr, mordy, tortury i mieræ
od s¹siadów, narzuca siê pytanie,
jakie postawi³ Ludwik Wawryszyn
w swej ksi¹¿ce Województwo tarnopolskie i jego zabytki do 1939 roku,
(patrz omówienie w CL 1/2002):
...jaka to si³a biologiczna pañstwa
polskiego mog³aby byæ w Europie
i wiecie w dobie obecnej, gdyby
losy tej ziemi by³y odmienne? Gdyby, licz¹c tylko od rozbiorów Polski,
od 1772 do 1946 roku, nie zginê³o
tu z r¹k najedców, zaborców, okupantów  Mongo³ów, Turków, Tatarów, Kozaków, Rosjan-Moskali, Austriaków,
ukraiñskich nacjonalistów i Niemców  dziesi¹tki milionów Polek i Polaków...
Tytu³ artyku³u pochodzi od redakcji. Dokonano
skrótów oraz fragmentarycznych uzupe³nieñ.
HENRYK KLEINROK, ur. 1931 w Koz³owie k.
Tarnopola. W 1944 uszed³ przed wywózk¹ do
Niemiec i wraz z rodzin¹ osiad³ w Brze¿anach.
Po ekspatriacji znalaz³ siê w Gliwicach, tam rozpocz¹l studia na Politechnice, ukoñczone we
Wroc³awiu, mgr in¿. elektryk. Od 1956 w Krakowie, pracowa³ w biurze projektowym, jest autorem patentów, artyku³ów i referatów w zakresie
automatyki. Obecnie na emeryturze. Kolekcjoner
pami¹tek z Podola i Tarnopola, wspó³organizator
zjazdów tarnopolan.
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Plan Tarnopola

Szachownica ulic i kwadratowy rynek starego za³o¿enia miejskiego wiadcz¹ o jego przynale¿noci do kultury Zachodu.
Wa¿niejsze obiekty miasta: 1. Urz¹d Wojewódzki, 3. Koció³ Dominikanów, 4. Pu³kownikówka, 12. Koció³ Jezuitów,
18. Sokó³, 24. Koció³ Parafialny, 25. S¹d Okrêgowy, 34. Zamek (plan przedwojenny, opr. i rys. Józef Haliczer, 1931)
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Witold Zieliñski

TARNOPOL NA DRODZE
ROZWOJU I KLÊSKI (1815–1945)
Traktat wiedeñski 1815 r. przywróci³
Austrii czêæ Galicji, le¿¹c¹ miêdzy rzekami
Stryp¹ i Zbruczem, oddan¹  za spraw¹
Napoleona  Rosji w 1809 r. i nosz¹c¹ przez
owe piêæ lat nazwê Obwodu Tarnopolskiego. Po³o¿ony nad Seretem Tarnopol liczy³
w tym czasie 7000 mieszkañców i by³ trzecim co do wielkoci, po Lwowie i Brodach,
miastem wschodniej Galicji.
Przybycie do Tarnopola jezuitów  wygnanych
dekretem carskim z Po³ocka  a wród nich wielu
profesorów kolegium jezuickiego (w du¿ej czêci
Francuzów) stworzy³o po likwidacji przez w³adze
austriackie d³ugiego szeregu szkó³ w Galicji 
mo¿liwoæ utworzenia w Tarnopolu w 1820 r. gimnazjum, trzy lata póniej zamienionego na liceum.
Zdoby³o ono szczêliwie przychylnoæ w³adz,
a wkrótce i renomê oraz zapocz¹tkowa³o szybki
rozwój owiaty, ci¹gaj¹c m³odzie¿ nie tylko
z wschodniej Galicji (jego uczniem by³ Wincenty
Pol) i podnosz¹c rangê miasta. W liceum wprowadzono kursy jêzyka francuskiego, a w szkolnym teatrzyku po francusku grano francuskie
sztuki. Na tej fali w 1824 r. utworzono w szkole
bibliotekê polsk¹, polski teatrzyk i wdro¿ono naukê literatury polskiej, budz¹c z upienia wiadomoæ narodow¹ elity miasta.

Nap³yw do liceum coraz wiêkszej liczby
m³odzie¿y (w 1825 r. by³o ju¿ 500 uczniów,

tak¿e z Galicji zachodniej, a nawet z zaboru rosyjskiego) przyczyni³ siê tak¿e do rozwoju miasta, które rozbudowywa³o siê jako
orodek handlu i administracji. W 1830 r.
Tarnopol liczy³ ju¿ 13 tysiêcy mieszkañców.
Na wieæ o wybuchu powstania listopadowego w Tarnopolu rozpocz¹³ siê werbunek ochotników. Powstanie, niezale¿nie od niepowodzeñ militarnych, wywo³a³o wzrost wiadomoci narodowej w miecie. Wielu uczniów liceum zbieg³o do
powstania. W nastêpstwie tajnego przybycia z Pary¿a emisariusza Komitetu Narodowego w Tarnopolu zaczê³o siê organizowanie konspiracyjnego
sprzysiê¿enia m³odzie¿y, którego celem by³o przygotowanie siê do kolejnego powstania. Wywo³a³o
to dochodzenia policyjne ze strony w³adz austriackich, aresztowania i ledztwa. Wysuniête zosta³y
zarzuty wobec prowadz¹cych liceum jezuitów; wielu
uczniom zabroniono dalszej nauki w Tarnopolu,
a niektórym  na terenie ca³ej Galicji.

W 1843 r. ostatni w³aciciel miasta Tadeusz Turku³³ sprzeda³ je gminie. Tarnopol
liczy³ wtedy 16 tys. mieszkañców.
W okresie Wiosny Ludów w 1848 r.
poczêto organizowanie w Tarnopolu Gwardii Narodowej, manifestuj¹c ju¿ niemal
otwarcie d¹¿enia niepodleg³ociowe. Po
st³umieniu jednak wrzenia rewolucyjnego
i nawrocie presji politycznej ze
strony w³adz dosz³o do nakazu
usuniêcia z miasta jezuitów.
Nowe gimnazjum, ju¿ wieckie
i bez tak renomowanych pedagogów, powsta³o w miecie po
dwóch latach. Zaczê³y siê te¿
pojawiaæ nowe szko³y, a Tarnopol urós³ do roli znacz¹cego centrum owiatowego. Jezuitom uda³o siê mimo wszystko powróciæ
w 1856 r. i wznowiæ dzia³alnoæ,
otwieraj¹c konwikt.

Pu³kownikówka  gmach dowództwa 54. Pu³ku Strzelców
Kresowych w Tarnopolu
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W 1862 r. przybyli do Tarnopola
wys³annicy tajnego Rz¹du Narodowego i  tak jak przed 30 laty  przyst¹piono do rekrutacji ochotników do po-

wstania. Nast¹pi³y rewizje, aresztowania,
procesy. Nadesz³a jednak era autonomiczna Galicji i w roku szkolnym 1867/
/68 dopuszczono w Tarnopolu naukê jêzyka polskiego. Zaczê³y powstawaæ filie
lwowskich organizacji owiatowych.
W 1869 otwarto filiê Banku Hipotecznego, rok póniej Kasê Oszczêdnoci.
W 1871 r. otwarto w Tarnopolu mêskie
seminarium nauczycielskie. Od lutego
1878 zaczê³o wychodziæ (dwa razy w tygodniu) pierwsze tarnopolskie czasopismo Podolanin. W czerwcu 1879 wyst¹pi³ w Tarnopolu Henryk Sienkiewicz
z odczytem o Polakach w Ameryce Pó³nocnej; po raz pierwszy te¿ wys³uchano
w miecie nagrañ z fonografu Edisona.

Dworzec w Tarnopolu, stan przedwojenny

Rok 1871 przyniós³ te¿ uruchomienie linii
kolejowej Z³oczów-Tarnopol, ³¹cz¹c tym
samym Tarnopol ze Lwowem, a w tym samym roku liniê do Podwo³oczysk na granicy
rosyjskiej. Przyczyni³o siê to walnie do uczynienia z Tarnopola centrum handlu zbo¿em.
Tarnopolszczyzna by³a te¿ orodkiem hodowli koni, które sprzedawano do szeregu
krajów, nawet do Persji.
W tym okresie Tarnopol liczy³ ju¿ blisko
26 000 mieszkañców. W 1885 r. rozpoczê³o
w Tarnopolu dzia³alnoæ Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³; w 1891 r. za³o¿ono Towarzystwo Naukowe, dwa lata póniej Towarzystwo Szko³y Ludowej. W 1895 r. ods³oniêto pomnik Adama Mickiewicza.
Rok 1897 zapisa³ siê z³otymi zg³oskami w rozwoju cywilizacyjnym Tarnopola:
wprowadzono pr¹d elektryczny z nowo zbudowanej elektrowni, uruchomiono miejsk¹
sieæ telefoniczn¹ (po³¹czenia miêdzymiastowe dopiero jedenacie lat póniej), otwarto
szpital powszechny oraz nowoczesny hotel. Zainaugurowano nowe po³¹czenie kolejowe Tarnopola ze Stanis³awowem.
Rok 1901 przyniós³ konsekracjê nowego kocio³a Jezuitów. W 1904 r. Dominikanie, usuniêci z Tarnopola w ramach tzw.
kasaty józefiñskiej, po 84 latach uroczycie
objêli na nowo swoj¹ wi¹tyniê, jeden z najwspanialszych na ziemiach polskich zabytków  klasy zerowej  prze³omu baroku i rokoka z 1749 r.). W padzierniku 1908 odby³o siê  z udzia³em arcybiskupa-metropolity
lwowskiego Józefa Bilczewskiego  uroczyste powiêcenie nowo wzniesionego
kocio³a parafialnego w stylu neogotyckim

wg projektu architekta Teodora Talowskiego. W 1912 r. mia³y tu miejsce prymicje ks.
Eugeniusza Baziaka, tarnopolanina, który
zosta³ póniej arcybiskupem lwowskim.
W roku 1906 oddano do u¿ytku okaza³y
dworzec kolejowy (oraz po³¹czenie ze Zbara¿em). W 1907 r. powsta³ pierwszy w Tarnopolu klub sportowy Kresy1. Niebawem
uruchomiono fotoplastikon, a w 1910 r. 
kinoteatr. W 1911 r. w Tarnopolu wychodzi³o ju¿ 6 czasopism: 3 polskie, 2 ruskie i 1
¿ydowskie. Miasto liczy³o w tym czasie 35
tys. mieszkañców. W tym samym roku oddano do u¿ytku Dom Ludowy TSL, w którym pomieci³y siê biblioteka z czytelni¹
i muzeum. W 1912 r. rzesze widzów podziwia³y na b³oniach petrykowskich pokaz lotu
samolotu w wykonaniu s³ynnego wtedy lotnika hr. Scipio del Campo. Tego te¿ roku
uruchomiono dwie miejskie linie omnibusu
konnego.
W przededniu I wojny wiatowej powsta³o w Tarnopolu Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, a przy nim tajna organizacja
niepodleg³ociowa m³odzie¿y gimnazjalnej;
powsta³y te¿ Dru¿yny Sokole. Na pobliskich
polach odbywa³y siê æwiczenia wojskowe
tych dru¿yn i skautów. 23 sierpnia 1914 r.
do miasta weszli Rosjanie. Wprowadzili stan oblê¿enia, pozamykali szko³y.
Mno¿y³y siê aresztowania, wys³ano na zsy³kê w g³¹b Rosji  na podstawie fa³szywych
oskar¿eñ  stra¿ po¿arn¹ ze sprzêtem (!)
oraz policjê miejsk¹. Aresztowanych jezuitów wywieziono do Kijowa, zamykaj¹c ich
koció³. W lipcu 1917 r., wobec zbli¿ania siê
ofensywy austriackiej, nast¹pi³a chaotyczna
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ewakuacja po³¹czona z rabunkami i podpalaniem domów. Wysadzona zosta³a elektrownia, zniszczenia w miecie by³y ogromne. 25 lipca wkroczy³y oddzia³y niemieckie;
nazajutrz przyby³ do Tarnopola cesarz Wilhelm II, nastêpnego dnia za cesarz austriacki Karol I. W kwietniu 1918 r. legionista Jerzy Dmytrów zorganizowa³ oddzia³
Polskiej Organizacji Wojskowej i wszczêto 
tak¿e w okolicach  kampaniê werbunkow¹.
Rankiem 2 listopada 1918 miasto obudzi³o siê zaskoczone widokiem sino-¿ó³tych
flag ukraiñskich na wa¿niejszych budynkach
 to miejscowi Ukraiñcy, korzystaj¹c z pozostawionej przez odchodz¹cych Austriaków
broni i amunicji, dokonali zamachu w celu
utworzenia pañstwa ukraiñskiego. Nast¹pi³y w Tarnopolu rz¹dy ukraiñskie. Zamkniêto
szko³y polskie, zaczê³y siê szykany za u¿ywanie w miejscach publicznych polskiego
jêzyka, zniszczono ca³kowicie pomnik Mickiewicza. Wprowadzono godzinê policyjn¹,
nast¹pi³y aresztowania, zasiano terror. 4
maja 1919 wykonano wyrok mierci na Jerzym Dmytrowie i Rudolfie Popielu  cz³onkach kierownictwa POW. 15 lipca 1919 nad
ranem do Tarnopola wkroczy³y oddzia³y
polskie z 5. pu³kiem legionowym na czele,
a nastêpnie 13. pp Dzieci Krakowa i VI dywizji Hallerczyków. Wojska ukraiñskie zosta³y odrzucone za Zbrucz. Wreszcie 5 lutego 1920 przyby³ do Tarnopola generalny
delegat rz¹du polskiego, co oznacza³o przywrócenie polskiej suwerennoci nad Tarnopolszczyzn¹.
Niestety pó³ roku póniej, 26 lipca, miasto zosta³o zajête przez wojska bolszewic-

kie. Og³oszono utworzenie sowieckiej republiki. Nast¹pi³a fala rewizji, rekwizycji, grabie¿y sklepów i mieszkañ, aresztowañ,
mordów s¹dowych. 19 wrzenia, kiedy zbli¿a³o siê polskie natarcie, w miecie dosz³o
do wyst¹pienia zbrojnego cz³onków POW
i ochotniczej grupy ludnoci cywilnej przeciw Rosjanom  u³atwiaj¹c wkroczenie do
miasta wojskom polskim i sojuszniczej armii ukraiñskiej atamana Petlury. By³ to dla
Tarnopola
koniec I wojny wiatowej. W kociele
jezuitów odprawione zosta³o dziêkczynne
nabo¿eñstwo za uwolnienie od najazdu bolszewickiego. W tym samym dniu odwiedzi³
Tarnopol premier Wincenty Witos. Marsza³ek Józef Pi³sudski przyby³ do Tarnopola
21 marca 1921 r., by wzi¹æ udzia³  wraz
z przedstawicielami Francji i W³och  w akcie powiêcenia sztandarów pu³kowych 12.
dywizji. By³ wród nich, ofiarowany przez
artystów scen warszawskich, sztandar 54
pu³ku piechoty Strzelców Kresowych, który
stacjonowa³ w Tarnopolu (jego sztab mieci³ siê w tzw. Pu³kownikówce). Uroczystoæ
zakoñczy³a siê manifestacyjnym pochodem.
54 ppsk odbudowa³ póniej w³asnym sumptem spalony przez Rosjan w 1917 r. zamek
tarnopolski2.
Zas³u¿ony dla miasta zakon jezuitów
przeniesiony zosta³, mimo protestów ludnoci, na Kresy Pó³nocno-Wschodnie, gdzie
by³ bardziej potrzebny w tamtejszych, zdewastowanych przez Rosjan klasztorach.

W 1931 r. zosta³a otwarta w Tarnopolu
wojewódzka Wystawa Rolnicza i Regionalna,
prezentuj¹ca stan gospodarki
i kultury województwa3. W nastêpnym roku og³oszono szeroko zakrojony plan zabudowy p³n.
wsch. czêci miasta, przyst¹piono do brukowania ulic (wykonano 48 na 100 istniej¹cych), poszerza³a siê sieæ kanalizacyjna.
W tym te¿ roku powsta³o Podolskie Towarzystwo Przyjació³
Nauk. W dniu wiêta Niepodleg³oci, 11 XI 1935 ods³oniêto na
placu Sobieskiego pierwszy
w Polsce pomnik Marsza³ka
Pi³sudskiego, projektu tarnopolAleja Mickiewicza. Na pierwszym planie pomnik Mickiewicza, skiego rzebiarza Apolinarego
G³owiñskiego.
w g³êbi koció³ parafialny
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W 1937 r. Tarnopol
osi¹gn¹³ liczbê 40 tys.
mieszkañców. W nastêpnym roku wysuniêto projekt rozbudowy na
szerok¹ skalê centrum
miasta. Jednak na przeszkodzie stanê³o pogarszaj¹ca siê sytuacja
miêdzynarodowa. Coraz szerzej sk³adano
datki na Fundusz Obrony Narodowej (FON),
ale nie doszed³ do skutku zakup ze sk³adek cigacza dla marynarki wojennej  mia³ nosiæ nazwê Tarnopol.

zji i aresztowañ, rozpoczynaj¹c od oficerów, policjantów, urzêdników, sêdziów
i prokuratorów. Przeprowadzono wybory, po których deputowani wyst¹pili
do w³adz Zwi¹zku Sowieckiego o przyjêcie Zachodniej Ukrainy do ZSRR. Rozpoczêto wydawanie paszportów (dokumentów to¿samoci).

W wigiliê Bo¿ego
Narodzenia d³ugi poci¹g towarowy wywióz³
na Syberiê polskich
ch³opów. W nocy 12/13
kwietnia 1940 deportowano z Tarnopola do
Kazachstanu i na SyNadesz³a II wojna
beriê ok. 2000 osób.
wiatowa. W nocy 28/
Pomnik Marsza³ka Pi³sudskiego
W czerwcu wywózk¹
/29 sierpnia 1939 r. dywersanci niemieccy wysadzili w powietrze objêto uciekinierów z zachodnich stron Polczêæ dworca kolejowego. 2 wrzenia po- ski. Ostatnia wywózka przed wybuchem
¿egnano drugi rzut 54 ppsk, odje¿d¿aj¹cy wojny niemiecko-sowieckiej6 mia³a miejsce
na front. Ju¿ wkrótce po wybuchu wojny niemal w jej przeddzieñ. Uchodz¹c przed
zaczê³y siê pojawiaæ samochody z ucieki- Niemcami, NKWD dokona³a masowego
nierami z zachodniej Polski. 13 IX trzy nie- mordu w wiêzieniu, za pewn¹ liczbê areszmieckie samoloty zrzuci³y bomby na mia- towanych  pomimo i¿ armia sowiecka
sto, 15 IX zbombardowany zosta³ poci¹g ucieka³a w pop³ochu, pozostawiaj¹c ogromz uciekinierami. 16 IX od strony Zbara¿a, kie- ne iloci porzuconego sprzêtu wojskoweruj¹c siê w stronê granicy rumuñskiej, prze- go  uprowadzi³a ze sob¹, pêdz¹c ich piejecha³a przez Tarnopol kolumna samocho- chot¹ na wschód.
dów rz¹dowych, w tym prezydent Ignacy
W pierwszych dniach okupacji nieMocicki, a nieco póniej gen. W³adys³aw mieckiej w miecie zawis³y sino-¿óte flagi
Sikorski. Nastêpnego dnia dotar³y do mia- ukraiñskie, niebawem jednak Niemcy kazali
sta niejasne doniesienia telefoniczne znad je usun¹æ. 1 sierpnia 1941 obwód tarnopolgranicy wschodniej o przekraczaniu jej przez ski zosta³ wcielony do Generalnego Guberwojska sowieckie. Tego samego dnia po natorstwa. W wiêzieniach znaleziono kilkapo³udniu pierwsze czo³gi sowieckie wjecha- set zmasakrowanych zw³ok wiêniów7, do
³y do miasta4.
których wynoszenia zmuszano ¯ydów (po
Rozrzucano ulotki wzywaj¹ce polskich ¿o³nierzy do poddania siê. Okupacja miasta rozpoczê³a siê od ulicznych strzelanin i zabójstw5,
ostrzelania z armatek fasady i wie¿ kocio³a Dominikanów, a przyby³¹ stra¿ po¿arn¹ ostrzelano.
Klasztor ograbiono, zakonników wywieziono wraz
z kilkuset wczeniej aresztowanymi osobami.
Prezydent miasta Stanis³aw Widacki, aresztowany i uwiêziony, zagin¹³ bez wieci. Przez
dworzec kolejowy jecha³y na wschód towarowe
poci¹gi z jeñcami polskimi... Natychmiast zniszczono przy u¿yciu czo³gów pomnik Pi³sudskiego. Sklepy tarnopolskie szybko ogo³ocone zosta³y ze wszystkiego. NKWD przyst¹pi³ do rewi-

czym ich rozstrzelano). Eksterminacja tarnopolskich ¯ydów zakoñczy³a siê likwidacj¹
w 1943 r. getta, za³o¿onego dwa lata wczeniej. Bardzo cenn¹, XVII-wieczn¹ synagogê spalono.
Arbeitsamt prowadzi³ wysy³kê na przymusowe roboty do Niemiec. Na prze³omie 1941/
/42 r. reaktywowano na Tarnopolszczynie
ZWZ, przemianowane w lutym 42 na Armiê
Krajow¹. Wobec likwidacji szkolnictwa polskiego (Niemcy pozostawili tylko jedn¹ szko³ê
dokoñczenie na s. 66
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WIELCY POLACY Z ZIEMI TARNOPOLSKIEJ
KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ (18901963), ur.
w Tarnopolu. Studia na Uniwersytecie Lwowskim
(uczeñ prof. K. Twardowskiego). Filozof zajmuj¹cy
siê logik¹, semantyczn¹ teori¹ jêzyka i metodologi¹
nauk. 192839 profesor UJK we Lwowie, po II wojnie
profesor uniwersytetów w Poznaniu (tak¿e rektor)
i Warszawie.
KAZIMIERZ BADENI hrabia (18461909), ur.
w Surochowie k. Jaros³awia, w³aciciel Buska. Studia prawnicze w Krakowie i tu pierwsza praca w delegaturze Namiestnictwa, potem starosta w ¯ó³kwi
i Rzeszowie. 188895 namiestnik Galicji, 189597
premier Austro-Wêgier. Stoj¹c na stanowisku polskiego charakteru kraju, d¹¿y³ do znalezienia ugody
z Rusinami. W Czechach realizowa³ program przyznania jêzykowi czeskiemu równouprawnienia z niemieckim. Wymusi³ zgodê cesarza na sprowadzenie
zw³ok Mickiewicza na Wawel (1890).
STANIS£AW BADENI hrabia (18501912), ur.
w Surochowie k. Jaros³awia, w³aciciel Radziechowa. Studia prawnicze i filozoficzne w Krakowie.
Pose³ na galicyjski Sejm Krajowy, do¿ywotni cz³onek austriackiej Izby Panów. 18951901 i 190312
marsza³ek krajowy (przewodnicz¹cy Sejmu). Uporz¹dkowa³ finanse Galicji, zyski obraca³ na cele
owiatowe i gospodarcze. Doprowadzi³ do odzyskania dla kraju Wawelu (1898) i rozpoczêcia restauracji zamku. Dziêki jego staraniom zosta³y na Wawel
sprowadzone prochy J. S³owackiego.
EUGENIUSZ BAZIAK (18901962), ur. w Tarnopolu. Arcybiskup-metropolita lwowski obrz¹dku
rzymskokatolickiego (od 1944, wczeniej biskup pomocniczy, od 1946 w Lubaczowie), administrator archidiecezji krakowskiej (od 1951) i metropolita
(1962). Internowany i wiêziony przez w³adze komunistyczne, pochowany w Katedrze Wawelskiej 
patrz CL 2/96 i 3/02.
LEON BILIÑSKI (18461923), ur. w Zaleszczykach. Prawnik i ekonomista, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. Pracowa³ w Namiestnictwie, od
1877 profesor uniwersytetu, rektor, cz³onek Sejmu
Galicyjskiego. Od 1892 prezydent dyrekcji austriackich kolei pañstwowych, od 1895 minister skarbu
Austrii (dwukrotnie), gubernator Banku Austrowêgierskiego. Cz³onek austr. Izby Panów, prezes
Ko³a Polskiego w parlamencie wiedeñskim. W odrodzonej Polsce by³ ministrem skarbu (1919), uporz¹dkowa³ skarbowoæ polsk¹.
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ALEKSANDER BRÛCKNER (18561939), ur.
w Brze¿anach. Historyk jêzyka i pimiennictwa staropolskiego, odkrywca jego najstarszych zabytków.
Docent Uniwersytetu Lwowskiego, od 1881 profesor uniwersytetu w Berlinie  patrz CL 4/01.
IGNACY DASZYÑSKI (18661936), ur. w Zbara¿u. Czo³owy socjalista polski, wybitny mówca.
Wydalony z gimnazjum w Stanis³awowie, zarobkowa³ w Drohobyczu i Lwowie. Studia przyrodnicze
w Krakowie i Zurychu. Dzia³acz zwi¹zany z lewic¹
od lat m³odzieñczych, propagowa³ idee socjalistyczne w trzech zaborach i w skupiskach polskich emigrantów na ca³ym wiecie. Od 1879 pose³ do parlamentu wiedeñskiego. Wyodrêbni³ galicyjsk¹ organizacjê socjalistyczn¹ z austriackiej, nada³ jej charakter patriotyczny, wi¹¿¹c siê z ruchem patriotycznym
i Pi³sudskim. W 1918 twórca i premier rz¹du lubelskiego, w 1920 wicepremier. W Polsce niepodleg³ej
pose³ i marsza³ek Sejmu.
FRANCISZEK KLEEBERG (18881941), ur.
w Tarnopolu. Genera³ brygady, bohater kampanii
wrzeniowej 1939 r., dowódca w ostaniej wygranej
w bitwie pod Kockiem. Patrz Sylwetki.
TADEUSZ KOMOROWSKI-BÓR (18951966),
ur. w maj¹tku Chorobrów k. Brze¿an. Genera³ dyw.
Studia w Akademii Wojskowej w Austrii. W I wojnie
w wojsku austriackim na froncie rosyjskim, od 1918
w WP. W latach 20. na stanowiskach dowódczych
w Jaworowie, Czortkowie, Trembowli. Od 1933 pu³kownik  d-ca Pu³ku U³anów Ma³opolskich, od 1938
komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudzi¹dzu. We wrzeniu 1939 walczy³ w ramach Armii Lublin, unikn¹³ niewoli. Wspó³organizowa³ konspiracjê wojskow¹ w Krakowie, komendant ZWZ
obsz. nr 4 (Krakowskie i l¹sk). W 1941 jako genera³, z-ca komendanta g³ównego ZWZ w Warszawie,
a po aresztowaniu gen. S. Roweckiego dowódca
AK. Opracowa³ akcjê Burza, podj¹³ decyzjê rozpoczêcia Powstania Warszawskiego. Od X 1944 w niewoli niemieckiej. Od 1945 na emigracji w Londynie.
Zajmowa³ stanowiska Naczelnego Dowódcy PSZ
oraz premiera rz¹du emigracyjnego (194749).
JÓZEF KORZENIOWSKI (17971863), ur.
w Brodach. Pisarz, dramaturg, pedagog. Wykszta³cony w Liceum Krzemienieckim, by³ póniej jego
profesorem, a¿ do likwidacji uczelni. Od 1833 by³
profesorem uniwersytetu kijowskiego, jednak usuniêty z powodów poltycznych, od 1846 dyrektorem

gimnazjum w Warszawie. Wspó³pracowa³ z A. Wielopolskim nad organizacj¹ szkolnictwa w Królestwie
Polskim. Praca literacka zyska³a mu opiniê jednego
z najwybitniejszych prozaików polskich XIX w. Najwa¿niejsze dzie³a: dramat Karpaccy górale (1840),
powieci Spekulant i Kollokacja (18456).
KAZIMIERZ MICHA£OWSKI (19011981), ur.
w Tarnopolu. Archeolog, odkrywca zabytków w p³n.
Afryce. Studiowa³ na UJK we Lwowie, pog³êbia³ studia za granic¹. W 1919 obroñca Lwowa. Praca naukowa do stopnia docenta we Lwowie. Od 1930 na
Uniwersytecie Warszawskim, profesor, kierownik
Katedry Archeologii Klasycznej (po II wojnie  ródziemnomorskiej). Przed i po wojnie organizowa³
wielokrotne kampanie wykopaliskowe w Egipcie,
Nubii i Syrii (Palmira). Sta³ na czele miêdzynarodowego komitetu ekspertów dla ocalenia wi¹tyni
w Abu Simbel oraz kierowa³ rekonstrukcj¹ wi¹tyni
Hatszepsut w Egipcie. W Faras (Nubia) odkry³ wi¹tyniê ze s³ynnymi freskami z VIIIXIII w. (WZ)
LEON PINIÑSKI hrabia (18571938), ur. we
Lwowie, w³aciciel maj. Grzyma³ów. Profesor prawa
rzym. na Uniwersytecie Lwowskim, 18981903 namiestnik Galicji. Kolekcjoner, swoje zbiory ofiarowa³
Wawelowi, Ossolineum i in.  patrz CL 1/01.
W£ADYS£AW RUBIN ksi¹dz (19171990), ur.
w Tokach k. Podwo³oczysk. Kardyna³, dostojnik watykañski. Studiowa³ prawo i teologiê na UJK we
Lwowie. Po agresji sowieckiej deportowany do ³agru na Syberii. ZSRR opuci³ z armi¹ Andersa, dokoñczy³ studia teologiczne w Bejrucie, wywiêcony
1946 jako kap³an archidiec. lwowskiej. Doktorat prawa kan. na Pap. Uniwersytecie Gregoriañskim
w Rzymie. Pracowa³ jako misjonarz Polaków we
W³oszech, od 1959 rektor Pap. Kolegium Polskiego
w Rzymie. Od 1956 biskup-delegat dla duszpasterstwa Emigracji, dociera³ do wszystkich zak¹tków
wiata. Od 1979 kardyna³, prefekt Kongregacji dla
Kocio³ów Wschodnich. Pochowany w Lubaczowie.
EDWARD RYDZ-MIG£Y (18861941), ur.
w Brze¿anach. Marsza³ek Polski, naczelny wódz.
Szko³y w Brze¿anach, studia na ASP i UJ w Krakowie. Za m³odu dzia³acz socjalistyczny i niepodleg³ociowy, cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego we Lwowie
(191214). Pi³sudczyk, od 1914 uczestnik walk, od
1918 genera³. 191820 udzia³ w walkach polsko
ukraiñskich i polsko-bolszewickich. W bitwie pod
Brodami jego oddzia³y powstrzyma³y Budionnego
i odpar³y zagro¿enie Lwowa. Od 1929 inspektor
armii, zastêpca Pi³sudskiego. Od 1935 generalny
inspektor si³ zbrojnych, od 1939 marsza³ek. We wrzeniu 1939 opuci³ Polskê, ale w 1941 powróci³ do

Warszawy, staj¹c na czele Obozu Polski Walcz¹cej.
Wkrótce zmar³, pochowany na Pow¹zkach jako
Adam Zawisza.
JAN SOBIESKI (16291696), ur. na zamku
w Olesku, król polski. Studiowa³ na Akademii Krakowskiej, pozna³ liczne kraje zach. Europy i Turcjê.
164853 i 1660 udzia³ w bitwach z Kozakami, Tatarami, Turkami, a 165660 ze Szwedami (jako pu³kownik). Starosta jaworowski, stryjski, pose³ na sejmiki. Od 1665 marsza³ek, od 1666 hetman polny
koronny. Po zwyciêstwie nad Kozakami pod Podhajcami  wielki hetman koronny. 167172 zwyciêstwa nad Tatarami. Pod wp³ywem ¿ony Marii Kazimiery dArquien (Marysieñki) zwi¹za³ siê ze stronnictwem francuskim, by³ przeciwnikiem króla Micha³a Winiowieckiego. Po zdobyciu przez Turków
Kamieñca Podolskiego (1672) utraci³ popularnoæ,
ale j¹ odzyska³ po zwyciêstwie pod Chocimiem
(1673). Po mierci króla Micha³a obrany (1674)
królem Polski jako Jan III. 167476 powstrzyma³
najazd turecki na Ukrainie i pod Lwowem (Lesienice 1674) oraz pod ¯urawnem. Poniós³ niepowodzenia w polityce wobec Prus, Wêgier oraz w stosunkach z Francj¹, zwi¹za³ siê z Austri¹. 1683 jako
naczelny dowódca wojsk polskich, austriackich
i niemieckich rozbi³ oblê¿enie tureckie pod Wiedniem (powstrzymuj¹c agresjê islamu na Europê),
ale politycznie dla Polski nie wyzyskane. Odt¹d
liczne niepowodzenia polityczne i militarne, utrata
ziem zadnieprzañskich (1686), nieporozumienia
z magnateri¹, za³amanie planów dynastycznych.
Zmar³ 1696, pochowany na Wawelu.
Unowoczeni³ strukturê i uzbrojenie wojska polskiego. By³ doskona³ym taktykiem. Jego listy do
Marysieñki s¹ wartociowym dzie³em literackim.
IGNACY TOKARCZUK ksi¹dz, ur. w £ubiankach Wy¿szych k. Zbara¿a (1918). Seminarium duchowne i studia na UJK we Lwowie. 1961 ordynariusz przemyski, od 1992 arcybiskup-metropolita 
patrz CL 1/03.
JÓZEF WITTLIN (18961976), ur. w Dmytrowie k. Radziechowa. Po latach m³odzieñczych we
Lwowie przeniós³ siê do £odzi, potem do Warszawy.
Pisarz i poeta  cz³onek grupy Skamander; eseista, t³umacz, wspó³pracownik Wiadomoci Literackich. Najwa¿niejsze dzie³a: Sól ziemi, Mój Lwów,
tomy esejów. Wiele podró¿owa³, wojna zasta³a go
we Francji. Od 1941 do mierci w Nowym Jorku,
pracowa³ dla Radia Wolna Europa.
Maria Klara Bohomolec, Witold Zieliñski (WZ, skrót),
Polski S³ownik Biograficzny
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WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE
W LICZBACH
Dane wg Ma³ego Rocznika Statystycznego 1939 r.
Ludnoæ wg jêzyka ojczystego w 1931 r. w tys.
Ogó³em

Polski

Ukraiñski

Ruski

¯ydowski Niemiecki

Inne

Ogó³em

1600,4

789,1
49,3%

402,0
25,1%

326,2
20,4%

78,9
4,9%

2,7
0,2%

1,5
0,1%

W miastach

271,8

158,5
53,3%

27,9
10,3%

25,2
9,3%

59,6
21,9%

0,3
0,1%

0,3
0,1%

W wioskach

1328,6

630,6
47,5%

374,1
28,1%

301,0
22,7%

19,3
1,5%

2,4
0,2%

1,2
0,1%

Ogó³em

49,3%

25,1 + 20,4 = 45,6%

4,9 + 0,2 + 0,1 = 5,2%

Administracyjny podzia³ na powiaty w 1931 r.
Lp.

Powiat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Borszczów
Brody
Brze¿any
Buczacz
Czortków
Kamionka Strum.
Kopyczyñce
Podhajce
Przemylany
Radziechów
Ska³at
Tarnopol
Trembowla
Zaleszczyki
Zbara¿
Zborów
Z³oczów
Ogó³em
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Powierzchnia
w km2

Ogó³ ludnoci
w tys.

Mieszkañcy
na 1 km2

1067
1125
1135
1208
734
1000
841
1018
927
1022
876
1231
789
684
740
941
1195

103,3
91,3
103,8
139,1
84,0
82,1
88,6
95,7
89,9
69,3
89,2
142,2
84,3
72,0
65,6
91,4
118,6

97
97
81
91
115
114
82
105
94
97
68
102
116
107
89
87
99

16533

1600,4

97

Piotr Korpanty

TURYSTA NA ZIEMI TARNOPOLSKIEJ
Przemiana ustrojowa, która nast¹pi³a w Polsce w latach osiemdziesi¹tych,
wprowadzi³a kolosalne zmiany nie tylko
w sferze politycznej i gospodarczej, ale
wywar³a te¿ wielki wp³yw na mentalnoæ
i ¿ycie prywatne Polaków i polskich rodzin. Jednym z objawów tych zmian jest
zwiêkszenie czêstotliwoci wyjazdów
wypoczynkowych i turystyczno-poznawczych poza miejsce zamieszkania,
a w szczególnoci za granicê. Du¿y wp³yw
na to zjawisko ma poprawa sytuacji materialnej du¿ej czêci spo³eczeñstwa, ³atwiejszy dostêp do paszportu, bardziej
otwarte granice. Wiele osób wyje¿d¿a na
zagraniczne urlopy pobytowe, imprezy
kulturalne i sportowe, organizowane bli¿ej czy dalej od naszego kraju. Du¿ym
powodzeniem ciesz¹ siê równie¿ objazdowe wycieczki turystyczne do godnych
obejrzenia miejsc w ró¿nych krajach,
gdzie czêsto mo¿na podziwiaæ obiekty
zabytkowe stworzone przez dawno ju¿
wymar³e cywilizacje. Warto zwróciæ te¿
uwagê na pielgrzymki, których szlak prowadzi do ziemi w³oskiej i papieskiego
Rzymu, Ziemi wiêtej i sanktuariów po³o¿onych w wielu krajach Europy i innych
kontynentów.

