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DZIESIÊÆ LAT

Ten numer CL 4/04 zamyka pierwsz¹ dekadê wydawnictwa naszego kwartalnika. Pro-
szê zauwa¿yæ czwórkowe zbiegi okoliczno�ci: wydaj¹c (w zasadzie) c z t e r y  numery
rocznie, na koniec roku dwa tysi¹ce c z t e r y osi¹gnêli�my numer c z t e r d z i e s t y, ale
w istocie jest to zeszyt c z t e r d z i e s t y  c z w a r t y. Sk¹d ta ró¿nica? Oto w ci¹gu 10 lat
by³o piêæ dodatkowych zeszytów �S� (z kolejn¹ liczb¹ �trójki� i literk¹ �a�). Ale w pierwszym
roku by³y tylko 3 zeszyty, a ten trzeci nosi³ liczbê numer 3�4. I st¹d dzi� te �czwórkowe�
liczby. Ale ¿arty na bok.

Wypada przypomnieæ, ¿e nasz kwartalnik zacz¹³ wychodziæ dziêki ¿yczliwo�ci Osób
z Wydzia³u Kultury krakowskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Potem, kiedy narodzi³ siê Urz¹d
Marsza³kowski � szybko nas sp³awiono (nowi ludzie mieli inne preferencje, mo¿na rzec �
wprost przeciwne). W najtrudniejszym momencie uratowa³a nas Kancelaria Senatu RP
(dziêki interwencji Czytelniczki zamieszka³ej w S³upsku!), a na koniec opiekê nad nami
przej¹³ Wydzia³ Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu Miasta Krakowa. I tak dziêki
wspania³omy�lno�ci kolejnych Sponsorów � istniejemy. Z dotacji dofinansowywane s¹
czynno�ci techniczne: sk³ad komputerowy oraz druk i papier. Wp³ywy od Czytelników
pokrywaj¹ resztê wymienionych kosztów, a tak¿e korespondencjê). Prace redakcyjne s¹
oczywi�cie ca³kowicie nieodp³atne, nie ma ¿adnych honorariów dla autorów, nieodp³atny
jest transport na terenie Krakowa oraz do Lwowa. A mimo to...

Mimo to przez lata objêto�æ pisma wzrasta. Zaczêli�my od 36 stron, ostatnio mamy ich
60�64�68 (bo zawsze liczba stron musi byæ podzielna przez cztery) By³y te¿ dwa numery
o 80 stronicach. I tak mog³oby byæ zawsze, bo materia³u huk, niestety trudno�ci obiektyw-
ne nie pozwalaj¹. Tak¿e i na to, by CL sta³ siê miesiêcznikiem lub bodaj dwumiesiêczni-
kiem, jak sugerowali niektórzy Czytelnicy. Radujmy siê tym, co mamy.

* * *
Warto od czasu do czasu przypomnieæ, co jest przedmiotem zainteresowania naszego

pisma. Niektórych myli jego nazwa � równoleg³o�æ dwóch wielkich miast. Oczywi�cie nie
traktujemy obu jednako, to nie mia³oby sensu. O Krakowie pisz¹ miejscowe dzienniki (jest
ich tu kilka) oraz kilkadziesi¹t tygodników i miesiêczników (ka¿da dzielnica ma swoje
pisemko, a podobnie miasta, miasteczka i wiele gmin w regionie), wydawnictwa okolicz-
no�ciowe itd. Tak samo w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, £odzi... O Lwowie i Ma³o-
polsce Wschodniej te¿ czasem pisz¹ � na zasadzie ciekawostek, jakich� historycznych
odniesieñ czy okoliczno�ciowych � zwykle ma³o sympatycznych � wydarzeñ, sensacji.
Czasem relacje z podró¿y, zazwyczaj dla polskiego Lwowa ¿yczliwe (nie licz¹c zwyk³ych
b³êdów). Ale to kropla w morzu. Szerok¹ problematyk¹ lwowsk¹ i wschodnioma³opolsk¹
na terenie dzisiejszej (okrojonej) Ma³opolski zajmuje siê systematycznie tylko nasz paro-
dziesiêciostronicowy kwartalnik. Chêtnie jeste�my czytani w ca³ej III RP i we Lwowie*.

Nasz kwartalnik interesuje siê wiêc polsko�ci¹ Lwowa, widzianego przez lwowian
z Krakowa, oraz historycznymi i wspó³czesnymi zwi¹zkami z Krakowem (na marginesie:
w tytule CL powinna siê wiêc znale�æ zamiast kreseczki � strza³ka, o tak: CRACOVIA
àLEOPOLIS. Niestety takiego znaku pisarskiego nie mamy i zapewne nikt nie umia³by go
przeczytaæ w sposób w³a�ciwy).

Dodajmy, ¿e nad doborem materia³u do numerów CL czuwa 11-osobowa Rada Redak-
cyjna, od dziesiêciu lat ma³o zmieniona. Zasiadaj¹ w niej nie tylko lwowianie, jest i Stani-
s³awów, Sambor, Przemy�lany, Ty�mienica (na pó³ z Krakowem). I nie tylko Ma³opolska
Wschodnia, bo jest te¿ Stalowa Wola, Zamo�æ, tak¿e Wo³yñ. A wszyscy razem od dzie-
si¹tków lat w Krakowie.

* * *

dokoñczenie na III stronie ok³adki
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Po sze�ædziesiêciu piêciu latach � znowu wspomnienie roku 1939. Tego strasznego
wrze�nia bez³adnych ucieczek, nie wiadomo dok¹d. Dróg zat³oczonych samochodami, fur-
mankami, powozami. I strach przed samolotami ostrzeliwuj¹cymi drogi i bombarduj¹cymi
jedyne przeprawy przez rzeki � mosty. I ten jeszcze bardziej przera¿aj¹cy 17 wrze�nia:
wlewaj¹ce siê przez granicê wojska z czerwonymi gwiazdami na czapkach. Tak znale�li�my
siê w kleszczach dwóch wrogich armii. Nie by³o ju¿ gdzie uciekaæ i gdzie siê schroniæ. Dotar³o
do nas powiedzenie sprzed rozbiorów: �Finis Poloniae�. Zadzia³a³ lekcewa¿ony przez wielu
pakt Ribbentrop�Mo³otow, a koñcz¹ce wojnê porozumienie zwyciêzców drugiej wojny �wia-
towej sprawi³o, ¿e stali�my siê obcymi na w³asnej ziemi. Wielk¹ emigracj¹ naszego pokolenia
(a przecie¿ by³o tych emigracji wiele) by³a emigracja z Polski do Polski.

Zawsze najtrudniejsze dla emigrantów by³o rozstanie z w³asnym jêzykiem, ale wtedy
nie jêzyk by³ powodem doznanej krzywdy. To by³o porzucenie tego, co by³o naszym codzien-
nym ¿yciem. Ulicy, któr¹ sz³o siê do szko³y. Sklepiku, do którego �skaka³o siê� po zapo-
mnian¹ przy zakupach sól. Zapachu nadci¹gaj¹cej wiosny i jesieni. S¹siada, który
powêdrowa³ gdzie indziej ni¿ my. I tylu innych osób i rzeczy, które tworzy³y nasz dzieñ
powszedni i nagle przesta³y istnieæ. Niby jeste�my w domu i u siebie, ale ten nasz w³a�ciwy
dom jest gdzie indziej.

Jak¿e trudno jest poj¹æ poczucie emigracji. Niby siê cz³owiek do niej przyzwyczaja, ale
zawsze nadchodzi taka chwila, kiedy zdajemy sobie sprawê, ¿e czego� nam brakuje. Czego�
z trudem znajduj¹cego swoj¹ nazwê, a co sk³ada siê na to, ¿e zdajemy sobie sprawê � mo¿e
nawet czasami niezbyt wyra�nie � ¿e jeste�my równocze�nie jakby �swoi�, ale te¿ jakby obcy
w miejscu, w którym przysz³o nam ¿yæ.

Barbara Cza³czyñska

Zokazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku 2005

wszystkim Czytelnikom, Autorom, Dobrodziejom,
Wspó³pracownikom
i Przyjacio³om naszego kwartalnika
oraz Ich Rodzinom
sk³adamy serdeczne ¿yczenia zdrowia, pomy�lno�ci
i dobrej nadziei.

N iech nadchodz¹cy Nowy Rok przyniesie
tak bardzo oczekiwane zmiany na lepsze

w ¿yciu naszego Kraju, zjednoczonej Europy
i ca³ego �wiata.

S zczególne ¿yczenia kierujemy do naszych Rodaków,
odciêtych od Macierzy ja³tañskim kordonem.

Spotykajmy siê jak najczê�ciej!