W moim przypadku, w wyniku wyj¹tkowego zafascynowania problematyk¹ kresow¹, wyjazdy poza obecn¹ wschodni¹ granicê sta³y siê regu³¹, co pozwoli³o mi  nawet
przy amatorskich mo¿liwociach czasowych
i finansowych  na dosyæ wnikliwe poznanie i udokumentowanie wa¿niejszych miejscowoci kresowych.
Wycieczki-pielgrzymiki o ró¿nych programach, przemierzaj¹ce ró¿ne terytoria, czêsto przecina³y poszczególne fragmenty województwa tarnopolskiego. Mimo ¿e niektóre powiaty pozna³em bardziej, inne mniej
dok³adnie, da³o mi to doæ klarowny obraz
ziemi tarnopolskiej, która w okresie miêdzywojennym by³a najbardziej na po³udniowy
wschód wysuniêtym województwem Polski.
Na po³udniu granicê regionu z Rumuni¹
i województwem stanis³awowskim wyznacza
Dniestr, a na wschodzie, od strony Rosji
Sowieckiej, graniczn¹ rzek¹ by³ Zbrucz.
Choæ przez tamopolskie nie przebiega pasmo wysokich wzniesieñ Karpat Wschodnich, a wiêkszoæ terenów zajmuje p³askowy¿ Wy¿yny Podolskiej, to pofalowanie
pó³nocnej czêci p³yty czarnomorskiej w postaci pasm Go³ogór i Woroniaków siêgaj¹cych wysokoci powy¿ej 450 m n.p.m. oraz
g³êbokie jary rzeczne i zapadliska tereno-

Zaznaczyæ jednak trzeba, ¿e tendencja
ta w ma³ym tylko stopniu dotyczy polskich
ziem kresowych, znajduj¹cych siê obecnie
na terenie pañstw powsta³ych wskutek rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego, który zagarn¹³ du¿¹ czêæ naszego kraju po II wojnie
wiatowej. Do wyj¹tku nale¿¹ biura turystyczne, które podejmuj¹ ryzyko organizowania wyjazdów na tamte ziemie. Sk³ada
siê na to wiele przyczyn, z których najwa¿niejsza to niski poziom, a wysokie ceny
bazy hotelowej. W zwi¹zku z powy¿szymi
faktami wyjazdy na Kresy odbywaj¹ siê najczêciej na zasadach amatorskich, co powoduje, ¿e pocz¹tkowy entuzjazm w zderzeniu z trudnociami topnieje coraz bardziej, ustêpuj¹c miejsca rosn¹cemu zniechêceniu.

Zamek w Podhorcach
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Koció³ w klasztorze dominikañskim w Podkamieniu

we, szczególnie widoczne i efektowne w po³o¿onych we wschodniej czêci województwa nadzbruczañskich Miodoborach  przybieraj¹ pozory krajobrazów górskich.
Przez pó³nocn¹ czêæ Tarnopolszczyzny
przebiega europejski dzia³ wód, rozdzielaj¹cy zlewisko Ba³tyku, reprezentowane przez
Bug (posiadaj¹cy efektowne ród³o w Werchobu¿u), oraz Morza Czarnego  z Dniestrem, maj¹cym charakter rzeki ¿eglownej,
wykorzystywanej jako unikatowy szlak turystyczny, wraz z jego pó³nocnymi dop³ywami: Gni³¹ i Z³ot¹ Lip¹, Koropcem, Stryp¹,
D¿urynem, Seretem z Gniezn¹, Niecz³aw¹
oraz Zbruczem.
Na terenie województwa tarnopolskiego
znajduje siê wiele miejsc, które przesz³y do
historii Polski. Szczególnie w XVII w.  kiedy ziemie te by³y nara¿one na czêste najazdy kozackie, tureckie i tatarskie  liczne
zamki, które do dzi mo¿na podziwiaæ w postaci monumentalnych ruin, by³y wielokrotnie oblegane, zdobywane i odzyskiwane.
Z wydarzeñ historycznych tych czasów nale¿y wymieniæ przede wszystkim bitwê pod
Zbara¿em w 1649 r. oraz dwie bitwy pod
Podhajcami w 1666 i 1698 roku. W czasie
wojny bolszewickiej 1920 r. w szczególnoci przez pó³nocn¹ czêæ województwa przetacza³y siê po³udniowe zagony wojsk sowieckich, zmierzaj¹ce w kierunku Lwowa. Najbardziej znane miejsce bitewne tych czasów to polskie Termopile pod Zadwórzem.
Uczestnikami wyjazdów na kresowe tereny m.in. województwa tamopolskiego s¹
najczêciej dawni mieszkañcy tych terenów,
ekspatriowani po zakoñczeniu ostatniej wojny wiatowej na tereny Polski w jej obecnych granicach, oraz przedstawiciele kolejnych pokoleñ ich rodzin, którzy  przede
wszystkim w miejscach swojego pochodzenia  poszukuj¹ korzeni, tradycji i wspomnieñ. Inn¹ kategori¹ cz³onków grup wycieczkowych to ludzie nie maj¹cy bezporednich zwi¹zków rodzinnych z Kresami. Kieruj¹c siê ró¿nymi przes³ankami staraj¹
siê, w wiêkszym lub mniejszym stopniu,
poznaæ poszczególne miejscowoci le¿¹ce
na trasach ró¿norodnych wyjazdów. Patrz¹c
bardziej okiem turysty, mo¿na na terenach
województwa tarnopolskiego odszukaæ
sanktuaria i miejsca kultu, zamki i pa³ace,
czasem zachowane w dobrym stanie, ale
niejednokrotnie sprawiaj¹ce wra¿enie pozo-

sta³oci po cywilizacji, której istnienie zosta³o nagle i tragicznie przerwane.
Jad¹c od strony przejcia granicznego
w Medyce, poprzez Lwów, g³ówne i symboliczne miasto Kresów po³udniowo-wschodnich, bardzo szybko  z czego czêsto nie
zdajemy sobie sprawy  dociera siê do pó³nocnych krañców województwa tarnopolskiego. G³ówna trasa bowiem, biegn¹ca
w kierunku Równego, a dalej Kijowa, przebiega przez tereny pó³nocne Tarnopolszczyzny, le¿¹ce ju¿ poza P³yt¹ Podolsk¹. Znajduj¹ siê tam powiaty: Kamionka Strumi³owa, Radziechów i Brody. W Kamionce
(dzisiaj nazywanej Busk¹) w kociele parafialnym odtworzono sanktuarium Pana Jezusa z pobliskiego Milatyna. Le¿¹ce blisko
trasy miasteczko Busk ma star¹ historiê i ciekawe po³o¿enie w wid³ach Bugu i Pe³twi.
W powiecie radziechowskim ¿yli i zostali pochowani: Kornel Ujejski w Paw³owie i gen.
Józef Dwernicki w £opatynie. W Brodach,
miecie ¯ó³kiewskich i Koniecpolskich, zachowa³y siê ruiny potê¿nego zamku, a niedaleki Podkamieñ s³awny by³ z sanktuaryjnego klasztoru dominikañskiego, otoczonego potê¿nymi fortyfikacyjnymi umocnieniami.
Wyje¿d¿aj¹c ze Lwowa do Tarnopola
szlakiem ³yczakowskim odwiedziæ mo¿na
powiaty:
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Przemylany, Z³oczów i Zborów. W powiecie przemylañskim warto zobaczyæ
przede wszystkim wirz z dobrze zachowanym zamkiem oraz kocio³em. Poprzez
Wy¿niany, gdzie zachowa³ siê jeden z najstarszych kresowych kocio³ów z 1400 r.,
mo¿na dojechaæ do miejsca bitwy pod Zadwórzem z 17 sierpnia 1920 roku. W Z³oczowie, oprócz zabytkowych kocio³ów, zachowa³ siê zamek bastionowy budowany
przez Jakuba Sobieskiego, ojca króla Jana III. W z³oczowskim powiecie wa¿nymi
miejscowociami, czêsto odwiedzanymi
przez polskich turystów, s¹: Olesko z zamkiem, w którym urodzi³ siê w r. 1629 Jan Sobieski, oraz kocio³em parafialnym i zespo³em klasztornym kapucynów. A dalej Podhorce z zamkiem wzniesionym przez hetmana Stanis³awa Koniecpolskiego oraz
rotundowym kocio³em fundowanym przez
Wac³awa Rzewuskiego. W powiecie zborowskim warto zobaczyæ  zrujnowane niestety
 zamki w Pomorzanach i Za³ocach. Po³o¿ony niedaleko Tarnopola Zbara¿ to miejsce legendarnej obrony Polaków przed wojskami kozacko-tatarskimi. Zachowa³ siê tam
XVII-wieczny zamek oraz zespó³ klasztorny
bernardynów.
Tarnopol by³ w czasie ostatniej wojny
bardzo zniszczony, a odbudowany zosta³
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w du¿ej mierze blokow¹ zabudow¹, bez poszanowania dawnych budowli, a nawet uk³adu urbanistycznego ródmiecia. Z zabytkowych obiektów zachowa³ siê zamek po³o¿ony nad stawem zasilanym wodami Seretu, unikalny koció³ dominikanów, fundowany
przez hetmana Józefa Potockiego, a tak¿e
dwie staromiejskie cerkwie. Mikuliñce, po³o¿one na po³udnie od Tarnopola, warto
odwiedziæ ze wzglêdu na koció³ o ciekawej
fasadzie barokowej, ruiny starego zamku
oraz pa³ac Reyów.
Jad¹c dalej w kierunku po³udniowym
zwiedziæ mo¿na powiaty: Trembowla, Czortków i Zaleszczyki. W Trembowli zachowa³
siê potê¿ny zamek, mê¿nie broniony przed
Turkami w 1675 r., zespó³ klasztorny karmelitów oraz cerkiew wiêtego Miko³aja.
Nieopodal, w Podgórzanach, Janowie i Budzanowie, znajduj¹ siê pozosta³oci obiektów o charakterze sakralno-obronnym.
W Czortkowie nad Seretem wznosi siê potê¿ny zamek, a tak¿e zobaczyæ mo¿na: koció³ dominikanów, synagogê i dwie drewniane cerkwie. W niedalekiej od Czortkowa
Jagielnicy zachowa³y siê pozosta³oci zamku obronnego oraz koció³ ufundowany
przez Kalinowskich. Zaleszczyki, miasto
o charakterze letniskowym i k¹pieliskowym,
ze wzglêdu na wyj¹tkowe warunki klimatyczne, dzi zaniedbane, najlepiej podziwiaæ
z wysokiego brzegu Dniestru opasuj¹cego
z trzech stron to miasto. W Czerwonogrodzie
atrakcj¹ jest wodospad D¿urynu oraz ruiny:
pa³acu Poniñskich, przebudowanego z XVIIwiecznego zamku, i kocio³a parafialnego.
W po³udniowo-zachodniej czêci województwa tarnopolskiego rozci¹gaj¹ siê powiaty:
Brze¿any, Podhajce i Buczacz. Brze¿any, po³o¿one nad Z³ot¹ Lip¹, posiadaj¹
pozosta³oci potê¿nego zamku obronnego,
na terenie którego stoi tragicznie zrujnowany koció³ z kaplicami grobowymi Sieniawskich. W centrum miasta zachowa³y siê
obiekty sakralne: koció³ parafialny i ormiañski, klasztor bernardynów, cerkiew oraz
ratusz. Podhajce, miejsce dwóch bitew
w XVII w., posiada obiekty sakralne, spe³niaj¹ce kiedy równie¿ funkcje obronne: koció³ (w stanie postêpuj¹cej ruiny), cerkiew
i synagogê. W Buczaczu, po³o¿onym malowniczo nad Stryp¹, znajduj¹ siê wznosz¹ce siê nad miastem ruiny zamku, koció³

Wnêtrze kocio³a zamkowego w Brze¿anach  stan dzisiejszy

o tych terenach, a przede wszystkim do czêstych wyjazdów poznawczych.
Wa¿ne jest równie¿, a¿eby chêæ poznania poszczególnych czêci dawnych
Kresów dotyczy³a nie tylko dawnych
mieszkañców tych ziem, ale stawa³a siê
coraz bardziej powszechna i zaszczepiona zosta³a m³odszym pokoleniom, bo
tylko wtedy mo¿na marzyæ o ci¹g³oci
historycznej i kulturowej Polski, której nie
mo¿na sobie wyobraziæ bez oderwanych
od Macierzy po II wojnie wiatowej ziem
kresowych, do których zalicza siê równie¿ Ziemia Tarnopolska.
Pomnik na grobie gen. Józefa Dwernickiego
w £opatynie

parafialny, cerkwie: Pokrowska, w. Miko³aja oraz klasztorna bazylianów, a tak¿e rokokowy ratusz. Zachowa³a siê leciwa lipa, pod
któr¹ podpisany zosta³ haniebny uk³ad buczacki w 1672 r. W powiecie znajduj¹ siê
dwie szczególnie warte obejrzenia miejscowoci: Potok Z³oty z zamkiem i kocio³em,
ufundowanymi przez Stefana Potockiego
i jego ¿onê Mariê Mohylankê, oraz Jaz³owiec z zespo³em zamkowym, gdzie za³o¿ony zosta³ klasztor ss. Niepokalanek, czcz¹cych figurê Matki Boskiej Jaz³owieckiej, oraz
kocio³em, gdzie ocala³a do dzi p³yta epitafijna kompozytora Miko³aja Gomó³ki.
W po³udniowo-wschodniej czêci województwa, na terenach nadzbruczañskich,
le¿¹ powiaty: Ska³at, Kopyczyñce i Borszczów. W Ska³acie zachowa³ siê czterobasztowy zamek, a najwiêksz¹ atrakcj¹ krajobrazow¹ powiatu ska³ackiego s¹ Miodobory, najwy¿sze pasmo wzgórz na Podolu,
ze ska³ami wapiennymi o zró¿nicowanych
kszta³tach. W kopyczynieckim powiecie
warto zwiedziæ Husiatyn nad samym Zbruczem, gdzie zachowa³ siê koció³ rzymskokatolicki, cerkiew i synagoga, oraz pobliski
Sidorów z zamkiem i kocio³em Kalinowskich. W powiecie borszczowskim zachowa³o siê kilka zamków obronnych: w Skale, Wysuczce, Kudryñcach i Krzywczu, gdzie
dodatkow¹ atrakcj¹ jest zespó³ jaskiñ kryszta³owych o ³¹cznej d³ugoci komór i korytarzy powy¿ej 30 km.
Najbardziej wysuniête na po³udniowy
wschód tereny powiatu borszczowskiego,
a zarazem województwa tarnopolskiego
i Polski by³y Okopy wiêtej Trójcy, gdzie
schodzi³y siê wody Dniestru i Zbrucza oraz
granice trzech pañstw: Polski, Rosji Sowieckiej i Rumunii. Mo¿na tu obejrzeæ pozosta³oci fortyfikacji z koñca XVII w., z czasów,
gdy Kamieniec Podolski pozostawa³ w rêkach tureckich. W okolicy Okopów rozpoczyna siê, ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ Zbrucza, staro¿ytny wa³ Trajana, bêd¹cy pami¹tk¹ ekspansji rzymskiej na te tereny w I w. po Chrystusie.
Przedstawione powy¿ej w telegraficznym
skrócie notatki o wartych obejrzenia miejscach województwa tarnopolskiego nie s¹
w stanie wyczerpaæ problematyki z tym zwi¹zanej. Chêæ poznania ziemi tarnopolskiej
powinna zmobilizowaæ do zag³êbienia siê
w literaturê zawieraj¹c¹ pe³niejsz¹ wiedzê
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go pt. Brze¿any i Kresy P³d.-Wsch. Rzeczypospolitej Polskiej 19181919 (Lwów 1935,
nak³adem Biblioteki Kresowej).
Stanis³aw Wiszniewski zosta³ aresztowany przez Ukraiñców w Brzeanach w noc
sylwestrow¹ 1918 roku  jako jeden z wielu
aresztowanych Polaków. Byli wród nich
podoficerowie legionowi, inteligencja, ksiê¿a, m³odzie¿. W wiêto Trzech Króli przewieziono ich z Brze¿an do Tarnopola i zakwaterowano w budynku gimnazjum przy ul.
3. Maja. Wiszniewski pisze w swojej ksi¹¿am wielki sentyment do Tarnopola ce: Na szczêcie ju¿ po kilku dniach zjawi³y
 miasta, z którym moja rodzina siê dobre duchy opiekuñcze i co dnia m³oby³a przez wiele lat zwi¹zana. Mat- dziusie panienki tarnopo³anki, bez wzglêdu
ka wspomina³a ze wzruszeniem swoje dzie- na mróz, nieg, zadymkê, ci¹gnê³y z ca³ych
ciñstwo tam spêdzone. Jej ojciec Ludwik si³ wielkie baniaki z doskona³¹ zup¹ z ró¿Jedliñski, o¿eniony z Eugeni¹ z Majewskich, nemi dodatkami i wraz ze starszemi paniamia³ dziesiêcioro dzieci. Najm³odsz¹ by³a mi rozdawa³y jad³o pomiêdzy wiêniów cymoja matka, Zofia. Mieszkali we Lwowie przy wilnych i wojskowych, których z ka¿dym
ul. Szeptyckich. Ludwik Jedliñski by³ urzêd- dniem przybywa³o coraz wiêcej.
nikiem Florianki  Szlacheckiego TowarzyWiêniowie do wykarmienia byli te¿
stwa Asekuracyjnego. W 1917 r. obj¹³ kie- w wiêzieniu s¹dowym i na Pu³kownikówce.
rownictwo oddzia³u Florianki w Tarnopolu Wielu by³o chorych. Zacz¹³ grasowaæ tyfus.
i przeniós³ siê tam z rodzin¹. Zamieszkali Wiszniewski pisze: Nic to, ¿e jedn¹ i drug¹
w du¿ym domu w centrum miasta przy ul. zmog³a ta straszna choroba, w ich miejsce
A. Mickiewicza 5. Oprócz Florianki mieci- zawsze znalaz³a siê i stanê³a do roboty
³o siê tam kasyno. Przed wjazdem by³ du¿y nastêpna. Gdy dwie m³odziutkie panny Jeklomb, w tyle ogród z zabudowaniami go- dliñskie zosta³y zaka¿one tyfusem, w ich
spodarczymi.
miejsce najm³odsza siostrzyczka dwunastoWiadomoci o losach rodziny Jedliñskich letnia (Zofia) wprzêgnê³a siê do sanek i ci¹w tych latach znalaz³am we wspomnieniach, gnê³a wielki baniak dla wiêniów, a¿ sama
spisanych przez ich syna dr. Jacka Jedliñ- równie¿ ladem swoich sióstr musia³a na
skiego i w ksi¹¿ce Stanis³awa Wiszniewskie- tyfus po³o¿yæ siê do ³ó¿ka.
Wielu jeñców zmar³o
w obozach w Tarnopolu,
Mikuliñcach i Strusowie,
a tak¿e wielu ludzi dobrej
woli, którzy nieli pomoc
jeñcom z ramienia Czerwonego Krzy¿a czy Polskiej Narodowej Organizacji. W tych dniach terroru
ukraiñskiego i szerz¹cej
siê zarazy polskie spo³eczeñstwo Tarnopola zda³o egzamin z patriotyzmu
i powiêcenia dla sprawy
narodowej. Ca³y ciê¿ar
pracy spad³ na kobiety tarnopolskie, które odwa¿nie
spe³nia³y swój obowi¹zek,
szczególnie gdy w marcu
1919 r. prawie wszystkich
Gmach s¹du w Tarnopolu (pocztówka przedwojenna)

MIASTO
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mê¿czyzn z Polskiego Komitetu uwiêziono.
Komitet wydawa³ 1500 obiadów dziennie,
rozdziela³ odzie¿ i bieliznê. Panie tarnopolskie prowadzi³y szwalniê. By³ te¿ szpitalik
dla Polaków. Tamopolanie dzielili siê z potrzebuj¹cymi ostatni¹ kromk¹ chleba. Opiekowali siê tymi, którzy chorzy na tyfus umierali z daleka od swoich. Dla pamiêci potomnych S. Wiszniewski podaje spis pañ pe³ni¹cych ofiarn¹ s³u¿bê narodow¹; wród nich
wymienia Olgê i Zofiê (moj¹ matkê) Jedliñskie. Do Tarnopola spêdzono jeñców wojskowych i cywilnych z Borys³awia, Brze¿an,
Jaros³awia, Kamionki, Przemylan, Sambora, Sokala, Stryja i innych miast. W polskich
domach przebywali gocie wydobyci z wiêzienia, którzy nie mogli wyjechaæ z Tarnopola, gdy¿ byli pod nadzorem wojskowej
policji ukraiñskiej.
Pan Wiszniewski w lutym 1919 r. uzyska³ glejt w³adz ukraiñskich, zwalniaj¹cy
z obozu internowania z prawem zamieszkania w Tarnopolu, z obowi¹zkiem meldowania siê dwa razy dziennie w komendzie

¿andarmerii. Pisze on: W nocy przybylimy
do Tarnopola, gdzie serdecznie, jakby dawno oczekiwany cz³onek rodziny, przyjêty zosta³em w gocinne progi p. Jedliñskiego,
naczelnika Oddz. Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeñ, któremu
trzy m³ode córki prowadzi³y gospodarstwo,
zajmuj¹c siê tak¿e opiek¹ nad wiêniami
w miecie. ¯ona p. Jedliñskiego przebywa³a poza terytorium walk ukraiñskich,
odciêta niespodziewanym wybuchem nowej wojny i ju¿ nie mog³a dostaæ siê do
mê¿a i dzieci. S. Wiszniewski zamieszka³
u Jedliñskich, wreszcie w marcu 1919 roku,
na podstawie wiadectw lekarskich, wystawionych przez lekarza wojskowego (¯yda),
zosta³ oddany pod nadzór wojskowej policji w Brze¿anach i móg³ powróciæ do swego domu. Tam doczeka³ siê odwrotu wojsk
ukraiñskich.
Armia ukraiñska 15 lipca 1919 r. przesz³a przez Zbrucz na Wielk¹ Ukrainê. Po
d³ugiej nocy niewoli ziemia tamopolska zjednoczy³a siê wreszcie z Ojczyzn¹.

Anna Madej

Sport przed stu laty
Wojskowo-Cywilny Klub Sportowy „Kresy” w Tarnopolu
Przegl¹daj¹c kronikê naszej tarnopolskiej rodziny Spittal, prowadzon¹ przez
mego stryja, Boles³awa, natrafi³am na
dwa artyku³y  wspomnienia z roku 1937,
napisane w XXX-lecie Klubu Sportowego Kresy w Tarnopolu*. Napisali je moi
stryjowie (bracia dziadka), z których Eugeniusz Spittal** uwa¿a³ siebie za ojca
chrzestnego Kresów, natomiast jednym z za³o¿ycieli by³ jego brat dr Stanis³aw Spittal***.
Tak o genezie Kresów pisa³ Eugeniusz
Spittal:
Prawd¹ jest, i to niezaprzeczaln¹, ¿e
Kresy wyros³y z instynktownego, na wskro
m³odzieñczego pragnienia trudu fizycznego
i walki, z chêci stawienia czo³a niebezpieczeñstwu, z ¿¹dzy dokonania czynu wielkiego, sprawnoci¹ fizyczn¹ i wytrwa³oci¹
i odwag¹ wzbijaj¹cego siê ponad pospolity

poziom. A je¿eli w g³êbokich pok³adach dusz
naszych osiada³ przez d³ugie wieki anarchizm, kult skrajnego, nie poddaj¹cego siê
pod obowi¹zki indywidualizmu, je¿eli naród
nasz decentralizowa³ siê rozproszkowaniem
dusz niesprzêgniêtych wspóln¹ wol¹  to
Kresy, przeciwstawiaj¹c luzactwu, rozsypliwoci  karnoæ i pos³uch wprost ¿o³nierski, budz¹c marniej¹cy w nas instynkt gromadzki, uczy³y ¿ycia zrzeszonego i wypowiada³y wojnê starym narodowym na³ogom.
A Stanis³aw Spittal wspomina:
Prawdê powiedziawszy, to przed za³o¿eniem Kresów sportu w dzisiejszym tego
s³owa znaczeniu w Tarnopolu nie uprawiano. Grywa³o siê w palanta, który by³ ju¿ gr¹
arystokratyczn¹  i to rzadko, a stale grywa³o siê w kiczkê. Kiczka to by³a popularna
gra, absorbuj¹ca wolne chwile pogodnych
popo³udni, a nawet ca³ych wolnych od nauki
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Gmach Soko³a w Tarnopolu

dni. Kiczka odchodzi³a, pocz¹wszy od rekolekcyj wielkanocnych, a¿ do koñca roku
szkolnego, by zmartwychwstaæ znowu po
wakacjach i trwaæ do pónej, s³otnej jesieni.
Poza tym uprawia³o siê gimnastykê w Sokole tamopolskim. Ka¿dy z m³odych gimnazjalistów rwa³ siê do tej gimnastyki, choæ
by³a ona przedmiotem nadobowi¹zkowym.
Ale m³odzie¿ ówczesna by³a pe³na ¿ycia
i werwy, wiêc chêtnie wy³amywa³a koci na
sali gimnastycznej w Sokole, pod okiem
specjalistów; starego ju¿ Szytyliñskiego,
Domaradzkiego Antka, Kulikowskiego, Romañskiego (Smoka) i póniej Juzwy. (...)
I w tych to w³anie murach Soko³a tamopolskiêgo (...) zrodzi³a siê myl za³o¿enia s³awnej, studenckiej dru¿yny pi³karskiej. A ¿e
myl równa³a siê chêci, a chêæ w umys³ach
zapalnych, bo m³odych, wnet zmieni³a siê
w czyn, nie dziw, ¿e szybko zorganizowa³a
siê dru¿yna kopi¹cych w pi³kê, pod kierownictwem nauczyciela gimnastyki w Sokole, Kulikowskiego Mieczys³awa (organizacj¹ zaj¹³ siê prof. Medyñski Aleksander).
Skromna grupka kilku uczniów gimnazjalnych z 46 klasy niebawem zmieni³a siê
w gromadê fanatyków pi³ki no¿nej. B³onia
ko³o miejskiego parku, tzw, baraki, sta³y
siê miejscem zbornym pi³karzy, Z groszowych sk³adek zakupiono pi³ê, nad któr¹ znêcalimy siê niemi³osiernie. Z rozpaczy nad
naszymi wiadomociami pi³karskimi pêka³a
w niej dusza, któr¹ kleili specjalici, w³aciciele rowerów i kleju odpowiedniego, p³aszcz
zaszywali sami gracze...
A ¿e gromada nasza przecie¿ incognito
wystêpowaæ nie mog³a, musielimy stwo-
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rzyæ firmê, daæ szyld. Po doæ ¿ywych debatach (...), czy przybraæ
nazwê Czarnych czy Pogoni
itd., zgodzilimy siê wreszcie na
Kresy. (...)
Poza pi³k¹ no¿n¹ uprawialimy jeszcze rzut dyskiem, kul¹,
biegi i skoki. Wszystkie wyczyny
cz³onków tego klubu by³y tak znakomite i tak dalekie od przeciêtnych, jak dalek¹ jest fantazja od
rzeczywistoci  ¿e lepiej o tym
nie wspominaæ.
Po bandzie kopaczy i nazwie
przysz³a kolej na odznakê: balon
przepasany wstêg¹ z napisem
Kresy  a potem zmienilimy koszulki z czerwonych na bia³e w czarne pasy
przy czarnych spodenkach, dla reprezentacyjnej dru¿yny, no i buty na prawdziwe, footballowe. Bo w pocz¹tkach kopa³o siê zwyczajnymi trzewikami, które z ¿a³oci rozdziawia³y nosy, a spodenki by³y obciêtymi
powy¿ej kolan starymi spodniami uniformowymi. W pocz¹tkach cis³y podzia³ na dru¿yny I i II w³aciwie nie istnia³. W I dru¿ynie
nie grali specjalnie najlepsi gracze, lecz
posiadacze prawdziwych butów footballowych, zakupionych za w³asne pieni¹dze
gracza, bo but taki zapewnia³ daleki i silny
strza³, o co w pocz¹tkach g³ównie chodzi³o.
W 1909 r. wreszcie przyst¹pilimy do
zniwelowania terenu pod boisko na barakach. (...). Celu dopiêlimy, mielimy ju¿
swoj¹ prac¹ urz¹dzone w³asne boisko. Wtedy to zaczê³y siê pierwsze zawody miêdzyklubowe. Bo w parê lat po Kresach potworzy³y siê w Tarnopolu i inne kluby: klub TSL
z wychowanków Bursy TSL, klub Podilla
z uczniów gimnazjum ruskiego, klub Zoria
z wychowanków bursy ruskiej i ¿ydowski klub
Jehuda  czêciowo z secesjonistów ¯ydów z Kresów. Lecz wtedy Kresy by³y
rutynowanym klubem, æwiczonym przz kapitana dru¿yny Belemera [jednoczenie] s³uchacza prawa i gracza lwowskiej Pogoni],
no i paru Czechów, odbywaj¹cych wówczas
s³u¿bê wojskow¹ z 2. p. dragonów austriackich. Kresy rozgrywa³y mecze w Z³oczowie z Pogoni¹, w Brze¿anach z Sieniaw¹, z Czarnymi ze Z³oczowa. (...)
Zaprawa odbywa³a siê 23 razy w tygodniu i to miêdzy I a II dru¿yn¹  a w³aciwie
kopano pi³kê prawie co dzieñ. W grê ka¿dy

wk³ada³ ca³y zapa³. A gdy ju¿ przysz³o do
rozgrywek miêdzyklubowych, to ambicja
zmusza³a nas do najwiêkszego wysi³ku, by
tylko zejæ z boiska zwyciêsko. A laur zwyciêski by³ odpowiednikiem zdaræ skóry, rozbiæ kolan, goleni, czy siñców, a nawet guzów na g³owie i twarzy, które smarowano
jodyn¹ lub ok³adano kwan¹ wod¹. No, a po
zwyciêstwie gêba siê nie zamyka³a przy
opisywaniu bohaterskich wyczynów. (...)
W Kresach podówczas grywa³em zazwyczaj na rodku pomocy, jako tzw. ¿elazna rezerwa, to te¿ ugania³em od pocz¹tku
meczu do koñca po ca³ym boisku, przeszkadzaj¹c przeciwnikom na ka¿dym kroku.
W r. 1911 ma³o ju¿ grywa³em, maj¹c
maturê na g³owie, jednak nie opuszcza³em
ani jednego meczu, podziwiaj¹c graj¹cych.
Sk³ad Kresów by³ ju¿ wtedy naprawdê niez³y. Poza bramkarzem Balickim jako obroñcy byli: Fremer (Czech z Victorii ¯i¿kov)
i Wysogl¹d, w pomocy grali Domaradzki,
Nowicki (z Czarnych III ze Lwowa) i Iwaszkiewicz, w ataku Stastny (Czech ze Slavii
Praga), Sternschuss, Belemer, Podfilipski,
Balwirczak i, zdaje siê, Bigda. Przedtem gra³
w Kresach na skrzydle Gomu³ka, mój kolega, wtedy ³obuz pierwszej klasy, dzi bardzo solidny i szanowany lekarz weterynarii,
a w pomocy Plahner i Krehl, którzy przeszli
do Jehudy, a potem grali w Hasmonei
we Lwowie. Ja sam przenios³em siê do
Pogoni lwowskiej (studia we Lwowie) i nie
przesadzê, gdy powiem, ¿e jednak zaprawa w Kresach by³a niez³¹ szko³¹ dla póniejszych pi³karzy, którzy przeszli do innych
klubów. W ka¿dym razie,choæ by³em cz³onkiem innego klubu, zawsze ¿ywo imteresowa³em siê ¿yciem i dol¹ Kresów, ich s³aw¹
i niepowodzeniami. Bo w nich stawia³em
pierwsze kroki pi³karskie, w nich spêdzi³em
swoj¹ m³odoæ pe³n¹ porywu i planów najró¿niejszych, z nimi zwi¹za³em serce, a jak
powiada Mickiewicz: Serca nieznane poi
wesele, kiedy je razem niæ powi¹¿e z³ota...
Koñczy Stanis³aw Spittal swoje wspomnienia w trzydziestolecie klubu tak¹ refleksj¹:
Wspomnienie tego jubileuszu wi¹¿e mnie
z tymi dniami rozpêdu i werwy, dniami m³odoci  najdro¿szego i najradoniejszego
okresu ¿yciowego. I choæ my, pierwsi pi³karze tego klubu, chylimy g³owy i garbimy plecy
pod ciê¿arem lat d³ugich, rêczê, ¿e klub sam,
choæ latami nie m³ody, pe³en jest gwaru, ¿y-

cia, temperamentu i rozpêdu jak wtedy, kiedy gra w pi³kê by³a zapamiêta³¹ kopanin¹ tak
pi³ki samej, jak i przeciwników, przeszkadzaj¹cych w zdobyciu zwyciêskiej bramki.
Eugeniusz Spittal w 30-lecie Kresów
wzywa do apelu wszystkich, którzy kiedykolwiek byli z Kresami zwi¹zani, wszyscy
¿ywi i umarli. Wo³a wiêc:
Chodcie do mnie Kulikowscy i Medyñscy, pierwsi prezesi Kresów, chodcie do
mnie Domaradzcy, Misiewicze, Podfilipscy,
Goliñscy  Staszki Spittale, Wysogl¹dy,
Nowiccy, Iwaszkiewicze  Baliccy, Kubasiewicze, Wierzbiccy, Fremerowie  Szczêni
 Salusy  Rudki pierwsi bojownicy Kresów, pójdcie i m³odsze pisklêta  Freyowie, Zelenaye, Domaradzcy, Bigdowie 
Kruczkowscy  Wohnery i inni, chcê Was
przygarn¹æ do serca.
To by³ rok 1937. Dwa lata do wybuchu
wojny. Pewnie jeszcze przez te dwa lata
Kresy ¿y³y swoim pi³karskim ¿yciem, m³ody narybek zaprawia³ siê do boju o zwyciêskie laury... a potem? Co potem sta³o siê
z tymi pi³karzami, gdzie rzuci³ ich okrutny
los wojny? Czy ¿yje jeszcze kto, kto do
klubu do³¹czy³ tu¿ przed wojn¹? A ci, którzy
j¹ prze¿yli i jeszcze przez jaki czas byli
zdolni kopaæ pi³kê, czy przekazali swoje idea³y nastêpnemu pokoleniu? Pewnie nie 
s¹dz¹c po tym, co obecnie dzieje siê na
stadionach, jakim problemem s¹ dzisiaj
pseudokibice tocz¹cy ma³o chwalebne bójki na stadionach i poza nimi...
*

Ksi¹¿ka Pami¹tkowa Wojskowo-Cywilnego
Klubu Sportowego Kresy w Tarnopolu, 1907
1937, w oprac. Kazimierza Schrotta, Tarnopol 1937.
** Eugeniusz Spittal (18851957), nauczyciel
II Gimnazjum w Tarnopolu, dzia³acz ludowy,
pose³ na Sejm RP z listy PSL Piast w latach
192227.
*** Stanis³aw Spittal (18911964), lekarz wojskowy, uczestnik walk o Lwów 181819, autor
m.in. Lecznictwo ludowe w Za³ocach i okolicy (Rocznik Podolski 1938), a tak¿e znany
za³oziecki poeta).
ANNA MADEJ, z domu Spittal, ur. na ziemiach
zachodnich, w rodzinie z Ziemi Tarnopolskiej (Tarnopol, Czortków, Za³oce). Studia na Uniwersytecie Wroc³awskim, anglistka, st. wyk³adowca
na Politechnice Krakowskiej. Od 2002 prezes Ko³a
Tarnopolan w Krakowie.
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WIERSZE

Krystyna Balicka

Nasz Tarnopol
W cichym zak¹tku serca, jak w kasecie wideo,
Mam zamkniête wspomnienia  by³o, przesz³o,
minê³o.
Kiedy zasn¹æ nie mogê, co doæ czêsto siê zdarza,
To wówczas w mej pamiêci tê kasetê odtwarzam.
Wracam oczyma duszy do lat, gdy by³am m³oda,
Do miasta, które zwano kiedy Hetmañskim
Grodem,
Którego panoramê tak dok³adnie pamiêtam,
I kojarzy siê z piêknym s³owem Korony Kresowej.
Mam przed oczyma plac Sobieskiego, znajome ulice,
Kolumnê z Mickiewiczem, wiêt¹ Teklê i TSL-u
kamienicê.
Wszyscy mieszkañcy miasta czuli siê zwi¹zani
Z tym miejscem, zwyczajem, z jego tradycjami:
Polacy, ¯ydzi, Rusini, Ormianie 
Ta ca³a mieszanina  to T a r n o p o l a n i e.