O EMIGRACJI
Felieton
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O Ko�ciuszce i Pu³askim uczy siê ka¿de
polskie dziecko. Okazuje siê, ¿e nie tylko
polskie. W Stanach Zjednoczonych od sze-
regu lat, by nie powiedzieæ dziesiêcioleci,
ukazuj¹ siê ksi¹¿ki i wydawnictwa, przypo-
mina o rocznicach prasa i media. Ma³o tego,
corocznie, i to od lat 1930. ubieg³ego stule-
cia, prezydenci Stanów Zjednoczonych wy-
daj¹ uroczyst¹ proklamacjê ku czci Pu³askie-
go i corocznie od tego czasu nowojorsk¹
Pi¹t¹ Alej¹ przesuwa siê wielotysiêczna pa-
rada. Zarówno Ko�ciuszko, jak i Pu³aski stali
siê symbolami uwypuklaj¹cymi zami³owanie
do wolno�ci i demokracji. Nie sposób nawet
wymieniæ wszystkie miejsca szczyc¹ce siê
pomnikami którego� z tych dwóch bohate-
rów, jedno wszak¿e jest pewne: w Stanach
Zjednoczonych jest ich nieporównanie wiê-
cej ani¿eli nad Wis³¹. Do�æ powiedzieæ, ¿e
w najs³awniejszej akademii wojskowej w West
Point stoi wspania³y monument Ko�ciuszki,
a od wizyty u stóp twórcy tej akademii rozpo-
czynaj¹ edukacjê pó�niejsi oficerowie owej
najsprawniejszej obecnie armii �wiata. A gdy-
by ktokolwiek zada³ sobie trud przewertowa-
nia ksi¹¿ek adresowych czy nawet map,
dowie siê, ile miejscowo�ci nosi ich imiona,
nie licz¹c mostów, stacji metra i ulic chocia¿-
by w samym Nowym Jorku i jego okolicach.

Innymi s³owy, jest to chyba jedyna dzie-
dzina, w której  t o  m y  jeste�my d³u¿nikami
Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Otó¿
okazuje siê, ¿e nasze dzieci nie ucz¹ siê
w szko³ach o Amerykanach, którzy bronili
Rzeczpospolitej w godzinie najwiêkszej pró-
by. Byli bowiem i tacy, a ich bohaterstwo nie
odbiega³o od dzielno�ci Ko�ciuszki czy Pu-
³askiego. Równie trudno doszukaæ siê nazw
ulic czy miejsc upamiêtniaj¹cych grupê ame-
rykañskich lotników, którzy podczas wojny
1920 roku przybyli nam z odsiecz¹. Nawet
pomnik wzniesiony w 1925 roku na Cmen-
tarzu Obroñców Lwowa wci¹¿ nie zosta³ po
zniszczeniach czasów komunistycznych od-
budowany.

Kim byli bohaterowie wyprawy na Kijów
i obrony Lwowa z 1920 roku? Jak to siê
sta³o, ¿e trafili akurat na najdalsze obrze¿a
Europy, gdzie o ich czynach nie pisa³a pra-
sa, gdzie nie znali jêzyka, gdzie trudno by³o
zapracowaæ na awans w rodzimej armii
i gdzie w przypadku dostania siê do niewoli
grozi³a natychmiastowa �mieræ. Jakie moty-
wy sk³oni³y do tego kroku?

Gdy koñczy³a siê I wojna �wiatowa, we
Francji znajdowa³ siê kilkusettysiêczny
Amerykañski Korpus Ekspedycyjny dowo-
dzony przez gen.Johna Pershinga. W jego
si³ach lotniczych zdobywali do�wiadczenie
lotnicy, z których czê�æ nie zamierza³a po-
wracaæ za Ocean. Dla jednego z nich, kapi-
tana Meriana Coopera, sprawa by³a cokol-
wiek donio�lejsza. Jego pradziad pu³kownik
John Cooper walczy³ pod Savannah wraz
z Kazimierzem Pu³askim i by³ �wiadkiem
jego �mierci. Pamiêæ o tym zapad³a tak g³ê-
boko w tradycjê rodzinn¹, ¿e m³ody Cooper
postanowi³ sp³aciæ Polsce d³ug wdziêczno-
�ci. Pisa³, ¿e w rodzinie traktowano to jako
nakaz. Zdecydowa³ wiêc przyjechaæ do
Polski. Trafi³ tu w lutym 1919 roku w ramach
misji ARA (American Relief Administration),
która pod kierunkiem pó�niejszego prezy-
denta Herberta Hoovera nios³a pomoc znisz-
czonej Europie. Jednym z najwiêkszych
beneficjentów pomocy by³a odradzaj¹ca siê
Rzeczpospolita. Dos³ownie setki tysiêcy
dzieci zawdziêcza³y misji ciep³¹ codzienn¹
strawê, a nawet pomoc medyczn¹. Cooper
przydzielony zosta³ do misji ¿ywno�ciowej
we Lwowie i tu rzuci³ siê w wir akcji huma-
nitarnej. Widziano go na najbardziej zagro-
¿onych odcinkach, gdzie z nara¿eniem ¿y-
cia dociera³ do potrzebuj¹cych. Inicjowa³
nowe formy pomocy, apelowa³ o ofiarno�æ,
wskazywa³ przyk³adem i pomys³owo�ci¹, jak
nale¿y dzia³aæ. Tu tak¿e pozna³ genera³a
Tadeusza Rozwadowskiego, któremu wyja-
wi³, ¿e gotów jest s³u¿yæ Polsce tak¿e na
linii frontu. A poniewa¿ by³ lotnikiem, za�

Janusz Cisek

O Amerykanach w obronie
Lwowa i Kresów Wschodnich
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oficerów tej broni bardzo brakowa³o, Roz-
wadowski natychmiast oceni³ donios³o�æ
oferty. Najpewniej za jego namow¹ w dniu
29 kwietnia 1919 Cooper napisa³ do Naczel-
nika Pañstwa list, w którym wyjawi³ swe
zamiary i motywy. Ju¿ na pocz¹tku maja
dosz³o do bezpo�redniego spotkania i tu
najprawdopodobniej � a brak na ten temat
pisemnej relacji � wyjawi³ Pi³sudskiemu, ¿e
gotów jest udaæ siê do Pary¿a i zebraæ szwa-
dron lotników amerykañskich gotowych do
s³u¿by w Polsce. Bez wiêkszych problemów
otrzyma³ zielone �wiat³o i ju¿ w pierwszych
dniach lipca 1919 roku pojawi³ siê nad Se-
kwan¹. Pierwszym, który odpowiedzia³ na
jego apel, by³ s³awny ju¿ wówczas pp³k Ce-
dric Fauntleroy. Posiadaj¹c takiego sojusz-
nika, szybko znalaz³ kilku dalszych do�wiad-
czonych pilotów. Mimo ¿e szczerze wyja�ni³
im trudno�ci, ³¹cznie z brakiem lotnisk, od-
powiedniego parku i niskim ¿o³dem, wyno-
sz¹cym zaledwie u³amek tego, co dotych-
czas otrzymywali, wszyscy bez wahania
zgodzili siê na wyjazd. W motywacji któr¹
podawali, przewija³ siê motyw wdziêczno�ci
za czyny Pu³askiego i Ko�ciuszki, pragnie-
nie walki z bezbo¿nym komunizmem i po-
mocy sojusznikowi Stanów Zjednoczonych.
Cooper opisywa³ barwnie walkê kobiet
i dzieci na ulicach oblê¿onego Lwowa, co
dodatkowo mobilizowa³o do wyjazdu.

Nast¹pi³ on w po³owie wrze�nia 1919 roku.
Zaraz po spotkaniu z Pi³sudskim grupa
o�miu lotników przyby³a na podlwowskie lot-
nisko na Lewandówce, które sta³o siê baz¹
s³ynnej 7 Eskadry, zwanej potem Ko�ciusz-
kowsk¹. Nadawali jej ton amerykañscy pilo-
ci, choæ s³u¿yli tam tak¿e Po-
lacy. Podczas wyprawy na Ki-
jów w kwietniu 1920 roku
przypad³y im wa¿ne i odpo-
wiedzialne zadania. Wyprze-
dzali ruchy wojsk informuj¹c
o posuniêciach bolszewików
i skutecznie ich zwalczaj¹c.
Przypisuje im siê wypracowa-
nie nowej taktyki zwalczania
kawalerii, polegaj¹cej na fa-
lowym atakowaniu i ostrzeli-
waniu wzd³u¿ maszeruj¹cej
kolumny wroga na bardzo
niskiej wysoko�ci. Powodo-
wa³o to nie tylko ogromne

straty, ale i panikê koni, a w konsekwencji
d³ugotrwa³¹ dezorganizacjê marszu. O sku-
teczno�ci tych ataków za�wiadczaj¹ meldun-
ki samego dowódcy l Konnej Armii, s³ynne-
go Siemiona Budionnego. Lotnicy zwalczali
tak¿e piechotê, a nawet flotê rzeczn¹ bol-
szewików operuj¹c¹ na Dnieprze. Powsta³y
na ten temat nawet malarskie impresje.
Amerykanie stacjonowali wówczas na Po-
�cie Wo³yñskim, lotnisku u¿ywanym wcze-
�niej przez bolszewików.

Jeszcze wiêksze dowody bohaterstwa
sta³y siê ich udzia³em w odwrocie spod Kijo-
wa. W jednym przypadku Fauntleroy zauwa-
¿y³ podczas rekonesansu powietrznego
koncentracjê bolszewików czatuj¹cych na
polski transport kolejowy. Jecha³o nim oko³o
2000 ¿o³nierzy, których ¿ycie mog³o znale�æ
siê w powa¿nym zagro¿eniu. Fauntleroy
ostrzeg³ maszynistê, wyl¹dowa³ wzd³u¿ to-
rów i z³o¿y³ odpowiedni meldunek. Polacy
z potencjalnych ofiar zamienili siê w czatu-
j¹cych na niedosz³ych triumfatorów. Najwiêk-
sz¹ jednak wdziêczno�æ zdobyli w drugiej
obronie Lwowa w sierpniu 1920 roku. Gdy
kozacy Budionnego podeszli pod Lwów, to
w³a�nie amerykañscy lotnicy najskuteczniej
nêkali go nalotami. Wype³niali tym samym
liczne luki w linii frontowej otaczaj¹cej mia-
sto. W kilku przypadkach skutecznie po-
wstrzyma³o to podchodzenie bolszewików
pod mury wiernego miasta. Tak¿e i ten fakt
potwierdzony jest w licznych materia³ach.

Bohaterstwo Amerykanów po�wiadcza-
j¹ nie tylko rozkazy pochwalne prze³o¿onych,
ale nawet fakt, ¿e Fauntleroy mianowany
zosta³ dowódc¹ lotnictwa ca³ego Frontu
Po³udniowego. Warto to podkre�liæ, bo nawet
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dzi� powierzenie obcemu oficerowi tak wa¿-
nego odcinka s³u¿by w tak prze³omowym
momencie wci¹¿ nie jest standardem.

Lwów pamiêta³ o swych bohaterach.
Amerykanie uhonorowani zostali w sposób
wyj¹tkowy. Na Cmentarzu Obroñców Lwo-
wa ods³oniêto im w maju 1925 roku wspa-
nia³y pomnik, wystawiony staraniem Zwi¹z-
ku Narodowego Polskiego z Chicago. Od
tego czasu by³ on obiektem szczególnej
troski w³adz miasta, harcerzy i weteranów
wojny. Czêsto na uroczysto�ci przylatywa³a
z Warszawy eskadra nosz¹ca dumne mia-
no Ko�ciuszkowskiej, pojawiali siê urzêd-
nicy ambasady i konsulatu Stanów Zjed-
noczonych.

Jak ca³y cmentarz, tak i pomnik uleg³
ca³kowitej dewastacji ju¿ w latach 1950.
Czê�æ nekropolii zamieniono w wysypisko,
a czê�æ s³u¿y³a jako zajezdnia samochodo-
wa. 25 sierpnia 1971 roku czo³gi sowieckie
zrówna³y cmentarz z ziemi¹. Gdy po roku
1989 rozpoczê³y siê prace nad rekonstruk-
cj¹ cmentarza, dla w³adz ukraiñskich pro-
blemem pozostawa³ niezmiennie pomnik po-
�wiêcony Amerykanom. Nie chcia³y siê zgo-
dziæ na napis sugeruj¹cy, ¿e bronili oni Rze-
czypospolitej, a tym samym Lwowa. Pragnêli
przypisaæ im rolê, której w istocie nie pe³nili
ani pe³niæ nie zamierzali. Ich walka nie by³a
wszak kampani¹ na rzecz Ukrainy, tak jak
sugerowaæ mia³ projekt autorstwa wspó³cze-
snych lwowskich samorz¹dowców.

Niezale¿nie od przeszkód dojdzie prze-
cie¿ kiedy� do rekonstrukcji i nadania po-
mnikowi w³a�ciwej rangi. To jednak, moim
zdaniem, nie powinno wyczerpywaæ spra-
wy. By³oby wskazane, aby Lwów, je�li chce
pamiêtaæ o swojej historii � a w równym stop-
niu i inne miasta � uhonorowa³ bohaterów
z drugiej pó³kuli. W zalewie taniej bohatersz-
czyzny mo¿na przecie¿ wyst¹piæ o upamiêt-
nienie lotników imieniem jednej ze szkó³,
skwerów czy ulicy. Bo taki akurat d³ug mamy
jeszcze do sp³acenia.

JANUSZ CISEK, ur. 1955 w Stalowej Woli. Histo-
ryk, absolwent UJ, dr hab. Pracownik kolejno
Wojew. Archiwum Pañstw. w Krakowie, Instytutu
J. Pi³sudskiego w Nowym Jorku (i jego dyrektor,
1989�2000), Ministerstwa Kultury (2000�02),
obecnie prac. naukowy UJ. By³y wiceprezydent
Stalowej Woli (2002�03).

APEL Z JAWOROWA
Szanowni Pañstwo!

Zwracam siê do Pañstwa z pro�b¹
w imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej � Oddzia³ w Jaworowie.
Chcieliby�my stworzyæ � przynajmniej
w czê�ci � ksiêgê pami¹tkow¹ Polaków
mieszkuj¹cych przed wojn¹ w Jaworowie.
Bêdzie to biuletyn, sk³adaj¹cy siê z kilku
kartek i kilku kolejnych numerów, wydawa-
nych w miarê nap³ywania wiadomo�ci.
Jaworowskie Zeszyty Biograficzne maj¹
na celu przywo³anie i utrwalenie pamiêci
o polskich mieszkañcach naszego miasta,
o rodzinach, o stacjonuj¹cych tu do 1939 r.
jednostkach Wojska Polskiego, o Policji itd.

Dlatego proszê wszystkich o przysy³a-
nie wiadomo�ci o swojej rodzinie oraz zna-
jomych bli¿szych i dalszych, do których
mo¿na by siê zwróciæ z pro�b¹ o spisanie
wspomnieñ. Chodzi³oby o imiê i nazwisko
w³asne i cz³onków rodziny, gdzie mieszkali,
co robili, do jakich szkó³ chodzili, wykszta³-
cenie i zatrudnienie, gdzie znale�li siê po
ekspatriacji, kiedy i gdzie zmarli itd.

Informacje o osobach, których bli¿sze
dane nie s¹ dot¹d dostêpne, a s¹ komu�
znane, bêd¹ warto�ciowym dokumentem
dla potomnych. Informatorom z góry sk³a-
damy sedeczne podziêkowanie za nawi¹-
zanie kontaktu z nami.

Wszystkim zainteresowanym chêtnie
przy�lemy wydrukowane zeszyty (za mini-
maln¹ op³at¹ kosztów w³asnych).

Z serdecznym pozdrowieniem,

TKPZL Oddzia³ w Jaworowie
(�) Prezes Zofia Michniewicz
Odpowiedzi proszê nadsy³aæ na adres:
Zofia Michniewicz,
01-482 Warszawa, ul. Newtona 8
tel. (022) 666-88-02

Od Redakcji CL: projekt Pani Zofii bar-
dzo popieramy i ju¿ z góry zamawiamy
wszystkie zeszyty, wa¿ne dla naszego Ar-
chiwum Wschodnich Ma³opolan. Podob-
ne materia³y wydaje ju¿ kilka �rodowisk
kresowych w RP, zwi¹zanych z opuszczo-
nymi miejscowo�ciami swego pochodze-
nia (Brody, Ko³omyja, Monasterzyska i in.).
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Przechadzaj¹c siê po Cmentarzu £y-
czakowskim, który� ju¿ raz z kolei, za-
pewne bez trudu odnajdujemy groby Za-
polskiej, Be³zy, Banacha, Konopnickiej,
Ordona, Wandy Monee-M³odnickiej. Za-
pewne te¿ bez trudu trafiamy do Gosz-
czyñskiego, Grottgera, Smolki, na Górkê
Powstañców czy do kwatery �¯elaznej
Kompanii�. Mo¿e z wiêkszym trudem
przychodzi nam odnale�æ miejsce �mierci
Jurka Bitschana � niedaleko kaplicy Bar-
czewskich w kwaterze nr 70, albo grób
prof. Oswalda Balzera, który uratowa³ dla
Polski �Morskie Oko� w s³ynnym sporze
z Wêgrami, albo te¿ grób prof. Mieczys³a-
wa Gembarowicza, który pozosta³ we
Lwowie i do swej �mierci w 1984 roku robi³
co móg³, aby ratowaæ polskie dziedzic-
two narodowe w tym mie�cie.

Niewielu z nas jednak zdaje sobie spra-
wê, ¿e na Cmentarzu £yczakowskim by³y
kiedy� mogi³y, po których nie zosta³ ju¿ ¿a-
den �lad, a które kry³y szcz¹tki osób cywil-
nych i wojskowych poleg³ych w walkach
w obronie miasta lub ofiar nalotów niemiec-
kiego lotnictwa b¹d� zmar³ych z ran w lwow-
skich szpitalach. Podczas jednej z moich
wizyt we Lwowie, dziêki uprzejmo�ci p. W³o-
dzimierza Pop³awskiego, d³ugoletniego wi-
ceprezesa Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Mogi³ami Wojskowymi we Lwowie
i na Kresach Po³udniowo-Wschodnich, otrzy-
ma³em listê obejmuj¹c¹ dane 416 osób,
które zginê³y w czasie bombardowañ i dzia-
³añ wojennych w mie�cie lub zmar³y w wy-
niku odniesionych ran w szpitalach w dniach
od 12 do 30 wrze�nia 1939 roku i zosta³y
pochowane g³ównie na terenie kwater nr 81
i 82 � w sze�ciu wspólnych mogi³ach. Ogó-
³em od 1 do 30 IX 1939 roku jako ofiary
dzia³añ wojennych we Lwowie pochowano

na Cmentarzu £yczakowskim 738 osób,
w�ród nich 486 mê¿czyzn, 190 kobiet, 58
dzieci (poni¿ej 15 roku ¿ycia). Ta lista � owoc
wytrwa³ych poszukiwañ p. W³odzimierza
w Miejskim Archiwum Lwowa � jest doku-
mentem, który dot¹d nigdzie nie by³ publi-
kowany. Jego staraniem powsta³ równie¿
projekt pomnika w kszta³cie krzy¿a, który
mia³ upamiêtniaæ wszystkich poleg³ych i który
uzyska³ akceptacjê dyrekcji Cmentarza £y-
czakowskiego. Sama lista jest dokumentem
wyj¹tkowym, zawiera nazwiska 193 osób.
Aby weryfikacja osób by³a ³atwiejsza, zo-
sta³y one u³o¿one w porz¹dku alfabetycz-
nym. W niejednym przypadku zosta³a zare-
jestrowana jedynie p³eæ zmar³ej osoby, dla-
tego te¿ autor tego opracowania prosi o wy-
rozumia³o�æ i ewentualne uzupe³nienie
brakuj¹cych informacji.