Panorama Tarnopola
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Pamiêtaæ bêdziemy Twe zabytki, pami¹tki,
W snach bêd¹ powracaæ urocze Twe zak¹tki.
I tak siê we nie przez ca³y czas ³udzê
A¿ do momentu, w którym wreszcie siê obudzê,
By uwiadomiæ sobie, ¿e tam Ukraina,
¯e miast bia³o-czerwonej  flaga ¿ó³to-sina.
I kiedy o tym mylê, ³za siê w oku krêci,
Bo nigdy nie wykrelê Tarnopola z mej pamiêci!
Gdzie ta wspania³a tarnopolska m³odzie¿?
Ich koci rozrzucone s¹ po ca³ym wiecie,
Na Ko³ymie, Sybirze, w stepach Kazachstanu,
Na Iranu bezdro¿ach, wród cedrów Libanu,
W Tobruku, Narwiku, pod Monte Cassino,
Pod Arnhem, w Berlinie i pod wsi¹ Lenino...
Za Polskê p³acili ¿yciem. Taka by³a cena!
A na ich grobie czêsto nawet krzy¿a nie ma.
Katyñ, Charków i Miednoje  to droga krzy¿owa
Tych najlepszych z najlepszych  dzieci Tarnopola.
Dzi tylko pieñ têsknoty, ¿al mo¿emy ci nieæ,
Miasto moje! Czeæ ci na wieki, czeæ!

El¿bieta S³awiñska-Stepska

Wisienka

A mnie mówiono, ¿e nas czekaj¹.
¯e dzieciom polskim wszystko rozdaj¹.
Dadz¹ owoce, mnóstwo ³akoci,
Polacy s³yn¹ ze swej dobroci.
Czy tarnowianie* te¿ s¹ Polacy?
Czy oni wiedz¹, ¿e sybiracy
ze swej tu³aczki tu powracaj¹...
I nawet kromki chleba nie maj¹?
Wolno st¹pamy skrajem chodnika,
Nogi tak krwawi¹  bo bez bucika...
Zamiast sukienek  zdarte ³achmany,
W³osy st³uszczone i rozczochrane...
Przechodnie z dala nas omijaj¹,
Czasem przystan¹, g³ow¹ kiwaj¹,
To znów zadadz¹ jakie pytanie.
Sk³oni¹ siê grzecznie  na po¿egnanie.
Alemy dziwo nowe ujrza³y:
Tam straganiarki z towarem sta³y.
Mia³y s³odycze, bu³ki, cukierki...
I czerwoniukie, piêkne wisienki.

Ja po raz pierwszy winie ujrza³am.
Co to takiego? siostrê spyta³am.
Z tak¹ chciwoci¹ na nie spogl¹dam,
I prosz¹c  r¹czkê po nie wyci¹gam.
 Czego tu szukasz, dziadowskie plemiê 
Id! Szukaj wini tam na swej ziemi!
Won st¹d rusinko! Przyblêdo ma³a,
Uciekaj szybko! By nie dosta³a!
Handlarka s³ów potok wyrzuci³a,
Szufelkê wznosz¹c  mnie zagrozi³a.
Wtem  jedna winia spada na bruk
I zatrzymuje u moich stóp.
Siostra wisienkê w biegu podnosi.
Chod, nic tu po nas. Nie trzeba prosiæ.
Oni nie wiedz¹, ¿e ty tu³aczka 
Polska sierota i sybiraczka.
Masz tê wisienkê.
Skosztuj j¹, zjedz!
Spójrz: o  tam katedra,
A tu ratusz jest.
Ja winiê w r¹czce trzymam, piastujê,
To j¹ pog³askam, to poca³ujê...
To j¹ pow¹cham, do buzi wk³adam,
I p i e r w s z ¹ w ¿yciu wisienkê zjadam...
*

Nie, nie ma pomy³ki: Tarnów AD 194547.
Nie tylko Tarnów.

Marian Korszowski

Hymn Tarnopolan
My Kresów Wschodnich stra¿,
wygnani z ojczystych ról,
têsknimy do swych miast,
podolskich lasów i pól.

Choæ nas tu³aczy los
rozrzuci³ w ró¿ne strony,
lecz nasz piastowski duch
z Tob¹ na wieki z³¹czony.

O droga ziemio ma,
groby Ty przodków kryjesz.
Bêdziemy przy Tobie trwaæ,
bo w naszych sercach ¿yjesz.

Na stra¿y Kresów staæ
dopóki si³ nam stanie,
bêdzie kresowa stra¿ 
wierni Tarnopolanie.
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W 1905 r. w Koroorociatyn (nosz¹- ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ciatynie, a w 1924 r.
cy obecnie nazwê
w Hucie Nowej erygoKrynicy) by³ jedn¹
wano nowe parafie.
z najwiêkszych polPowstanie parafii koskich wsi w powiecie
rociatyñskiej by³o
buczackim na Tarnomo¿liwe dziêki w³acipolszczynie. Po³o¿ocielce ziemskiej Józeny przy trasie kolejofie Starzyñskiej, któwej prowadz¹cej z Tarnopola do Stanis³a- ra ufundowa³a murowany koció³. wi¹tywowa, le¿a³ w odleg³oci 8 km od Monaste- nia ta, budowana w latach 186399, konserzysk i 12 km od mostu w Ni¿niowie nad krowana zosta³a w 1901 r. pod wezwaniem
Dniestrem. W 1939 r. liczy³ prawie 900 Narodzenia Najwiêtszej Marii Panny. Nowa
mieszkañców, w tym tylko kilkunastu naro- parafia wesz³a w sk³ad dekanatu Buczacz,
dowoci ukraiñskiej. Posiada³ szko³ê pod- nale¿¹cego do archidiecezji lwowskiej obstawow¹ i stacjê kolejow¹.
rz¹dku ³aciñskiego. W 1936 r. parafia liczyDo koñca XIX wieku Korociatyn nale- ³a 1476 wiernych, z których 875 mieszka³o
¿a³ do parafii rzymskokatolickiej pw. Wnie- w samym Korociatynie, 360 w Komarówbowziêcia MB w Monasterzyskach. Wraz ce, 141 w Wyczó³kach oraz 100 na Dêbowiz nim w jej sk³ad wchodzi³y nastêpuj¹ce cy, osadzie powsta³ej po l wojnie wiatowej
wioski: Komarówka, Wyczó³ki, Huta Nowa, i le¿¹cej w granicach miasta Monasterzyska.
Huta Stara, Bertniki, Czechów, Dubienko, Na terenie parafii, w osadzie Huta Szklana
Izabella, S³obódka Dolna, S³obódka Górna. pod Komarówk¹, znajdowa³a siê równie¿
Wioski te, jak i same Monasterzyska, za- kaplica pw. w. Jana Nepomucena.
mieszkiwali, ¿yj¹c we wzajemnej harmonii,
O ile w samym Korociatynie i na DêboPolacy, ¯ydzi i Ukraiñcy. Ze znanych osób wicy mieszkali wy³¹cznie Polacy, o tyle w Kourodzonych w tej parafii nale¿y wymieniæ marówce i Wyczó³kach przewa¿ali Ukraiñcy,
m.in. ks. biskupa Stanis³awa Padewskiego, tworz¹cy 2-tysiêczn¹ spo³ecznoæ, nale¿¹c¹
obecnego ordynariusza diecezji rzymskoka- do parafii greckokatolickiej w Monasterzytolickiej w Charkowie na Ukrainie, prof. Ga- skach. Na terenie parafii korociatyñskiej
briela Turowskiego, osobistego lekarza Ojca mieszka³o zaledwie 8 ¯ydów, gdy¿ wiêkszoæ
wiêtego Jana Paw³a II, oraz dwóch jêzy- tej spo³ecznoci koncentrowa³a siê w Monakoznawców: prof. Micha³a £esiowa z UMCS sterzyskach.
w Lublinie, wybitnego badacza jêzyka poloprawne relacje miêdzy mieszkañcami
skiego i ukraiñskiego, oraz p. doc. Jana
Zaleskiego z WSP w Krakowie, autora Pol- Ziemi Monasterzyskiej nale¿¹cymi do ró¿szczyzny kresów po³udniowo-wschodnich nych wyznañ i narodowoci zniszczy³a II
wojna wiatowa. Pierwsze zbrodnie mia³y
i Nazw miejscowych Tarnopolszczyzny.
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Henryk Kleinrok

W Radwanowicach wspominano Korociatyn
... Jeli wybaczylicie, to chwa³a Wam!
 ale po dwakroæ chwa³a tym,
którzy czyny haniebne pamiêtaj¹
i ku przestrodze pokoleniom przeka¿¹!
7 wrzenia 2003 we wsi Radwanowice
k. Krakowa, na terenie Fundacji im. Brata
Alberta, odby³y siê uroczyste obchody ku
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czci ofiar i pamiêci ludobójstwa Polaków na
Ziemiach Wschodnich, dokonanego przed
60 laty przez nacjonalistów ukraiñskich.
W uroczystoci w sposób szczególny wyró¿niono pamiêæ pomordowanych mieszkañców ma³ej podolskiej miejscowoci Korociatyn k. Monasterzysk na Tarnopolszczynie,
ofiar bestialskiego mordu, dokonanego w no-

miejsce ju¿ we wrzeniu 1939 r. p. Jan
Zaleski w swojej Kronice ¿ycia pisze:
W przeddzieñ wkroczenia Czerwonej Armii Ukraiñcy wymordowali polsk¹ ludnoæ
na kolonii Ko³odne pod
Wyczó³kami. Z kolei
w Baronowie czerwonoarmiejcy zastrzelili
ziemianina. Nastêpnie pod dat¹ 8 lutego
1940 wspomina: Pierwsze wielkie zsy³ki
Polaków na Sybir. Wysiedlono przede wszystkim kolonistów i osiedleñców, a tak¿e sporo
polskiej inteligencji. Sporód mieszkañców
Korociatyna do Kazachstanu zes³ano wraz
z ¿on¹ i czwórk¹ dzieci Józefa Zaleskiego,
tylko dlatego, ¿e by³ so³tysem wioski. Zmar³
na wygnaniu 14 wrzenia 1941 r.
Nastêpne zbrodnie nast¹pi³y w czerwcu
1941 r., tu¿ po ataku Niemiec na ZSRR.
W Czechowie, nale¿¹cym do parafii w Monasterzyskach, miejscowi Ukraiñcy, którzy
stanowili wiêkszoæ, wymordowali swoich
polskich s¹siadów. Wszystkich zabitych
pochowano we wspólnej mogile, do której
wrzucono i ¿ywcem pogrzebano ciê¿ko rannych. Zginê³o 17 osób: 11 Polaków (w tym
szecioro ma³ych dzieci) i 6 Ukraiñców przeciwnych mordowaniu Polaków. Po dokonaniu mordu ukraiñska ludnoæ, uzbrojona
w siekiery, wid³y, kosy i no¿e, próbowa³a
dokonaæ rzezi pobliskiej S³obódki Dolnej
(4 km od Monasterzysk), zamieszka³ej wy³¹cznie przez Polaków. Kolumna napastników zosta³a jednak ostrzelana i rozproszo-

na przez wycofuj¹cy
siê oddzia³ wojsk radzieckich.
W tym samym czasie na Dêbowicy ukraiñscy policjanci zastrzelili Tomasza Marynowicza, a w Wigiliê
Bo¿ego Narodzenia
1943 r.  przed kocio³em w Korociatynie 
Mariana Hutnika Kub³yka. Natomiast w samo Bo¿e Narodzenie w Monasterzyskach z ich r¹k zginêli
akowcy Mieczys³aw Dudzik i Jan Mitka, nauczyciel Marian Filipecki, lekarz Domañski
i student Æwi¹ka³a. O dalszych mordach
wspomina Jan Zaleski: W drugi dzieñ wi¹t
ci sami ¿andarmi wpadli na Beczowê i zastrzelili 4 osoby, rzekomych partyzantów:
Niedwieckiego, Szczepiela (brata naszego s¹siada), Do³ka i kogo jeszcze. Sporód tych osób tylko Niedwiecki ponoæ by³
partyzantem. Drugi partyzant, Janek Butrowski, syn kowala z Podwyczó³ek, zd¹¿y³ uciec.
By³o to najsmutniejsze Bo¿e Narodzenie na
Dêbowicy.

cy 28/29 lutego 1944 roku [opis tej tragedii
zamiecilimy wy¿ej].
Komitet organizacyjny pod przewodnictwem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego,
prezesa Fundacji w Radwanowicach, w programie obchodów przewidzia³ mszê w. w intencji ofiar ludobójstwa, powiêcenie tablicy
pami¹tkowej oraz wspomnienia. O³tarz, przy
którym odprawiono koncelebrowan¹ mszê,
ustawiono pod ogromnym namiotem. Obok
o³tarza umieszczono na prowizorycznym stojaku kamienn¹ tablicê, na której ponad napisem upamiêtniaj¹cym tragiczne wydarzenia

umieszczono motto: Nim wsta³ wit, Oni ju¿
byli u Boga. Po drugiej stronie o³tarza ustawiono tablicê informuj¹c¹ o miejscach i datach
wielkich tragedii ludobójstwa, czyli zbrodni dokonanych przeciwko ludzkoci w XX wieku.

N

ajwiêkszy dramat Korociatyna rozegra³
siê dwa miesi¹ce póniej. Autor Kroniki ¿ycia pisze: W nocy z 28 na 29 lutego 1944 r.
banderowcy rozpoczêli rze mieszkañców
Korociatyna. Rozpoczêli ¿niwo równoczenie z trzech stron, trzech wylotowych dróg:
od Wyczó³ek, od Zadarowa (ukraiñskiej wsi)
i od Komarówki. Dzia³a³y trzy wyspecjalizowane grupy: pierwsza pracowa³a toporami, druga rabowa³a, trzecia pali³a systema-

Wymieniono tam, oprócz wielu innych miast
i krajów (m.in. rze Ormian w 1915 r., getto warszawskie, Wo³yñ, Vukovar w b. Jugos³awii, Czeczeniê), tak¿e Radwanowice, które w 1943 r. zosta³y spacyfikowane przez Niemców w ramach
akcji niszczenia zaplecza polskiego podziemia.
Po okrutnych torturach rozstrzelano 30 osób, ale
¿adna z ofiar nie zdradzi³a.
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tycznie domostwo
opór, który uratowa³
po domostwie. Rze
wiêkszoæ miesztrwa³a niemal przez
kañców. W czasie
ca³¹ noc. S³yszeliataku na plebaniê
my przera¿aj¹ce
zgin¹³ jeden z ukrajêki, ryk pal¹cego
iñskich dowódców,
siê ¿ywcem byd³a,
syn popa z Zadastrzelaninê. Wydarowa. Walki usta³y
wa³o siê, ¿e sam
dopiero nad ranem,
Antychryst rozpogdy z odsiecz¹ przycz¹³ sw¹ dzia³alszed³ polski oddzia³
noæ! Rzezi w Koropartyzancki, stacjoJedna z ocala³ych mieszkanek Korociatyna
ciatynie dokona³
nuj¹cy w odleg³ych
obecna na uroczystoci w Radwanowicach
oddzia³ UPA, wspieo 12 km Punikach.
rany przez miejscow¹ ludnoæ ukraiñsk¹, W czasie nocnej rzezi zamordowano ok. 150
uzbrojon¹ w siekiery, kosy, wid³y i no¿e; ³¹cz- osób, z których tylko 78 ustalono to¿samoæ.
nie 600 osób. Pos³u¿ono siê podstêpem  Ca³a wie zosta³a spalona, ocala³a jedynie
Aniela Muraszka, póniejsza siostra zakon- plebania i koció³.
na, relacjonuje: Banderowcy zaatakowali
Jan Zaleski wspomina: Rano rodzice udali
o godz. 18, a wiêc wtedy, gdy warty dopiero siê na zgliszcza Korociatyna i opowiadali
rozchodzi³y siê na posterunki. Zdradzi³a to potem rzeczy, od których w³osy siê je¿y³y.
pewna Ukrainka o¿eniona w Korociatynie. Np. bandyci wpadli do mieszkania NowicZdradzi³a tak¿e has³o, którym pos³ugiwali siê kich w dawnej karczmie. P. Nowicki, przedwartownicy. Napastnicy wjechali do wioski wojenny sprzedawca w sklepie Kó³ek Rolnisaniami, wo³aj¹c po polsku, ¿e s¹ partyzan- czych, zd¹¿y³ w ostatniej chwili wymkn¹æ siê
tami i ¿eby ch³opcy z wioski zgromadzili siê za dom. ¯onê pochylon¹ nad ³ó¿eczkiem kilwokó³ nich. Chcieli ich bowiem w jak naj- kumiesiêcznego dziecka banderowiec ci¹³
wiêkszej iloæ wymordowaæ. Po chwili za- toporem, rozp³ata³ te¿ toporem g³owê kilkuatakowali i rozpoczê³a siê rze.
letniej córki Basi. Ten¿e Nowicki dosta³ po
Wykorzystuj¹c element zaskoczenia, tym wszystkim pomieszania zmys³ów i choopanowano najpierw stacjê kolejow¹, gdzie dzi³ z ocala³ym niemowlêciem na rêku, ci¹przeciêto druty telegraficzne oraz wymor- gle mówi¹c co o ukochanej Basi. S¹siedzi
dowano obs³ugê stacji i ludzi oczekuj¹cych do¿ywiali go wraz z dzieckiem.
na poci¹g. Nastêpnie mordowano, rabowaPomordowanych pochowano 2 marca
no i palono zagrodê po zagrodzie. W grupie 1944 r. we wspólnej mogile na korociatyñpodpalaj¹cej domy brali udzia³ nawet 12 skim cmentarzu. Mszê w. ¿a³obn¹ odprawi³
14-letni ch³opcy. Samoobrona, pocz¹tko- ks. Mieczys³aw Krzemiñski. Wszyscy ocalewo zaskoczona, stawi³a jednak rozpaczliwy ni Polacy wyjechali do Monasterzysk i nigdy

Celebrê mszy w. prowadzi³ ks. pra³at
Antoni So³tysik, proboszcz kocio³a w. Miko³aja w Krakowie, a koncelebransami byli:
o. p³k. Adam Studziñski, dominikanin, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ks. senior Stefan
Kulka, ks. kanonik Adam Stawarz, proboszcz
w Radwanowicach, oraz profesorowie PAT
w Krakowie: ks. dr Andrzej Zwoliñski i ks.dr
Józef Wo³czañski. Homiliê wyg³osi³ o. Adam
Studziñski, który jest ¿ywym wiadectwem
historii, jednym z najstarszych kap³anów
w archidiecezji krakowskiej. Kaznodzieja
stara³ siê odpowiedzieæ na pytanie: jak do
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tego dosz³o, ¿e ludzie wierz¹cy w Boga
w okrutny sposób mordowali swoich s¹siadów, wspó³mieszkañców, nawet swoich
krewnych  Polaków. Owszem, mo¿na i trzeba to wybaczyæ, ale skreliæ z pamiêci nie
mo¿na. Powiedzieæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku  by³oby oszustwem i nieprawd¹.
Módlmy siê wiêc zarówno za tych, którzy
zostali zamordowani, jak i za tych, z r¹k których zostali pozbawieni ¿ycia, albowiem tego
wymaga od nas nasza wiara.
Ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej tragediê korociatyñsk¹ dokona³a pani Helena

ju¿ nie powrócili do
kszta³cili w cerkiew
Korociatyna. W ligreckokatolick¹.
stopadzie 1945 r.
Wyremontowano
wywiezieni zostali na
tak¿e koció³ w MoZiemie Zachodnie,
nasterzyskach,
g³ównie w okolice
przekszta³caj¹c go
Strzelina i Legnicy.
w cerkiew prawoW odbudowanym
s³awn¹. Nie odbuz kolei Korociatynie
dowano natomiast
osiedlono £emków
spalonego kocio³a
z Podkarpacia,
w Hucie Starej. £ag³ównie z okolic Kry- Msza w. w Radwanowicach. Przy o³tarzu celebrans skami s³yn¹cy obraz
nicy. Oni te¿ na pa- ks. pra³. A. So³tysik i ks. kan. T. Isakowicz-Zaleski
Matki Bo¿ej Bolemi¹tkê swojej rosnej z Monastedzinnej miejscowoci zmienili nazwê wioski. rzysk, wywieziony przez ostatniego proboszNie ocala³a natomiast osada Dêbowica, któ- cza, ks. Antoniego Joñca, znajduje siê obecrej wszystkie domy uleg³y rozbiórce.
nie w parafii Bogdanowice k. G³ubczyc w dieW powiecie buczackim zag³adzie ulegli cezji opolskiej, ciesz¹c siê nadal wielkim
tak¿e Polacy z innych wiosek. Najtragicz- kultem. Przepad³ natomiast bez ladu ³aniejsze mordy by³y ju¿ po ponownym wkro- skami s³yn¹cy obraz w. Rozalii.
czeniu Armii Czerwonej, a luty 1945 r. by³
Dzi jedynym, niemym wiadkiem tranajkrwawszym miesi¹cem. 2 lutego w Uj- gedii w Korociatynie jest drewniany, pozbaciu Zielonym oddzia³y UPA zamordowa³y wiony jakichkolwiek napisów, krzy¿ na tam133 osoby, 4 lutego w Baryszu 135 osób, 7 tejszym cmentarzu. wiadkiem jest tak¿e
lutego w Zalesiu spalono ¿ywcem 50 osób, tablica ufundowana w kaplicy Fundacji im.
12 lutego w Punikach 110 osób, 25 lutego w. Brata Alberta w Radwanowicach k. Kraw Zaleszczykach Ma³ych 39 osób. Lista kowa i powiêcona w 60. rocznicê rozpoczêmordów jest o wiele d³u¿sza, ale wiele z tych cia siê ludobójstwa Polaków na dawnych
ofiar uleg³o zapomnieniu. Dwa lata wcze- Kresach Po³udniowo-Wschodnich.
niej zag³adzie uleg³a równie¿ tamtejsza spo³ecznoæ ¿ydowska, wymordowana b¹d
BIBLIOGRAFIA
w gettach w Monasterzyskach i Buczaczu,
b¹d w niemieckich obozach zag³ady. Wie- Jan Zaleski, Kronika ¿ycia, Kraków 1999
Ks. Adam Stawarz, Monasterzyska  dzieje i lulu ¯ydów zginê³o z r¹k cz³onków UPA.

P

o 1990 r. koció³ w Korociatynie, zamkniêty i zamieniony na magazyn, nowi
mieszkañcy wioski odremontowali i prze-

Zaleska  jako naoczny wiadek dokonanego tam mordu. Zginêli wtedy zamordowani
w okrutny sposób jej rodzice, a ona sama,
mimo postrza³u, zdo³a³a siê uratowaæ. Tablicê powiêci³ ks. pra³at A. So³tysik. W modlitwie wiernych poruszono intencje zwi¹zane
z prze¿ywan¹ uroczystoci¹.

Obok licznie zgromadzonych wiernych z Radwanowic i okolicznych wsi udzia³ w tych obchodach wziê³y rodziny pomordowanych w Korociatynie, przyby³e z ró¿nych stron Polski. Byli te¿
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, Sejmiku
Ma³opolskiego z jego przewodnicz¹cym Piotrem
Boroniem, radni i so³tysi z gmin Zabierzów, Krze-

dzie, Kraków 2000
Ks.bp Wincenty Urban, Droga krzy¿owa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny wiatowej. 19391945, Wroc³aw 1983
Kwartalnik Na Rubie¿y nr 4, Wroc³aw 1995

szowice, Chrzanów i innych s¹siednich. Przyby³
b. prezydent Krakowa Józef Lassota. Byli obecni
przedstawiciele organizacji kresowych: Tow. Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz Ko³a Tarnopolan z Krakowa, prezes
wiatowego Kongresu Kresowian Jan Skalski
i prezes Zwi¹zku Ziem Wschodnich z Australii
Tadeusz Le¿oñ, prezes Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego Adam Terlecki, przedstawiciele stowarzyszeñ kombatanckich, PTG Sokó³
z Krakowa i Sokó³-Macierz Lwów z siedzib¹
w Krakowie, Klubu Inteligencji Katolickiej z Chrza-

dokoñczenie na s. 67
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Maria Machalska

TAJNE NAUCZANIE 19411944
Wojska niemieckie wesz³y do Tarnopola w pierwszych dniach lipca 1941 r., pocz¹tek okupacji zrówna³ siê wiêc w czasie z pocz¹tkiem wakacji szkolnych. Wobec szybkiego oddalania siê frontu ju¿ jesieni¹ tego roku zaczê³o siê organizowanie szkó³
w ramach administracyjnych tzw. Obwodu Galicyjskiego (Distrikt Galizien), przynale¿nego do GG, a ustanowionego dekretem z 1 VIII 1941.
Na obszarze narodowociowo mieszanym Ukraiñcy nale¿eli do grupy uprzywilejowanej przez okupanta; w Tarnopolu rozpoczêto od otwarcia szkó³ z jêzykiem ukraiñskim, przy czym Ukraiñcy otrzymali równie¿ pe³n¹ szko³ê redni¹, tj. gimnazjum
ogólnokszta³c¹ce. Jednym z organizatorów
szkolnictwa z ramienia w³adz niemieckich by³
tak¿e Ukrainiec, dr Meliniszyn. Dla Polaków
ustanowiono jedynie szko³ê ludow¹ mêsk¹ i ¿eñsk¹1, której wiadectwa wystawiane by³y w jêzyku niemieckim i polskim.
Po ukoñczeniu 14 roku ¿ycia m³odzie¿
polska mia³a iæ do pracy. W tej sytuacji
czêæ m³odzie¿y, starsza, pozostawa³a poza
nauczaniem, a czêæ nauczycieli, zw³aszcza
szkó³ rednich, by³a bez pracy (przed wojn¹
w Tarnopolu by³o 5 gimnazjów i liceów, 2 seminaria nauczycielskie i szko³a zawodowa).
Szybko wiêc zaczê³y siê tworzyæ grupy
uczniowskie, które aby nie traciæ roku i czasu, kontynuowa³y naukê w domach prywatnych, przy pomocy niezatrudnionych oficjalnie nauczycieli. Grupy te zosta³y wkrótce
potem objête schematem organizacyjnym
TN (tajnego nauczania), którego dyspozytorem by³ nauczyciel I Pañstw. Gimnazjum
Mêskiego im. W. Pola, Karol Winiewski.
Nauka odbywa³a siê w warunkach uci¹¿liwych; Tarnopol, miasto oko³o 40-tysiêczne,
dawa³o ma³e mo¿liwoci ukrycia siê, wiele
osób siê zna³o, Polacy byli stale obserwowani przez Ukraiñców, m³odzie¿ starsza i nauczyciele musieli ponadto legitymowaæ siê
jakim zatrudnieniem ze wzglêdu na Arbeitsamt, aby uchroniæ siê przed przymusowym
wyjazdem na roboty do Niemiec. Lekcje
odbywa³y siê wiêc w ró¿nych porach i w ró¿nych miejscach. By³y du¿e trudnoci z podrêcznikami, zw³aszcza z lekturami do jêzyka polskiego.
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Wobec nasilaj¹cej siê fali wywozów do
Niemiec coraz trudniej by³o jednak utrzymaæ m³odzie¿ w odpowiednim wieku. Czêciowym zatrudnieniem dla niej mog³oby byæ
oficjalne uczêszczanie do szko³y redniej,
gdyby taka istnia³a. Trzeba j¹ by³o zatem
za³o¿yæ i tego zadania, zdawa³oby siê niemo¿liwego, podjê³a siê dr Zofia Turecka.
W Urzêdzie Szkolnym2 we Lwowie potrafi³a
sobie tylko znanymi sposobami uzyskaæ
pozwolenie na otwarcie 2 szkó³ rednich
z polskim jêzykiem nauczania. By³y to: Koedukacyjna Szko³a Handlowa3 i ¯eñska
Szko³a Zawodowa i Gospodarcza4. W³adze
niemieckie5 zaanga¿owa³y nauczycieli do
tych szkó³, wystawiaj¹c im tymczasowe dekrety6, podpisane przez rezyduj¹cego w Tarnopolu Kreissschulrata Presbera. Program
nauczania obejmowa³ wy³¹cznie przedmioty zawodowe, celem szko³y by³o bowiem jedynie przygotowanie nieco lepiej kwalifikowanej si³y roboczej. Szko³y te nie korzysta³y
z ¿adnej dotacji, nie mia³y ¿adnych pomocy
naukowych, mieci³y siê w najgorszych budynkach, na nic ju¿ Niemcom niezdatnych,
cierpia³y na brak sprzêtów i opa³u  ale
w tych w³anie warunkach realizowa³y pracê konspiracyjn¹. Dr Turecka w porozumieniu z ucz¹cymi opracowa³a system podk³adania materia³u nauczania klas gimnazjalnych i licealnych pod oficjalnie dozwolone
przedmioty. I tak np. jêzyk polski przerabia³o siê na lekcjach korespondencji handlowej, geografiê przy towaroznawstwie, biologiê na lekcjach ¿ywienia, historê na lekcjach
prac rêcznych, matematykê przy rachunku
i buchalterii. Prócz tego by³y jeszcze pocz¹tki
niemieckiego i pisania na maszynie.
Zapobiegliwoæ i zmys³ spo³eczny dr Tureckiej nakaza³y jej wytargowaæ w Schulamcie zezwolenie na warsztat szkolny dla

nauki gotowania i pieczenia. Warsztat ten
w postaci kuchni z zapleczem mieci³ siê
przy ul. 3 Maja i z czasem uzyska³ zgodê na
wydawanie zupy dla nie-niemieckich robotników i pracowników7. By³a to bardzo cenna
placówka i wiele osób znalaz³o w niej zatrudnienie, a intensywne zupy tam gotowane i wydawane do domu ratowa³y niejedn¹
rodzinê przed g³odem. Kuchnia otrzymywa³a przydzia³y ¿ywnociowe dziêki Schulratowi Presberowi, który mia³ u Polaków opiniê Niemca doæ liberalnego. Jego ¿yczliwoæ poza tym by³a podtrzymywana prezentami na imieniny, urodziny itd. w postaci
luksusowego pieczywa, sporz¹dzanego przy
pomocy produktów z trudem zdobywanych
na czarnym rynku. Przy koñcu roku szkolnego by³ te¿ popis uczennic w postaci eleganckiego obiadu, na który dyrekcja prosi³a
Schulrata.
Trudno oceniæ, czy dziêki przewiduj¹cej
taktyce ze strony kierownictwa szko³y, czy
dziêki odmiennym ni¿ w rdzennym GG stosunkom  w Tarnopolu nie by³o ¿adnych represji w zwi¹zku z tajnym nauczaniem, które niezale¿nie od wymienionych szkó³ dysponowa³o rozleg³¹ sieci¹ kompletów i pojedynczych lekcji odbywanych po domach.
Zaanga¿owani byli w tej akcji wszyscy pozostali na miejscu nauczyciele-Polacy, a nie
by³o ich wielu, po odliczeniu tych, którzy
odeszli na front w 1939 r., i tych, których zatrzyma³y i ewakuowa³y w³adze radzieckie
w czerwcu 1941 r. Ponadto dokooptowane
zosta³y inne osoby, przydatne w ca³ej akcji,
jako nauczyciele przedmiotów zawodowych
(prace rêczne, sprz¹tanie, pranie, kuchnia).
Nauka w tych szko³ach odbywa³a siê od
lipca 1942 do pocz¹tku roku 1944, z krótk¹
przerw¹ wakacyjn¹ w r. 1943. Usta³a samorzutnie wraz ze zbli¿aniem siê frontu, kiedy
zaczê³y wycofywaæ siê w³adze administracyjne, a rz¹dy w miecie objê³y w³adze wojskowe.
Likwidacja dzia³alnoci TN odbywa³a siê
tu¿ po zakoñczeniu wojny i jeszcze przez
pewien czas w Katowicach, gdzie dzia³a³a
Pañstwowa Komisja Weryfikacyjna dla nauczycieli i uczniów objêtych tajnym nauczaniem.
Zofia Turecka zginê³a w czasie dzia³añ
wojennych w 1944 r. w piwnicy w³asnego
domu, z dwiema jeszcze osobami  spalona
¿ywcem od wybuchu pocisku zapalaj¹cego.

Nazwy niemieckie, przeniesione z tekstu:
1 Offentliche Polnische Volksschule
2 Schulamt
3 Staatliche Handelsschule mit polnischer Unterrichtssprache fur Mädchen und Knaben in Tarnopol
4 Handwerks- und Haushaltungsschule mit polnischer Unterrichtssprache in Tarnopol
5 Generalgouvernement Distrikt Galizien, Der
Kreishauptman des Kreises Tarnopol, Schulamt
6 Anstellungsurkunde = dokument nominacyjny
7 für Nichtdeutsche Arbeiter und Angstellten

MARIA MACHALSKA, z domu Skulska, ur. 1905
w Barszczowicach k. Lwowa. Po studiach na UJK
we Lwowie od 1929 pracowa³a w Tarnopolu jako
nauczycielka w Pryw. Gimnazjum ¯eñskim im. M.
Konopnickiej, póniej w Pañstw. Gimnazjum ¯eñskim a 194244 w Szkole ¯eñskiej Zawodowej
i Gospodarczej z polskim jêzykiem nauczania.
Przez ca³y czas okupacji niemieckiej pracowa³a
w tajnym nauczaniu, a po ekspatriacji w Bytomiu
w Pañstw. ¯eñskiej Szkole Ogólnokszta³c¹cej. Od
1957 mieszka³a w Krakowie i tu zmar³a w 1978.