Znamienny jest równie¿ fakt, ¿e w�ród
ofiar znajduj¹ siê prawie wy³¹cznie osoby
narodowo�ci polskiej, nazwisk ukraiñskich
jest bardzo niewiele1. W spisie brakuje osób
narodowo�ci ¿ydowskiej, które by³y chowa-
ne na cmentarzu tego obrz¹dku. Ta lista to
wype³nienie kolejnej bia³ej plamy naszej hi-
storii, cenne choæby z tej racji, ¿e w ci¹gu
ostatnich 60 lat wiele �ladów polskiej obec-
no�ci, a w�ród nich wiele grobów naszych
rodaków za wschodni¹ granic¹ zosta³o
w sposób barbarzyñski zniszczonych. I choæ
niejedno lwowskie serce, gdy spojrzy na tê
listê, �ci�nie jeszcze raz ból z powodu stra-
ty kogo� najbli¿szego, choæ tych bez imie-
nia i nazwiska kochamy najbardziej, winni-
�my pamiêæ im, którzy byli ¿ywym �wiadec-
twem polsko�ci tego miasta.

Pierwsze bomby spad³y na Lwów ju¿
1 IX 1939 r. oko³o godz. 11.00. Lotnictwo
niemieckie bombardowa³o Dworzec G³ów-
ny, alejê Focha, ul. Gródeck¹ oraz lotnisko
w Skni³owie, powoduj¹c zniszczenia i stra-
ty w ludziach2. Bombardowanie powtórzo-
no dnia nastêpnego, szczególnym celem
ataku sta³a siê równie¿ linia kolejowa z Kra-
kowa do Lwowa. Poniewa¿ os³aniaj¹ca
granicê ze S³owacj¹ Armia �Karpaty� nie
dysponowa³a lotnictwem my�liwskim, to mimo
przeciwdzia³ania znajduj¹cych siê w mie-
�cie plutonów armat przeciwlotniczych
Niemcy panowali w powietrzu i regularnie
a¿ do 20 IX ponawiali swoje ataki3. Pierw-
sze samoloty sowieckie pojawi³y siê nad
Lwowem 20 IX4.

Pawe³ Nale¿niak

ZapomnianeZapomnianeZapomnianeZapomnianeZapomniane
mogi³ymogi³ymogi³ymogi³ymogi³y
na na na na na £££££yczakyczakyczakyczakyczakowieowieowieowieowie
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W okresie oblê¿enia do miasta docierali
liczni uciekinierzy z zachodniej Polski. Li-
cz¹cy w okresie przedwojennym 360 tys.
mieszkañców Lwów przyj¹³ pod swój dach
oko³o 100 tys. uchod�ców, co stanowi³o bar-
dzo powa¿ne obci¹¿enie. Miasto dyspono-
wa³o wprawdzie zapasami ¿ywno�ci na
okres 2�3 miesiêcy5, ale zosta³o przez Niem-
ców odciête od �róde³ wody z Dobrostan,
które 15 IX zosta³y zbombardowane. Od
12 IX, kiedy ¿o³nierze 1 Dywizji Górskiej pod
dowództwem F. Schörnera próbowali wkro-
czyæ do miasta od strony ulicy Gródeckiej,
Niemcy regularnie, kilka razy dziennie po-
nawiali ataki lotnicze. Obroñcy ponosili te¿
straty w wyniku ciê¿kich walk, jakie od 13 IX
toczy³y siê o Kortumow¹ Górê i Zboiska.
Rannych odwo¿ono do siedmiu szpitali:
Szpitala Powszechnego przy ul. Pijarskiej,
Szpitala Okrêgowego nr VI, Ubezpieczalni
Spo³ecznej przy ul. Kurkowej, Szpitala Woj-
skowego nr 601 w gmachu Politechniki6 i do
szko³y im. Królowej Jadwigi przy ul. Potoc-
kiego. Funkcjonowa³y równie¿: szpital Kor-
pusu Kadetów i szpital ̄ ydowski. Liczba ran-
nych ros³a szybko. 18 IX by³o ich ju¿ oko³o
3 0007. Dla nich zorganizowano w�ród miesz-
kañców miasta zbiórkê ¿ywno�ci, po�cieli,
bielizny i koców. Zaczê³o brakowaæ wody
w studniach, koniecznej równie¿ do gasze-
nia po¿arów. W zaistnia³ych warunkach pod-
jêto próbê ewakuacji z miasta rannych sze-
�cioma poci¹gami sanitarnymi; okaza³o siê
to jednak niemo¿liwe z powodu zniszczenia

torów. Uda³o siê jedynie wy-
wie�æ 600 osób do Stanis-
³awowa, lecz poci¹g, który
dwukrotnie dokona³ tego
wyczynu, zosta³ wkrótce
zbombardowany przez lot-
nictwo niemieckie8.

Straty ponosi³a te¿ wal-
cz¹ca na zachód od Zboisk
10 Brygada Kawalerii p³k.
S. Maczka, która 17 IX, d¹-
¿¹c do po³¹czenia si³ z id¹-
cymi na odsiecz Lwowa trze-
ma dywizjami gen. Sosnkow-
skiego, zada³a ciê¿kie straty
niemieckiej 1 Dywizji Gór-
skiej. Rannych ¿o³nierzy bry-
gady zwo¿ono do szpitala
polowego, który utworzono
w budynku Akademii Rolni-

czej w Dublanach. Ich liczba nie jest zna-
na9, podobnie te¿ jak liczba zabitych i ran-
nych z id¹cych na odsiecz miastu trzech
dywizji Armii �Ma³opolska� gen. Sosnkow-
skiego. Natarcie to odbywa³o siê pod ci¹g-
³ym ostrza³em lotniczym ze strony nieprzy-
jaciela i zakoñczy³o siê niepowodzeniem. Nie
znamy rzeczywistych strat w�ród walcz¹-
cych w mie�cie ¿o³nierzy 35 DP i GO �Grod-
no�, równie¿ liczby oficerów, którzy targnêli
siê na swe ¿ycie10, nazwisk oficerów i poli-
cjantów zamordowanych bezpo�rednio po
wkroczeniu Sowietów do miasta11. Nie zna-
my te¿ ca³kowitej liczby ofiar w�ród ludno�ci
cywilnej miasta w okresie 1�22 IX 1939 oraz
liczby zmar³ych w pó�niejszym okresie
w lwowskich szpitalach, których pochowa-
no na innych czynnych wówczas cmenta-
rzach: Janowskim12 i ¯ydowskim. Dla usta-
lenia ca³kowitej liczby ofiar pewn¹ wskazów-
k¹ wydaje siê byæ informacja, któr¹ podaje
K. Liszewski, ¿e od bombardowañ ginê³o
codziennie we Lwowie oko³o 300 osób13. Do-
tkliwe dla miasta bombardowanie mia³o
miejsce 14 IX, zamierzano nawet za po�-
rednictwem metropolity lwowskiego abp.
B. Twardowskiego zwróciæ siê do Ojca �wiê-
tego z pro�b¹ o interwencjê14. W najciê¿-
szym z punktu widzenia strat dla Lwowa dniu
16 IX pochowano na Cmentarzu £yczakow-
skim 108 osób. Wydaje siê, ¿e dalsza kwe-
renda zachowanych dokumentów w Archi-
wum Miejskim m. Lwowa pozwoli³aby cho-
cia¿ w przybli¿eniu okre�liæ wielko�æ strat.
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Imiê i nazwisko zmar³ego Kw. Wiek Data
pog.

Batowski Stanis³aw Ignacy15 83 36 l. 19 IX
Baran Micha³ 82 40 l. 27 IX
Baranowski Andrzej16 82 30 l. 29 IX
Baworowski Antoni 72 2,5 l. 28 IX
Biedroska kobieta17 82 18 l. 24 IX
Biegus Wiktor ks.18 73 46 l. 21 IX
Bindus Andrzej 82 66 l. 27 IX
Boczowa Julia 63 38 l. 21 IX
Bojko Miko³aj 82 4 l. 28 IX
Borzewski W³adys³aw 40 70 l. 12 IX
Brzozowski Julian19 82 � 25 IX
Buczek Karolina 43 40 l. 15 IX
Chomicki Marcin 81 36 l. 12 IX
Cieka³o Anastazja 82 � 27 IX
Ciepielewski Aleksander 82 17 l. 26 IX
Cieszewski Tadeusz 82 33 l. 26 IX
Czajkowska Janina 82 8 l. 27 IX
Czarna Rozalia20 82 31 l. 17 IX
Czepiel Zofia 81 18 l. 12 IX
Czopp Mieczys³aw 81 15 l. 12 IX
Czopp W³adys³aw 81 40 l. 12 IX
Drozdowska Zofia 81 � 12 IX
Drzymichowski Stanis³aw 81 51 l. 13 IX
Dybel, mê¿czyzna21 82 � 24 IX
Dubyk ?22 1 � 19 IX
Durbaj³o Kazimierz 75 28 l. 26 IX
Dyda Franciszek 82 18 l. 27 IX
Fedyk ? mê¿czyzna23 82 41 l. 24 IX
Fia³kiewicz Adam 83 31 l. 26 IX
Firlis Jan 82 65 l. 27 IX
Fischer Antonina 81 53 l. 12 IX
Fischerowa Józefa 81 51 l. 15 IX
Friedrich Karol24 82 75 l. 23 IX
Gajda Kazimierz 82 23 l. 29 IX
Galiñska Bronis³awa 82 41 l. 30 IX
Gawlicki mê¿czyzna25 82 40 l. 24 IX
Golicz Danuta 82 11 m. 29 IX
Golik Wiktor 81 � 12 IX
Gorczyñski Eustachy 82 63 l. 30 IX
Górecki Józef26 82 43 l. 24 IX
Górnik ?27 82 27 l. 24 IX
Gubicka Helena 81 53 l. 15 IX
Hacko Stefan 82 � 16 IX
Hamiszewska Maria 81 � 12 IX
Harasymiuk Miko³aj Lubomir 82 3 dni 30 IX
Harazda ? mê¿czyzna28 82 16 l. 24 IX
Hermiñski Stefan 82 64 l. 30 IX
Hewak Jan 81 23 l. 12 IX
Horodeczy mê¿czyzna29 82 26 l. 24 IX
Horoszko Maria 48 88 l. 28 IX
Hukowa Franciszka 45 79 l. 21 IX
Jab³ecki Tadeusz 82 13 l. 30 IX
Jachemczyk W³adys³aw 82 39 l. 27 IX
Jaworska Helena 82 28 l. 27 IX
Kaczmarczyk Urszula 82 2,5 l. 30 IX
Kady³o Antoni 81 � 12 IX

Kalinowski Stanis³aw 82 18 l. 30 IX
Kawa Wawrzyniec Karol30 83 20 l. 29 IX
Kocik Tadeusz31 82 25 l. 27 IX
Kocur Józef 81 � 12 IX
Kocur Micha³ 82 59 l. 30 IX
Koloñska Felicja 82 23 l. 17 IX
Ko³acz Julia 45 73 l. 21 IX
Korczyñski Bronis³aw 82 49 l. 30 IX
Kosiba Micha³32 83 � 19 IX
Kosmaty Jan 81 � 12 IX
Kot Anna 81 70 l. 12 IX
Kowalski Józef 63 76 l. 15 IX
Kozimor Leopold 81 � 12 IX
Krauss Leopoldyna 13 72 l. 28 IX
Kruk Eugeniusz 49 24 l. 23 IX
Kuczamer Anna33 80 � 16 IX
Kucharski 34 83 � 23 IX
Kuchejda Józef 82 33 l. 30 IX
Kulczycki Teodor35 82 71 l. 23 IX
Kura Aleksander36 82 34 l. 24 IX
Kwartuik Józef37 82 25 L. 27 IX
Lachowicz ? dziecko38 82 � 24 IX
Lesiów Micha³ 82 19 l. 29 IX
Lewicki ? mê¿czyzna39 82 � 24 IX
£adznik ? dziecko40 82 � 24 IX
£awnik Janusz 82 2 l. 16 IX
£awrocka Maria41 82 34 l. 24 IX
£oziñska Aniela 82 69 l. 28 IX
£uczkiewicz Danuta 82 27 l. 30 IX
£yptak Teresa 82 30 l. 27 IX
Magerle Kazimiera42 82 � 21 IX
Makowiecki Leonard 82 68 l. 15 IX
Makowiecki Piotr Pawe³ 82 3 l. 15 IX
Maksisko Marian 82 1,5 m 25 IX
Maksymowicz Grzegorz 81 38 l. 12 IX
Malawski Jan 82 63 l. 26 IX
Malawski Stanis³aw 82 39 l. 26 IX
Malik W³adys³aw43 82 34 l. 25 IX
Malinowski Aleksander44 82 41 l. 28 IX
Ma³añczuk Miko³aj45 82 68 l. 17 IX
Ma³ek Jadwiga 43 43 l. 23 IX
Maroñski Szczêsny 82  3 l. 30 IX
Mase³ko Bronis³aw 81 � 12 IX
Matkówna Irena46 82 29 l. 24 IX
Mazur Witalis 13 20 l. 25 IX
Mazurkiewicz W³adys³aw47 4 b ? 41 l. 25 IX
Michalski Grzegorz 82 � 16 IX
Michalski Józef 81 72 l. 13 IX
M³yniec Maria 82 � 25 IX
Mokrzycka Zofia 53 59 l. 26 IX
Moros Józef 82 35 l. 27 IX
Mykietyn Franciszka 82 72 l. 26 IX
Mykosz mê¿czyzna48 82 � 24 IX
Nawrocki Tadeusz49 50 25 l. 24 IX
Niewiadomski Antoni 82 22 l. 27 IX
Nowicka Kornela50 73 78 l. 25 IX
Obirek Eugenia 82 3 tyg. 25 IX
Ochowicz Franciszek 83 39 l. 28 IX
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Okoñ Tymko 81 63 l. 15 IX
Olejnik Zofia 82 43 l. 27 IX
Onyszkiewicz Stanis³aw 9 28 l. 23 IX
Onyszkiewicz Stefania 82 40 l. 30 IX
Or³owicz Maria 79 52 l. 30 IX
Osajec W³adys³aw 81 � 12 IX
Pankik Jan 81 59 l. 12 IX
Pan³ykija Aleksandra

i dziecko NN 81 5 l. i NN12 IX
Pakosz Stanis³aw 82 72 l. 26 IX
Pasterna Zofia 81 � 12 IX
Pijarowski mê¿czyzna51 82 35 l. 24 IX
Piñska Emilia 82 � 23 IX
P³ochocka Wanda 82 43 l. 30 IX
Popowicz ?52 82 � 23 IX
Pustelnik Alicja 81 4 m. 25 IX
Radecki Tadeusz 53 83 52 l. 23 IX
Radoszewska Halina 82 13 l. 17 IX
Radoszewska Zofia 82 � 17 IX
Ratzer Ryszard 82 1 r. 29 IX
Rogala Czes³aw 82 19 l. 30 IX
Rokiczan Jan 82 60 l. 29 IX
Rossler Jerzy54 50 27 l. 24 IX
Rotkiewicz Jan 82 40 l. 27 IX
Rudziñska kobieta55 82 40 l. 24 IX
Rychlewski Alojzy 82 � 16 IX
Sabor Helena 82 34 l. 15 IX
Sabor Maria 82 8 m. 15 IX
Sabor W³adys³aw 82 13 l. 15 IX
Sa³asiewicz Karolina 81 92 l. 15 IX
Samo³us Konrad 81 24 l. 14 IX
Schwarz Leon Piotr 33 50 l. 26 IX
Sewczyna ? 82 12 m. 30 IX
Sha³ecka Julia 82 34 l. 15 IX
Sha³ecki Marian 82 10 l. 15 IX
Sha³ecki Zbigniew 82 5 l. 15 IX
Shlicka Julia 31 65 l. 30 IX
Sieradzki Franciszek56 82 � 25 IX
Siarkiewicz Jan57 16 17 l. 25 IX
Siarkiewicz W³adys³aw 82 72 l. 30 IX
Siechowska Julia58 46 85 l. 24 IX
Siemaszkiewicz Andrzej 82 25 l. 27 IX
Sikorska Krystyna 78 14 l. 13 IX
Skrabek Andrzej 82 � 25 IX
S³oto³owicz El¿bieta 63 87 l. 27 IX
So³onij ? W ? 81 � 12 IX
Stobiecki Józef 33 � 29 IX
Strokal Edward 81 63 l. 12 IX
Szabela Kulanko 82 8 tyg. 30 IX
Szudrak Irena59 22 23 l. 24 IX
Szuper Emil 82 60 l. 27 IX
�witalski Mieczys³aw dr60 59 � 24 IX
Taranowicz Oleksa 81 26 l. 15 IX
Taras Anna 82 32 l. 16 IX
Terpiñska Maria 82 40 l. 15 IX
Thiel Jakub 81 58 l. 15 IX
T³usiak Piotr 82 57 l. 27 IX
Topolnicki Aleksander 35 48 l. 25 IX