Gmach III Gimnazjum w Tarnopolu
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Henryk Stroñski

MIÊDZY WYNARODOWIENIEM A ODRODZENIEM

O Polakach w Tarnopolu i na Tarnopolszczynie dzisiaj
Burzliwe wydarzenia dziejowe minionego niedawno XX wieku przyczyni³y siê
do katastrofalnego zmniejszenia siê ¿ywio³u polskiego tak na Kresach Wschodnich w ogóle, jak i na Tarnopolszczynie.
Przyk³adowo, przed II wojn¹ wiatow¹
w 40-tysiêcznym Tarnopolu by³o 50,5%
ludnoci polskiej. Tak¿e w ca³ym województwie tarnopolskim wród niemal
1 miliona mieszkañców po³owê stanowili
Polacy.
Po wybuchu wojny nast¹pi³ gwa³towny
proces odpolszczenia Kresów, w tym i Tarnopolszczyzny. Zim¹ i wczesn¹ wiosn¹ 1940 r.
transporty z ludnoci¹ polsk¹ pod eskort¹
NKWD wêdrowa³y na wschód, ¿eby ju¿ nikt
i nigdy nie powróci³ do swoich domów i kolonii. Dok³adnie 60 lat temu oddzia³y Ukraiñskiej Powstañczej Armii przyst¹pi³y do eliminacji Polaków nie tylko na Wo³yniu, ale
i w Galicji  poprzez zabijanie ludnoci cywilnej, palenie domów i grabie¿ mienia. Z r¹k
upowców na Tarnopolszczynie, wed³ug bardzo niekompletnych ustaleñ niestrudzonego dziejopisarza Tarnopola Czes³awa Blicharskiego, zginê³o 14 tys. Polaków. Tragedia podtarnopolskiej wsi £ozowa, gdzie banderowcy w ci¹gu jednego dnia zamordowali
106 osób, do dnia dzisiejszego pozostaje
w wiadomoci potomków ofiar niegoj¹c¹ siê
ran¹. Po wojnie, na mocy decyzji poczdamskich, Polacy na Kresach znaleli siê ju¿ nie
w swoim, lecz w obcym pañstwie. Tzw. repatriacja, trwaj¹ca z przerwami do koñca lat
50., spowodowa³a wyjazd na zachód oko³o
800 tysiêcy Polaków, w tym niemal po³owa
z Tarnopolszczyzny. Wed³ug oficjalnego
spisu ludnoci z roku 1959 pozostawa³o tu
jeszcze 25 tys. Polaków. Notabene w nastêpnych latach nie by³o ju¿ ¿adnych migracji ludnoci polskiej, ale jej liczba z ka¿dym
dziesiêcioleciem gwa³townie siê zmniejsza³a. Konsekwentnie i nieub³aganie dzia³a³ sowiecki mechanizm wynaradawiania ludnoci polskiej, która  pozbawiona mo¿liwoci
korzystania z polskiego szkolnictwa, prasy,
opieki duszpasterskiej, normalnych wiêzi
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z Macierz¹  szybko zatraca³a swoje oblicze narodowe. Nie bez znaczenia by³y szykany wobec Polaków, utrudnienia w zdobywaniu dobrych zawodów i wykszta³cenia, co
spycha³o ich na spo³eczne do³y. Pozosta³e
trzy kocio³y rzymskokatolickie: w Krzemieñcu, Ha³uszczyñcach oraz Borszczowie, na
skutek utrudniania przez w³adze by³y odwiedzane przez kap³anów nieregularnie,
zabraniano katechizacji dzieci itd. Oko³o 200
kocio³ów i kaplic rzymskokatolickich na Tarnopolszczynie zosta³o w czasach rz¹dów
komunistycznych wysadzonych w powietrze
lub przekszta³conych na pomieszczenia gospodarcze czy kulturalne.
Pielêgnowanie polskoci zesz³o na poziom domowo-rodzinny. Mnie i mego brata,
ma³oletnich ch³opców, p. Dziadek Miko³aj
odprowadza³ w Ko³odziejówce do starszej
pani Czubatej, by³ej polskiej nauczycielki,
na lekcje jêzyka polskiego. Spraw¹ dla niego zasadnicz¹ by³o, abymy wyroli na
Polaków, jak i ¿yczenie, aby po mierci na
mogile znalaz³ siê napis po polsku. ¯ycie
religijne skupia³o siê wokó³ figury w. Jana,
gdzie Babcia zawsze zabiera³a nas ze sob¹
na modlitwy. Ciep³e majowe wieczory, odblask wiec oraz modlitwy i piewanie pieni religijnych przez staruszków, a tak¿e
pokorne oblicze w. Jana do dzi dnia tkwi¹
mi w pamiêci. Z perspektywy czasu mogê
dzisiaj stwiedziæ, ¿e chyba ¿adne ateistyczne histerie w³adzy nie by³y w stanie zupe³nie zag³uszyæ czy wyeliminowaæ polskiego
i katolickiego wychowania w rodzinie.
Zawsze wielkim wydarzeniem by³o wiêtowanie Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy,
mimo ¿e oficjalnie, w szkole czy w pracy,
ich nie respektowano. Ja, jak i chyba ca³e
moje pokolenie, doskonale nauczylimy siê
sztuki podwójnego ¿ycia  jednego w domu i drugiego poza nim. Nietrudno siê domyliæ, gdzie bylimy sob¹.
Jeszcze wiêkszy wymiar ta podwójnoæ
mia³a w dziedzinie politycznej. Od rodziców
dowiedzia³em siê o pakcie Ribbentropp
Mo³otow i tragedii katyñskiej i nauczy³em

w niej 92 dzieci, a zajêcia prowadzi nauczycielka z Polski. Wszelka pomoc dydaktyczna, jak podrêczniki, tablica, lektury, pochodzi z Polski. Do dyspozycji mamy audio- i wideokasety.
Prawdziw¹ nasz¹ chlub¹ jest biblioteka,
która zajmuje jeden pokój i liczy oko³o 3,5
tys. ksi¹¿ek, pochodz¹cych z darów ludzi
i instytucji w Polsce. Ciekawe, ¿e wród czytelników mamy nie tylko Polaków, ale i miejscow¹ inteligencjê ukraiñsk¹, która ¿ywo interesuje siê literatur¹ polsk¹. Towarzystwo
patronuje placówkom nauczania jêzyka polskiego w piêciu tarnopolskich szko³ach
ogólnokszta³c¹cych, gdzie prowadzone jest
nauczanie w trybie fakultatywnym. Jêzyk
polski wyk³adany jest równie¿ siê w Akademii
Gospodarki Narodowej oraz w nowo powsta³ym Instytucie Technologii Spo³ecznych i Informacyjnych.
W dwóch tarnopolskich uczelniach 
Pañstwowym Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Instytucie Owiaty Pedagogicznej
 istniej¹ polonistyczne kierunki studiów. Towarzystwo dostarcza im materia³y dydaktyczne, pomaga przy wyjazdach studentów
na praktyki do Polski.
Przy Towarzystwie w Tarnopolu dzia³a
tak¿e Ko³o M³odzie¿owe, które organizuje
konkursy poezji polskiej, wieczory muzyczne, kursy komputerowe, wycieczki i obozy
krajoznawcze.
W roku bie¿¹cym przy pomocy dru¿yny
harcerskiej z miasta ¯ary zainicjowano utworzenie grupy harcerskiej w Tarnopolu. W tym
celu instruktorzy z PoIski przeprowadzili kurs
zapoznawczy na temat harcerstwa i zajêcia
szkoleniowe dla m³odzie¿y tarnopolskiej.
Niebawem maj¹ siê odbyæ wspólne obozy
w Polsce i na Ukrainie.
Budynek przedwojennej poczty w Tarnopolu  obecnie mieci siê tu siedziba Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Owiatowego

siê poza ha³aliw¹ propagand¹ w³aciwie
odczytywaæ sens sowieckiej polityki. Tym samym upadek komunizmu i ujawnienie koszmarów naszej historii nie by³o dla mnie szokiem i za³amaniem, jak u niektórych moich
znajomych.
Nawrót polskoci ujawni³ siê na prze³omie lat 80/90. Zaczê³o siê od odrodzenia
¿ycia religijnego. Najpierw zel¿enie re¿imu
podczas gorbaczowowskiej pierestrojki,
a póniej upadek komuny, pozwoli³y Polakom na podjêcie starañ siê o rejestracjê
parafii oraz o zwrot czy budowê wi¹tyñ katolickich. Generalnie w³adze nie utrudnia³y
sprawy, choæ nie obesz³o siê bez zadra¿nieñ. W Tarnopolu jedyny ocala³y podominikañski koció³, gdzie znajdowa³a siê dot¹d
galeria, zosta³ oddany cerkwi grekokatolickiej, a ¿¹dania rzymskich katolików zosta³y
zignorowane. Dla nas w Tarnopolu przez
kilka dobrych lat funkcjê kocio³a spe³nia³a
cmentarna kapliczka. Od 2 lat zaczêto budowê nowej wi¹tyni, a w domu parafialnym
ju¿ odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa. W województwie tarnopolskim dzisiaj istnieje ok. 70
parafii, obs³ugiwanych przez 40 ksiê¿y,
w tym misjonarzy z Polski. W wiêkszoci, jak
mo¿na wnioskowaæ na podstawie sonda¿y,
msze w. odbywaj¹ siê w jêzyku polskim,
który miejscowym wyznawcom odpowiada
jako najbardziej zrozumia³y. Próby ukrainizacji te¿ maj¹ miejsce, co spotka³o siê z niejednakow¹ ocen¹.
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Owiatowe powsta³o w Tarnopolu wiosn¹ 1990 r.
Liczba jego cz³onków ci¹gle ronie i w chwili
obecnej wynosi ok. 500 osób. Spis ludnoci
z 1989 r. pokaza³, ¿e w województwie tarnopolskim zamieszkiwa³o ok. 8 tys. Polaków, w tym 1,7 tys. w samym Tamopolu.
Ostatni spis z 2001 r. wykaza³ nas tylko
5 tys., co na pewno nie odwierciedla prawdziwego stanu rzeczy.
Towarzystwo od pierwszej chwili istnienia d¹¿y³o do zasygnalizowania swego istnienia oraz przyci¹gniêcia do siebie Polaków. Regularnie odbywaj¹ siê spotkania,
odczyty i wieczory powiêcone sprawom
narodowym i kulturalnym. Od 1994 r. posiadamy  na zasadzie dzier¿awy od w³adz
miasta  piêciopokojowy lokal o powierzchni 60 m kw. w centrum Tarnopola. Przy naszej siedzibie powsta³a sobotnio-niedzielna
szko³a jêzyka polskiego. Obecnie uczy siê
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Ks. Andrzej Malig (Tarnopol)

DZIEJE I ¯YCIE CODZIENNE NASZEJ PARAFII

Ks. Za³êski pisze o Tarnopolu w V tomie
monumentalnej pracy Jezuici w Polsce: Dla
³acinników za³o¿y³ koció³ nad stawem i parafiê 3 maja 1623 r. Tomasz Zamojski, podówczas wojewoda kijowski. Zatem z t¹ wi¹tyni¹ zwi¹zane s¹ pocz¹tki istnienia i dzia³ania parafii rzymskokatolickiej w Tarnopolu.
Kiedy liczba wiernych wzros³a wskutek w³¹czenia do parafii kolejnych wiosek przyleg³ych
do miasta, wówczas hetman Potocki sprowadzi³ do Tarnopola oo. Dominikanów. Ten¿e hetman ufundowa³ im w 1749 r. koció³
i klasztor. Sam koció³ nale¿a³ do cenniej-

Cz³onkowie Towarzystwa od lat opiekujq siê mogi³ami polskimi na Cmentarzu Mikulinieckim. Piêæ lat temu towarzyszylimy
ekipie z ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej* w Rzeszowie przy prowadzeniu
inwentaryzacji tego cmentarza. Materia³y
w formie ksi¹¿kowej oddano do druku i oczekujemy na jej ukazanie siê.
Od 1997 roku, zawsze na pocz¹tku wrzenia, Towarzystwo w Tarnopolu goci Rodaków z ca³ej Polski  by³ych mieszkañców
miasta nad Seretem i okolic. Znamienne, ¿e
razem z nimi coraz czêciej przyje¿d¿aj¹
dzieci i wnukowie, którzy urodzili siê ju¿ na
nowym miejscu zamieszkania. Wspó³praca
i kontakty miêdzyludzkie pozwalaj¹ nam
z jednej strony utrzymywaæ polskoæ, poczucie przynale¿noci do narodu polskiego,
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Kaplica na cmentarzu w Tarnopolu, obecnie koció³ parafialny

Tarnopol jest miastem wojewódzkim,
le¿¹cym na Podolu, oddalonym oko³o
125 km od Lwowa w kierunku wschodnim.
Miasto za³o¿y³ hetman Tarnowski w 1540 r.
Mimo tego, ¿e niedaleko od Tarnopola
po³o¿one s¹ starsze miejscowoci, jak:
Mikuliñce i Trembowla, a z innej strony
Zbara¿, to gród hetmana Tarnowskiego
szybciej siê rozwija³, staj¹c siê centrum
Podola. Bêd¹c siedzib¹ ró¿nych instytucji, zak³adów i szkó³, odgrywa³ wa¿n¹ rolê
gospodarcz¹, spo³eczno-kulturaln¹ i polityczn¹.

szych dzie³ architektury pónego baroku
w Polsce. On to w 1789 r. sta³ siê siedzib¹
parafii po rozebraniu kocio³a nad stawem
z polecenia cesarza Józefa II (koció³ parafialny bowiem popad³ w ruinê, a Austriacy

a z drugiej  ci¹gle pamiêtaæ o miejscu urodzenia, swoistej Ma³ej Ojczynie, jej tradycjach i historii.
Staraniem Towarzystwa telewizja w Tarnopolu
retransmituje przez 46 godzin na dobê programy
Polsatu i TV Polonia. Gazeta miejska Weczirnij
Ternopil raz na dwa miesi¹ce udostêpnia swoje
³amy dla materia³ów o ¿yciu mniejszoci polskiej
oraz o polskiej kulturze. O ¿yciu Polaków w Tarnopolu pisalimy tak¿e w Dzienniku Kijowskim,
Gazecie Lwowskiej, pimie kijowskim Krynica i in.

Poza centrum wojewódzkim towarzystwa
polskie istniej¹ w Krzemieñcu, Czortkowie,
Zbara¿u, Podwo³oczyskach, Ska³acie i Starym Ska³acie. W Brze¿anach i Trembowli
wy³oni³y siê grupy inicjatywne, które d¹¿¹
do za³o¿enia towarzystw.

nie mieli zamiaru go remontowaæ). W latach
18981901 zosta³ zbudowany w Tarnopolu
koció³ oo. Jezuitów, przyci¹gaj¹cy g³ównie
m³odzie¿ szkoln¹, inteligencjê tarnopolsk¹
oraz mieszkañców tzw. Zarudzia.
W 1908 r. przeniesiono duszpasterstwo
parafialne do nowego, neogotyckiego kocio³a, wzniesionego staraniem ówczesnego proboszcza ks. infu³ata Boles³awa Twardowskiego, póniejszego metropolity lwowskiego obrz. ³ac. Koció³ zachwyca³ wszystkich
swoj¹ architektur¹, wielkoci¹ i wietnoci¹.
Tak wiêc w miêdzywojennym Tarnopolu
¿ycie religijne koncentrowa³o siê wokó³
trzech kocio³ów rzymskokatolickich. By³y
wtedy jeszcze trzy cerkwie grekokatolickie
i synagoga ¿ydowska. Dzia³alnoæ duszpasterska Kocio³a by³a wieloraka i bardzo
owocna. Ze rodowiska tarnopolskiego wywodz¹ siê znane postacie Kocio³a powojennego w Polsce, jak: abp E. Baziak, kard.
W. Rubin, abp I. Tokarczuk, bp A. Adamiuk,
o. M. Kr¹piec.
Druga wojna wiatowa zniszczy³a dorobek tak materialny, jak i duchowy Tarnopola. Po wojnie, decyzjami w³adz sowieckich,
tarnopolskie wi¹tynie katolickie przesta³y
funkcjonowaæ. Duchowni musieli wyjechaæ,
a wraz z nimi wiêkszoæ Polaków, zabieraj¹c ze sob¹ tamopolskiego ducha wiary
i patriotyzmu. Rzymscy katolicy w Tarnopolu, ci, którzy zostali, i ci, którzy tu zamieszkali w czasie powojennym, jedzili do nie-

zamkniêtych kocio³ów w Ha³uszczyñcach,
Krzemieñcu, Borszczowie, Z³oczowie lub
Lwowie, aby tam korzystaæ z pos³ugi kap³ana. Czêsto tak¿e prosili o pos³ugê duszpastersk¹ tajnie dzia³aj¹cego ksiêdza grekokatolickiego albo ksiêdza prawos³awnego.
Taka sytuacja sprzyja³a laicyzacji ca³ego
spo³eczeñstwa, a z nim mniejszoci, jak¹
stali siê wierni Kocio³a rzymskokatolickiego. Kryzys moralny mia³ ró¿ne znamiona
i trwa do dzi.
Przemiany polityczne w ZSRR pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX w. umo¿liwi³y
odbudowê zniszczonego przez komunizm
¿ycia religijnego. Równie¿ w Tarnopolu zacz¹³ dwigaæ siê Koció³ rzymskokatolicki.
Niestety wspania³y koció³ parafialny zosta³
wysadzony w powietrze w 1954 r., a na jego
miejscu wybudowano wielki sklep. Pod koniec 1991 r. niewielka wówczas wspólnota
 zamiast wiêc do kocio³a dominikañskiego  otrzyma³a klucze do... kaplicy na cmentarzu przy ulicy Mikulinieckiej. Kaplica, szybko odremontowana, sta³a siê centrum duszpasterskim dla obrz¹dku ³aciñskiego. Ale niebawem zrobi³o siê w niej ciasno. W dodatku
jej po³o¿enie na cmentarzu, na skraju 240-tysiêcznego miasta, nie sprzyja dobremu
funkcjonowaniu duszpasterstwa. Ówczesny
proboszcz, ks. Alfons Górowski, wszcz¹³ starania o wi¹tyniê na ró¿ne sposoby: bezskutecznie zabiega³ o wspólne u¿ytkowanie
z grekokatolikami kocio³a podominikañskie-

W swojej dzia³alnoci Polskie Towarzystwo w Tarnopolu ma te¿ pewne trudnoci.
Dotyczy to przede wszystkim braku rodków. Pañstwo ukraiñskie w ¿aden sposób
nie pomaga nam materialnie. Utrzymanie
biura i wspieranie przedsiêwziêæ odbywa
siê wy³¹cznie na koszt w³asny, czyli ze
sk³adek naszych cz³onków. Odczuwamy
brak mebli w lokalu, faksu, 12 komputerów z drukark¹...
W ostatnich latach zmniejszy³a siê liczba miejsc dla dzieci wyje¿d¿aj¹cych na kolonie do Polski. Szukanie prywatnych dróg
do za³atwienia kolonii na razie nie przynios³o skutków.
Nie ma prawie dnia, ¿eby chocia¿ jedna
osoba nie odwiedzi³a siedziby Towarzystwa.
Wród interesantów mo¿na zauwa¿yæ nie

tylko naszych cz³onków, ale równie¿ miejscowych ludzi narodowoci ukraiñskiej oraz
goci z Polski.
*

Obecnie Uniwersytet Rzeszowski

HENRYK STROÑSKI, ur. 1952 w Panasówce
k. Ska³atu. Studia historyczne i doktorat na Uniw.
Lwowskim, habilitacja na Uniw. Warszawskim.
Pracuje na Uniwersytecie Technicznym oraz
w Instytucie Technologii Socjalnych i Informacyjnych w Tarnopolu. Autor ponad stu publikacji, m.in.
Polski rejon narodowosciowy na Ukrainie w latach 19251935 (1997), Represje stalinizmu
wobec ludnoci polskiej na Ukrainie w latach
19291939 (1998), Polacy w Kijowie (2002). Jest
dzia³aczem i prezesem Polskiego Towarzystwa
Kulturalno-Oswiatowego w Tarnopolu.
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Koció³ parafialny w Tarnopolu wysadzony przez sowietów

go; z³o¿y³ probê o dzia³kê pod budowê nowej wi¹tyni, a tak¿e podj¹³ próbê odzyskania by³ego kocio³a jezuickiego, zamienionego na zak³ad krawiecki.
Mimo trudnoci ¿ycie parafii rzymskokatolickiej rozwija siê. Jest to owoc pracy
ksiê¿y i sióstr zakonnych. Zwiêksza siê liczba wiernych, wzrasta korzystanie z sakramentów wiêtych, s¹ powo³ania kap³añskie
i zakonne. Rozwija siê tak¿e praca z dzieæmi i m³odzie¿¹. Po przegranej w s¹dzie rozprawie dotycz¹cej odzyskania kocio³a pojezuickiego nowy proboszcz stara³ siê ponownie o przydzielenie dzia³ki pod budowê
kocio³a i domu parafialnego. Decyzja rady
miejskiej, daj¹ca realne nadzieje, zosta³a wydana w 1998 r., a we wrzeniu nastêpnego
roku, po zatwierdzeniu czêci planów, ruszy³a budowa kocio³a i plebanii.
Obecnie budynek parafialny jest ukoñczony w 70 procentach. Dla prowadzenia
duszpasterstwa jest wykorzystana sala o powierzchni o 1/3 wiêkszej od kaplicy cmentarnej. Katecheza odbywa siê ju¿ nie w kaplicy, ale w oddzielnych pomieszczeniach,
lepiej przystosowanych do tego typu zajêæ,
bo np. s¹ tablice i sto³y do pisania. M³odzie¿
spotyka siê w jadalni i ma mo¿liwoæ organizowania sobie spotkañ towarzyskich, które bardzo integruj¹ m³odych parafian, po-
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chodz¹cych z ró¿nych stron miasta i z ró¿nych szkó³. Wielk¹ zalet¹, w porównaniu
z kaplic¹ cmentarn¹, jest fakt, ¿e dostêp do
plebanii jest lepszy i bli¿szy. Zauwa¿a siê
nowe twarze tak wród osób redniego pokolenia, jak i m³odzie¿y czy dzieci. Powstaje wielka szansa, ¿e jeszcze przed ukoñczeniem budowy kocio³a parafia zwiêkszy
siê liczebnie i zdynamizuj¹ siê formy duszpasterstwa dziêki wykorzystaniu budynku
parafialnego, w którym s¹ te¿ godne mieszkania dla ksiê¿y. Oczywicie, trzeba codziennej, systematycznej i sumiennej pracy duszpasterskiej.
Wierni parafii rzymskokatolickiej w Tarnopolu maj¹ mo¿liwoæ udzia³u w liturgii
mszy w., codziennie sprawowanej w sali
plebanii. W niedzielê s¹ tu trzy msze w.
(w tym jedna w jêzyku ukraiñskim; tak¿e
w rody msza jest odprawiana w tym jêzyku). Ponadto w kaplicy cmentarnej jest jedna msza w. w niedzielê, a ponadto we wtorki i pi¹tki. Zawsze jest mo¿liwoæ skorzystania z Sakramentu Pokuty. Obecnie zwiêkszone s¹ starania o liczniejszy udzia³
wiernych w nabo¿eñstwach, takich jak: Ró¿aniec, Roraty, Droga Krzy¿owa, Gorzkie
¯ale. Katecheza jest prowadzona w kilku
grupach przy parafii. Obejmuje ona tak¿e
grupê studentów z innych parafii, którzy
odnaleli drogê do kocio³a w tarnopolskim
grodzie. Opiek¹ otoczeni s¹ ministranci i lektorzy; jest skromny zespó³ wokalno-instrumentalny oraz nieliczny, ale spotykaj¹cy siê
co miesi¹c kr¹g rodzin. Powoli zaczyna dzia³alnoæ niewielki chór. W ka¿dy pierwszy
pi¹tek miesi¹ca oko³o 40 osób chorych jest
odwiedzanych z pos³ug¹ sakramentaln¹,

Wnêtrze kocio³a Jezuitów w Tarnopolu przed
II wojn¹ wiatow¹

a w pierwsz¹ sobotê ma miejsce wyjazd do
Petrykowa, do domu dla starszych osób, na
sprawowanie sakramentów dla tych, którzy
takiej pos³ugi pragn¹.
Z powodu braku pomieszczeñ nie by³a
dot¹d rozwijana akcja charytatywna i nadal
ta forma ewangelizacji oraz wiadczenia
mi³oci jest wykorzystana w ma³ym stopniu.
Takie traktowanie problemu wynika z trudnoci w przewo¿eniu pomocy humanitarnej
przez granicê polsko-ukraiñsk¹.
W liturgii, a zw³aszcza w katechizacji, jest
wykorzystywany jêzyk ukraiñski. Wiem, ¿e
jest to le widziane z perspektywy polskiej,
ale jest to zarazem szansa, aby Koció³
rzymskokatolicki by³ postrzegany jako wspólnota wiernych z ró¿nych narodów, a nie jako
Koció³ Polski. Trzeba pamiêtaæ, ¿e licz¹ca
oko³o 600 osób wspólnota wiernych jest
wielonarodowociowa, a rodzin czysto polskich prawie nie ma w Tarnopolu. S¹ rodziny w ca³oci przynale¿¹ce do Kocio³a, ale
s¹ mieszane narodowociowo. Nowo budowany koció³ powstaje przede wszystkim
dziêki pomocy z Niemiec, USA, Polski oraz
od pojedynczych ofiarodawców z ró¿nych
stron wiata, i wreszcie dziêki pomocy parafian, dlatego ma byæ domem modlitwy nie
tylko dla Polaków.
Na zakoñczenie kilka najnowszych informacji. Trwa budowa wspomnianej nowej
wi¹tyni  pod wezwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego i MB Nieustaj¹cej Pomocy. Po przerwie, która trwa³a od sierpnia 02 do kwietnia
03 (z powodu braku funduszy), staramy siê
obecnie dokoñczyæ ciany. Ju¿ zosta³a zamówiona blacha na dach (zap³acona zaliczka: 11 000 z³), ale nie dysponujemy tak¹

Tak wygl¹da dzi dawny koció³ Jezuitów po przebudowie na fabrykê w³ókiennicz¹

Nowy koció³ rzymskokatolicki w Tarnopolu,
w budowie

sum¹ pieniêdzy, aby wystarcza³o na dokoñczenie murowania cian, a có¿ dopiero na
pe³n¹ zap³atê za blachê (26 000 z³) i za jej
po³o¿enie na dachu... Nadzieja nasza w Bogu, pomagaj¹cym za porednictwem bogatych sponsorów.
Inna sprawa, jak¹ chcê siê podzieliæ, to
prymicje, jakie mielimy w Poniedzia³ek
Wielkanocny  ks. Jerzego Pohneribki, neoprezbitera diecezji ³uckiej. Tak¿e w czerwcu
2003 r.  jak Bóg da  bêdziemy siê cieszyæ
kolejnymi prymicjami bernardyna, br. Tadeusza Fostakowskiego. Mamy te¿ jednego
diakona, szeciu kleryków i trzy powo³ania
¿eñskie u sióstr Józefitek. To te¿ wiadectwo b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
W sobotê przed wiêtem Bo¿ego Mi³osierdzia prze¿ywalimy I Festiwal Piosenki
Religijnej Wychwalaæ Mi³osierdzie Pañskie
na wieki  2003, i by³o to udane wiêto parafialnych zespo³ów, nie tylko z województwa tamopolskiego, gdy¿ gocilimy równie¿
zespo³y ze Stanis³awowa, Lwowa, Stryja
i Krasi³owa. Zespo³y ze Stryja i z naszej
parafii zajê³y I miejsce, za wród dzieci
najlepiej wyst¹pi³o w solowym piewie dziecko ze Lwowa i z Bia³obo¿nicy.
Tymi informacjami oraz zaproszeniem do
Tarnopola (mo¿liwoæ noclegu na plebanii
dla ok. 10 osób) koñczê ten artyku³.
PS
Chêtnym wsparcia budowy nowego kocio³a w Tarnopolu pw. Mi³osierdzia Bo¿ego i MB Nieustaj¹cej Pomocy podajê
numer konta:
Diecezjalne Dzie³o Misyjne, ul. I. Mocickiego 5, 33-100 Tarnów Tarnopol  budowa kocio³a Bank PKO SA Tarnów
12401910-10104503-2700.
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Jolanta Kowalenko (Tarnopol)

DZISIEJSZE ¯Y
CIE W TTARNOPOL
ARNOPOL
U
¯YCIE
ARNOPOLU
1944 rok

 wojska radzieckie zajê³y
Tarnopol. W tym czasie zaczê³o siê formowanie Wojska Polskiego, do którego zosta³
powo³any mój dziadek. Babcia pozosta³a
z dwojgiem dzieci w rodzinnym miecie, które uleg³o zniszczeniu przez rosyjskie i niemieckie bombardowania. W³adze radzieckie nakaza³y wszystkim mieszkañcom kamienic przy ulicy 3 Maja opuszczenie domów, oddaj¹c je do dyspozycji dowództwa.
W tej sytuacji babcia przeprowadzi³a siê do
swojej matki, na ulicê Mikulinieck¹, decyduj¹c siê na bardzo ciê¿kie warunki mieszkaniowe w suterenie.
W 1945 r. babcia otrzyma³a wiadomoæ,
¿e ojciec rodziny zgin¹³ w walce o Berlin.
W tym czasie rozpoczê³o siê przesiedlanie
ludnoci polskiej na ziemie odzyskane, do
opuszczonych domów i gospodarstw poniemieckich. Do mieszkañ w Tarnopolu nap³ywa³a ludnoæ ukraiñska z okolic miasta. Ale
babcia pozosta³a na miejscu, maj¹c nadziejê, ¿e zmiana w³adzy nast¹pi w krótkim czasie i ¿e ¿ycie powróci na dawne tory. Uda³o
jej siê przeprowadziæ do s¹siedniego mieszkania, które zosta³o opuszczone przez Polaków. By³o to w 1956 roku.
Warunki ¿yciowe by³y bardzo ciê¿kie,
dzieci dorasta³y w niedostatku, na skraju
nêdzy. Babcia dotychczas nie pracowa³a ze
wzglêdu na dobre zarobki mê¿a, ale w zaistnia³ej sytuacji musia³a podj¹æ pracê, nie
bêd¹c do tego wcale przygotowan¹. Moja
mama (Krystyna) nie zna³a ukraiñskiego,
mia³a wiêc ogromne trudnoci w szkole, bo
nauczanie by³o przecie¿ tylko w tym jêzyku.
Pomimo tego matka ukoñczy³a podstawówkê, potem Technikum £¹cznoci we Lwowie, a na koniec Instytut Ekonomiczny
w Tarnopolu. Po ukoñczeniu wy¿szej szko³y rozpoczê³a pracê na poczcie, nastêpnie
objê³a posadê ksiêgowej w banku. Wysz³a
za m¹¿ w 1960 roku, a ja urodzi³am siê
w dwa lata póniej. Naukê rozpoczê³am
w szkole podstawowej, nastêpnie ukoñczy³am Liceum Medyczne w Leningradzie, Liceum Muzyczne w Tarnopolu i studia ekonomiczne w Tarnopolu.
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Przez ca³y ten czas rodzina zachowa³a
to¿samoæ polsk¹, mówi³a w naszym jêzyku i podtrzymywa³a tradycje patriotyczne i religijne.

W latach 90. ,

po za³amaniu siê
ustroju komunistycznego, powsta³a wolna
Ukraina. W tym czasie, pomimo starañ tarnopolskich Polaków, zosta³a nam przydzielona jedynie kaplica cmentarna, która mia³a
byæ przeznaczona na koció³ rzymskokatolicki (przy ulicy Mikulinieckiej). By³y koció³
dominikañski zosta³ oddany grekokatolikom,
a koció³ w³adze bolszewickie ju¿ po wojnie
wysadzi³y w powietrze. Teraz na jego miejscu stoi dom handlowy. Obecnie ci¹gle w budowie jest nasz nowy koció³ niedaleko starego parku przy ulicy Bandery.
W Tarnopolu dzia³a Polskie Towarzystwo
Kulturalno-Owiatowe. Dotychczas nie odrodzi³o siê Harcerstwo Polskie. Ka¿dorazowo na zebraniach Towarzystwa  które odbywa siê w co drug¹ niedzielê miesi¹ca 
zbiera siê oko³o 30 osób. Cz³onkami s¹ nie
tylko Polacy rodowici, ale równie¿ ludzie
z rodzin mieszanych, polsko-ukraiñskich, jak
i Ukraiñcy  sympatycy polskiej kultury. Przy
Towarzystwie istnieje sobotnia szko³a nauczania naszego jêzyka. Uczêszczaj¹ do niej
dzieci i starsi, którzy pragn¹ poznaæ b¹d
poszerzyæ swoje umiejêtnoci w zakresie
jêzyka polskiego. Nauczycielka, która prowadzi zajêcia, zosta³a przys³ana i jest op³acana przez polskie MENiS. Dzieci uczestnicz¹ce w lekcjach maj¹ mo¿liwoæ wyjazdu
do Polski. Do dyspozycji cz³onków Towarzystwa i m³odzie¿y z ca³ego miasta jest
doæ du¿y zbiór dzie³ polskiej literatury, zgromadzony w bibliotece. Istnieje równie¿ wypo¿yczalnia popularnych polskich filmów na
wideo i kaset fonograficznych.

Polacy

tarnopolscy utrzymuj¹
prywatne kontakty z rodakami w kraju.
A Wspólnota Polska w miarê swoich mo¿liwoci stara siê finansowaæ kontakty miêdzy grupami z Kresów i Kraju. W Tarnopolu
mo¿na odbieraæ Polskie Radio I, program

telewizyjny Polonia, dociera s³ynna ju¿ Gazeta Lwowska i Dziennik Kijowski. Niestety
nie jest osi¹galna prasa krajowa z powodu
zbyt wysokiej ceny w przeliczeniu ze z³otówek na hrywny.
Tarnopol jest miastem licz¹cym oko³o
260 000 mieszkañców. M³odzie¿ ma mo¿liwoæ uczêszczania nie tylko do licznych
szkó³ rednich, ale równie¿ do wy¿szych:
Politechniki, Akademii Medycznej, Ekonomicznej, Uniwersytetu Pedagogicznego. S¹
to szko³y pañstwowe, a obecnie powstaj¹
równie¿ uczelnie prywatne. Czêæ m³odzie¿y kszta³ci siê bezp³atnie, a czêæ odp³atnie. Mój syn uczy siê bezp³atnie na Akademii Ekonomicznej, na polskim stypendium.
Zaopatrzenie towarowe sklepów w Tarnopolu jest coraz bogatsze, ale niestety
mo¿liwoci finansowe jego mieszkañców s¹
nadal skromne. Ludzie korzystaj¹ z ka¿dej
nadaj¹cej siê okazji pracy za granic¹, w celu poprawienia warunków swojego ¿ycia.
St¹d ludzie starsi, nie maj¹cy ju¿ mo¿liwoci wyjazdu, s¹ w trudniejszej sytuacji. Emerytura w przeliczeniu wynosi oko³o 30 dolarów na miesi¹c. Moje zarobki w administracji szpitala to 35 dolarów. Przyk³adowo: in¿ynier z dwudziestoletnim sta¿em pracy
zarabia oko³o osiemdziesiêciu dolarów. A ceny towarów w sklepach liczone w hrywnach
s¹ bardzo zbli¿one do cen w z³otówkach.
¯ycie kulturalne Tarnopola rozwija siê,
gdy¿ miasto posiada Teatr Sceny Dramatycznej, Filharmoniê, kina, sale koncertowe przy domach kultury. Zauwa¿a siê, ¿e
miasto Tarnopol stale prowadzi prace remontowe budynków w centrum, rozwija siê
nowe budownictwo mieszkaniowe i urzêdowe, buduje siê wiele obiektów sakralnych. Miesiêczna op³ata za mieszkanie ok.
30 m kw.  w tym gaz, elektrycznoæ, woda,
centralne ogrzewanie, telewizja, telefon 
wynosi w przeliczeniu oko³o 30 dolarów.
S³u¿ba zdrowia jest w zasadzie bezp³atna,
z tym jednak, ¿e np. dentysta, lekarstwa,
rehabilitacja i niektóre badania jak rentgen,
op³acane s¹ w wysokoci 100%. Bezrobocie obecnie w Tarnopolu to w przybli¿eniu
10%.
JOLANTA KOWALENKO, z domu Dobrowolska,
ur. 1962 w Tarnopolu. Mieszka w Tarnopolu, pracuje w administracji szpitala.

Z El¿biet¹
Machaty

nauczycielk¹ w Tarnopolu
rozmawia Anna Madej

Jakie s¹ Pani zwi¹zki z Kresami?
¯adne.
Dlaczego wiêc zdecydowa³a siê Pani
pojechaæ do Tarnopola?
Od 1975 roku pracowa³am jako nauczycielka jêzyka polskiego w szko³ach krakowskich. W pewnym momencie postanowi³am
spróbowaæ swych si³ i pojechaæ na Wschód.
Wyjazd do Tarnopola to czysty przypadek.
Po prostu przydzia³ miejsca. Ka¿dy nauczyciel zg³aszaj¹cy siê do pracy na Wschodzie
jest kierowany przez Centralny Orodek
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie tam,
gdzie aktualnie jest wolne miejsce. W nastêpnych latach mo¿e trochê pogrymasiæ,
ale czêsto z w³asnego wyboru zostaje w tym
samym miejscu.
Jakie by³y Pani pierwsze wra¿enia?
Jakie s¹ po dwóch latach pobytu?
Pierwsze wra¿enia by³y jak najlepsze.
Tarnopol po raz pierwszy zobaczy³am
w piêkny, s³oneczny dzieñ. Pani Luda oprowadzi³a mnie po centrum i obwioz³a po
wszystkich dzielnicach. Zobaczy³am miasto
pe³ne zieleni i wielkie jezioro, szczególnie
piêkne w czasie pe³ni, gdy wisi nad nim
ogromny ksiê¿yc. Szkoda, ¿e z zabytkami
skutecznie upora³y siê dwie wojny i historia.
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Teraz po miecie mo¿na chodziæ dwojako:
wspó³czenie i sentymentalnie, i zawsze
jest ciekawie. Ca³a historia miasta jest
bogata i ¿al, ¿e tak niewielu turystów widzi
siê na ulicach. Codzienne ¿ycie w Tarnopolu dla przybysza nie jest ³atwe. Musi przyzwyczaiæ siê do wielu rzeczy, a innych
nauczyæ. Na pocz¹tku zaskoczy³a mnie
ciemnoæ w miecie. Sporadyczne, s³abe
latarnie i tylko przy g³ównych ulicach. Od
pó³nocy do dnia totalna ciemnoæ. Najgorzej w zimie. Fatalna miejska komunikacja,
zdezelowane trolejbusy, czêsty brak wody
(i to po kilka dni), s³abe ogrzewanie mieszkañ, dziury w jezdniach i chodnikach, bezkarni kierowcy, w zimie wszêdzie  lodowisko. To wszystko trzeba by³o przyj¹æ, nawet polubiæ, albo wyjechaæ. Po dwóch latach pobytu widzê tu zmiany. Zdecydowanie
poprawi³a siê komunikacja miejska, odnawia siê centrum, miasto jest sprz¹tane
i o niebo lepiej owietlone. Kierowcy zaczynaj¹ widzieæ przechodniów. Otwierane s¹
nowe, ³adne sklepy, kawiarenki, rozwija siê
prywatna inicjatywa.
Proszê opowiedzieæ o swojej pracy
w Tarnopolu.
Przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Tarnopolu zosta³a zarejestrowana Szko³a Jêzyka Polskiego. Przychodzi do niej, kto chce.
Nie ma ograniczeñ wieku, uczniów dziel¹
na grupy wiek i stopieñ znajomoci jêzyka.
Uczniowie pochodz¹ z rodzin mieszanych
i ukraiñskich. Iloæ jest p³ynna i waha siê
w granicach 100130. W tym roku jest problem z elemantarzami, poniewa¿ wielu
uczniów dopiero zaczyna naukê.
Dziêki dobrym ludziom z ¯ar, krakowskiej
i opolskiej Wspólnocie Polskiej oraz Konsulatowi we Lwowie szko³a ma podrêczniki
i pomoce. Oczywicie nie jest to szczyt
marzeñ, ale idziemy w dobrym kierunku.
Chcia³abym stworzyæ przy Towarzystwie
zaplecze dla studentów polonistyki  literatura, opracowania, materia³y historyczno-literackie. Uda³o siê zainteresowaæ w³adze
owiatowe orodkiem metodycznym, który
ju¿ rozpocz¹³ dzia³alnoæ. Zasobna (jak na
trudne warunki) biblioteka przyci¹ga dzieci,
studentów i sympatyków Towarzystwa. Problemem jest brak prasy polskiej  szeroko
rozumianej. Sporadycznie przywo¿ê z domu, zbierane specjalnie dla Tarnopola, kilka
tytu³ów. Od wiata Nauki do Polityki.
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A jak widzi Pani rodowisko polskie
i dzia³alnoæ Towarzystwa Kultury Polskiej w Tarnopolu?
Polaków, deklaruj¹cych swoje pochodzenie, nie ma du¿o  oko³o 1300 osób. Ich liczba w naturalny sposób siê zmniejsza. Rodziny s¹ mieszane, bo taka jest kolej rzeczy.
G³ównym zadaniem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji patriotycznych, religijnych
i obyczajowych. Uczenie Polski m³odych i najm³odszych poprzez spotkania, szko³ê i wyjazdy do Kraju. Cieszy fakt, i¿ w szko³ach
ukraiñskich zwiêksza siê znacznie liczba
uczniów na fakultetach z jêzyka polskiego.
Jaki jest stosunek w³adz Tarnopola
do problemów mniejszoci narodowych,
do dzia³alnoci Towarzystwa?
Ogólnie w³adze popieraj¹ dzia³alnoæ towarzystw mniejszociowych. Ich liczba  wed³ug ministra ds. mniejszoci Moskala 
zwiêkszy³a siê dwukrotnie i przekroczy³a
1300. Mniejszoci narodowe uczestnicz¹
w obchodach Dni Miast, prezentuj¹c w³asn¹
kulturê. W Tarnopolu odbywa siê to pod
koniec sierpnia. Minister Moskal stale podkrela, ¿e Ukraina jest pañstwem wielonarodowociowym i tylko od cz³onków wszystkich mniejszoci zale¿y, jak u³o¿¹ swe ¿ycie
w tej mozaice. W Tarnopolu, przy Ob³astnej
Radzie, dzia³a komórka ds. mniejszoci,
których jest tutaj tylko szeæ. Rz¹d Ukrainy
zleci³ opiekê nad towarzystwami samorz¹dom. To one maj¹ im zapewniæ bezp³atne
lokale na dzia³alnoæ statutow¹.
Jak wygl¹daj¹ warunki bytowe w Tarnopolu?
Warunki ¿ycia s¹ trudne  du¿e bezrobocie, brak zak³adów. Dla starszych osób
s¹ one szczególnie trudne ze wzglêdu na
niskie emerytury (50140 hrywien, czyli 10
25 dolarów) i fikcyjn¹ dostêpnoæ do lekarza, leków i szpitala.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê i ¿yczê ci¹g³ego zapa³u i sukcesów w tym,
co Pani robi dla Polaków (i nie tylko) na
Ziemi Tarnopolskiej.
EL¯BIETA MACHATY, ur. w Krakowie. Studia na
UJ, polonistka, pracowa³a jako nauczycielka
w szko³ach krakowskich. W r. 2000 wyjecha³a do
Tarnopola, uczy w szkole sobotnio-niedzielnej przy
PTKO, doje¿d¿a tak¿e do Ska³atu. Zorganizowa³a Orodek Metodyczny dla nauczycieli jêzyka
polskiego z ca³ej Tarnopolszczyzny.