Torba Teresa61 82 p³ód 25 IX
Trzecikowski Tadeusz62 82 � 17 IX
Tur Maria 82 59 l. 30 IX
Walter Zofia 63 82 35 l. 24 IX
Weiberger Krystyna64 1 56 l. 18 IX
Wilk Zygmunt 82 40 l. 27 IX
Wikisz Anna 82 56 l. 15 IX
W³odarczyk Stefan 82 40 l. 27 IX
Wojciechowski Edward 81 22 l. 13 IX
Wojtyna kobieta65 82 30 l. 24 IX
Wolañski Tadeusz66 17 l. 30 IX
Wyszyñski Benedykt67 1 b 61 l. 17 IX
Zaj¹czkowska Eryka68 60 25 l. 26 IX
Zalewski W³adys³aw 18 25 l. 27 IX
Za³uski Roman 82 5 l. 26 IX
Zazulak Iwan 81 � 12 IX
¯eegarliciski W³adys³aw 82 40 l. 27 IX
Zieliñski Micha³ 82 � 25 IX
Zurakowski Wasyl 81 � 12 IX
Zyborska Maria 82 5 l. 30 IX
NN 82 ok. 16 l. 27 IX
NN69 81 15 l. 12 IX
NN70 82 � 16 IX
29 NN71 82 � 16 IX
NN ch³opiec, dziecko 82 ok. 6 l. 23 IX
NN dziecko72 82 � 21 IX
7 NN kobieta 82 � 23 IX
NN kobieta73 82 50�60 l. 15 IX
NN kobieta74 82 ok. 50�6016 IX
NN kobieta 75 82 � 16 IX
NN mê¿czyzna 82 � 23 IX
5 NN mê¿czyzna76 82 � 24 IX
2 NN mê¿czyzna77 82 � 24 IX
NN mê¿czyzna78 82 ok. 60 l. 27 IX
NN nr 2 mê¿czyzna 81 � 12 IX
NN nr 7 mê¿czyzna79 81 � 12 IX
NN nr 9 kobieta 81 � 12 IX
NN nr 21 mê¿czyzna 81 � 12 IX
NN nr 22 mê¿czyzna80 81 � 12 IX
NN nr 24 mê¿czyzna 81 � 12 IX
20 NN kobieta,
5 NN mê¿czyzna,81 82 � 16 IX
4 NN mê¿czyzna,
4 NN dziecko ch³opiec82 82 � 17 IX
NN z ambulatorium83 81 � 12 IX
17 NN ze s¹dówki 82 � 16 IX
8 NN ¿o³nierz polski
i 3 NN kobieta84 1 � 19 IX
NN ¿o³nierz polski85 82 � 16 IX
7 NN ¿o³nierz polski86 82 � 20 IX
10 NN ¿o³nierz polski87 82 � 18 IX
37 NN ¿o³nierz polski88 82 � 21 IX
10 NN ¿o³nierz polski89 82 � 29 IX
7 NN ¿o³nierz polski90 82 � 30 IX
16 NN ¿o³nierz polski91 82 � 24 IX
3 NN ¿o³nierz polski 83 � 13 IX
3 NN ¿o³nierz polski 83 � 16 IX
Matka92 82 63 l. 17 IX
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dzili ostrza³ z powietrza. Ale nie ulega te¿
w¹tpliwo�ci, ¿e na dzieñ 21 IX obaj agreso-
rzy przygotowywali generalny szturm na
miasto. Zobacz: W. W³odarkiewicz, Lwów
1939, Warszawa 2003, s. 182. O innym ma³o
znanym epizodzie sowieckiej agresji �
ostrzeliwaniu przez piechotê wie¿y ci�nieñ
na Nowym Lwowie wspomina M. Zakrzew-
ski. Zob.: Wspomnienia harcerzy � uczes-
tników obrony Lwowa we wrze�niu 1939
roku, oprac. J. Wojtycza, Kraków 2002,
s. 154. O stosach cia³ poleg³ych ¿o³nierzy
polskich na linii frontu w kierunku Stryja
wspomina St. Hedwik.

5 K. Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939,
Londyn 1988, s. 158

6 W szpitalu na Politechnice udzielano rów-
nie¿ pomocy rannym ¿o³nierzom obydwu
wrogich pañstw, których pod koniec wrze-
�nia, po wizycie komisji niemiecko-sowiec-
kiej przewieziono gdzie indziej. Likwidacja
szpitala rozpoczê³a siê 25 X 1939 r. Ciê¿ko
rannych ¿o³nierzy przewieziono do Szpitala
Powszechnego, innych zwolniono do domu.
Za: Wspomnienia harcerzy � uczestników
obrony Lwowa we wrze�niu 1939 roku,
oprac. J. Wojtycza, Kraków 2002, s. 49�50.

7 W. W³odarkiewicz, Lwów 1939, Warszawa
2003, s. 91.

8 Ibidem, s. 98.
9 O stosach cia³ poleg³ych ¿o³nierzy polskich

na linii frontu w kierunku Stryja wspomina St.
Hedwik. Za: Wspomnienia harcerzy � uczest-
ników obrony Lwowa we wrze�niu 1939 roku,
oprac. J. Wojtycza, Kraków 2002, s. 63.

10 Przekazanie Lwowa wojskom sowieckim na-
st¹pi³o 22 IX 1939 r. o godz. 14.00. Na pl.
Bernardyñskim, gdzie znajdowa³o siê Do-
wództwo Okrêgu Korpusu nr VI i w rejonie
Politechniki dosz³o do przypadków odbie-
rania sobie ¿ycia przez oficerów. Zobacz:
Wspomnienia harcerzy � uczestników obro-

1 W dokumencie wszystkie nazwiska zosta³y
zapisane w jêzyku polskim, wiele rodzin by³o
mieszanych, brzmienie niektórych sugeruje
narodowo�æ ukraiñsk¹. Ukraiñcy we Lwo-
wie zajêli obojêtne albo zdecydowanie wro-
gie stanowisko wobec obrony miasta przez
Polaków, mia³y miejsce liczne przypadki
dywersji zbrojnej i wspó³pracy z wojskami
niemieckimi, równie¿ ze strony duchownych
grekokatolickich. Zob.: Wspomnienia harce-
rzy � uczestników obrony Lwowa we wrze-
�niu 1939 roku, oprac. J. Wojtycza, Kraków
2002, s. 39, 55, 71�72, 87, 91, 111, 115�
117, 119, 134, 147�148, 161. Na wsiach
mia³y miejsce przypadki brutalnego mordo-
wania polskich ¿o³nierzy. Tam¿e, s. 159, 168.
Z kolei postawa czê�ci ludno�ci ¿ydowskiej,
¿yczliwa w trakcie obrony miasta, po kapi-
tulacji sta³a siê jawnie wroga. Tam¿e, s. 41,
62, 88, 93, 103, 120, 168.

2 W. W³odarkiewicz, Lwów 1939, Warszawa
2003, s. 38�39.

3 Ibidem, s. 173, za: Relacja ppor. rez. Bole-
s³awa Szczêsnego-Lewickiego, AIPiMGS,
sygn. B.I.103/d, k. 1�2. Rejestr wszystkich
zniszczeñ wojennych we Lwowie wymaga
dok³adnych studiów. Na pewno obejmowa-
³y one: Dworzec Kolejowy, cerkiew gr.-kat.
na ul. Kopernika, Pañstwow¹ Fabrykê Mo-
nopolu Spirytusowego na Zniesieniu, czê�æ
zabudowañ przy dworcach: Czerniewieckim
i Podzamcze, domy: na ul. Mickiewicza, blok
na ul. Pi³sudskiego, dach ko�cio³a OO. Je-
zuitów, jedn¹ z wie¿ ko�cio³a �w. El¿biety.

4 Nie znalaz³em informacji, ¿e lotnictwo so-
wieckie bombardowa³o Lwów, faktem jest
natomiast przelot eskadr sowieckich nad
miastem. Byæ mo¿e na zaniechanie bom-
bardowania wp³yn¹³ fakt, ¿e dzieñ wcze�niej
19 IX dosz³o do pierwszych rozmów z pol-
skim dowództwem na temat poddania mia-
sta, byæ mo¿e fakt, ¿e Niemcy wci¹¿ prowa-

¯o³nierze armii sowieckiej i niemieckiej

Zukowicz Zoffnenryj Miko³aj Iwanowicz 1 � 25 IX oficer sowiecki
NN oficer sowiecki ? � 26 IX pochowany w ogródku ko³o

kaplicy Baczewskiego
NN ¿o³nierz niemiecki 82 � 24 IX osobno pochowany
3 NN ¿o³nierz sowiecki 82 � 27 IX ZSRR
1 NN ¿o³nierz sowiecki 82 � 29 IX ZSRR, ze szpitala

wojskowego

Zestawienie liczby pochówków na Cmentarzu £yczakowskim w dniach od 12�30 IX 1939 r.

Data 12 IX 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Liczba p. 33 7 1   19 10393 16   11  14  1994 42 � 18  48  17  13   28 7   19   30

PRZYPISY
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ny Lwowa we wrze�niu 1939 roku, oprac. J.
Wojtycza, Kraków 2002, s. 49, 136, 155.

11 Takie przypadki mia³y miejsce m.in. na Kai-
serwaldzie, gdzie NKWD zamordowa³o 19
polskich oficerów (ich cia³a zakopane w zie-
mi znajduj¹ siê tam do dzi�, pozbawione
godnego pochówku, miejsce znaczy trójra-
mienny krzy¿, mia³a na tym miejscu powstaæ
cerkiew), dwóch oficerów (ppor. rez. 76 pu³ku
W.P. Zygmunt Bussowski i Jerzy? Paszkow-
ski) zabitych przez sowiecki patrol pocho-
wano w parku ¯elazna Woda, w rejonie
rogatki na ul. Zielonej i w wiêzieniu na Bry-
gidkach rozstrzelano nieustalon¹ do dzi�
liczbê funkcjonariuszy Policji Pañstwowej,
w�ród nich inspektora A. Dziekoñskiego.

12 Z racji ¿e rejony Kortumowej Góry, ul. Ja-
nowskiej, i teren Cmentarza Janowskiego
objête by³y bezpo�rednio walkami, nale¿y
s¹dziæ, ¿e do 22 IX 1939 r. liczba pochów-
ków by³a tam minimalna. O jednym z po-
grzebów, który zakoñczy³ siê porzuceniem
trumny i ucieczk¹ ¿a³obników, wspomina
R. Wêgrzynowicz. Ibidem, s. 105.