KALENDARIUM
ZJAZDÓW
TANOPOLAN
Podwaliny pod Zjazdy Tarnopolan po³o¿y³a  poczynaj¹c od r. 1959  ca³a seria
zjazdów absolwentów tarnopolskich
szkó³ rednich, organizowanych w ró¿nych miejscowociach powojennej Polski*. Pocz¹wszy od zjazdu w Karpaczu
w r. 1986, kolejne spotkania straci³y charakter zjazdów maturzystów z poszczególnych gimnazjów, zamieniaj¹c siê
w Zjazdy Tarnopolan.

W

zjedzie w Karpaczu wziê³o udzia³ 45
osób i tak ju¿ znacz¹ca liczba uczestników
potwierdzi³a wielkie zainteresowanie tego
rodzaju spotkaniami. Tote¿ nic dziwnego, ¿e
Czes³aw Blicharski wyst¹pi³ z wnioskiem
o zorganizowanie w nastêpnym roku oficjalnego ju¿ Kole¿eñskiego Zjazdu Tarnopolan
oraz wys³ania stosownych zaproszeñ pod
znane adresy osób mieszkaj¹cych w kraju
i za granic¹. Na miejsce zjazdu wyznaczono ustronn¹ miejscowoæ Kozienice. Jego
organizator, Wac³aw Obuchowicz, wywi¹za³
siê ze swego zadania znakomicie.
Zjazd odby³ siê w dniach 2831 maja
1987  by³ to pierwszy oficjalny Zjazd Tarnopolan, na który przyby³o 145 osób, w tym
kilka z zagranicy, a tak¿e znany tarnopolanin,

ks. infu³at Tadeusz Fedorowicz. Podczas
mszy w. wspania³¹ homiliê wyg³osi³ ks. Zbigniew Mroczkowski, te¿ tarnopolanin.
Kaznodzieja poprowadzi³ w niej s³uchaczy
znajomymi ulicami na Zarudzie, Przewalichê, Kapadocjê, Zagrobelê, Petryków. Znaleli siê znowu na Korsie, miejscu spotkañ i spacerów  od
kocio³a parafialnego, obok pomnika Mickiewicza,
a¿ do figury w. Tekli, aby szukaæ tam siebie,
kole¿anki i kolegów  z tak odleg³ej, minionej
m³odoci. Ksi¹dz wspomnia³ równie¿ te smutniejsze wydarzenia i tych, którzy ju¿ odeszli od nas,
oraz tych, którzy zginêli z r¹k okupantów, w ³agrach sowieckich i niemieckich obozach koncentracyjnych, a tak¿e zamordowanych przez zbirów
z NKWD, gestapo i nacjonalistów ukraiñskich.

W programie tego parodniowego zjazdu
odby³a siê wycieczka do Czarnolasu, wieczorek taneczny i rozrywki sportowe. Zjazd
zosta³ uznany za bardzo udany i wspólnie
zadecydowano o c o r o c z n y m organizowaniu tego rodzaju spotkañ.
W roku 1988 zjazd odby³ siê w Kalwarii
Zebrzydowskiej (2629 maja), w Domu P¹tnika oo. Bernardynów. Przyby³o 120 tarnopolan z ró¿nych stron kraju i wiata. Znalaz³
siê wród nas tak¿e ks. bp Antoni Adamiuk
 tarnopolanin z Opola, który w piêknej homilii powiedzia³ m.in.:
Tam w Tarnopolu wzbogaca³y siê nasze
osobowoci, postawy moralne, patriotyczne
i religijne, w domach rodzinnych i szko³ach.
Dlatego dzi wdziêczn¹ pamiêci¹ i modlitw¹
ogarniamy naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów. Byli to ludzie ró¿nych
narodowoci  Polacy, ¯ydzi, Rusini, Ukraiñcy. Mieli ro¿ne przekonania polityczne, ale
Tarnopolanie na dorocznym spotkaniu w Ustroniu k. Wis³y (2003)

Henryk Kleinrok
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wszyscy byli szanowani za swoje wartoci
moralne i intelektualne. Wiele im zawdziêczamy, bo swoj¹ obecnoci¹ i osobowoci¹
wp³ywali na m³odzie¿, kszta³towali nasze postawy, uczyli mi³oci Boga i Ojczyzny. Wydaje mi siê, ¿e wszyscy tu obecni maj¹
podobne wspomnienia. Nic dziwnego, ¿e
ukochalimy to miasto. Ukocha³ je równie¿
tarnopolanin, wojenny emigrant  Marian Zeman, który sw¹ mi³oæ do tamtej ziemi, do
Tarnopola, wyrazi³ w wierszu pt. Tu³acz:
K³aniam siê Tobie  Ziemio Podolska
Moja Ojczyzno  Ziemio Tarnopolska
Mlekiem i miodem obficie p³yn¹ca
Wszelakim dobrem swoich gleb s³yn¹ca!
...
K³aniam siê Tobie  Tarnopolski Grodzie
Per³o Korony na kresowym Wschodzie
Co niczym matki opiekuñcze d³onie
Dzier¿ysz Podole w pieczy i obronie.
...
Wierzê, ¿e jeli taka Boska Wola 
Pozwoli wróciæ na Ziemiê Podola 
O to siê modlê dzi i w ka¿dej porze 
Polskê Podolsk¹ wróæ nam Panie Bo¿e!

N

astêpne zjazdy Tarnopolan odbywa³y siê
w chronologicznej kolejnoci:
1989 w Klasztorze oo. Józefitów w Gostyniu, udzia³ wziê³o 145 osób, a organizatorami byli Mieczys³aw Mróz
i Wanda Suska (Wroc³aw);
1990 w Domu Harcerza w Olenicy, 130
osób  org. Józef Sperling i Wanda
Suska (Wroc³aw);
1991 jak poprzednio  w Olenicy, 132
osoby  org. Stanis³aw Halpern i Ludwika Grodzicka (Zabrze);
1992 w Domu Wypoczynkowo-Leczniczym
Malwa w Ustroniu l¹skim, 135
osób, organizatorzy jak poprzednio;
1993 identycznie jak poprzednio, 130 osób;
1994 w Klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, 106 osób, org.
Micha³ Lasocki, Teofila Kucharska,
Henryk Kleinrok (Kraków);
1995 w DWL Malwa w Ustroniu l¹skim,
120 osób, organizatorzy jak poprzednio (Kraków);
1996 X Jubileuszowy Miêdzynarodowy Kole¿eñski Zjazd Tarnopolan  w DWL
Malwa w Ustroniu l¹skim, 145 osób.
Organizacji podj¹³ siê specjalnie po-
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1997

1998
1999
2000
2001
2002
2003

wo³any 12-osobowy Komitet Wykonawczy pod przewodnictwem Wac³awa Obuchowicza, dzia³aj¹cy pod protektoratem JM Rektora Uniwersytetu
Jagielloñskiego prof. dr. Aleksandra
Koja, prezesa Zarz¹du Oddzia³u Stow.
Wspólnota Polska w Krakowie;
w DWL Malwa w Ustroniu l¹skim,
130 osób, org. Joanna Mirecka, Izabela Stalska, Lusia Piekarska, Stanis³aw B¹k (Opole);
identycznie jak poprzednio, 120 osób;
w DWL Z³ocieñ w Ustroniu l¹skim,
125 osób, org. jak poprzednio;
identycznie jak poprzednio, 127 osób;
miejsce jak poprzednio, 95 osób, org.
Micha³ Lasocki, Teofila Kucharska,
Henryk Kleinrok (Kraków);
miejsce jak poprzednio, 93 osoby,
org. kole¿anki z Opola;
identycznie jak poprzednio, 95 osób.

Nastêpny zjazd odbêdzie siê w 2004 r.
w Ustroniu l¹skim, zorganizuj¹ go kole¿anki z Opola.

Z

jazdy odbywa³y siê wed³ug u³o¿onych
przez organizatorów i uzgodnionych z uczestnikami programów. Ogólnie mo¿na je uj¹æ
nastêpuj¹co:

 w pierwszym dniu wspólna powitalna uroczysta kolacja;
 na drugi dzieñ solenna msza w. z homili¹,
przewa¿nie o tematyce kresowej. Na zjazd
w 1988 r. przyby³ i mszê w. odprawi³ metropolita
lwowski ks. abp Marian Jaworski, a w nastêpnych
kilku latach odprawia³ ks. bp Antoni Adamiuk;
 kiermasz ksi¹¿ek o tematyce tarnopolskiej
i podolskiej  licznie prezentowane by³y ksi¹¿ki
Cz. Blicharskiego, W³adysawa Kubowa, Jerzego
Stopy, Ludwika Wawryszyna i innych;
 wystawy pami¹tek tarnopolskich, jak zdjêcia, widokówki, albumy, mapy, przewodniki czy
emblematy herbu miasta Tarnopola;
 udzielane by³y wywiady o zjazdach dziennikarzom miejscowej prasy, w tym do G³osu
Ustronia;
 spotkania z zaproszonymi goæmi, na których przedstawiciele poszczególnych Kó³ Mi³oników Tarnopola przedstawiali sprawozdania ze
swej dzia³alnoci, równie¿ zaproszeni gocie z Tarnopola informowali o dzia³alnoci utworzonego
tam Zwi¹zku Polaków, przemianowego póniej
na Towarzyswo Kultury Polskiej. Ponadto zapraszany ksi¹dz powstaj¹cej tam parafii rzymskokatolickiej informowa³ o postêpach i problemach

Na pierwszym planie delegacja tarnopolska z Krakowa: prezes Ko³a przy TMLiKPW
w Krakowie, Anna Madej, obok autor
Henryk Kleinrok
z projektowaniem, a póniej budow¹ kocio³a. Na
tych spotkaniach wielu uczestników opowiada³o
o swoich przejciach wojennych, o tragicznych
prze¿yciach, o mordach dokonanych w latach
193945 przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoci polskiej, o uwiêzieniach i skazaniach do
³agrów na Ko³ymê i obozów koncentracyjnych,
o wywozach na przymusowe roboty do Niemiec
czy wreszcie o zes³aniach na Sybir. Równie¿ wiele
opowiadañ, przekazywania w³asnych spostrze¿eñ
oraz sprawozdañ z wyjazdów do Tarnopola i okolic w ramach organizowanych wycieczek;
 ogl¹danie kaset wideo z poprzedniego zjazdu, ze wspólnych wycieczek na Kresy po³udniowo-wschodnie oraz z ró¿nych uroczystoci, np.
z okazji ods³oniêcia i powiêcenia pomnika-obelisku w Sonicy k. Pleszewa, postawionego ku
pamiêci Polaków zamordowanych w Berezowicy
Ma³ej przez banderowców;
 zgodnie z postanowieniem uczestników
zjazdu w 1997 r. przed³u¿ono czas trwania zjazdów do czterech dni, co da³o mo¿liwoæ organizowania wycieczek w pobliskie góry Beskidu l¹skiego, z równoczesnym parogodzinnym wypadem za granicê do S³owacji lub Czech;
 ka¿dego wieczora, po kolacji, odbywa³y siê
spotkania kole¿eñskie ze piewaniem pieni, recytacjami wierszy i tañcami towarzyskimi, za
w ostatni wieczór przed zakoñczeniem zjazdu
organizowane by³y spotkania przy ognisku, równie¿ ze piewaniem dawnych harcerskich i biesiadnych piosenek i pieczeniem kie³basek.

N

a kilku zjazdach mia³y miejsce szczególne wydarzenia. X Jubileuszowy Zjazd
w r. 1996 mia³ bardzo uroczysty charakter;
oprócz wyg³oszonych okolicznociowych
referatów zostali uhonorowani odznaczeniami: p. Kuku³ka-Ba³aj za ocalenie i przechowanie dwóch sztandarów tarnopolskiego
PTG Sokó³, a W³adys³aw Kubów otrzyma³

tytu³ Honorowego Obywatela Królewskiego
Miasta Tarnopola. W roku 1998 na zjedzie
w Ustroniu nasz starszy Kolega Czes³aw
Blicharski powiadomi³ uczestników o zakoñczeniu swej dzia³alnoci w s³u¿bie dla Tarnopola. Piêknymi s³owami podziêkowa³ za
wieloletni¹ wspó³pracê i pomoc w tworzeniu
zbioru tarnopolitanów oraz, ¿e móg³ napisaæ i wydaæ 10 ksi¹¿ek o treci tarnopolskiej.
Natomiast uczestnicy zjazdu wys³ali dziêkczynny list do Pana Czes³awa, w którym
napisali, ¿e z wielkim ¿alem przyjêli tê wiadomoæ, podkrelaj¹c, i¿ dziêki Jego powiêceniu poniesiony trud tak ogromnej pracy
przyczyni³ siê do lepszego poznania historii
Miasta, poznania ludzi, którzy zas³u¿yli siê
swemu rodzinnemu Miastu, swej podolskiej
Ma³ej Ojczynie i ca³ej Polsce.
W r. 2001 atrakcj¹ zjazdu by³a aukcja
obrazów o tematyce cile tarnopolskiej,
stworzonych przez Adolfa Scharfa, urodzonego w Tarnopolu, a obecnie zamieszka³ego w Izraelu. Z licytacji kilkunastu obrazów
uzyskano kwotê 850 z³, któr¹ zgodnie z wol¹ autora przeznaczono na budowê parafialnego kocio³a w Tarnopolu.
Ju¿ od ponad dziesiêciu lat w naszych
spotkaniach bior¹ udzia³ Gocie z Tarnopola, w tym zawsze proboszcz tamtejszej
parafii  wpierw ks. Alfons Górowski,
a obecnie ks. Andrzej Malig. Towarzysz¹
im przedstawiciele tarnopolskiego Towarzystwa Kultury Polskiej. Proboszcz tarnopolski ka¿dorazowo odprawia w kociele parafialnym w Ustroniu mszê w. w intencji
¿ywych i zmar³ych tarnopolan. Msze by³y
zazwyczaj koncelebrowane, a koncelebransami byli ksiê¿a-uczestnicy zjazdów: Franciszek Stupak, Józef Anczarski, Józef Mróz,
Piotr Chabin oraz Józef Marchwiany, który
obecnie uznany zosta³ za kapelana naszych
zjazdów.
Mamy nadziejê, ¿e zwyczaj  w³aciwie ju¿ tradycja  organizowania Kole¿eñskich Zjazdów Tarnopolan bêdzie
trwa³a jeszcze d³ugie lata i kolejni kronikarze bêd¹ spisywali ich przebieg. Po nas
za pa³eczkê przejmie m³odsze pokolenie, które, podobnie jak my, pamiêtaæ
bêdzie o krainie swych przodków.
* W ksi¹¿ce wydanej w 1994 r. przez Czes³awa
Blicharskiego  uznanego powszechnie przez tarnoplan za swego kronikarza  zjazdy tanopolan
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zosta³y zapocz¹tkowane w 1959 roku. Absolwentki z 1925 r. Prywatnego Gimnazjum ¯eñskiego Lenkiewiczowej w Tarnopolu spotka³y siê w 34.
rocznicê matury w Katowicach w mieszkaniu p. Jadwigi Kociuszko. Nastêpny zjazd absolwentek
z 1934 r. Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego TSL w Tarnopolu odby³ siê w Krakowie
w 1974 r. W tym samym roku we Wroc³awiu spotka³y siê absolwentki z 1936 r. IV Pañstw. Gimnazjum ¯eñskiego im. J. Pi³sudskiego w Tarnopolu.
Jeszcze kilka innych odnotowanych zjazdów odby³o siê przewa¿nie w domach prywatnych. I tak

SYLWETKI
JAN TARNOWSKI
(1488–1561)
Hetman wielki koronny, wojewoda ruski,
kasztelan wojnicki, wojewoda i kasztelan
krakowski. Zami³owany wojownik, ju¿ jako
m³ody cz³owiek bra³ udzia³ w licznych bitwach, wykazuj¹c siê zdolnociami przywód-
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np. w 1980 r. w domu Mieczys³awa Mroza we
Wroc³awiu oraz zorganizowany przez Jana Paszuckiego w Dworkach k. Wa³brzycha. Zjazdy
absolwentów urz¹dzane by³y przez W³adys³awa
Ho³owaty-G³owackiego w Gliwicach 1978, Zbigniewa Bauera w Gostyninie 1979, W³adys³awa
Szewczyka w Polanicy-Zdroju 1981, 1982, 1984.
W 1985 r. w Szklarskiej Porêbie zjazd absolwentów II Gimnazjum, zorganizowany przez Józefa
Sperlinga i Juliusza Solarskiego, nazwany zosta³
zjazdem scalonym, poniewa¿ przybyli nañ absolwenci z ró¿nych lat.

czymi. Ws³awi³ siê niebywa³¹ odwag¹ na
polach bitewnych m.in. pod Winiowcem
i pod Orsz¹. Odniós³ liczne zwyciêstwa,
sporód których najs³awniejsze pod Obertynem (1531), gdzie wojsko polskie pod jego
dowództwem pokona³o znacznie liczniejsz¹
armiê hospodara wo³oskiego Piotra Raresza. W r. 1518 odby³ pielgrzymkê do Ziemi
wiêtej. Przez wiele lat przebywa³ za granic¹, m.in. w Portugalii, Anglii, Francji. Jak
pisze Norman Davies, Jan Tarnowski ... to
rycerz bez trwogi i skazy  by³ cz³owiekiem
ma³ej postury, lecz o wielkiej s³awie. By³
znakomitym organizatorem, jako pierwszy
przeszczepi³ na grunt polski pojêcie taboru,
czyli transportu wojskowego, i uczyni³ z niego narzêdzie swych licznych zwyciêstw
w walce z przewa¿aj¹cymi si³ami wroga.
Ca³y potrzebny sprzêt wojskowy wieziono
na wielkich, szeciokonnych wozach, które
mog³y przebywaæ ogromne odleg³oci,
a w razie potrzeby mo¿na je by³o wi¹zaæ
w d³ugi ³añcuch, tworz¹c w otwartym terenie czworok¹tn¹ fortecê. Hetman Tarnowski
stworzy³ równie¿ s³u¿by sztabu g³ównego
nowoczesnej armii, konn¹ artyleriê, szpitale
polowe, korpus saperów oraz wprowadzi³
Akty Hetmañskie, czyli kodeks dyscypliny
wojskowej, s¹dy wojskowe, jak te¿ instytucjê kapelana wojskowego. W 1558 r. opublikowa³ rozprawê Consilium rationis bellicae, w której zebra³ swoje przemylenia teoretyczne i dowiadczenia praktyczne. Jego
has³em by³o: poznaj przeciwnika; g³osi³ te¿
doktrynê elastycznoci w podejmowaniu
decyzji wojskowych.
Król Zygmunt Stary nada³ hetmanowi
Janowi Tarnowskiemu w 1540 r. przywilej
za³o¿enia nowego grodu, nazwanego póniej T a r n o p o l e m.

Prawdziwy bohater II wojny

GEN. FRANCISZEK
KLEEBERG (1888–1941)
Urodzi³ siê w Tarnopolu. Ojciec  powstaniec 1863 r. obu swych synów nak³oni³ do
s³u¿by w wojsku austriackim, licz¹c ¿e kiedy uda siê im wzi¹æ udzia³ w walce zbrojnej o niepodleg³oæ Polski.
Pierwszym krokiem ku temu sta³a siê wiêc
szko³a wojskowa w Hranicach; potem, po zdaniu
w 1905 r. matury cywilnej w Wiedniu, podj¹³ studia na wydziale artylerii Wojskowej Akademii Technicznej w Modling w Austrii, zakoñczone w 1908 r.
uzyskaniem stopnia podporucznika. W 1913 r. rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Wojennej w Wiedniu, przerwane jednak w rok póniej przez wybuch I wojny wiatowej i pe³nienie s³u¿by sztabowej najpierw w armii austriackiej, a od 1915 
w wyniku w³asnych starañ  w Legionach Polskich, ju¿ w stopniu kapitana, jako szef sztabu
kolejno: II Brygady, Komendy Legionów i III Brygady. W 1917 r. awansowany do stopnia majora,
by³ komendantem kursu wyszkolenia artylerii
w Garwolinie  do r. 1918, kiedy za wyst¹pienie
do w³adz austriackich o zmianê obywatelstwa na
polskie, zosta³ karnie przeniesiony z powrotem do
armii austriackiej i, po rozprawie s¹dowej, wys³any na front w³oski.

Po zakoñczeniu wojny i odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oci wst¹pi³ do Wojska Polskiego  od 1918 r. jako podpu³kownik Sztabu Generalnego. By³ szefem sztabów kolejno kilku formacji, a po ukoñczeniu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. obj¹³ szefostwo
OK VII Poznañ. W latach 192425, ju¿ jako
pu³kownik, odby³ studia wojskowe we Francji; po powrocie zosta³ II dyrektorem nauk
w Wy¿szej Szkole Wojennej w Warszawie
(I dyrektorem by³ francuski pu³kownik L. Faury). W 1928 r. uzyska³ awans na genera³a
brygady. W 1936 r. obj¹³ dowództwo OK III
Grodno, a w 1938  OK IX Brzeæ n. Bugiem.
9 wrzenia 1939 r. gen Kleeberg otrzyma³ od Wodza Naczelnego rozkaz utworzenia Grupy Operacyjnej Polesie, maj¹cej za
zadanie bronienie Polesia przed natarciem
niemieckim od pó³nocy*  si³ami znajduj¹cymi siê na terenie IX OK, z miejscem dowodzenia w Piñsku. W dniach 1416 wrze-

nia stoczy³a ona,
sprawnie dowodzona,
ciê¿kie walki obronne
o twierdzê Brzeæ,
a 1618 wrzenia
o Kobryñ. Odebrana
wieczorem 19 IX Dyrektywa ogólna Naczelnego Wodza nakazywa³a ewakuacjê
wszystkich ocala³ych wojsk do Rumunii i na
Wêgry (jednak bez walk z wojskami sowieckimi), przekrelaj¹c plan obrony na miejscu.
Reorganizuj¹c swe zgrupowanie wojsk
w zwi¹zku z tym nowym zadaniem, po odrzuceniu przez stronê sowieck¹ próby pertraktacji o swobodê przemarszu na po³udnie,
gen. Kleeberg  zmieniwszy 21 wrzenia
jego nazwê na Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie  podj¹³ samodzieln¹, a bardzo charakterystyczn¹ decyzjê  marszu ku
Warszawie, na pomoc walcz¹cej stolicy.
Przemarsz rzpocz¹³ siê 23 wrzenia, a 27 IX
zakoñczono przeprawê przez Bug; wojsko,
entuzjastycznie witane przez miejscow¹ ludnoæ, wkroczy³o do opuszczonej przez oddzia³y niemieckie W³odawy. Gen. Kleeberg
odtworzy³ w³adze miejskie i powiatowe, policjê, zorganizowa³ Radê Obywatelsk¹, miasto zosta³o uporz¹dkowane, otwarto sklepy.
Powsta³a miniaturowa, niepodleg³a W³odawska Rzeczpospolita. Przechwycono jednak
komunikat radiowy o kapitulacji Warszawy 
upad³ plan marszu na stolicê. Na zwo³anej
przez Kleeberga naradzie dowódców wielkich jednostek zdecydowano przejæ w rejon
lasów wiêtokrzyskich, w miarê mo¿liwoci
uzupe³niaj¹c w Pionkach b¹d Radomiu broñ
i amunicjê, i przejæ do dzia³añ partyzanckich
na ich terenie. W drodze, 28 wrzenia wieczorem, w rejonie wsi Jab³oñ i Milanów dosz³o do dwudniowych walk z oddzia³ami sowieckimi, za w dniach 25 padziernika w rejonie: Serokomla, Kock, Tulczyn, Adamów,
Gu³ów, Wola Gu³owska  do ciê¿kiej, kiilkudniowej bitwy z wojskami niemieckimi  ostatniej bitwy regularnych si³ Wojska Polskiego
w kampanii wrzeniowej 1939 r., nie przegranej, znanej odt¹d jako b i t w a p o d
K o c k i e m. 5 padziernika wieczorem,
pomimo mo¿liwoci kontynuowania z sukcesem walki, wobec koñczenia siê amunicji
i braku ¿ywnoci, genera³ Kleeberg podj¹³
decyzjê zaprzestania jej, tak uzasadniaj¹c to
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swym podw³adnym (cyt.): Dalsza walka w tej
sytuacji  to niepotrzebna ju¿ mieræ setek
naszych ¿o³nierzy.
Po kapitulacji gen. Kleeberg przebywa³
w niewoli w zamku Konigstein w Saksonii.
Chorowa³ ciê¿ko w niewoli na serce. 5 kwietnia 1941 r. zmar³ w szpitalu wojskowym.
W 30. rocznicê bitwy pod Kockiem prochy
genera³a zosta³y ekshumowane z cmentarza w Drenie i sprowadzone do Polski, na
cmentarz wojskowy w Kocku, gdzie le¿¹
jego ¿o³nierze z SGO Polesie  z honorami nale¿nymi dowódcy Wojska Polskiego, który ostatni z³o¿y³ broñ w wojnie obronnej 1939 r.
Gen. Franciszek Kleeberg by³ wielokrotnie
odznaczany, m.in. Krzy¿ek Orderu Virtuti Militari,
czterokrotnie Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em
Oficerskim Polonia Restituta, Legi¹ Honorow¹ i in.
Pomiertnie awansowa³ na genera³a dywizji.
Witold Zieliñski
*

By³y to dywizje korpusu Guderiana.

KSI¥DZ PROFESOR
KR¥PIEC
Mieczys³aw Albert Kr¹piec urodzi³ siê
w 1921 r. w Berezowicy Ma³ej k. Zbara¿a.
W Tarnopolu ukoñczy³ gimnazjum klasyczne.
Krótko przed wybuchem II wojny wiatowej
uda³ siê do Krakowa, gdzie w czasie okupacji niemieckiej wst¹pi³ do zakonu oo. dominikanów oraz podj¹³ studia teologiczne i filozoficzne, zakoñczone doktoratem z filozofii.
wiêcenia kap³añskie otrzyma³ tu¿ po zakoñczeniu wojny, w 1945 r. Dalsze studia kontynuowa³ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieñczone drugim doktoratem  z teologii. Tam te¿ od 1951 r. podj¹³ pracê i zaanga¿owa³ siê bez reszty w dzia³alnoæ uczelni.
W 1963 r. zosta³ tam mianowany profesorem
nadzwyczajnym, a wkrótce zwyczajnym, za
w latach 197083 by³ rektorem.
Pe³ni równie¿ wiele innych godnoci: prezesa Towarzystwa Naukowego KUL (197081),
cz³onka PAN (od 1983), póniej tak¿e PAU, Papieskiej Akademii w. Tomasza w Rzymie, Akademii Europejskiej w Salzburgu. Jest laureatem
wielu nagród, m.in. otrzyma³ Z³oty Medal za Rozwój Kultury oraz Miêdzynarodow¹ Nagrodê Salsomaggiore; tytu³ Profesora Roku 1988, nadany
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przez International Biographical Centre oraz tytu³
Man of the Year 1992, nadany przez American
Biographical Institute.

Ksi¹dz profesor Kr¹piec zosta³ uznany
za twórcê polskiej szko³y filozofii klasycznej. Jest g³ównym przedstawicielem t om izm u e g zy s t e n c j al n e g o
w Polsce i twórc¹ tzw. f i l o z o f i i s z k o³ y l u b e l s k i e j. Uprawia zw³aszcza
metafizykê, w której pos³uguje siê teori¹ s¹dów egzystencjalnych, stwierdzaj¹cych istnienie bytu oraz teori¹ analogii transcendentalnej. Zajmuje siê tak¿e antropologi¹ filozofii, teori¹ poznania, metodologi¹ i teori¹
prawa. Jest autorem wydanych ksi¹¿ek: Realizm ludzkiego poznania (1959), Dlaczego
z³o (1962), Matafizyka (1966), Ja cz³owiek.
Zarys antropologii filozoficznej (1974), Cz³owiek i prawo naturalne (1975), Cz³owiek, kultura i uniwersytet (1982), Jêzyk i wiat realny (1985), O rozumie w filozofii (1991) i wiele
jeszcze innych. W ksi¹¿kach tych zawar³ filozoficzn¹ interpretacjê rzeczywistoci
w dziedzinach moralnoci, prawa, kultury,
religii i polityki, podda³ te¿ szczegó³owej
analizie tak istotne zagadnienia dla cz³owieka, jak mi³oæ, wolnoæ, z³o i mieræ. Zainicjowa³ prace nad Powszechn¹ Encyklopedi¹ Filozofii i jest przewodnicz¹cym jej komitetu naukowego.
Dorobek naukowy Ksiêdza Kr¹pca zosta³ uznany tak¿e za granic¹. Uzyska³ doktoraty honoris causa
kanadyjskiego Uniwersytetu w Toronto, belgijskiego Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Louvain),
ukraiñskiej Uczelni Pedagogicznej w Tarnopolu.

Niech podsumowaniem opisu tej wspania³ej, godnej naladowania sylwetki wielebnego Ojca Alberta bêd¹ s³owa napisane
przez W³adys³awa Kubowa, jego przyjaciela i s¹siada z rodzinnej wsi Berezowicy
Ma³ej, ujête w Publikacjach Podolskich
(W-wa 1999), s³owa wypowiedziane z okazji podwójnego jubileuszu  50-lecia kap³añstwa i 75. rocznicy urodzin:
Cenimy Ciê bardzo za to, Ojcze Albercie,
cieszymy siê niezmiernie z Twoich ¿yciowych
dokonañ w nauce i ¿yciu Kocio³a, i z tego,
¿e nie gardzisz swoimi prostymi rodakami.
Jestemy dumni, ¿e spod berezowickiej strzechy wyszed³ w wiat ma³y Miecio Kr¹piec i sta³
siê wielkim uczonym, filozofem, cz³owiekiem
znanym nie tylko w kraju, ale i za granic¹.
Henryk Kleinrok

Helena Konopkowa

W POSZUKIWANIU
DOBRA I PIÊKNA

refleksje nad ¿yciem Marii Winowskiej
Motto: Zapomnienie jest zniewag¹ wyrz¹dzon¹ zmar³ym.
Odchodz¹ pokolenia, których losy sprzêg³y siê w sposób dramatyczny z burzliwymi
dziejami narodu w minionym ju¿ dwudziestym wieku. S¹ to ci, których ca³e ¿ycie
naznaczone zosta³o piêtnem prze¿ytej gehenny dwu wojen wiatowych i dwu totalitaryzmów, a tak¿e hekatomby wród najbli¿szych i czêsto utraty ojczyzny.
Do takich osób dowiadczonych przez
los nale¿a³a Maria Winowska. W jej ¿yciu,
jak w soczewce, skupi³y siê te cechy, a wiêc
piêkno i trud, których zwykle upatrujemy
w dziejach polskiej inteligencji kresowej.
Maria Winowska urodzi³a siê w Ska³acie
w województwie tarnopolskim w 1904 roku.
Ojciec Karol, zmar³y przedwczenie, by³
sêdzi¹; matka Helena mia³a korzenie niemieckie i francuskie, jak to czêsto w Polsce
i na Kresach bywa³o.
Rodzina w 1920 roku przenios³a siê do
Lwowa, gdzie Maria pobiera³a nauki od gimnazjum po studia na Uniwersytecie Jana
Kazimierza. Jak¿e bogata i p³odna by³a to
formacja intelektualna i duchowa! Ukoñczy³a filologiê romañsk¹ i klasyczn¹ na Wydziale
Filozoficznym, by³a asystentk¹ profesora
Edwarda Porêbowicza, potem profesora
Zygmunta Czernego, obroni³a pracê doktorsk¹, bra³a czynny udzia³ w dziele Odrodzenia, ju¿ wówczas kieruj¹c swe zainteresowania ku rozwojowi katolickiej myli w nauce i literaturze.
Okres lwowski w ¿yciu Marii Winowskiej
to by³ czas, w którym mimo tak niedawno
zadanych Polsce ran têtni³o ¿ycie intelektualne, naukowe i towarzyskie, a wszystko to
owiane tym szczególnym, wolnym od pustos³owia patriotyzmem. Lwów ceni³ sobie
poczucie humoru, ¿eby wspomnieæ tylko
Weso³¹ Lwowsk¹ Falê o zasiêgu ogólnokrajowym. To by³y lata szalone, lata rozkwitu w ka¿dej niemal dziedzinie. Zapytaæ by
mo¿na, jak to by³o mo¿liwe mimo tylu wi-

chrów dziejowych, które przesz³y nad tym
miastem. Z³o¿y³o siê na to wiele czynników.
Sapienti sat.
Gdy mylê o Lwowie w kontekcie ¿ycia
Marii Winowskiej, widzê ca³e pokolenie tych
wspania³ych polskich rodzin z inteligencji
kresowej, a zw³aszcza (niech mi to bêdzie
wybaczone) polskich kobiet, które czêsto
samotnie, w czasach gehenny zmagaj¹c siê
z ¿yciem, potrafi³y przekazaæ dzieciom wartoci najwy¿sze; to szczególne przekonanie, ¿e non sibi, nie dla siebie tylko ¿yjemy.
Te kresowe domy, nie tylko we Lwowie, ale
i na g³êbokiej prowincji to nie by³y bastiony
obskurantyzmu, kurczowego trzymania siê
status quo. Przeciwnie, by³y to zaplecza tak
wa¿nego w dziejach Polski umi³owania ojczyzny, kunia ruchów niepodleg³ociowych,
wiat³ego patriotyzmu. W tych domach czyta³o siê (a i czêsto konwersowa³o) w jêzykach obcych, co stwarza³o wiê z Europ¹.
Wiadomo wszak, ze kresowe rodziny wch³ania³y wielu obcokrajowców, którzy asymilowali siê i stawali ¿arliwymi Polakami, ¿eby
wspomnieæ tu Ormian, Austriaków, Niemców, Wêgrów, a nawet liczn¹ na Podolu
koloniê rodzin w³oskich (siêgaj¹c¹ czasów
królowej Bony). Ich obco brzmi¹ce nazwiska spotkaæ mo¿na na Cmentarzu Obroñców Lwowa i innych grobach wojennych,
którymi usiane s¹ kresowe ziemie. Babka
Marii by³a Francuzk¹, a dziadek pochodzi³
z Bawarii. Nie przeszkadza³o to jej byæ lwowiank¹ z krwi i koci.
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Wydaje mi siê, ¿e ¿ycie Marii Winowskiej mo¿na zamkn¹æ miêdzy dwoma spójnikami: d l a t e g o ¿e ... oraz p o m im o ¿ e ...
DLATEGO, ¯E...  to zosta³o nakrelone powy¿ej, wspominaj¹c znakomit¹ formacjê na Uniwersytecie Jana Kazimierza,
szczególn¹ atmosferê domów inteligencji
kresowej, a zw³aszcza fenomenu miasta
Lwowa  wspania³e mo¿liwoci sta³y przed
Mari¹ otworem, i oto spad³a na Lwów, na
Polskê, po¿oga drugiej wojny wiatowej. Poszukiwana przez gestapo Maria musia³a
uchodziæ z Polski (by³a wtedy w Warszawie).
POMIMO, ¯E... Maria Winowska zosta³a w³¹czona w ca³e pokolenie Polaków, których mo¿emy okreliæ terminem e x i l a t i
 wyzuci z Ojczyzny. Nie dla kaprysu wszak
ani zarobku ¿ycie odt¹d spêdzi³a poza Polsk¹, nigdy nie przestaj¹c siê z ni¹ identyfikowaæ. Nie za³o¿y³a rodziny, nie wróci³a do
ukochanego Lwowa, wybra³a skromny ¿ywot u boku sióstr Nazaretanek w Pary¿u. Nie
podda³a siê, ca³y swój talent pisarski, zapa³
i energiê oddaj¹c temu, co uwa¿a³a za s³uszne: nieprzemijalnym wartociom prawdziwie
chrzecijañskim.
Dorobek Marii Winowskiej obejmuje trzydzieci osiem pozycji ksi¹¿kowych, wiêkszoæ pisanych po francusku, a potem prze³o¿onych, oprócz polskiego, na ró¿ne jêzyki
obce: angielski, niemiecki, w³oski, hiszpañski, portugalski, a nawet japoñski. W zasiêgu zainteresowañ autorki znalaz³o siê wielu
polskich  wtedy jeszcze kandydatów na
o³tarze, jak Brat Albert, Siostra Faustyna
Kowalska, Ojciec Maksymilian Kolbe, których postaci przybli¿a³a czytelnikom w Polsce i na wiecie. Interesowa³y j¹ równie¿
sprawy Kocio³a, zw³aszcza w krajach pod
dominacj¹ sowieck¹, a tak¿e tematyka poruszana przez wybitnych dysydentów rosyjskich. Przyjani³a siê z Jerzym Giedroyciem.
Przez pewien czas ukazywa³y siê artyku³y
Marii Winowskiej w Tygodniku Powszechnym. Zaiste imponuj¹ca to by³a aktywnoæ.
Autorka otwiera³a ludzkie serca na wartoci
duchowe, uwra¿liwia³a na dobro i piêkno.
Sama  wolno powiedzieæ  prze¿y³a ¿ycie
piêknie.
Zmar³a w Niedzielê Palmow¹ w kwietniu
1993. Zosta³a pochowana na cmentarzu
Montmorency pod Pary¿em, wród wielu
Polaków z kolejnych fal emigracji. Jednym
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z nich by³ Cyprian Kamil Norwid, na którego
paryskim nagrobku widnieje taka inskrypcja: Bo piêkno na to jest, by zachwyca³o do
pracy, by siê zmartwychwsta³o.
Tak wiele mówi siê obecnie o za³amaniu
we wspó³czesnym wiecie tradycyjnej skali
wartoci opartej na koncepcji DOBRA i Z£A.
W tej rodz¹cej siê, a mo¿e ju¿ istniej¹cej
pustce moralnej tym g³oniej brzmieæ powinno wo³aniem o przywrócenie cz³owiekowi DOBRA i PIÊKNA. Greckie KALOS-KAGATHOS  ponadczasowe i niezbêdne do
¿ycia jak powietrze.
Opracowano na podstawie:
Aleksander Golda CSMA, Maria Winowska
(wyd. MI-CHA-EL CSMA, Paris 1999)
Wspomnienia Janiny Winowskiej
HELENA KONOPKOWA, z domu Jargusz, ur.
w Stanis³awowie. Romanistka, absolwentka UJ.
D³ugoletnia lektorka j. francuskiego na uczelniach
Krakowa.

W CL S/03 wydrukowalimy wspomnienie
i wiersz pani Anny Fabiañskiej. Wiersz koñczy³
siê s³owami:
...
I gdy mnie ju¿ nie bêdzie,
spotka mnie wieczorem
w podmuchu powietrza,
w kumkaniu ¿ab,
we wrzasku dzieci
i szczekaniu psów,
i czasem w ci¹gu dnia,
gdy zbiegaæ bêdzie z góry,
us³yszy moje wo³anie
we wietrze.
Tamten numer ukaza³ siê 4 listopada, ale Pani
Anna go nie doczeka³a, zmar³a w dzieñ Wszystkich wiêtych.

ANNA FABIAÑSKA

1923 Lwów  2003 Kraków
Spoczê³a na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie
Synom, Wnukom i Rodzinie sk³adamy
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia.
Zarz¹d Oddzia³u TMLiKPW w Krakowie
oraz Redakcja CRACOVIA-LEOPOLIS

Z TAMTEJ
STRONY
XV
-lecie
XV-lecie
Towarzystwa KKultury
ultury
Polskiej we Lwowie
We Lwowie obchodzono uroczycie jubileusz XV-lecia TKP Ziemi Lwowskiej, za³o¿onego w grudniu 1988 r. przez grupê
odwa¿nych inicjatorów, na czele z prof. Leszkiem Mazep¹, drem Adamem Kokodyñskim,
Adolfem Wis³owskim, prof. W³adys³awem
£okietk¹, Zbigniewem Jarmi³k¹, Konstantym
Czawag¹. Wielk¹ pomoc¹ w tym akcie zas³u¿y³ siê pierwszy konsul RP we Lwowie
W³odzimierz Woskowski.
Z czasem powsta³o 17 oddzia³ów w miastach województwa lwowskiego. TKPZL
wchodzi w sk³ad Federacji Organizacji Polskich nU., do której nale¿¹ równie¿ towarzystwa z województw stanis³awowskiego,
tarnopolskiego i wo³yñskiego oraz z Ukrainy. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli
prof. Leszek Mazepa, Stanis³aw Czerkas,
Emil Legowicz. Nie mo¿na pomin¹æ nazwiska nie¿yj¹cego ju¿ Mariana Szarybury, który
z wielkim powiêceniem tworzy³ oddzia³y na
prowincji.
Z TKPZL zwi¹zane s¹ Uniwersytet
III Wieku we Lwowie, Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Gazeta Lwowska, kapela
Weso³y Lwów, zespó³ pieni i tañca Weseli Lwowiacy oraz grupy przedszkolne. Wyliczenie to oczywicie nie wyczerpuje listy
licznych organizacji spo³ecznych i zawodowych, tytu³ów prasowych i zespo³ów artystycznych, czynnych w innych strukturach
na tamtym terenie, tworz¹c w sumie bogaty
zakres aktywnoci i dokonañ Polaków za
ja³tañskim kordonem.
Wszystkim Cz³onkom Towarzystwa Kultury Polskiej ZL i innym organizacjom polskim sk³adamy serdeczne ¿yczenia: Ad
multos annos!
Andrzej Chlipalski

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY
BILCZE Z£OTE
Wie w pow. borszczowskim, wojew. tarnopolskim, po³o¿ona nad Seretem, w odleg³oci ok.
20 km na p³d. zach. od Borszczowa.
Historia. Miejsce prehistorycznej osady s³owiañskiej z jednym z najwiêkszych grodzisk na
Podolu. O historii miejscowoci do XVIII w. nic
nie wiadomo. W 2. po³owie XVIII w. by³a w³asnoci¹ Teodora Potockiego, wojewody be³skiego,
konfederata barskiego. W 1807 r. dobra odkupi³
syn Teodora, Andrzej, pu³kownik Wojsk Polskich
Ksiêstwa Warszawskiego. Od jego spadkobierców dobra bilczañskie odkupi³ Hipolit Dunin-Kozicki h. £abêd. Nied³ugo jednak, bo ju¿ w 1854
r., zmuszony by³ sprzedaæ maj¹tek na licytacji za
niespe³na 100 tys. koron. Nabywc¹ by³ ks. Adam
Sapieha. W rêku Sapiehów Bilcze Z³ote pozosta³o do 1939 r. Przed sam¹ II wojn¹ obszar tych
dóbr wynosi³ 5562 ha ziemi i lasów. Ostatnim ich
w³acicielem by³ ks. Pawe³ Florian Sapieha.
Na prze³omie XVIII/XIX w. istnia³ zapewne
w Bilczu Z³otym jaki pa³ac czy wiêkszy dwór.
wiadczy o tym park datowany na ok. 1800 r.
W 1866 r. Adam Sapieha wzniós³ nowy pa³ac lub
tylko rozbudowa³ dawny. Po ukoñczeniu budowy
pa³ac, bez wyranego charakteru stylowego, sk³ada³ siê z piêtrowego korpusu g³ównego i dwóch
krótkich skrzyde³ bocznych. W czasie I wojny
wiatowej pa³ac uleg³ dewastacji, lecz sam budynek ocala³. Po wybuchu II wojny, nie wiadomo
dok³adnie kiedy, zosta³ ca³kowicie rozebrany.
Na terenie parku znajdowa³a siê kaplica grobowa Sapiehów.
DWINOGRÓD
Miasteczko w pow. borszczowskim, wojew.
tarnopolskim, po³o¿one na lewym brzegu Dniestru, u ujcia Dwiniaczki. Le¿y w odleg³oci 35
km na p³d. od Borszczowa i kilkanacie km na
zach. od Okopów w. Trójcy. Parafia rzym.kat.
w Mielnicy, gr.kat. w Wo³kowcach.
Historia. W czasach prehistorycznych znajdowa³o siê tu jedno z najwiêkszych grodzisk s³o-
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W Krakowie
i dalej
NA CMENTARZ
£YCZAKOWSKI
W trakcie dorocznej kwesty w Krakowie 1 i 2 listopada 03 na rzecz ratowania
Cmentarza £yczakowskiego zebrano na
czterech cmentarzach krakowskich (Rakowice, Batowice, Podgórze i Salwator) kwotê 26 751 z³. Kwestowa³o 48 osób.
W ci¹gu ubieg³ego roku (2003) uporz¹dkowano i oczyszczono grobowce i nagrobki
na polach:
kwiecieñczerwiec
nr 60 i 60a  200 obiektów
nr 61 i 62  240
nr 67
 88
nr 68
 92
nr 78
 94
razem
 714
lipiecpadziernik
nr 8
 200 obiektów
nr 11
 80
nr 16
 187
nr 17
 104
nr 18
 149
razem
720
Ogó³em wiêc w r. 2003 pracowano na
12 polach i uporz¹dkowano w sumie 1434
obiekty o ró¿nym charakterze i wartoci,
wielkoci i stanie zachowania, a w konse-

Notatki

K Sprawa odszkodowañ dla tzw. zabu¿an podlega wahaniom  relacje z tej paskudnej hutawki podajemy niemal w ka¿dym numerze CL. Raz górê bior¹ wredni
rodacy z Polski centralnej, którzy wprawdzie nie maj¹ o niczym pojêcia, ale bardzo
dbaj¹ o stan kasy pañstwa (bo z niej czerpi¹ pe³n¹ garci¹ niewyobra¿alne dla zwyk³ego obywatela pensje, premie, delegacje,
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kwencji o ró¿nym zakresie wk³adu pracy
i materia³ów. Wykonywane roboty by³y podobne do opisanych przed rokiem  patrz
CL 1/03, s. 5253.
Osobnym zagadnieniem by³y remonty na
polu nr 2 kaplicy Mikulskich-Molendziñskich
i grobowca D¹browskich (Wac³aw D¹browski, prezydent Miasta Lwowa w latach 1883
85), których koszty zosta³y pokryte przez
Zarz¹d G³ówny TMLiKPW we Wroc³awiu.

Jerzy ¯uk

nagrody itp., potem pojawia siê  na chwilê
 g³os rozs¹dku, ¿eby znowu ust¹piæ karierowiczom III RP, ró¿nej zreszt¹ maci. I tak
w ko³o Macieju.
Na prze³omie stycznia i lutego przeczytalimy w prasie o zaskar¿eniu przez Platformê Obywatelsk¹ do Trybuna³u Konstytucyjnego ustawy, która ogranicza odszkodowania dla zabu¿an do 50 tysiêcy z³ (do niedawna by³o 30 tys.). PO uzna³a, ¿e ustawa
narusza gwarancje konstytucyjne: równoci

obywateli wobec prawa, ochrony w³asnoci
przez pañstwo, zasady demokratycznego
pañstwa prawnego. My z kolei ci¹gle przypominamy, ¿e Polska utraci³a po II wojnie
Ziemie Wschodnie, a otrzyma³a na zachodzie, wiêc j a k o p a ñ s t w o nie ponios³a
straty (co nie umniejsza tragicznych strat
w innych aspektach). Straty ponieli tylko
ludzie, wyrzuceni bez w³asnej winy i woli
z utraconej, a odwiecznie polskiej czêci
kraju i nale¿y siê im pe³na rekompensata.
Na marginesie: wyst¹pienie PO jest s³uszne
i sprawiedliwe, pamiêtajmy jednak, ¿e politycy nie
robi¹ niczego z racji samej uczciwoci, a tym
bardziej sentymentów. Zbli¿aj¹ siê wybory, a rodowiska kresowe s¹  po 60 latach  na tyle silne
i liczebne, ¿e warto o nie zabiegaæ! Na to zwracamy uwagê zarz¹dów towarzystw kresowych.

K 85. rocznica Obrony Lwowa 22 listopada zosta³a uczczona przez Krakowski Oddzia³ TMLiKPW doroczn¹ msz¹ w. w Bazylice Mariackiej oraz tradycyjn¹ akademi¹
w Kapitularzu oo. Dominikanów. Mszê w.
odprawi³ i stosown¹ homiliê wyg³osi³ ks. infu³at Kazimierz Suder. Koncelebransami byli
o. p³k. Adam Studziñski i o. Piotr Szaro,
kapelan ZHR w Krakowie.
Spotkanie rocznicowe otworzy³o S³owo,
wyg³oszone przez o. Adama. Czêæ artystyczn¹ uwietni³ chór Amicus pod dyrekcj¹
prof. Danuty Degórskiej-Czubek, wykonuj¹c piosenki patriotyczno-wojskowe i lwowskie. Swoje wiersze recytowa³ Wies³aw
Krawczyñski, piewa³a Jadzia Wroñska.
Wieczór prowadzi³a, jak od lat, Dzidka (Zdzis³awa) Stopczyñska.

W dominikañskim Kapitularzu: od lewej Z. Stopczyñska,
prof. D. Degórska-Czubek, cz³onkowie chóru Amicus

wiañskich. Gród tutejszy wzmiankuje kronika
Nestora. W XI w. toczyli walki o gród ksi¹¿êta
ruscy. Ostatnim panuj¹cym w Dwinogrodzie by³
w 1. po³owie XIII w. Micha³ Wsiewo³odowicz. Za
jego czasów Tatarzy zniszczyli zamek (1240 r.),
a o dalszych losach osady wiadomo tylko, ¿e
w XIV w. wesz³a w sk³ad dóbr królewskich. Nie
wiadomo, kto wzniós³ tutaj nowy zamek (Koriatowicze czy królowie polscy?), który przetrwa³ do
po³. XVI w., a nastêpnie popad³ w ruinê. W 1716 r.
Adam Miko³aj Sieniawski zleci³ odbudowê zamku
Janowi Campenhausowi, pu³kownikowi wojsk
koronnych. Dzieje tej odbudowy s¹ nieznane,
w ka¿dym razie materia³y z lustracji przeprowadzonej w 1765 r., w czasie gdy tenutariuszem
starostwa by³ Adam Pisarzewski, nie zawieraj¹
¿adnej wzmianki o zamku. Ostatnim starost¹
dwinogrodzkim by³ Kazimierz Cieñski. Po 1772 r.
starostwo zosta³o przejête przez rz¹d austriacki.
Oko³o 1830 r. zakupi³ Dwinogród Teodor Kêszycki, po nim odziedziczy³ go jego syn Aleksander. Na pocz. XX w. maj¹tek przeszed³ w rêce
¿ydowskie.
Teodor Kêszycki wybudowa³ du¿y piêtrowy
dwór, który zniszczony zosta³ podczas I wojny
wiatowej.
GERMAKÓWKA
Wie w pow. borszczowskim, wojew. tarnopolskim, po³o¿ona w odleg³oci 4 km na zach. od
Zbrucza i 16 km na p³n.wsch. od Borszczowa.
Przystanek kolejowy na linii lokalnej Wygnanka
Iwanie Puste, w odleg³oci 6 km na p³n. od Iwania P. Parafia rzym.kat. w Krzywczu, gr.kat. na
miejscu.
Historia miejscowoci jest zupe³nie nieznana. Wiadomo tylko, ¿e w 2. po³. XIX w. w³acicielem jej by³ hr. Gustaw Blucher. Wie s³ynê³a wówczas z wzorowej gospodarki, zarówno rolnej, jak
lenej i hodowlanej, do prowadzenia której w³aciciele zatrudniali dobrze do tego przygotowanych oficjalistów.
HUTA PIENIACKA
Wie w pow. brodzkim, wojew. tarnopolskim,
po³o¿ona o 20 km od Brodów i Z³oczowa oraz
3 km na p³d. od Pieniak (zob. CL 3/99). Wie by³a
ca³kowicie polska, w latach miêdzywojennych
liczy³a ok. 750 mieszkañców. Parafia rzym.kat.
w Pieniakach. W 2. po³. XIX w. by³a tu huta szklana. Szko³a za³o¿ona w 1872 r., 1939 r. otrzyma³a
nowy budynek.
W pobli¿u wsi znajduje siê ciekawostka przyrodnicza: ród³a Sine oko i Chowaniec, bêd¹-
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Gratulacje i serdeczne ¿yczenia
z okazji œlubu, który odby³ siê
w styczniu 2004 r. w Zakopanem,
Pañstwu

Agnieszce z Makowskich
m³odej lwowiance
i

Bart³omiejowi
zakopiañczykowi z lwowskim
(po k¹dzieli) pochodzeniem

TRACEWSKIM
sk³ada w imieniu Czytelników
i w³asnym
Redakcja Cracovia-Leopolis

21 lutego 2004 r. odby³a
siê w Du¿ej Auli PAU w Krakowie
uroczystoœæ jubileuszowa ku czci

Profesora
ANDRZEJA ¯AKIEGO
znakomitego archeologa,
cz³onka Polskiej Akademii Nauk,
profesora Polskiego Uniwersytetu
na ObczyŸnie w Londynie
oraz wrêczenie Mu
Ksiêgi Pami¹tkowej
POLONIA MINOR MEDII AEVI
Redakcja CRACOVIA-LEOPOLIS
sk³ada serdeczne gratulacje
i najlepsze ¿yczenia Krajanowi
rodem ze Œwirza k. Lwowa,
Autorowi i Przyjacielowi
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Kultura
Nauka
MUZEUM
LUBOMIRSKICH
.
ODZYWA
W strukturach wroc³awskiego Ossolineum zosta³o reaktywowane Muzeum
Lubomirskich, które równie¿ do II wojny
by³o zwi¹zane z Zak³adem Narodowym
im. Ossoliñskich we Lwowie. Reaktywacja
nast¹pi³a na mocy porozumienia zawartego we Wroc³awiu miêdzy dyrektorem
Ossolineum drem Adolfem Juzwenk¹ a potomkami ksiêcia Henryka Lubomirskiego
z Przeworska, który swoj¹ bogat¹ kolekcjê
przekaza³ w r. 1823 do Lwowa, staj¹c
siê zarazem  w myl umowy z Józefem
Maksymilianem Ossoliñskim  dziedzicznym kuratorem Fundacji Ossoliñskich we
Lwowie.
Wyczerpuj¹c¹ i ciekaw¹ rozmowê na ten
temat z drem A. Juzwenk¹ przeprowadzi³a
w Rzeczypospolitej 296/03 Magdalena
Bajer. Warto przytoczyæ wymienione tam
liczby: na zbiory Muzeum Lubomirskich sk³ada³o siê ponad 1300 obrazów (m.in. Tintoretta, Tiepola, Tycjana itp., a z polskich:
Matejki, Rodakowskiego, Norblina, Micha³owskiego i wielu innych), 475 rzeb, prawie 30 tys. rycin, blisko 22 tys. numizmatów
itd. Natomiast w 1946 r. w³adze sowieckiej
Ukrainy podarowa³y Polsce... 55 obrazów.
Reszta  podobnie jak wiêkszoæ zbiorów
bibliotecznych i archiwalnych Ossolineum 
pozosta³a we Lwowie (z czego to i owo ju¿
uby³o).
Reaktywacja fundacji Lubomirskich
z prawnego punktu widzenia daje podstawê do upomnienia siê o zwrot zatrzymanych
dzie³ sztuki i innych przedmiotów muzealnych. Przewiduj¹c opory ze strony ukraiñskiej w kwestii wydania zbiorów  o czym
ni¿ej  dyr. Juzwenko rozwa¿a wariant pozostawienia ich we Lwowie na zasadzie
depozytu  jako filia Ossolineum.

A co do szans zwrotu: oto  jak przeczytalimy w nowym ukraiñskim, lecz polskojêzycznym
niby-przewodniku po Lwowie*  niezwykle uszczuplone zbiory lwowskie i tak stanowi¹ p o ³ o w ê
wszystkich zasobów muzealnych w pañstwie
Ukraina. Poza Lwowem jest niemal pustynia 
bior¹c pod uwagê rozmiary obszaru tego terytorium polityczno-administracyjnego.
Malwina Piskozub
*

Omówimy go w nastêpnym numerze

O KRESACH
W POL
SCE SIÊ
POLSCE
NIE ZAPOMINA
W Che³mie czynna by³a w ub. roku (luty
maj 03) wystawa Z kufrów i skrzyñ kresowych, na której zebrano przedmioty przywiezione przez osiad³ych tam ekspatriantów  g³ównie z nieodleg³ego Wo³ynia. W folderku wystawy wspó³autorka scenariusza
napisa³a:
Kresy s¹ s³owem prawie magicznym,
budz¹cym wzruszenie, nostalgiê, refleksjê
historyczn¹, przemylenia o osobliwociach
dziejów naszego narodu i pañstwa. Przypominaj¹cym dni chwa³y i potêgi, ale tak¿e
klêski i mêczeñstwa.
Kresy kojarz¹ siê nam z obszarami
wschodnimi Polski. Sto piêædziesi¹t lat temu
Wincenty Pol jako pierwszy u¿y³ tego s³owa
na okrelenie odleg³ego pogranicza Rzeczypospolitej w momencie, gdy Polska siêga³a
po Zaporo¿e, Sicz, Kudak, Po³tawê i Dzikie
Pola, tereny od Dniepru po Dniestr. Z biegiem czasu Kresami zaczêto nazywaæ coraz rozleglejsze tereny. W epoce rozbiorów
objêto tym okreleniem Podole, Ukrainê
i Wo³yñ.
Kresy dwudziestolecia miêdzywojennego wygl¹da³y ju¿ inaczej ni¿ Kresy wieku
XIX. Cud zmartwychwstania Pañstwa Polskiego w 1918 r. by³ jednoczenie okupiony
pomniejszeniem granic przedrozbiorowych.
Za uzyskanie gwarancji pokoju Rzeczpospolita musia³a zap³aciæ stratami terytorialnymi.
Nast¹pi³a zmiana terenów okrelanych Kresami. Zaczêto okrelaæ nim równie¿ tereny
Lwowa i ca³ej by³ej Galicji Wschodniej, Wil-

ce lejkowatymi zag³êbieniami wype³nionymi wod¹
o niebieskim zabarwieniu. Odp³yw wody ginie
w pok³adzie kredowym.
W 1944 r. nast¹pi³a zag³ada Huty Pieniackiej.
W okresie II wojny przebywali tam uciekinierzyPolacy z s¹siednich miejscowoci, szukaj¹cy
schronienia przed terrorem UPA; w r. 1943 liczba
mieszkañców wsi wzros³a do ponad tysi¹ca. 28
lutego stacjonuj¹cy w Brodach oddzia³ SS-Galizien wraz z cz³onkami miejscowych oddzia³ów
UPA, wspomagani przez czêæ ludnoci ukraiñskiej z okolicznych wsi, powodowanej motywami
rabunkowymi, napadli na Hutê Pieniack¹ morduj¹c jej mieszkañców i pal¹c 172 gospodarstwa.
Z masakry zdo³a³o siê uratowaæ jedynie kilka
osób.
Na miejscu kani, na probê rodzin ofiar, mieszkañcy pobliskiej Ho³ubicy postawili w 2000 r. drewniany krzy¿, jednak bez ¿adnego napisu. W³adze
ukraiñskie nie dopuci³y do zbudowania pomnika
i umieszczenia tablicy z nazwiskami ofiar.
KOLÊDZIANY
Wie w pow. czortkowskim, wojew. tarnopolskim, po³o¿ona 15 km na p³d.wsch. od Czortkowa. Parafia rzym.kat. w Jezierzanach, na miejscu by³a tylko kaplica. Parafia gr.kat. w miejscu;
cerkiew parafialna pw. w. Miko³aja. W 2. po³.
XIX w. by³a tu gorzelnia i m³yn wodny.
Historia znana jest jedynie z miejscowych
podañ, wed³ug których by³a to w³asnoæ Wo³odyjowskich. W 1. po³. XIX w. Kolêdziany nale¿a³y
do Albinowskich h. Jastrzêbiec, a nastêpnie drog¹ dziedziczenia przesz³y na Kornela Horodyskiego h. Korczak. Ostatnim ich w³acicielem by³
najm³odszy syn Kornela, Ludwik.
Kolêdziany mia³y niegdy zamek obronny,
który popad³ w ruinê. W 1840 r. zosta³ gruntownie przebudowany i przekszta³cony na pónoklasycystyczny pa³ac, sk³adaj¹cy siê z piêtrowego budynku mieszkalnego o rzucie prostok¹ta
i dwóch stoj¹cych po bokach szeciobocznych
pawilonów, przebudowanych z dawnych baszt
i po³¹czonych z korpusem g³ównym parterowymi
galeriami. Do w³acicieli maj¹tku nale¿a³a fabryka dro¿d¿y i stawy rybne.
Podczas I wojny wiatowej pa³ac uleg³ ca³kowitej dewastacji, ale w latach miêdzywojennych
by³ powoli przywracany do stanu u¿ywalnoci.
Do po³owy lat 30. w³aciciele mieszkali w dworku
nieopodal pa³acu. Pozosta³oci¹ z dawnego zamku, która zachowa³a pierwotny wygl¹d, by³a brama wjazdowa na dziedziniec pa³acowy.
Obecnie w pa³acu mieci siê szko³a rolnicza.
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na i Litwy. Zabrane przez Rosjê Radzieck¹
tzw. Kresy Zewnêtrzne pozosta³y tylko wspomnieniem po dawnym historycznym obszarze Polski. Kresami sta³y siê tereny obejmuj¹ce wschodnie województwa odrodzonego
pañstwa, ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ granic z Litw¹ i £otw¹, Rosj¹ Radzieck¹ i Rumuni¹.
By³y to województwa: wileñskie, bia³ostockie [?  red.], nowogrodzkie, poleskie, wo³yñskie, tarnopolskie i stanis³awowskie. [...]
Na wystawie znalaz³y siê ró¿norodne
eksponaty: przedmioty codziennego u¿ytku,
stroje w³ociañskie, fotografie z salonów,
obrazki odpustowe  po karty ewakuacyjne.
Wspó³autorem scenariusza wystawy by³  obok
Beaty Mojskiej  Krzysztof Ko³tun, którego wiersze nieraz przedstawialimy w CL. Wystawê zorganizowa³o Muzeum Che³mskie oraz Nadbu¿añskie Towarzystwo Kultury  rodowisko Rodzin
Kresowych w Che³mie.
Jaros³aw Marczuk

NASI LWOWSCY
ARTYŒCI
W KRAKOWIE
W padzierniku 03 Galeria Wspólnoty
Polskiej przy krakowskim Rynku goci³a
wystawê obrazów malarzy, skupionych
w Lwowskim Towarzystwie Przyjació³
Sztuk Piêknych. Na wystawie znalaz³o siê
kilkadziesi¹t obrazów nastêpuj¹cych twórców: Krystyny Adamskiej, Mariana Besagi,
Walerego Bortiakowa, Micha³a Dejnegi, Krystyny Grzegockiej, Heleny Jacyno, Juriany
Jur, Alicji Kordas, Anny Lafarowicz, Renaty
Laszuk, Marty £aba-Andruszko, Mieczys³awa Ma³awskiego, W³adys³awa Ma³awskiego, Justyny Obo³adze, Jadwigi Pechaty, Roksolany Pryjma-Tamio³y, Jaros³awa Sosnowskiego, Ireny Strilciw i Feliksa Turowskiego.
Wydano bardzo piêkny, barwny folder, powiêcony wystawie.
Krakowskiej Wspólnocie Polskiej nale¿y siê nasze gor¹ce podziêkowanie za tê
szansê poznania aktywnoci i wysokiego
poziomu artystycznego m³odych twórców
lwowskich. By³oby dobrze, gdyby ta sama
(lub podobna) wystawa znalaz³a siê w innych jeszcze wiêkszych miastach RP. Za-
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chêcamy wiêc naszych licznych Czytelników w tych miastach, by zainteresowali lokalne oddzia³y Wspólnoty Polskiej lub inne
instytucje zaproszeniem artystów z LTPSP.
O LTPSP pisalimy w CL 1/03. Przypomnijmy, ¿e Towarzystwo powsta³o w 2002 r. i jest organizacj¹ spo³eczn¹ skupiaj¹c¹ profesjonalnych
plastyków, historyków sztuki, fotografów, aktorów,
dziennikarzy, pisarzy i architektów. Prezesem
LTPSP jest doc. M. Ma³awski, wiceprezesem
Bo¿ena Rafalska, sekretarzem J. Pechaty. Towarzystwo posiada w³asny siedzibê przy ul. Rylejewa 9 (Badenich), zakupiony dlañ z funduszy Senatu RP. Niedawno lokal odwiedzi³ (z aprobat¹)
marsza³ek Sejmu RP Marek Borowski.
Warto poinformowaæ, ¿e w czasie otwarcia
wystawy uczestnicy wernisa¿u z³o¿yli podpisy pod
apelem o utrzymanie tego lokalu przez LTPSP.
Antoni Grochal

Kronika
K W Galerii GIL Politechniki Krakowskiej
czynna by³a w grudniu ub. r. wystawa znanego artysty i poety Adama Macedoñskiego (dobrze pamiêtanego z Przekroju) pt.
Projekty pocztówek wi¹tecznych i rysunków o tematyce polskiej.
Artysta, z³oczowianin z urodzenia, a krakowianin z zamieszkania, zamieszcza w swoim kwadratowym wiecie satyryczne spojrzenie na otaczaj¹c¹ go rzeczywistoæ. (DTS)
K W po³owie grudnia wyst¹pi³y na Rynku
Krakowskim (niestety w strugach deszczu)
dwa zespo³y m³odzie¿owe: kapela Lwowska Fala oraz grupa taneczna Weseli Lwowiacy. Organizatorem wystêpu by³a krakowska Wspólnota Polska w ramach dorocznych Targów Bo¿onarodzeniowych, organizowanych przez Miasto Kraków..
K Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odby³a siê w padzierniku ub. r. sesja
naukowa pt. 100-lecie wytê¿eniowej hipotezy Maksymiliana T. Hubera. M. Huber
(18721950) by³ jednym z najwybitniejszych
uczonych polskich, a jego hipoteza wytê¿eniowa, która rozs³awi³a naukê polsk¹, powsta³a na Politechnice Lwowskiej, gdzie
Huber by³ profesorem (190828, potem
w Warszawie) i rektorem (192122).
W przysz³ym roku zamierzamy wydaæ
numer in¿ynierski CL i tam chcielibymy
przedstawiæ sylwetkê Maksymiliana Hubera.