13 K. Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939,
Londyn 1988, s.157. Liczba ta wydaje siê
bardzo prawdopodobna. Ju¿ 1 IX 1939 r.
w rejonie Dworca Kolejowego, ul. Focha
i ko�cio³a �w. El¿biety zginê³o ok. 200 osób.
Bomba trafi³a m.in. w tramwaj. W wyniku
zbombardowania bloku mieszkalnego przy
ul. Pi³sudskiego zatru³o siê gazem w schro-
nie ponad 100 osób. Za: Wspomnienia har-
cerzy � uczestników obrony Lwowa we
wrze�niu 1939 roku, oprac. J. Wojtycza,
Kraków 2002, s. 33, 124, 129, 139, 152.

14 Dokumenty Obrony Lwowa, Warszawa
1997, s. 70.

15 Podporucznik
16 Plutonowy WP, ze szpitala wojskowego
17 Od Wernera
18 Pochowany w grobowcu OO. Bernardynów
19 ¯o³nierz polski z Ubezpieczalni
20 S³u¿¹ca
21 Od Wernera
22 Star. post. PP, ko³o Rutowskiego
23 Od Wernera
24 Pochowany w osobnym grobie
25 Od Wernera
26 Od Wernera
27 Od Wernera, ¿o³nierz polski
28 Od Wernera
29 Od Wernera
30 Podchor¹¿y WP, ze szpitala wojskowego
31 Strzelec ?
32 Porucznik 81 P.P.
33 Grobowiec Suskich
34 Obroñca Lwowa
35 Grób osobny

36 Od Wernera
37 Strzelec 27 p. ?
38 Grób osobny
39 Od Wernera
40 Grób osobny
41 Od Wernera
42 Od Wernera
43 Posterunkowy
44 Starszy posterunkowy Policji Pañstwowej
45 Z Marcina 24
46 Grób osobny
47 Gr. Beckerów
48 Od Wernera
49 Ze szpitala wojskowego, pochowano w obec-

no�ci ksiêdza
50 Gr. M.J.P
51 Od Wernera
52 Grób osobny
53 Major W.P. pochowany w trumnie owiniêtej w ?
54 Gr. Freyów
55 Od Wernera
56 ¯o³nierz polski, ze szpitala ¿ydowskiego
57 Gr. ?
58 Gr. Siechowskich
59 Gr. Baranowskich
60 Gr. �witalskich
61 Jana i Anny pochowany w osobnej mogile
62 Grób 5
63 Grób osobny, osoba o tym samym imieniu

i nazwisku oraz w tym samym wieku znaj-
duje siê w spisie osób pochowanych 25 IX
1939 roku.

64 Zabita na rogatce zamarstynowskiej
65 Od Wernera
66 Pochowany na Cm. Obroñców Lwowa, kw.

III. S. Nicieja podaje, ¿e obok Tadeusza Wo-
lañskiego na Cmentarzu Obroñców Lwowa
pochowano we wrze�niu 1939 roku nastê-
puj¹ce osoby: Kazimierza Sokalskiego
(1914�1939) � autora prac technicznych przy
pomniku piechurów francuskich, rozerwane-
go przez niemieck¹ bombê na Kortumówce,
Wincentego Gerlacha (1899�1939) � koleja-
rza z Lewandówki, obroñcy Lwowa z 1918
roku, który zgin¹³ 1 IX od kul samolotów nie-
mieckich bombarduj¹cych miasto, Francisz-
ka Albera (1901�1939), Alfonsa Mariê Kier-
skiego (l. 54), Mieczys³awa £adosia (l. 18) �
harcerza zastêpowego, ucznia XI Gimna-
zjum, który poleg³ w walce na ul. Gipsowej.
W pa�dzierniku i listopadzie pochowano
dalszych 6 osób. Za: S. Nicieja, Cmentarz
Obroñców Lwowa, Wroc³aw, Warszawa, Kra-
ków, s. 112, 118. Na Cm. Obroñców Lwowa
zostali równie¿ pochowani ekshumowani
z miejsc dora�nego pochówku: Kazimierz
Siarkiewicz � uczeñ VIII Gimnazjum im K.
Wielkiego we Lwowie, Zbigniew Koczwara �
absolwent VIII Gimnazjum oraz Stanis³aw
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Mazur. Za: Wspomnienia harcerzy � uczest-
ników obrony Lwowa we wrze�niu 1939 roku,
oprac. J. Wojtycza, Kraków 2002, s.163.

67 Grobowiec Dominikanów
68 Grobowiec Bogdanowiczów
69 Oko³o 15 l. z Komarna
70 Od Brata Alberta
71 Od Wernera z s¹dówki i szpitala ?
72 W trumnie
73 Zabita ko³o bramy
74 Zabita przed bram¹ cmentarza
75 Ze szpitala ¿ydowskiego
76 Od Wernera
77 Grób osobny
78 Gródecka 18
79 Z Bogdanówki
80 Kolejarz
81 Pochowano i policzono w obecno�ci Poste-

runkowego Policji Natalego za zezwoleniem
Komendy Policji Pañstwowej

82 Pochowano i policzono w obecno�ci Poste-
runkowego Policji Natalego za zezwoleniem
Komendy Policji Pañstwowej

A
rc

h
iw

u
m Co dzieñ prawie przychodzi³em do Jamesa

i Jamesowej na radio, polski dziennik. Czasem
tak siê z³o¿y³o, ¿e moi Szkoci przegapili swoj¹
audycjê i ode mnie chcieli siê dowiedzieæ, co
w radiu nowego. Nie dawa³em siê prosiæ, mówi-
³em co mog³em i jak mog³em. Czy zawsze rozu-
mieli � nie wiem.

Tak siê zaczê³y moje rozmowy z Jamesem
na inne nieco te-
maty ni¿ �dzisiaj
deszcz pada�. Ten
górnik czytywa³ pil-
nie gazety, lubi³ powo³ywaæ siê w rozmowie na
popularne broszury, interesowa³ siê wszystkim,
co dzieje siê na szerokim �wiecie i o wielu spra-
wach mia³ w³asne zdanie � nieraz wielce oso-
bliwe.

Podczas jednej z naszych pogawêdek zamy-
�li³ siê na chwilê, a potem pyta nagle:

� A co bêdzie, jak pobijemy Hitlera?
� Dobrze bêdzie � powiadam, nie wiedz¹c

do czego zmierza � wojna siê skoñczy i bêdzie
spokój.

� No tak, tak, ale jak to bêdzie z tym, co
wam Rosja zabra³a?

� Co ma byæ? Musi oddaæ.
� Hm... A gdyby�cie dostali du¿o, du¿o do-

brej ziemi na zachodzie, czy zgodziliby�cie siê,
aby wasz wschód zosta³ przy Rosji? Przecie¿ to
tylko lasy, moczary... Dla ogólnego dobra...

Zatka³o mnie. Mój D¿ems wymy�li³ sobie no-
wego konika, nowy gwó�d� wbi³ sobie w g³owê.

Ale ten konik najspokojniejszego nawet Polaka
mo¿e do w�ciek³o�ci doprowadziæ.

Z³o�æ z³o�ci¹, ale trzeba Szkotowi odpowie-
dzieæ. Tylko jak? Czy zrozumie? Odetchn¹³em
g³êboko, aby miê z³o�æ odesz³a... i jako� jêzyk
mi siê rozwi¹za³.

� Pan lubi Szkocjê? � pytam Szkota.
� Te¿ pytanie! Przecie¿ to mój kraj!

� Ale tu naoko-
³o � mówiê, poka-
zuj¹c mu widok za
oknem � tylko go³e

pagórki, na pagórkach trawa, a na trawie owce.
� Tak, tak � ale...
� Dobrze. A gdyby jaka� nowa Liga Naro-

dów o�wiadczy³a Szkotom: trzeba was wszyst-
kich w imiê dobra ogólnego przesiedliæ do Au-
stralii. Tam bardzo dobra ziemia. A wasza Szko-
cja bêdzie odst¹piona komu innemu. Zgodzi³by
siê pan na to?

Ca³a z³o�æ, która przed chwil¹ tkwi³a we
mnie... wesz³a teraz w Jamesa. Poczerwienia³,
zacisn¹³ piê�ci, spojrza³ na mnie wilkiem... lada
moment gotów miê tymi piê�ciami zdzieliæ.

Ale po chwili opanowa³ siê. Chrz¹kn¹³, za-
pali³ papierosa, przejecha³ d³oni¹ po w³osach �
i u�miechn¹³ siê do mnie:

� All right. Zrozumia³em. Bardzo przepraszam.
t.f . [Tadeusz Fabiañski]

Felieton zamieszczony w �Dzienniku ¯o³nierza�
nr 204/luty 1945 (?), Londyn.

JAMES ROZGNIEWA£ SIÊ

83 Oko³o 35 l.
84 Ko³o Rutowskiego
85 Bez ubrania
86 Z 19 p. Cytadela, w trumnach chowa³o

wojsko
87 Ze szpitala wojskowego
88 Ze szpitala wojskowego
89 Ze szpitala wojskowego
90 Ze szpitala wojskowego nr 6
91 Ze szpitala wojskowego, pochowano w obec-

no�ci ksiêdza
92 Pochowana obok: Äpakyå Kyæ÷uícüêoé Åbè.
93 W dokumentach znajduje siê nastêpuj¹cy

zapis: Z dnia 15 na 16 IX wojsko pochowa³o
¿o³nierzy i cywilnych w I rzêdzie na koñcu.
Jak¹ ilo�æ i na czyje polecenie nie wiado-
mo? (dopisek: Oko³o 14, cywilnych 7,
wojsk. 7) oraz wojsko pochowa³o niewiado-
m¹ ilo�æ ¿o³nierzy i wyjechali przez ul. Cet-
narowsk¹ (dopisek: Oko³o 12).