K W krakowskim kociele oo. Bernardynów (pod Wawelem) ukoñczono konserwacjê kaplicy b³. Szymona z Lipnicy, w której
odnowiono te¿ polichromiê, wykonan¹ ju¿
po II wojnie przez dwóch krakowskich profesorów, a przedstawiaj¹c¹ widoki polskich
klasztorów bernardyñskich, w tym lwowskiego. Polichromii tej grozi³a likwidacja,
poniewa¿ wedle niektórych znawców nie jest
ona zgodna ze stylem i kolorystyk¹ kocio³a. Zosta³a jednak zachowana.
K Co dwa lata odbywa siê w krakowskiej
Akademii Pedagogicznej  organizowana
przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pt. KrakówLwów: ksi¹¿ki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. W listopadzie ub. r. odby³a siê po raz siódmy.
Referaty uszeregowano w trzech sekcjach:
1. Ksi¹¿ki, biblioteki, wydawnictwa XIX i XX
w.; 2. Czasopimiennictwo i kultura literacka XIX i XX w.; 3. Ksi¹¿ki, biblioteki i wydawnictwa do koñca XVIII w. (to nowoæ,
w poprzednich konferencjach nie wychodzono wstecz poza w. XIX).
Trudno w tej chwili relacjonowaæ bogaty plon konferencji  nie by³o wszak mo¿liwoci wys³uchania wszystkich referatów
i komunikatów (tocz¹cych siê w równoleg³ych sekcjach). Ale niebawem zapewne
uka¿e siê tom materia³ów pokonferencyjnych i wtedy bêdziemy mogli wynotowaæ
ciekawsze omówienia. Warto natomiast
zwróciæ uwagê na  ciekawe dla nas  ilociowe porównanie wyg³oszonych referatów (czynimy to zreszt¹ ka¿dorazowo, nie
bez satysfakcji). £¹cznie przygotowano 68
referatów i komunikatów. W tym: 29 dotyczy³o Lwowa (w tym jeden Lwowa i Wilna),
24 Krakowa, 5 obu ³¹cznie (LwówKraków
lub Galicja), innych  10.
Aktualne zatem pozostaje spostrze¿enie z ubieg³ych lat, ¿e najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê nadal Lwów. Mo¿na
to przypisaæ zarówno bogactwu lwowskiej
problematyki, jak i nadrabianiu zaleg³oci
z lat komunistycznych zakazów. Trzeba przy
tym zauwa¿yæ, ¿e opisywanie tematów
lwowskich wymaga niejednokrotnie wyjazdów do Lwowa, co wielu naukowców  z ró¿nych zreszt¹ dziedzin humanistyki  czyni
doæ intensywnie. Z drugiej strony obecnoæ
ksiêgozbiorów i archiwaliów polskich we

KUDRYÑCE
Miasteczko w pow. borszczowskim, wojew.
tarnopolskim, po³o¿one na prawym brzegu Zbrucza, w odleg³oci 9 km na wsch. od stacji kolejowej w Iwaniu Pustym.
Historia. Dawna w³asnoæ Herburtów, którzy
w XVII w. wystawili tu zamek obronny na w¹skim
wzniesieniu miêdzy Zbruczem a g³êbokim jarem.
Zamek odegra³ wa¿n¹ rolê w dzia³aniach wojennych, maj¹cych na celu odzyskanie Kamieñca
Podolskiego. Zdobyty przez Turków w 1672 r.,
by³ przez czas jaki obsadzony ich za³og¹. W XVIII
w. w³acicielami Kudryniec byli Humiêccy, którzy
urz¹dzili na zamku swoj¹ rezydencjê. Zamek by³
budowl¹ z kamienia i ceg³y, w kszta³cie nieregularnego czworoboku, zwê¿aj¹cego siê stosownie
do konfiguracji terenu. Dostêpu do zmaku broni³a g³êboka fosa i dwie baszty po rogach; wiêksza
od strony Zbrucza by³a bram¹ wjazdow¹. Oko³o
po³owy XIX w. Kudryñce zosta³y zakupione przez
Bartfeldów i wówczas rozpoczê³a siê rozbiórka
zamku, co doprowadzi³o do jego ruiny. Na cyplu
nad jarem osta³a siê trzecia baszta, która runê³a
na pocz¹tku XX wieku.
MONASTERZYSKA
Po³o¿enie. Miasteczko w pow. buczackim,
wojew. tarnopolskim, w odleg³oci 15 km na zach.
od Buczacza i 140 km na p³d.wsch. od Lwowa,
przy drodze prowadz¹cej z Buczacza do Stanis³awowa. Le¿y nad rzek¹ Koropiec, na wys. 304
m npm. Przed I wojn¹ wiatow¹ liczy³y ok. 4700
mieszkañców, w tym 1700 Polaków, 500 Rusinów i 2500 ¯ydów.
Historia. W 1. po³owie XVI w. miejscowoæ
by³a w³asnoci¹ Monasterskich h. Abdank. Po
po³owie stulecia nale¿a³a ju¿ do Sienieñskich.
W 1552 r. Jan Sienieñski, wojewoda podolski,
otrzyma³ od króla Zygmunta Augusta przywilej
dla Monasterzysk na jarmark na w. Andrzeja
i cotygodniowe targi. Sienieñscy wybudowali
w Monasterzyskach zamek, który chroniæ mia³
miejscow¹ ludnoæ przed najazdami tatarskimi.
Fundacj¹ Sienieñskich by³a te¿ zapewne parafia
rzym.kat. erygowana przed r. 1600. Na pocz¹tku
XVII w. Monasterzyska przesz³y w rêce Potockich. By³ to okres wzmo¿onego zagro¿enia najazdami nieprzyjacielskimi. W 1629 i 1630 r.
czambu³y tatarskie, które dotar³y pod Monasterzyska, zosta³y rozgromione przez Stanis³awa
Lubomirskiego i Stanis³awa Koniecpolskiego, ale
w 1648 r. zamek i ca³a miejscowoæ zosta³y zdobyte i zniszczone przez Tatarów i Kozaków. Ostatni najazd tatarski mia³ miejsce w 1698 r.
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Lwowie prowokuje niejako tamtejszych naukowców do zajmowania siê problematyk¹
polskiej kultury. Jedno i drugie chyba po¿yteczne.
K Po wielu latach starañ o fundusze prawdopodobnie ju¿ w tym roku rozpocznie siê
w Krakowie budowa k o m p l e k s u m uz y c z n e g o Capelli Cracoviensis, której
twórc¹, szefem i g³ównym dyrygentem jest
Stanis³aw Ga³oñski  rodem z Ostrowczyka k. Trembowli. S. Ga³oñski jest dobrze
znany naszym Czytelnikom, bo pisalimy
o nim wielokrotnie  ostatnio w CL 3/02,
w zwi¹zku z relacj¹ z tournée do Lwowa
i Trembowli. Przypomnijmy, ¿e w listopadzie
1994 r. Stanis³aw Ga³oñski organizowa³ od
strony muzycznej pamiêtny koncert Homagium Leopoli.
Kompleks obejmie salê na ponad 1000
miejsc, drug¹ na 250, restauracjê, kawiar-

Ksi¹¿ki
czasopisma
internet
Nowe ksi¹¿ki
 W ostatnim czasie ukaza³a siê ca³a
seria ksi¹g pokanych rozmiarów, omawiaj¹cych ró¿ne tematy historii Kocio³a na
naszych wschodnich ziemiach. W CL 4/03
omawialimy dwie takie ksi¹¿ki, wydane
przez ks. dra J. Wo³czañskiego, teraz mamy
przed sob¹ Dzieje kocio³a i klasztoru
Ojców Bernardynów w Zbara¿u (1628
1946), napisan¹ przez o. Józefa Kachela
OFM (Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria
Zebrzydowska 2001).
Wielu naszych Czytelników zna zapewne wspania³¹ wi¹tyniê zbarask¹, zdewastowan¹ przez barbarzyñców XX wieku, dzi
przywracan¹ do stanu u¿ywalnoci (co nie
oznacza, ¿e do dawnej wietnoci). Sprawa
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nie, sklep muzyczny, galerie, a tak¿e wielki
park z estrad¹. Inicjatywa i wysi³ek S. Ga³oñskiego bêd¹ wielkim darem dla Krakowa. Mo¿e za to Kraków by dopomóg³ w odnowie trembowelskiego kocio³a, zbezczeszczonego przez wandali XX wieku?
K Oddzia³ Warszawski TMLiKPW zorganizowa³ w listopadzie 03 czterodniowe Dni
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Na program z³o¿y³o siê kilka popo³udniowych uroczystoci i imprez w róznych
miejscach miasta i o ró¿nym charakterze:
z³o¿enie wieñców na Grobie Nieznanego
¯o³nierza, dwie msze w. (w 85. rocznicê
Obrony Lwowa i za duszê ks. J. Pop³awskiego), dwa koncerty (w Dzielnicowym
Orodku Kultury i w szkole sportowej), otwarcie wystawy Lwów w Domu Kultury na Woli
oraz odczyt o prezydencie Lwowa St.
Ostrowskim.

nie jest ³atwa, bo potê¿na budowla dozna³a
pêkniêæ, powoduj¹cych rozchodzenie siê
struktury bry³y kocielnej.
Ksiêga ks. Kachela obejmuje 7 rozdzia³ów, z których I, IV, V i VI dotycz¹ historii
prowincji bernardyñskiej od XVII w., spraw
organizacyjno-zakonnych i duszpasterskich.
Rozdzia³ II mówi o historii Zbara¿a, poczynaj¹c od po³o¿enia geograficznego. Warto
tu dodaæ, i¿ Zbara¿ le¿y w obrêbie Miodoborów (zob. CL 3/98, S³ownik), pasma
wzgórz, które w³anie w tym rejonie przybieraj¹ charakter niemal górski. Po³o¿enie
to nie mog³o nie mieæ wp³ywu na najdawniejsze dzieje osiedleñcze.
Ciekawy i daj¹cy
du¿o do mylenia jest
przytoczony w ksi¹¿ce wywód nazwy miasta: pochodzi od s³owa zborê¿ (miejsce
b³otniste, bagienne),
a pierwotna osada
nazywa³a siê do ok.
X w.  wg badacza
ukraiñskiego J. Rudnickiego  Sbarê¿*,
potem przekszta³cona na brzmi¹cy z ru-

ska Sbarja¿**, a od prze³omu XIV/XV w. brzmi
Zbara¿***. Warto by³oby przy okazji zasiêgn¹æ opinii prof. J. Nalepy co do narzucaj¹cego siê l ê d z i a ñ s k i e g o pochodzenia
tego toponimu****.
Rozdzia³ III to opis klasztoru i kocio³a.
Fundatorami w trzech fazach byli ksi¹¿êta
Zbarascy i Winiowieccy, a w koñcu Potoccy.
Rozdzia³ VII omawia ostatnie (?) czasy
polskiego Zbara¿a, obie okupacje i exodus.
Ojcu Autorowi nale¿y siê nasze uznanie, bo
ca³e dzie³o, a zw³aszcza ostatni rozdzia³
napisane s¹ z ducha  po polsku.
*

Zapewne przed najazdem ksiêcia kijowskiego W³odzimierza na Lachów (981 r.).
** Gdy by³o tu ksiêstwo ruskie i trwa³ nap³yw
ludnoci ruskiej, uchodz¹cej z Ukrainy przed
Tatarami.
*** Gdy za Kazimierza Wielkiego ziemie te wróci³y do Polski.
**** Patrz artyku³y prof. J. Nalepy w CL 1 i 2/03.



Wydanie ksi¹¿ki, o której tu mówimy,
zbieg³o siê z przywróceniem lwowskiej Katedry Ormiañskiej dla kultu (choæ nie katolickiego) oraz do zwiedzania, jako jednego
z najwa¿niejszych i najbardziej niezwyk³ych
zabytków naszego Miasta. Ksi¹¿ka nosi tytu³: Katedra Ormiañska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiañskiej lwowskiej,
a jej autorem jest Jurij Smirnow, którego
zainteresowanie dla polskiej historii i kultury obserwujemy od szeregu lat. Ksi¹¿ka
ukaza³a siê w Wydawnictwie San Set,
PrzemylLwów 2002.
W ksi¹¿ce omówiono na pocz¹tku pierwociny Kocio³a ormiañskiego we Lwowie.
Pierwszy koció³ek drewniany wzniesiono
zapewne w XII wieku, wyprzedzaj¹c znacznie powstanie tu biskupstwa ormiañskiego, co nast¹pi³o ok. po³owy XIV w., za czasów Kazimierza Wielkiego. Koció³ katedralny budowano w jego najstarszej postaci (dzisiejsze prezbiterium) od lat 60. XIV w.
Jego budowniczym by³ architekt w³oski, wywodz¹cy siê z Krymu*, Dorchi (Dore, Dorc,
przez Niemców lwowskich nazywany
Döring**). Niewielki koció³ katedralny by³
budowl¹ o formie charakterystycznej dla
wi¹tyñ kaukaskich (Armenia i Gruzja),
przeniesionej nastêpnie na Krym i inne
rejony wokó³ Morza Czarnego i Anatolii
(dzisiejsza Turcja).

Rezydencj¹ Potockich do koñca XVII w. by³
zamek Sienieñskich. Oko³o 1780 r. Ludwika Potocka wybudowa³a pa³ac, a stary zamek wydzier¿awi³a rz¹dowi austriackiemu na fabrykê tytoniu.
Wkrótce potem zamek sp³on¹³ i nie zosta³ ju¿
odbudowany. W 1844 r. Przemys³aw Potocki
sprzeda³ Monasterzyska wraz z okolicznymi folwarkami Karolowi Bako de Hette. Nowy w³aciciel zbudowa³ w Monasterzyskach koszary i stajnie dla kawalerii, której trzy szwadrony stacjonowa³y w miasteczku, co przynosi³o ludnoci
znaczne dochody. Do dobrobytu mieszkañców
przyczynia³a siê tak¿e rz¹dowa fabryka tytoniu
i cygar, która w zimie zatrudnia³a 800 osób, a w lecie 500, przewa¿nie kobiet. Oprócz krajowego,
fabryka przerabia³a tytoñ wêgierski, turecki i amerykañski. W 1862 r. Bako de Hette odprzeda³
maj¹tek monasterzyski o pow. ok. 15000 morgów Józefowi Marcinowi Mo³odeckiemu. Maj¹tek, choæ po I wojnie wiatowej w formie okrojonej, pozosta³ w³asnoci¹ Mo³odeckich do 1936 r.
kiedy to pa³ac i park zosta³y sprzedane fabryce
tytoniu.
Zabytki. Koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NP Marii z 1727 r., fundacji Józefa Potockiego. Trójnawowy z prezbiterium zbli¿onym do kwadratu. Fasada dwuosiowa z wysuniêt¹ czêci¹
rodkow¹. Koció³ posiada³ wspania³e wyposa¿enie wnêtrza (o³tarze, ambona, baldachim nad
chrzcielnic¹) z po³. XVIII w., drewniane, polichromowane i z³ocone, z ornamentem rokokowym.
Partie rzebiarskie wykonane by³y przez Jerzego
Pinsla i Antoniego Sztyla. W kociele znajdowa³
siê otoczony kultem obraz MB Bolesnej z 1. po³owy XVII w., ju¿ w 1744 r. uznany za cudowny.
Po II wojnie wiatowej koció³ zamieniono na
magazyn, przy czym zniszczono ca³e wyposa¿enie wnêtrza. Sam budynek kocielny zachowa³
siê w stanie niez³ym (zburzono jedynie wie¿yczkê z sygnaturk¹ i obni¿ono zakoñczenie wie¿).
Obraz MB, przewieziony pocz¹tkowo do £añcuta, od 1950 r. znajduje siê w Bogdanowicach k.
G³ubczyc na l¹sku Opolskim.
Kaplica cmentarna, klasycystyczna, w formie
miniatury rzymskiego Panteonu. Cerkiew gr.kat.
z XIX w.
Pa³ac wybudowany przez L. Potock¹ ok.
1780 r., klasycystyczny, na planie szerokiego prostok¹ta, postawiony na wysokich suterenach,
w rodkowej czêci piêtrowy, po bokach parterowy. Przy rodkowej czêci elewacji g³ównej portyk z szecioma kolumnami, nad którymi taras.
Przed I wojn¹ pa³ac urz¹dzony by³ stylowymi
meblami przywiezionymi przez Mo³odeckich
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W 1630 r. biskup
ormiañski we Lwowie
Miko³aj Torosowicz zerwa³ z ortodoksyjnym
kocio³em w Armenii
(ze stolic¹ w Eczmiadzinie) i przeprowadzi³
uniê swojej polskiej
diecezji z Rzymem,
tworz¹c tym samym
Koció³ ormiañskokatolicki. Od czasu unii
do II wojny wiatowej
Kocio³em tym rz¹dzi³o kolejno 12 arcybiskupów.
W XVII w. nast¹pi³a rozbudowa katedry.
Przed frontem dotychczasowego koció³ka
dobudowano obszern¹, prostok¹tn¹ nawê,
dochodz¹c¹ niemal do ulicy Krakowskiej.
Druga czêæ ksi¹¿ki omawia XX-wieczne rz¹dy abpa Józefa Teodorowicza (1902
38), podjêt¹ przezeñ dalsz¹ rozbudowê
katedry oraz powstanie w latach miêdzywojennych niezwyk³ej polichromii malarza Jana
Rosena.
Na koniec opowiada autor o losach polskiego Kocio³a ormiañskokatolickiego i jego
lwowskiej katedry w czasie II wojny i po niej.
*

Na Krymie by³y liczne kolonie w³oskie, zwi¹zane z handlem ze wschodem, przede wszystkim genueñskie.
** Przypomnijmy, ¿e Niemcy byli zawsze obecni
w nowo powstaj¹cych i rozwijaj¹cych siê miastach polskich w redniowieczu i póniej
(szczególnie w Krakowie) i zajmowali w nich
najwy¿sze stanowiska. W handlu miêdzynarodowym i rzemiole artystycznym przodowali
Ormianie. Polacy w tym czasie parali siê p³ugiem i mieczem.



W ksiêgarni natrafilimy na broszurkê
pt. Kronika klasztoru OO. Kapucynów
w Drohobyczu 19341946, któr¹ na podstawie orygina³u  przechowywanego dzi
w Archiwum oo. Kapucynów w Krakowie 
opracowa³ o. Józef Marecki OFMCap. (wyd.
Oficyna Wydawnicza W Misji, Wroc³aw
1996). Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e autorami Kroniki byli kolejno o. Czes³aw Szuber
i o. Anastazy Baræ.
Z Kroniki dowiadujemy siê, ¿e klasztor
kapucyñski w Drohobyczu zosta³ erygowa-
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ny w 1934 r., a zakon otrzyma³ niewykoñczony jeszcze koció³ na Wójtowskiej Górze, budowany od 1914 r. Kapucyni go wykoñczyli i rozpoczêli budowê klasztoru. Zamierzenia przerwa³a II wojna, a w 1946 r.
zakonnicy musieli opuciæ swoj¹ drohobyck¹ placówkê.

 Tytu³ ksi¹¿ki mo¿e nam siê na pierwszy rzut oka wydaæ zabawny: Lwów utrapiony in anno 1704. Ale przek³adaj¹c z polskiego na nasze, zrozumiemy ¿e chodzi
o wielkie strapienie, które dotknê³o Lwów
dok³adnie przed 300 laty: zajêcie miasta
przez Szwedów, co zreszt¹ wyjania dope³nienie tytu³u: ... albo Dyjarjusz wziêtego
Lwowa przez króla szwedzkiego Karola XII
die 6 mensis Septembris anno 1704. Spisa³
to Jan Tomasz Józefowicz, ksi¹dz kanonik lwowski, doktor filozofii i autor paru dzie³
historycznych. ¯y³ w latach 16621728, a by³
synem lwowskiego kupca Stanis³awa i Krystyny z Szymonowiców.
Zdobycie Lwowa przez Szwedów i krótki ich tam pobyt by³ klêsk¹, z której miasto
nie podnios³o siê w³aciwie do koñca swojej
wolnoci, tzn. do I rozbioru (1772). Nigdy
wczeniej nie by³ zdobyty. Historycy pisz¹,
¿e to, czego nie mog³y dokazaæ krociowe
zastêpy tatarskie, wo³oskie, kozackie, moskiewskie i tureckie, dokaza³o kilkuset
szwedzkich dragonów. Dokona³a siê wtedy
ostateczna ruina Lwowa, a z ni¹ upadek jego
sztuk i rêkodzie³. Gród niegdy tak ludny
i bogaty, w wieku XVIII przedstawia³ obraz
nêdzy i strasznego zaniedbania. Te w³anie
tragiczne dni opisa³ Józefowicz. Nie pomin¹³ grabie¿y dokonanej przez szwedzkich
okupantów.
Tekst opracowa³ Piotr Borek z krakowskiej AP,
wyda³o Collegium Columbinum (Kraków 2003).



We wstêpie do omawianej tu ksi¹¿ki
 wydanej po raz pierwszy w 1925 r.  poinformowano, ¿e wznowienie tego studium
by³o pragnieniem Pani Karoliny Lanckoroñskiej i ona ten reprint sfinansowa³a. Ksi¹¿ka nosi tytu³: Polityka ruska Kazimierza
Wielkiego, a jej autorem by³ wybitny mediewista Henryk Paszkiewicz* (wyd. Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana,
Kraków 2002).

Studium H. Paszkiewicza omawia dzieje i problemy Króla, zwi¹zane z opanowywaniem na nowo tzw. Rusi Halickiej. Przedstawia liczne i d³ugotrwa³e utarczki z czêci¹ bojarstwa ruskiego (inna czêæ popar³a
króla polskiego niezw³ocznie  o tym ju¿
pisalimy), z Litw¹, Wêgrami, a nawet...
Mazowszem, które wtedy jeszcze nie wchodzi³o w sk³ad królestwa polskiego.
Przypominamy, ¿e Ziemia Czerwieñska zosta³a zaanektowana w 981 r. przez ksiêcia kijowskiego W³odzimierza Wielkiego i zaludniona przez
Rusinów. Ci bowiem uchodzili ku zachodowi
z rdzennych ziem ruskich przed Tatarami, którzy
 sprawy te dobrze znamy  podporz¹dkowali
sobie ca³kowicie Ru Kijowsk¹, lecz ich panowanie w mniejszym stopniu dotyka³o Rusi Halickiej.
Skutkiem nap³ywu elementu ruskiego dotychczasowi mieszkañcy tej ziemi  Lêdzianie  albo
wyginêli albo ulegli asymilacji z coraz liczniejszym
¿ywio³em ruskim.

Wywody autora, co ciekawe, w du¿ej
mierze stanowi¹ polemikê z czo³owym (jedynym powa¿niejszym?) historykiem ukraiñskim prze³omu XIX/XX w. Mychaj³em Hruszewskim (Gruszewskim) i prostuj¹ jego liczne, a nie znajduj¹ce podstaw ród³owych
ustalenia i pogl¹dy, które zmierza³y do dezawuowania faktów niekorzystnych dla racji
ukraiñskich.
*

Niestety w nowej edycji ksi¹¿ki ani s³owem nie
wyjaniono, kim by³ autor i gdzie j¹ po raz
pierwszy wydano.

 Mi³oników starej poezji polskiej 
szczególnie Franciszka Karpiñskiego  oraz
pieni kocielnych opartych na utworach
tego poety zainteresuje zapewne opracowanie ks. Antoniego Reginka pt. Wybór
pieni nabo¿nych Franciszka Karpiñskiego oraz psalmów w jego t³umaczeniu,
wydane w Katowicach (2002) dla uczczenia 175. rocznicy mierci i 260. rocznicy urodzenia poety z Pokucia (17411825). S³owo wstêpne napisa³a prof. Maria Paw³owiczowa, od której ksi¹¿kê w prezencie otrzymalimy. Bardzo dziêkujemy.
W tomie znalaz³o siê prawie 40 utworów wraz z nutami. Ciekawe, ¿e autorzy nut
w wiêkszoci nie s¹ znani. Karpiñski wykorzystywa³ podobno u¿ywane w jego czasach melodie albo by³y one póniej dokomponowywane np. przez organistów (zda-

z dawniejszych siedzib. W 1914 r. ca³e wyposa¿enie uleg³o spaleniu przez Kozaków, a w 1917 r.
pociski artyleryjskie zniszczy³y prawie ca³e lewe
skrzyd³o pa³acu. W 1918 r. rozpoczêto odbudowê, która zosta³a przerwana z powodu braku
funduszy.
Czasy obecne. Mimo starañ komitetu parafialnego o zwrot kocio³a miejscowe w³adze
w 1991 r. przekaza³y go Ukraiñskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawos³awnej.
OKOPY WIÊTEJ TRÓJCY
Po³o¿enie. Wie w pow. borszczowskim,
wojew. tarnopolskim, po³o¿ona u ujcia Zbrucza
do Dniestru, na najdalszym p³d.wschodnim krañcu II Rzeczypospolitej. Parafia rzym.kat. znajdowa³a siê w Mielnicy, gr.kat. w Boryszkowcach.
Historia. Pocz¹tek osadzie da³a twierdza
za³o¿ona w 1692 r. na polecenie Jana III w celu
obserwowania i nêkania Turków, okupuj¹cych
odleg³y o 20 km Kamieniec Podolski. Miejsce
odpowiednie na twierdzê wybra³ hetman Stanis³aw Jab³onowski, na wynios³ym cyplu skalnym
miêdzy ramionami dwóch rzek, nale¿¹cym do
posiad³oci Marcina K¹tskiego h. Brochwicz.
Sypanie wa³ów, w którym uczestniczy³o ca³e
wojsko, rozpoczêto z koñcem wrzenia 1692 r.
i po miesi¹cu warownia by³a ukoñczona. Tworzy³y j¹ wysokie wa³y z trzema bramami, z których jedna, zbudowana nad przepaci¹ od strony Zbrucza, spe³nia³a funkcjê wie¿y stra¿niczej.
Komendantem twierdzy mianowany zosta³ pu³kownik Micha³ Brandt. Zadaniem za³ogi twierdzy by³o zabieranie Turkom dowo¿onej do Kamieñca ¿ywnoci, przerywanie komunikacji, niszczenie pojazdów nieprzyjaciela. Zadanie swoje
za³oga Okopów spe³nia³a w pe³ni, szczególnie
w latach 169396. W 1699 r., po odzyskaniu
Kamieñca Podolskiego, Okopy w. Trójcy straci³y na znaczeniu. Micha³ K¹tski stara³ siê je
przywróciæ i w r. 1700 uzyska³ od króla Augusta
II pozwolenie na lokowanie wewn¹trz umocnieñ
miasta na prawie magdeburskim. Jednoczenie
da³ król przywilej na dwa jarmarki roczne i cotygodniowe targi oraz uwolni³ mieszkañców od
danin i podatków na okres 10 lat. Lustracje
hetmañskie dokonywane w czasach Augusta III
wiadcz¹, ¿e w Okopach wci¹¿ utrzymywana
by³a za³oga, a wa³y obsadzone dzia³ami. W 1764
r. Sejm przeznaczy³ pewne fundusze na remont
warowni. Podczas konfederacji barskiej za wa³ami Okopów znalaz³ schronienie Kazimierz
Pu³aski wraz z kilkuset konfederatami. W marcu 1769 r. po zaciêtej, bohaterskiej obronie
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rzaj¹ siê po dwie wersje melodyczne, prawdopodobnie ró¿nych niewiedz¹cych o sobie autorów) i w takiej formie trafia³y do
piewników kocielnych. Melodia s³ynnej
kolêdy Bóg siê rodzi zosta³a oparta podobno na dawnym polonezie koronacyjnym
królów polskich, znanym od czasów Stefana Batorego.
Pieni Karpiñskiego mia³y wiele wydañ,
a pierwsze ukaza³o siê w 1792 roku. Warto
je poleciæ polskim chórom dzia³aj¹cym
w Ma³opolsce Wschodniej (ale nie tylko!).
Apelujemy wiêc do Wydawców i KsiêdzaAutora: wylijcie parê egzemplarzy do Ko³omyi, Stanis³awowa, Lwowa, Sambora...

 Oddzia³ Buczacz Towarzystwa Mi³oników Lwowa i KPW wyda³ ksi¹¿kê autorstwa
Zbigniewa ¯yromskiego pt. Miasto kresowe. Monasterzyska wczoraj i dzi (Wroc³aw 2003, dofinansowana przez Radê
Ochrony Pamiêci WiM). Ksi¹¿ka ta, bogato
ilustrowana, jest nie tylko albumem, posiada bowiem ciekawy opis historii miasta autorstwa Z. ¯yromskiego i Janiny Maskulania (z d. Chaszczewicz). Znajdujemy tu historiê Podola do lutego 1945 r., kiedy to
w nastêpstwie uk³adu ja³tañskiego nast¹pi³a zmiana granic i ekspatriacja ludnoci
polskiej z ziemi ojczystej. Kalendarium miasta Monasterzyska zawiera daty od 1366 r.,
gdy Kazimierz Wielki przy³¹czy³ Podole do
Polski. S¹ tam wydarzenia zarówno lokalne, zwi¹zane z bujnym ¿yciem tego niewielkiego miasta, jak te¿ zdarzenia o znaczeniu
ogólnokrajowym. Wród wiadomoci podanych w zwiêz³ym stylu s¹ fakty wstrz¹saj¹ce, jak pamiêtny 17 wrzenia 1939 r. czy
informacja z dat¹ 4 lipca 1941 r.  Niemcy
wkraczaj¹ do Monasterzysk, i 6 lipca 1941:
Metropolita Lwowski obrz¹dku greckokatolickiego Andrzej Szeptycki zarz¹dzi³ modlitwy dziêkczynne za wyzwolenie Ukrainy.
Z 1940 i 1941 r. relacje o kolejnych czterech
zsy³kach na Sybir, w 1942 informacja o ³apankach ¯ydów. Rok 1943 przynosi wiadomoci o przera¿aj¹cej dzia³alnoci UPA. Rok
1945 to ekspatriacja ludnoci Monasterzysk
wraz z ksiêdzem i zamkniêcie kocio³a.
Liczne reprodukcje pocztówek i zdjêcia
ilustruj¹ bogate ¿ycie gospodarcze i kulturalne miasta. By³ tu koció³, cerkiew grekokatolicka, synagoga, kilka szkó³ i ¿ydowski
cheder, budynek Soko³a i Prowita. Fa60

bryka tytoniu dawa³a zatrudnienie wielu
mieszkañcom miasta. Funkcjonowa³y ró¿ne organizacje spo³eczne, jak Oddzia³y
Strzeleckie, Przysposobienie Wojskowe
Dziewcz¹t i Ch³opców, Harcerstwo, teatr
amatorski, orkiestra dêta.
Koció³ pw. Wniebowziêcia NMP  pónobarokowy, na zewn¹trz nieciekawy, mia³ bardzo
piêkne i bezcenne wnêtrze. By³y w nim dwa cudowne obrazy: Matki Boskiej i w. Rozalii. Najcenniejsze by³y rzeby Jerzego Pinsla i Antoniego Sztyla, o wielkiej wartoci artystycznej. G³ówny o³tarz zdobi³y figury Archanio³a Micha³a i Anio³a Stró¿a, w bocznych o³tarzach figury w. Anny
i w. Joachima oraz proroków Dawida i Abrahama. Bardzo bogato zdobione by³y ambona
i chrzcielnica. Wiêkszoæ tych rzeb zosta³a zniszczona, co jest ogromn¹ strat¹ dla naszej kultury.
Na elewacji kocio³a zachowa³y siê tablice pami¹tkowe powiêcone Trzem Wieszczom.

W 1939 r. miasto liczy³o 7800 mieszkañców. Polacy stanowili tu 69%, ¯ydzi 20%,
Rusini 11%. Obecnie miasto ma 10 tys.
mieszkañców, przy czym ok. 70% stanowi¹
£emkowie, przesiedleni tu po akcji Wis³a.
Dawni, ekspatriowani mieszkañcy Monasterzysk pielgrzymuj¹ do Bogdanowic (k. G³ubczyc na Opolszczynie), gdzie od 1953 r.
znajduje siê cudowny obraz Matki Boskiej
Bolesnej z Monasterzysk. Obraz w. Roza(MW)
lii zagin¹³.

 Profesor Jerzy Kowalczuk zadziwia nas
coraz bardziej. Nie doæ, ¿e  nie licz¹c
swoich zainteresowañ zawodowo-naukowych, czyli geofizyki  wydaje kolejne ksi¹¿ki
o szko³ach lwowskich XIX/XX wieku, ¿e redaguje w³asne czasopismo Informacje /
Ulica na Bajkach (omawiane w CL 4/96 i 4/
03), a jeszcze wyda³ obszerny tom powiêcony lwowskiej rodzinie d e B a r b a r o.
Mia³ do tego powód szczególny: to rodzina
jego matki (Jadwigi z de Barbaro Kowalczukowej), ale rodowód ten  z uwzglêdnieniem
wielu rodzin spokrewnionych, spowinowaconych czy skoligaconych  jest doskona³ym przyczynkiem do panoramy lwowskiej
(i nie tylko lwowskiej) spo³ecznoci. Opracowanie trafia wiêc w zainteresowania naszej redakcji, bo mozolnie konstruujemy Indeks Wschodnich Ma³opolan, o czym ju¿ parokrotnie Czytelników informowalimy, apeluj¹c o nadsy³anie informacji o ich w³asnych
rodzinach.

Dodajmy do tego, ¿e rodzina de Barbaro ma korzenie w³oskie  weneckie, co
w opracowaniu znalaz³o staranne wyprowadzenie od wieku XII! To te¿ nam siê podoba,
bo jak Czytelnicy zauwa¿yli, od czasu do
czasu prezentujemy rodziny o obcych korzeniach, ale w Polsce  a cilej w Ma³opolsce Wschodniej  osiad³e i szybko spolonizowane. Pisalimy o rodzinach Tyzenhauzów, Hausnerów, Riccich, Wallischów,
Paparów i paru innych, niebawem przedstawimy Krusensternów.
Opracowanie Jerzego Kowalczuka
nosi tytu³ Rodzina de Barbaro. Rodowód
rodzinny (Kraków 2003. Prawie 250 stron
du¿ego formatu, odbitka kserograficzna
wydruku komputerowego). Nie jest to jednak monografia rodu, a jedynie zbiór dokumentów (w tym licznych fotografii). Tu zauwa¿amy wiêc pewn¹ lukê informacyjn¹:
niewiele  poza podstawowymi personaliami  dowiadujemy siê o l u d z i a c h,
ich pracy, dokonaniach, wa¿niejszych wydarzeniach ¿ycia itp. Szkoda, a mo¿e da³oby siê uzupe³niæ, póki ¿yj¹ ludzie, którzy
pamiêtaj¹?
Autor kieruje nastêpuj¹cy apel:
Wszystkich, którzy mogliby udzieliæ informacji o rodzinie de Barbaro, zamieszka³ej we
Lwowie i w Ma³opolsce Wschodniej do (i w czasie) II wojny wiatowej, proszê o kontakt listowny, telefoniczny wzgl. elektroniczny:
prof. dr hab. in¿. Jerzy Kowalczuk, ul. Lublañska 24/2, 31-476 Kraków, tel. (48-12) 411-36-41;
e-mail: kajot@uci.agh.edu.pl

Wertuj¹c
wydawnictwa
Æ Po kilku latach przerwy ukaza³ siê
w grudniu 03 nowy (13) numer Czasopisma Zak³adu Narodowego imienia Ossoliñskich (Wroc³aw 2003). Pismo to  którego dot¹d nie omawialimy w rubryce Jest co
czytaæ, ale siê poprawimy!  wype³niaj¹ opracowania personelu fachowego wroc³awskiego Ossolineum (zapewne w wiêkszoci historyków), oparte na zbiorach bibliotecznych,
archiwalnych i graficznych tej instytucji.
Jak wiemy, wiêkszoæ skarbów ossoliñskich
zosta³a we Lwowie, zw³aszcza takich, które doty-

wypar³ ich st¹d genera³ rosyjski Izmai³ow. Czêæ
konfederatów, broni¹c siê do koñca, zginê³a
w gruzach spalonego koció³ka.
Pod koniec XVIII w. stare fortyfikacje s³u¿y³y
jeszcze Austriakom. W XIX w. opuszczone, stopniowo niszcza³y, a samo miasteczko podupad³o
do tego stopnia, ¿e utraci³o status miejski, staj¹c
siê wsi¹. W 1915 r. Rosjanie planuj¹c przeprowadzenie têdy kolei do Kamieñca Podolskiego,
splantowali czêæ wa³ów pod przysz³e tory.
Zabytki. W okresie miêdzywojennym istnia³y jeszcze czêciowo wa³y wewnêtrzne. Zachowa³y siê mury dwóch bram, Lwowskiej i Kamienieckiej, które by³y piêtrowymi budynkami z ³amanego kamienia. Wnêtrza by³y ju¿ wtedy
zupe³nie zrujnowane (bez stropów, sklepieñ i dachów). Z wa³ów zewnêtrznych nie pozosta³y
nawet lady.
Koció³ek z 1749 r., spalony w 1769, odbudowany ze sk³adek spo³ecznych pod koniec XIX w.,
dzi zrujnowany.
Okopy w. Trójcy s¹ t³em zmagañ obozu arystokratycznego ze zrewolucjonizowanym t³umem
w Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasiñskiego.
PODWO£OCZYSKA
Po³o¿enie. Miasteczko w pow. ska³ackim,
wojew. tarnopolskim, po³o¿one nad granicznym
Zbruczem (po jego drugiej, rosyjskiej stronie,
znajduje siê miasto Wo³oczyska), na wys. 276 m
npm. Graniczna stacja kolejowa, w odleg³oci 192
km od Lwowa i 50 km od Tarnopola. W okresie
miêdzywojennym liczy³o ok. 6000 mieszkañców,
w tym 1450 Polaków, 550 Rusinów i 4000 ¯ydów. Parafia rzym.kat na miejscu.
Historia. W 1857 r. Podwo³oczyska by³y jeszcze przysió³kiem wsi Staromiejszczyzna i nale¿a³y do dóbr rodziny Rzyszczewskich. Po wybudowaniu linii kolejowej z Tarnopola do Wo³oczysk, decyzj¹ Sejmu galicyjskiego, przy stacji
granicznej utworzone zosta³o miasto Podwo³oczyska, powsta³e z ww. przysió³ka oraz osady
Zagrobelna. Miasteczko mia³o charakter handlowy i by³o g³ównym rynkiem zbytu zbo¿a z s¹siednich guberni rosyjskich. Handel po obu stronach granicy znajdowa³ siê g³ównie w rêkach
kupców ¿ydowskich. Podwo³oczyska rozbudowywa³y siê szybko; na terenach przyleg³ych do
do dworca kolejowego pobudowano hotele dla
przyje¿d¿aj¹cych tu przedstawicieli zagranicznych firm handlowych: szwajcarskich, francuskich, angielskich i niemieckich.
W latach 188185 by³y w Podwo³oczyskach
dwie fabryki aluminium i dwie cegielnie. Parafia
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cz¹ Lwowa i Ma³opolski Wschodniej, ich polskiej
historii i kultury. Do Wroc³awia przywieziono czêæ
(tylko czêæ) materia³ów o najwiêkszej wartoci
(w tym np. rêkopis Pana Tadeusza, ale ten nie
nale¿a³ do zbiorów ossoliñskich i znalaz³ siê tam
z pocz¹tkiem II wojny). Wiêkszoæ ma znaczenie
raczej drugorzêdne i dostêpna jest zapewne tak¿e w innych bibliotekach. W ci¹gu minionego
pó³wiecza natomiast wroc³awskie Ossolineum
naby³o wiele nowych pozycji, tak i¿ jego profil
zmieni³ siê i zmienia nadal w sposób doæ istotny.
Fakt ten odbija siê na treci czasopisma ZNiO,
w którym leopolitana  dawniej dominuj¹ce 
zesz³y na drugi plan.

W nowym numerze nasz¹ uwagê zwraca tylko jeden artyku³ (na jedenecie): Produkcja drukarni Jana Filipowicza we Lwowie (autor Wies³aw Tyszkowski). Chodzi
o rytownika, który otrzyma³ od króla polskiego Augusta III pozwolenie na otwarcie
drukarni, prowadzi³ j¹ w latach 175267.
W czasie tych 15 lat wyda³ 43 ksi¹¿ki w jêz.
polskim, 17 po ³acinie i jedn¹ po rusku. Opracowanie zilustrowano reprodukcjami miedziorytów wykonanych przez Filipowicza
jako ilustracje jego wydawnictw.
Æ Z koñcem ubieg³ego roku dotar³ do nas
wrzeniowy, w s p a n i a ³ y numer Lwowskich Spotkañ, powiêcony w ca³oci  jako
wydanie specjalne  320 rocznicy Odsieczy
Wiedeñskiej i królowi Janowi III. Trzeba
wyraziæ gratulacje pani Bo¿enie Rafalskiej
za tê edycjê, która powinna trafiæ do wszystkich polskich szkó³ i domów nie tylko we
Lwowie  w ca³ej Ma³opolsce Wschodniej,
na Wo³yniu i na Ukrainie, a tak¿e i poza ni¹.
Numer zosta³ opracowany atrakcyjnie pod
wzglêdem treci i formy i dziêki temu bêdzie doskona³ym zastrzykiem wiedzy o tym
piêknym fragmencie naszej historii.
Nie wiemy, kto sfinansowa³ to wydanie; je¿eli
Fundacja PPnW, to prezesowi Samborskiemu
nale¿a³oby siê uznanie, je¿eli nie  hañba.

Æ W Gazecie Wyborczej z 24 V 03 Artur Styrna w artykule Gorgany  trudny
przeciwnik opowiada o swojej wycieczce
w tê czêæ Karpat Wschodnich (przypomnijmy, ¿e Gorgany omówilimy w S³owniku
w CL 3/97). W relacji z wêdrówki przewijaj¹
siê z liczne pamiêtne nazwy gór  Gorganu
Wyszkowskiego i prze³êczy Wyszkowskiej,
Popadii, Grofy, prze³êczy Legionów, rzek
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wicy i £omnicy oraz s³ynnej wsi Osmo³ody. Z opowiadania wy³ania siê niezwyk³a
malowniczoæ tych gór i zachêta do ich
odwiedzania.
Æ W Rzeczpospolitej 272/03 przeczytalimy felieton red. Macieja Rosalaka, który
pozwalamy sobie w ca³oci przedrukowaæ
(maj¹c nadziejê, ¿e ani Redakcja tamtej
gazety, ani Autor nie wezm¹ nam tego za
z³e):
Dziwne, tak zachwycasz siê Lwowem, a nigdy nie uczono mnie, ¿e to takie piêkne, zbudowane przez Polaków miasto  powiedzia³a moja
córka, absolwentka architektury, któr¹ ukoñczy³a
z wynikiem celuj¹cym.  Studiowa³am niemal
ka¿dy koció³ i ka¿d¹ kamienicê krakowsk¹,
a o Lwowie nie mówiono nic. Dlaczego?
Nasuwa siê oczywicie pytanie, dlaczego ja
sam nie opowiada³em córce o przepiêknym miecie siedmiu wzgórz, z dziesi¹tkami kocio³ów,
klasztorów i cerkwi, z setkami, a mo¿e tysi¹cami
ciesz¹cych oczy kamienic, pa³aców i willi. Ze
wspania³ym za³o¿eniem Wa³ów Hetmañskich,
zamkniêtych z jednej strony imponuj¹c¹ oper¹,
a z drugiej  niedaleko hotelu George  przechodz¹cych miêdzy secesyjne elewacje budynków
ulicy Akademickiej. Dlaczego nie mówiono
o Wzgórzu £yczakowskim z nekropoli¹, na której
pochowano tylu wielkich Polaków (Grottger, Konopnicka, Zapolska...) i wreszcie o s¹siednim
Cmentarzu Orl¹t?
Otó¿ nie opowiada³em dlatego, ¿e  do czego siê przyznajê z g³êbokim za¿enowaniem  nigdy wczeniej, a¿ do listopada bie¿¹cego roku,
Lwowa na w³asne oczy nie widzia³em. Nie ogl¹da³em te¿ przedtem ¯ó³kwi czy Stanis³awowa.
¯ó³kiew [...] za³o¿y³ wielki hetman koronny Stanis³aw ¯ó³kiewski. Jego potomek Jan Sobieski obra³
miasto-warowniê na sw¹ siedzibê. Rzut beretem
od Zamocia, ale kto o ¯ó³kwi s³ysza³? W jej
obronne mury wpisano barokowy koció³. Po latach panowania sowieckiego znów jest rzymskokatolick¹ wi¹tyni¹. Sympatycznemu proboszczowi, przypominaj¹cemu Zag³obê, pomagaj¹ w odnowie kocio³a studenci warszawskiej ASP. A wiêc
jednak co siê zmienia.
Stanis³awów [...] te¿ po³o¿ony jest blisko polskiej granicy  ale przedwojennej, na Zbruczu.
Jak mi mówi³a lwowianka z urodzenia i serca 
autorka najpiêkniejszego albumu o Cmentarzu
Orl¹t Lidia Smyczyñska  Iwan Franko, którym
s³usznie szczyc¹ siê Ukraiñcy, pisa³ jednak po
polsku, a dopiero nastêpnie t³umaczy³ na ukraiñski, zreszt¹ w transkrypcji ³aciñskiej. Obecnie miasto jego imienia niemal ca³kowicie ju¿ odnowiono. O Lwowie tego, niestety, nie mo¿na powie-

dzieæ. Serce ciska, gdy patrzy siê na ruiny i dewastacjê z czasów sowieckich, ale te¿ serce ronie, bo widaæ, ¿e Ukraiñcy  mimo odziedziczonej i nowej biedy  bardzo siê staraj¹.
W ci¹gu kilku dni spêdzonych na ukraiñskiej
ziemi nie spotka³a mnie najmniejsza zaczepka
czy prowokacja. W kantorze or¿niêto mnie co
prawda na trzydzieci kilka hrywien, ale nie moja
polskoæ by³a przyczyn¹, jeno naiwnoæ, a w³aciwie nieznajomoæ obyczaju. Czasem odczuwa siê rezerwê, nieufnoæ, ale te¿ bywa  niek³aman¹ serdecznoæ, zw³aszcza prostych ludzi. Od
nas tak¿e zale¿y, by by³o jej coraz wiêcej, zw³aszcza wtedy, gdy granice zostan¹ naprawdê otwarte i na wycieczkê do Lwowa wybierzemy siê z Warszawy jak do Krakowa.
Nowe pokolenie architektów zacznie uczyæ
nowych studentów. A ci ze zdumieniem us³ysz¹
o czasie, kiedy  jak kartkê z kalendarza  usi³owano z pamiêci polskiej wyrwaæ Lwów. Niemal
siê uda³o. Profesorowe córki s¹ w moim wieku.

Z górnej pó³ki
W numerze CL 3/01 ukaza³a siê notatka
o mierci Tadeusza Chciuka, czyli Marka
Celta. W nawi¹zaniu do tej informacji warto
przypomnieæ Czytelnikom wietn¹ ksi¹¿kê
napisan¹ przez tego pisarza  zarazem
prawnika, muzyka, harcerza-instruktora
(w stopniu harcmistrza), kuriera, ¿o³nierza
AK, cichociemnego, dziennikarza i publicysty, pracownika i wicedyrektora Radia Wolna Europa. Marek Celt wyda³ w Monachium
w 1986 r. (II wydanie 1989) ksi¹¿kê Biali
kurierzy, opisuj¹c¹ pierwsz¹ fazê walki
z okupantem sowieckim w zimie 1939/40.
G³ówny w¹tek to opis drogi i prze¿ywanych przygód w³asnych i swoich towarzyszy-kurierów na trasie LwówBudapeszt
i z powrotem, w zimie, przez góry, na nartach. Zasadnicza akcja przedzielana jest
informacjami historycznymi, dotycz¹cymi
krañców po³udniowo-wschodnich Polski,
w szczególnoci Drohobycza, oraz relacjami o okupacji sowieckiej w jesieni 1939 i na
pocz¹tku 1940 r., o represjach, atmosferze
i zachowaniu poszczególnych grup spo³ecznych lub jednostek. Jest te¿ trochê informacji o dzia³aniu polskiego przedstawicielstwa
w Budapeszcie.
Pisz¹c tê opowieæ autor spe³ni³  z pewnym opónieniem  swój obowi¹zek upa-

rzym.kat. powsta³a po 1879 r. Koció³ parafialny
pw. w. Zofii wybudowany zosta³ ze sk³adek spo³ecznych.
Czasy obecne. Podwo³oczyska s¹ z powrotem siedzib¹ parafii rzym.kat., której orodkiem
jest tymczasowa kaplica pw. w. Zofii. Tutejszy
proboszcz obs³uguje kilka okolicznych miejscowoci.
WYSUCZKA
Wie w pow. borszczowskim, wojew. tarnopolskim, po³o¿ona nad Niecz³aw¹ i jej dop³ywem
G³êboczkiem. Parafia rzym.kat. w Borszczowie,
gr.kat. na miejscu.
Historia Wysuczki do po³. XVIII w. pozostaje nieznana. Prawdopodobnie nale¿a³a do dóbr
królewskich. Wiadomo, ¿e w XVII w. by³ tu obronny zameczek, zbudowany na wysokim brzegu
nad G³êboczkiem. W 1672 r. zdobyli go Turcy,
ale ju¿ w trzy lata póniej król Jan III obsadzi³
swoj¹ za³og¹. Po I rozbiorze Wysuczka mia³a
byæ w³asnoci¹ Szymanowskich. Oko³o 1800 r.
przesz³a w rêce Tadeusza Czarkowskiego h. Abdank, cz³onka Stanów Galicyjskich, a potem
w rêce jego syna Cyryla, równie¿ cz³onka Stanów, który zmar³ bezpotomnie. Wdowa, Maria
z Golejewskich, adoptowa³a krewnego mê¿a,
Tadeusza Czarkowskiego, dodaj¹c mu swoje nazwisko panieñskie, i zapisa³a mu posiadane dobra, utworzywszy ordynacjê (zatwierdzon¹ przez
cesarza Franciszka Józefa w 1889 r.). Po Tadeuszu ordynacjê przej¹³ jego syn Cyryl
Czarkowski-Golejewski, a w 1937 r. przekaza³
j¹ swemu synowi Cyrylowi Marii, rotmistrzowi
14 pu³ku U³anów Jaz³owieckich (który zmar³
w 1989 r. w Australii).
Zamek w Wysuczce za³o¿ony by³ na planie
czworoboku z czterema basztami naro¿nymi.
Miêdzy basztami p³d.wsch. i p³d.zach. znajdowa³o siê skrzyd³o mieszkalne, przebudowane na
pa³ac przez Cyryla Czarkowskiego. Pa³ac sp³on¹³ w 1900 lub 1901 r. Przy odbudowie pomniejszono go o czêæ wschodni¹, która uleg³a zawaleniu. Do wyposa¿enia pa³acu, wyrabowanego
w 1939 r., oprócz portretów rodzinnych nale¿a³o
6 obrazów zwi¹zanych z Panoram¹ Rac³awick¹
(obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Przemylu).
Obok pa³acu znajdowa³a siê kaplica grobowa
Czarkowskich, przerobiona zapewne z baszty
zamkowej, poprzedzona klasycystycznym portykiem, oraz cerkiew gr.kat. z dat¹ 1783 r. nad
wejciem.
Teksty opracowa³a dr Maria Taszycka
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miêtnienia bohaterskich ¿o³nierzy-kurierów
przenosz¹cych meldunki i przeprowadzaj¹cych ludzi na trasie Lwów (Drohobycz)
Budapeszt, przez Bieszczady. Wiêkszoæ
tych kurierów zginê³a lub zaginê³a w nieznanych okolicznociach, gdy po kilku udanych
przejciach wy³apani zostali przez sowieckie s³u¿by graniczne. Autor utrwala ich imiona i nazwiska, pseudonimy, ¿eby chocia¿
w ten sposób ocaliæ od zapomnienia ludzi,
którzy powinni pozostaæ na zawsze w narodowej pamiêci. Do swoich kolegów odnosi
siê z du¿¹ sympati¹, szacunkiem.
Ksi¹¿ka pisana jest ¿ywym, barwnym
jêzykiem z odrobin¹ humoru oraz ze znacznymi wstawkami uwieczniaj¹cymi ba³ak
lwowski.
Sporód kilkunastu opinii o ksi¹¿ce, zacytowanych na ok³adce, warto przepisaæ to,
co o niej napisa³ Cezary Chlebowski: O ¿o³nierzach-kurierach na nartach, kr¹¿¹cych
miêdzy okupacj¹ niemieck¹ a Wêgrami, pisa³o w kraju ju¿ wielu... Ale o s³u¿bie tam na
wschodzie pierwsz¹ ksi¹¿kê napisa³ Marek
Celt. Bia³ych kurierów czyta siê w najwiêkszym napiêciu.
Danuta Trylska-Siekañska

Jest co czytaæ

NASZE DZIEDZICTWO
NA WO£YNIU
W Krzemieñcu na Wo³yniu (dzi przypisanym do województwa tarnopolskiego)
wychodzi polski miesiêcznik
s p o ³ e c z n o - k u l t u r a l n y,
owiatowy i religijny pt.
Wspólne Dziedzictwo. Powsta³ w po³owie 2001 r. z inicjatywy miejscowego rodowiska polskiego, skupionego wokó³ parafii rzymskokatolickiej.
Oficjalnym
za³o¿ycielem czasopisma
jest Komitet Odrodzenia
Muzeum J. S³owackiego
w Krzemieñcu. Finansowany jest przez Fundacjê Pomoc Polakom na Wschodzie z Warszawy. Kilkuoso-
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bowemu zespo³owi redakcyjnemu przewodniczy p. Jadwiga Gus³awska.
W kolejnych numerach miesiêcznika poruszane s¹ tematy zwi¹zane z wydarzeniami religijnymi, polskimi wiêtami narodowymi, rocznicami, wspomnieniami z dalszej
i bli¿szej przesz³oci. Jest miejsce na poezjê, a tak¿e na przepisy kulinarne i na humor dla dzieci. Dziêki licznym fotografiom
i ilustracjom czasopismo ma przyjemn¹ szatê graficzn¹.
Oto kilka przyk³adów poruszanych tematów z kilku wybranych numerów miesiêcznika: historia Liceum Krzemienieckiego, historia Muzeum S³owackiego
w Krzemieñcu, pielgrzymki Ojca wiêtego
do Krakowa oraz do Lwowa i na Ukrainê
(z tekstami homilii), rocznice naszych powstañ narodowych, sprawozdania z wystaw, z uroczystoci kulturalnych i jubileuszowych (Paderewskiego w ¯ytomierzu,
S³owackiego w Krzemieñcu i podobne); biografie wielkich Polaków (F. Chopin, Królowa Bona, W. Sikorski). Wa¿ne by³o sprawozdanie z obchodów 60. rocznicy rozstrzelania inteligencji krzemienieckiej przez
Niemców pod Gór¹ Krzy¿ow¹. Zamieszczane s¹ artyku³y przybli¿aj¹ce miejsca
w Krzemieñcu i okolicy: Przebra¿e, jako pomnik mêstwa wo³yñskich Polaków, Cmentarz Katolicki w Krzemieñcu, parafia katolicka w Szumsku k. Krzemieñca, Jaz³owiec.
Bardzo potrzebne s¹ wspomnienia o osobach zas³u¿onych w Krzemieñcu: nauczycielka Halina Pokrowska, pani Kañska 
organizatorka ¿ycia religijnego, oraz wielki
jubileusz 90-lecia nestorki krzemienieckiej,
p. Ireny Sandeckiej.
Przy porównaniu kolejnych numerów widoczne jest
sta³e podnoszenie siê poziomu merytorycznego miesiêcznika, poprawnoci jêzykowej i grafiki. Dzia³aczom
polskim nale¿y siê wdziêcznoæ i du¿e brawa za wykonywan¹ pracê!
Danuta Trylska-Siekañska

Przypominamy, ¿e omówienie czasopisma Tarnopolan w RP G³osy Podolan pióra H. Kleinroka zamiecilimy
w CL 3/97.

Internet
Drog¹ internetow¹ otrzymalimy z Warszawy od p.Jacka Marczyñskiego informacjê o ksi¹¿ce wydanej na Ukrainie. Oto treæ
omówienia:
W 2001 r. ukaza³a siê w Kijowie praca
popularno-naukowa pt. Herby miast Ukrainy. Autorami pracy s¹ Andrzej Hreczy³o,
Jerzy Sawczuk oraz Jan Swarnyk. Praca
zawiera opis herbów oko³o 450 miast, miasteczek oraz osad, które na przestrzeni wieków utraci³y prawa miejskie. Opisane s¹
herby tych miejscowoci i ich zmiany w okresie od po³owy XIV do po³owy XX w. Szczególnie ciekawa jest heraldyka miast, które
w okresie zaborów znalaz³y siê w Rosji.
W po³owie XIX w. nast¹pi³a tam akcja zmiany herbów i zaczêto w nich wiadomie nawi¹zywaæ do redniowiecznej ruskiej historii tych ziem, np. herb £ucka. Po 1920 r. na
Wo³yniu nast¹pi³ powrót do tradycyjnych
herbów z czasów Rzeczypospolitej Obojga

Listy do redakcji
Napisa³ do nas ks. Józef Pyrek SDS
z Krakowa:
Pragnê przedstawiæ mój tekst pt. O mi³oci
lwowian do Lwowa i etosie polityków jako ofertê
publicystyczn¹ dla kwartalnika CracoviaLeopolis. Wprawdzie nie jestem lwowianinem, ale
Lwów by³ dla mnie od m³odych lat jednym z najwa¿nieszych miast polskich, miêdzy innymi dlatego, ¿e mój stryj walczy³ w latach I wojny wiatowej pod dowództwem Marsza³ka Pi³sudskiego
o niepodleg³oæ Polski, a wiêc i Lwowa. Wiele te¿
o naszych ziemiach wschodnich, o ich dziejach
czyta³em. Przez ca³e moje dotychczasowe  doæ
d³ugie ju¿  ¿ycie marzy³em o mo¿noci poznania Lwowa. Marzenie spe³ni³o siê dopiero w tym
roku, w trzeciej dekadzie wrzenia, g³ównie dziêki Pañstwu ¯ukom.
Z szacunkiem i serdecznym pozdrowieniem
w Chrystusie Zbawicielu.

Narodów. Czêsto równolegle do historii herbów podana jest krótka historia danej miejscowoci.
W tym przypadku nale¿y podkreliæ, ¿e
autorzy stosuj¹ suchy przekaz faktów, unikaj¹c tak czêsto spotykanego w pracach
autorów ukraiñskich przymiotnika pod polsk¹ okupacj¹, szczególnie w odniesieniu do
miejscowoci Ma³opolski Wschodniej i Wo³ynia przy opisie ich historii w latach 20. i 30.
XX wieku. W pracy zosta³y wykorzystane
ród³a polskie, rosyjskie, ukraiñskie, rumuñskie i czechos³owackie, jako ¿e miasta opisane w ksi¹¿ce na przestrzeni dziejów wchodzi³y w sk³ad tych pañstw. Nie unikniêto pewnych b³êdów (niektórych mo¿e celowo?), np.
przy opisie herbu Lwowa z 1936 r. zabrak³o
wzmianki, ¿e w herbie by³ uwidoczniony
krzy¿ Virtuti Militari, jakim miasto odznaczy³
marsza³ek Józef Pi³sudski. Te drobne potkniêcia nie umniejszaj¹ jednak¿e wartoci
ksi¹¿ki. Szkoda tylko, ¿e z wyj¹tkiem wstêpu, który jest dwujêzyczny (ukraiñsko-angielski), reszta pracy jest napisana tylko w jêzyku ukraiñskim, co niew¹tpliwie ogranicza
kr¹g potencjalnych czytelników w Polsce.

PS Do³¹czam tekst pt. ¯ywa pamiêæ o przesz³oci. Jego treæ zdaje siê korespondowaæ
z charakterem pisma CracoviaLeopolis. Tekst
ten by³ publikowany w tygodniku G³os, które ma
jednak bardzo ograniczony zasiêg. Zatem  jeli
Szanowna Redakcja uzna to za s³uszne  móg³by te¿ ukazaæ siê w Cracovia-Leopolis.

Oczywicie, chêtnie przedstawimy tekst
naszym Czytelnikom. Serdecznie dziêkujemy. Szczêæ Bo¿e!
Od p. profesora dr. med. weter. Remigiusza Wêgrzynowicza, zamieszka³ego dzi
w Szczecinie, otrzymalimy taki list w sprawie wiersza, który zatytu³owalimy Pionowo i poziomo (CL S/03):
Pragnê sprostowaæ, ¿e wiersz  anagram Run¹
i w ³unach sp³on¹... nie by³ napisany przez studentów polskich we Lwowie w 1952 r. W roku 1941
(jak mówi³o siê za pierwszych Sowietów), zanim
wiersz ukaza³ siê w prasie lwowskiej, otrzyma³em
go od mojego przyjaciela Zbyszka Turka (mieszka³ wówczas w Borys³awiu) wraz z innymi jego wierszami. Porednikiem prasy (nieoficjalnej) by³ dla
mnie student medycyny Tadeusz S³owik (obecnie
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prof. emerytowany chirurg). Z. Turek by³ po wojnie
znanym dziennikarzem (m.in. red. Gazety Krakowskiej, Przekroju (Fajka mniej szkodzi).
W czasie okupacji tworzy³ wiele piêknych wierszy.
Nie s¹dzê, aby autorstwo zamieszczonego
wiersza budzi³o w¹tpliwoæ.

Bardzo dziêkujemy, bo znowu dowiedzielimy siê czego ciekawego, a przede
wszystkim dochodzimy prawdy. Wyjaniamy, ¿e informacja, i¿ wiersz zosta³ napisany
przez studentów polskich we Lwowie, wynika³a z objanieñ, jakie znajdowalimy na licznych jego odpisach (maszynopisach), jakie
kr¹¿y³y miêdzy ludmi.
Nasz wierny Przyjaciel, zamieszka³y
w USA, p. Marian Maliñski, nades³a³ nam
¿yczenia wi¹teczne i noworoczne, oraz
powiadomi³, ¿e wybiera siê do Polski  jako
by³y sokó³ ze Lwowa  do krakowskiego

TARNOPOL NA DRODZE
ROZWOJU I KLÊSKI (1815–1945)
dokoñczenie ze s. 11

Soko³a, a chcia³by siê te¿ spotkaæ z nasz¹
Redakcj¹. Pan Marian pisze:
... nale¿a³em do korporacji Avanguardia,
która mia³a na celu obronê Lwowa i Ziem P³d.-Wsch.  proszê nie myliæ z Awangard¹, która
by³a w Ww [Warszawie], nasza mieci³a siê na
£oziñcu. Mój dalszy kuzyn to ks. Mieczys³aw
M.[aliñski] z Krakowa. Moi 2 ojcowie do bierzmowania to kupcy, p. Kilanowicz (hurt herbaty
i kawy przy ul. Sykstuskiej) i p. Matwijowski (tapicernia przy ul. Chor¹¿czyzny, obok konserwatorium i kina Apollo...). Pan Kilanowicz by³ te¿
chor¹¿ym Bractwa Kurkowego... Tu wiêta smutne, nie ma kutii, miodu i s³odkowodnych ryb 
karp, szczupak. Tu tubylcy jedz¹ tylko morskie
ryby, a miodu w ogóle nie znaj¹...
Lwów jest polski! (ks. Mieczys³aw M.).

Z wielk¹ przyjemnoci¹ spotkamy siê
z Panem. Czekamy! Najlepsze ¿yczenia noworoczne dla Pana i Córek.

daleko id¹cej ruiny stolicy województwa 
w³adze nowego okupanta zosta³y czasowo
ulokowane w mniejszych miastach: Zbara¿u i Czortkowie.
Rozpoczê³y siê aresztowania cz³onków
AK. W wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1944 r.
odjecha³ z Tarnopola do nowej Polski pierwszy poci¹g towarowy z wysiedleñcami. Dalsze transporty ekspatriacyjne odby³y siê
w maju i lipcu 45. Wyjechali równie¿ jezuici i dominikanie9. Do 1946 r.
zdo³ali siê utrzymaæ tylko
trzej ksiê¿a z kocio³a
parafialnego, wród nich
proboszcz, ks. Apolinary
Wa³êga10.

z nauk¹ do 14 roku ¿ycia), poczê³y siê tworzyæ komplety tajnego nauczania8.
Z nadejciem roku 1944 Niemcy przygotowywali siê do obrony miasta, barykaduj¹c
i zaminowuj¹c nawet niektóre ulice. 8 marca tego
roku wydany zosta³ nakaz
natychmiastowego opuszczenia miasta przez 40-tysiêczn¹ ludnoæ. Tarnopolanie wyruszyli w stronê podmiejskiej Zagrobeli
(po drugiej, zachodniej
stronie Seretu). Po otoczeniu miasta piercieniem oblê¿enia Rosjanie
wezwali Niemców do kapitulacji, ci jednak siê nie
poddali. Nast¹pi³y niezwykle ciê¿kie walki (24 III 
 15 IV), a w ich wyniku
miasto zosta³o zniszczone w 8090%, w czêci
zrównane z ziemi¹. Po
zajêciu Tarnopolszczyzny Wysadzony przez sowietów koció³ paprzez sowietów  wobec rafialny w Tarnopolu (patrz tak¿e s. 36.)
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W ci¹gu kilkudziesiêciu powojennych lat
Tarnopol zosta³ w zasadzie odbudowany  przewa¿aj¹ oczywicie blokowiska, ale odnawiane
s¹ równie¿ ocala³e domy. Miasto liczy dzi
æwieræ miliona mieszkañców, którzy nap³ynêli zarówno z prowincji, jak
i z Rosji i innych republik
b. ZSRR. O ¿yciu polskim

W Radwanowicach
wspominano Korociatyn
dokoñczenie ze s. 29
nowa, liczne poczty sztandarowe organizacji patriotycznych: AK, NSZ, Solidarnoci, Szkó³ i Stra¿y Po¿arnych. Gra³a orkiestra gminna z Zabierzowa.

Na zakoñczenie ks. Isakowicz-Zaleski
poinformowa³, ¿e w nowym kociele, obecnie budowanym w Radwanowicach, bêd¹
umieszczone tablice pami¹tkowe, ³¹cz¹ce
tych, którzy z r¹k oprawców zginêli na Ziemi Krakowskiej, i tych, którzy zostali zamordowani na Kresach Wschodnich. Dziêkuj¹c
przyby³ym na uroczystoæ, Ksi¹dz wyrazi³
szczególn¹ wdziêcznoæ by³ym mieszkañcom Korociatyna, którzy przyjechali z bar-

dzo daleka: z Zielonej Góry, Wroc³awia, Legnicy, Strzelina i wielu innych miejscowoci
Dolnego l¹ska i Ziemi Lubuskiej. By³o to
bowiem pierwsze tak liczne spotkanie by³ych mieszkañców Korociatyna od 60 lat,
od t a m t e g o c z a s u, kiedy zamordowano ich bliskich, palono gospodarstwa, rozgrabiono dobytek, a potem w bydlêcych
wagonach wieziono na Ziemie Zachodnie.
Cierpienia zadali im nie tylko Ukraiñcy, Niemcy, Rosjanie, bo w latach powojennych nie
wolno im by³o o tym mówiæ, pisaæ, nawet
wspominaæ, ¿e istnia³ Korociatyn. Obecnie
Korociatyn nazywa siê Krynica, bo zostali
tam osiedleni £emkowie  górale z Krynicy
Górskiej. Tak¿e tym ludziom wyrz¹dzono
krzywdê, bo i oni têskni¹ za swoj¹ ziemi¹
i górami, tak jak my, wysiedleni ze swojej
ojcowizny, têsknimy za ziemi¹ korociatyñsk¹, podolsk¹, wo³yñsk¹...

i katolickim w dzisiejszym Tarnopolu traktuj¹ osobne artyku³y, zawarte w tym numerze.
ród³a:
Powy¿szy tekst oparto na monografii Czes³awa
Blicharskiego Tarnopol w latach 18091945.
Biskupice 1993 r.

5
6

1

2

3

4

By³ to jeden z najstarszych klubów sportowych
na ziemiach polskich (dla porównania: 1903
S³awa we Lwowie  pierwszy polski klub
sportowy; 1906 Cracovia i Wis³a). Patrz
osobny artyku³ w tym numerze.
Ten najstarszy zabytek Tarnopola (XVI wiek)
wielokrotnie w swej historii ulega³ zniszczeniom
w czasie najazdów tatarskich, kozackich i tureckich i odbudowywany by³ przez kolejnych,
zmieniaj¹cych siê wielokrotnie w³acicieli: Tarnowskich, Ostrogskich, Zamoyskich, Koniecpolskich, Sobieskich, Potockich. Wielkie zas³ugi w odbudowie po najedzie tureckim po³o¿y³a królowa Marysieñka Sobieska. Do dzi
przetrwa³a najstarsza, dolna czêæ zamku, od
strony stawu. Z pocz. XIX w. kolejny w³aciciel, hr. Fr. Korytowski, przekszta³ci³ zamek
w pa³ac, znosz¹c obwarowania i baszty zamkowe.
Wystawie towarzyszy³y zjazdy ró¿nych organizacji, rajd samochodowy, wycigi konne i audycja Polskiego Radia Lwów.
Niezwyk³y incydent wydarzy³ siê tego dnia
wieczorem: radca województwa Czes³aw Olsza, ubrany we frak i cylinder, z³o¿y³ dowódcy

7
8
9

10

wojsk sowieckich wkraczaj¹cych do Tarnopola
uroczysty protest przeciw z³amaniu paktu o nieagresji. To spektakularne zderzenie dwóch
wiatów skoñczy³o siê oczywicie aresztowaniem radcy, który jednak zdo³a³ uciec w nocy,
korzystaj¹c z zamieszania.
Zastrzelono np. oficerów z Wojskowego Instytutu Kartografii.
Pomimo takich warunków ¿ycia na prze³omie
1939/40 r. zawi¹za³ siê w Tarnopolu Zwi¹zek
Walki Zbrojnej.
To samo mia³o miejsce w innych miastach Tarnopolszczyzny, przede wszystkim w Z³oczowie.
O tajnym nauczaniu w Tarnopolu  patrz osobny artyku³ w tym numerze.
Zabrano ze sob¹ czêæ wyposa¿enia kocio³ów: obraz o³tarzowy NMP z kocio³a parafialnego znalaz³ siê w Wa³brzychu; figura MB ³ami¹cej pioruny gniewu Bo¿ego z kocio³a dominikanów  w kociele dominikañskim w Warszawie; XVIII-wieczny w³oski obraz o³tarzowy
MB Ró¿añcowej z jw.  w kociele dominikanów w Poznaniu.
O powojennych losach kocio³ów tarnopolskich  patrz osobny artyku³ w tym numerze
(zdjêcia).

WITOLD ZIELIÑSKI, ur. 1935 w Tarnopolu. Absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego, fizyk. Pracowa³ na Wydziale Fizyki i Techniki J¹drowej AGH,
obecnie na emeryturze. Autor publikacji z dziedziny fizyki wysokich energii  wielorodnej produkcji cz¹stek elementarnych materii.
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Poprzednie listy nazwisk zamiecilimy w nr. 4/98, 1/2000, 4/2000, 4/01, 1/03
Abraham W³adys³aw
Adamowicz Marek
Augucik Stanis³aw
Berdak Stefan
Boles³aw Chrobry, król
Budzanowski Andrzej
D¹bczañska Helena
Dejmek Kazimierz
Dietl Józef
Dudra Karol
Fabiañska Anna
Filipiak Kazimierz, ks.
Fredro Aleksander
Gêbarowicz Mieczys³aw
Gierlach Kacper
Giller Agaton
Hauser Leopold
Jadwiga, królowa, w.
Jan Kazimierz Waza, król
Jan III Sobieski, król
Januszajtis-¯egota Marian
Jarema Maria
Kacnelson Dora
Kaszuba Serafin, ks.
Kazimierz Wielki, król
Kleinrok Zdzis³aw
Kotermak Jerzy, ks.
Kotlarczyk Janusz
Krasicki Ignacy
Krawczyñski Wies³aw
Kuliñska Lucyna
Kurzowa Zofia
Kwaniewski Stanis³aw
Langner W³adys³w
Lasocki Micha³
Leo Juliusz
Leszczyñski Stanis³aw, król
£omaczewska Danuta B.
£oziñski Walery
£oziñski W³adys³aw

1/03
2/03
3/03
2/03
1/03
2/03
4/02
2/03
4/98, 1/03
1/03
S/03
3/03
1/03
4/01, 1/03
4/03
S/03
1/03
2/03
3/03
S/03
S/03
4/98, 1/03
S/03
4/97, 1/03
1/03
4/03
1/03
S/03
1/03
S/03
S/03
3/03
4/03
S/03
3/03
1/03
4/03
4/03
1/03
1/03

Machl Tadeusz
1/98, S/03
Majewska W³ada
S/03
Manugiewicz Samuel, ks.
S/03
Micha³ Korybut Winiowiecki, król
S/03
Mikuliñska-Korczyñska Aurelia
4/03
M³odniccy Karol i Wanda
4/01
Moszczyñska Anna
3/03
Moszczyñski Wiktor
3/03
Müller Artur Tadeusz
2/03
Nale¿niak Pawe³
S/03
Obuchowicz Wac³aw
3/03
Olbromski Mariusz
1/03
Olszañski Jan, bp
2/03
Papara (rodzina)
4/03
Pelczar Sebastian, bp, w.
3/03
Poniatowski Stanis³aw, król
4/03
Pop³awski Janusz, ks.
2/03
Puzynina Martyna
S/03
Rydygier Ludwik
1/03
Sad³owska Zofia
2/03
Sapieha Leon
1/03
Sapieha Adam
1/03
Sapieha Adam Stefan, kard.
1/03
Schulz Bruno
1/03
Sibiga Jadwiga
1/03
Siemaszko Ewa
S/03
Sikorski W³adys³aw
2/01, S/03
Solak Boles³aw Jan
S/03
Solak Jerzy
S/03
Szlachtowski Feliks
2/03
Teodorowicz Józef, abp
S/03
Tokarczuk Ignacy, bp
1/03
Uhma Stefan
1/03
Wierzyñski Kazimierz
1/03
W³adys³aw Jagie³³o, król
2/03
W³adys³aw IV Waza, król
3/03
Wolska Maryla
4/01
Wolscy, rodzina
4/01
Ziemianin Adam
S/03
Zyblikiewicz Miko³aj
1/03
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W CL S/03 informowalimy Czytelników o audycji nadawanej z Rzeszowa pt.
Kresy, krajobraz serdeczny. Poni¿ej
przedstawiamy szersze omówienie tej ciekawej i po¿ytecznej pozycji radiowej, nades³ane nam z Rzeszowa.
Dziêki uprzejmoci Radia Rzeszów (regionalnej rozg³oni publicznej) w programie tej instytucji znajduje siê audycja zatytu³owana Kresy, krajobraz serdeczny,
powiêcona dawnym ziemiom wschodnim
Rzeczypospolitej. Pomys³odawc¹ i realizatorem tej audycji jest em. dziennikarz radiowy Zbigniew Wawszczak. Korzysta on
z urz¹dzeñ Radia Rzeszów (magnetofonu,

tomków, ale tak¿e do wszystkich, którym
nie jest obca przesz³oæ Polski i Polaków.
Audycja Kresy odbierana jest na Podkarpaciu, ale tak¿e w Sandomierzu (wiêtokrzyskie), w Tarnowie i Gorlicach (Ma³opolska), gdzie znajduj¹ siê niezbyt liczne,
ale ciekawe skupiska kresowian.
Autor audycji utrzymuje sta³e i bliskie
kontakty z s³uchaczami, otrzymuje od nich
listy z uwagami, propozycjami, omawia je
na antenie. Wspomnienia, relacje nadawane w audycji przechowywane s¹ w archiwum Radia Rzeszów.
W bie¿¹cym roku sta³a audycja Kresy, nadawana przez publiczne radio rzeszowskie, obchodzi skromny jubileusz

RADIO RZESZÓW ZAPRASZA
studia, samochodu, przy pomocy którego
dociera do rodowisk kresowych w wojew.
podkarpackim). Pocz¹tki audycji siêgaj¹
1994 r., a od r. 2000 nadawana jest co tydzieñ, w ka¿d¹ niedzielê o godz. 14.05 na
falach ultrakrótkich (UKF), w podstawowym
pamie 90,5 MHz.
G³ównym zadaniem audycji Kresy, krajobraz serdeczny jest popularyzacja wiedzy o naszych ziemiach wschodnich, o parowiekowej obecnoci Polski na tych rozleg³ych obszarach. Magazyn Kresy przypomina wybitnych Polaków, którzy urodzili
siê na Wschodzie, zarówno w przesz³oci,
jak i wspó³czenie. Wspó³czesn¹ kulturê
polsk¹ tworz¹ zastêpy ludzi z kresowymi
metrykami, jednak ma³o kto o tym wie.
Poczesne miejsce w audycji zajmuj¹
relacje o ¿yciu Polaków, którzy nie opucili Kresów i nadal trwaj¹ w swoich rodzinnych gniazdach. Autor magazynu Kresy
regularnie odwiedza stowarzyszenia i organizacje kresowian na Podkarpaciu, informuje o ich dzia³alnoci; szczególny nacisk k³adzie na niesion¹ przez nie pomoc
charytatywn¹ dla rodaków na Wschodzie.
Do kogo adresowana jest audycja?
Przede wszystkim do kresowian, ich po-

10-lecia. Nadany w niedzielê 8 lutego
2004 r. magazyn radiowy Kresy oznaczony by³ kolejn¹ liczb¹ 314.
Magazyn radiowy KRESY, KRAJOBRAZ SERDECZNY emitowany jest przez
Radio Rzeszów w nastêpuj¹cych pasmach:
Czêstotliwoæ (Mhz) / Obszar
90,5 G³ówny nadajnik dla Podkarpacia,
w tym Rzeszów, Ustrzyki Dolne,
Lesko, Sanok, Krosno, Jas³o,
Gorlice, Tarnów
102,0 Przemyl i okolice
102,9 Le¿ajsk, Stalowa Wola
90,3 Tarnobrzeg i okolice
103,7 Lubaczów i okolice
106,7 Rzeszów i okolice
96,4 Mielec i okolice
99,2 Solina, Bieszczady
Korespondencjê prosimy kierowaæ
pod adresem:
RADIO RZESZÓW
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3
z dopiskiem Kresy
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