94 W dokumencie pod dat¹ 20 IX zapis: Woj-
sko pochowa³o niewiadom¹ ilo�æ ¿o³nierzy.
Pole 82. (dopisek: Oko³o12).
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Czytaj¹c do�æ du¿o ksi¹¿ek, prasy, pu-
blikacji po�wiêconych ostatniej wojnie, za-
uwa¿am, i¿ za ma³o po�wiêca siê w nich
uwagi zmaganiom Polaków o przetrwanie
na swej ojczystej ziemi. Do�æ du¿o pisze
siê o bohaterskiej obronie przed bandami
spod znaku UPA mieszkañców Przebra¿a
i innych miejscowo�ci na Wo³yniu, natomiast
prawie nie spotka³em siê z jak¹� wzmiank¹
o samoobronie Polaków w niektórych miej-
scowo�ciach województwa stanis³awowskie-
go. Du¿o co prawda pisze na ten temat prof.
Jerzy Wêgierski, ale odnosi siê to przede
wszystkim do Obszaru Lwowskiego i do sa-
moobrony takich miejscowo�ci, jak Stani-
s³ówka, Bi³ka, Hanaczów. Je�li chodzi o wo-
jewództwo stanis³awowskie, profesor Wê-
gierski wspomina w swej ksi¹¿ce Lwowska
konspiracja narodowa i katolicka o samo-
obronie przed banderowcami w Korczunku
Daszawskim i tylko jedno zdanie po�wiêca
polskiej wsi £ukowiec (¯urowski i Wi�niew-
ski) w powiecie rohatyñskim.

A jest przecie¿ szczegó³owa relacja
z obrony tej czysto polskiej wsi o przetrwa-
nie na ojczystej ziemi jej mieszkañców, za-
warta w ksi¹¿ce pp³k Edwarda Polaka (wy-
danej sumptem autora w �widnicy), który
jako podporucznik rezerwy po walkach
w kampanii wrze�niowej osiad³ w £ukowcu,
gmina ̄ urów1, pow. Rohatyn, i tu, gdy nara-
sta³o zagro¿enie ze strony nacjonalistów
ukraiñskich na prze³omie lat 1942�43, za³o-
¿y³ samoobronê pod nazw¹ �Topór�, zosta-
j¹c jej komendantem. Podlega³ bezpo�red-
nio kpt. Zdzis³awowi Pacak-Ku�mirskiemu,
komendantowi Inspektoratu Stryj Armii Kra-
jowej. Pó�niej, gdy powrócono do systemu
organizacyjnego sprzed wojny, Baza �Topór�,
sta³a siê zal¹¿kiem odnawianego 48. pp
11. Dywizji w Stanis³awowie. I chocia¿ samo-
obrona � odpieraj¹c liczne ataki banderow-
ców � przetrwa³a do wej�cia wojsk sowiec-
kich, to i tak ludno�æ £ukowca podzieli³a los
innych Polaków, zmuszona pod koniec

1945 r. do wyjazdu na za-
chód Polski. Por. Edward
Polak, komendant Bazy �To-
pór�, �w nagrodê� pojecha³
na 11-letnie �wczasy� w ³a-
grach syberyjskich.

Do napisania tych paru s³ów
sk³oni³a mnie relacja p. Jana

Stañskiego, zamieszczona
w grudniowym �Biuletynie Informacyjnym Ogól-
nopolskiego Okrêgu ̄ o³nierzy AK Obszaru Lwow-
skiego�, traktuj¹ca o rajdzie podkarpackiego ka-
pitana �Uszki� (Micha³a Wilczewskiego). Otó¿ pp³k
Edward Polak w swej ksi¹¿ce do�æ szczegó³owo
opisuje ów dramatyczny rajd, ale nie uprzedzajmy
faktów, jeno poczekajmy na ci¹g dalszy tej relacji
naocznego uczestnika rajdu w kolejnym numerze
B.I.

Na marginesie omawianej ksi¹¿ki Edwar-
da Polaka chcia³bym dopisaæ swoje spo-
strze¿enie dotycz¹ce obrony £ukowca przed
banderowcami. Mieszka³em we wsi Po-
�wierz, która graniczy³a z miasteczkiem
Bukaczowce2 i niedalek¹ Karolówk¹. Do
£ukowca mia³em oko³o 6 km i jeszcze jako
dziecko kilkakrotnie je�dzi³em tam z rodzi-
cami na odpust na �w. Wojciecha. £uko-
wiec i Karolówka by³y to wsie ca³kowicie
polskie, a Bukaczowce miasteczkiem pol-
sko-ukraiñsko-¿ydowskim. Karolówka by³a
(by³a � bo dzi� �ladu po niej nie ma) mocno
rozproszona, co uniemo¿liwia³o skuteczn¹
obronê przed bandami, Bukaczowce za�,
oprócz rozproszenia, dodatkowo przemie-
szane, co równie¿ by³o przeszkod¹ w obro-
nie. St¹d wiêc du¿a czê�æ mieszkañców
Karolówki i pojedyncze polskie rodziny z oko-
licznych wsi ukraiñskich w czasie najwiêk-
szego zagro¿enia ze strony UPA na prze³o-
mie lat 1943/44 udawa³y siê w pop³ochu do
£ukowca. Przebywa³o tam w tym czasie
oko³o 10 tysiêcy Polaków, nawet z powiato-
wego Rohatyna. Przez stulecia ludno�æ
polska i ukraiñska, a tak¿e ¿ydowska czy
ormiañska ¿y³y w ca³kowitej zgodzie, dopie-
ro ob³êdna ideologia nacjonalistyczna Don-
cowa i OUN s¹czy³y w�ród Ukraiñców nie-
nawi�æ przede wszystkim do Polaków. I w³a-
�nie powiaty rohatyñski, brze¿añski i prze-
my�lañski mia³y byæ zal¹¿kiem �samostijnej
Ukrainy�, st¹d miano wiêc wypêdziæ lub
wyr¿n¹æ wszystkich Polaków. P³onê³y pol-
skie wsie i pojedyncze gospodarstwa, ginê-
³o w torturach tysi¹ce osób, ginêli te¿ i Ukra-

Tadeusz Tomkiewicz

BAZA TBAZA TBAZA TBAZA TBAZA TOPÓROPÓROPÓROPÓROPÓR
Samoobrona wsi £ukSamoobrona wsi £ukSamoobrona wsi £ukSamoobrona wsi £ukSamoobrona wsi £ukowiecowiecowiecowiecowiec
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iñcy ukrywaj¹cy Polaków. Zginê³o wielu
moich kolegów, m.in. Andrzej Bednarz
z Karolówki, kolega z klasy w Bukaczow-
cach, który wraz z bratem i dwoma kolega-
mi uda³ siê saniami z £ukowca po prowiant
do domu. W drodze wszyscy zostali napad-
niêci przez banderowców i powieszeni na
uprzê¿y. Pisze o tym szczegó³owo E. Polak
w swojej ksi¹¿ce.

Najtragiczniejsza jednak by³a dola rodzin
mieszanych, co na tych ziemiach nie by³o
rzadko�ci¹. Jedno z �przykazañ� dekalogu
UPA mówi, ¿e nie zawahasz siê pope³niæ
najwiêkszej zbrodni, je¿eli to ma s³u¿yæ po-
wstaniu samostijnej Ukrainy. Ile¿ by³o przy-
padków, ¿e m¹¿ Ukrainiec musia³ zamordo-
waæ ¿onê Polkê i córkê, czy te¿ syn swoj¹
matkê i siostry Polki lub ¿ona Ukrainka
mordowa³a mê¿a i syna Polaków. Oczywi-
�cie wiele osób ginê³o z r¹k �s³u¿by bezpe-
ki�, bo nie godzili siê na mord w³asnej rodzi-
ny. St¹d wielu Polaków z synami ucieka³o
na zachód, zostawiaj¹c ¿ony Ukrainki i cór-
ki � lub na odwrót. E. Polak pisze, ¿e pewna
Polka z ukraiñskiej wsi Kozara, bêd¹c na
ucieczce w £ukowcu z dzieæmi, pas³a krowê
nieco oddaliwszy siê od wsi. Nadesz³o
dwóch mo³ojców, kobieta nie ucieka³a �
pozna³a pasierbów swojej siostry. Zosta³a
zamordowana. By³a to moja ciocia, kuzyn-
ka mego ojca. Dowiedzia³em siê o tym nie-
co pó�niej, gdy byli�my na wygnaniu w Kra-
kowskiem, przypadek nie do koñca wyja-
�niony. Istotnie, ciocia Zofia Grochmalowa
mia³a siostrê cioteczn¹, która wysz³a za m¹¿

za wdowca Ukraiñca, maj¹cego kilkuletnie-
go syna. Zna³em go przed wojn¹ jako dora-
staj¹cego ch³opaka. I tu pytanie � czy ten
ch³opiec by³ banderowcem (bo i taka kr¹¿y-
³a pog³oska) i zabi³, bo by³ taki w�ród nich
obowi¹zek, czy by³ do tego zmuszony � bo
któ¿ by³ ten drugi? Czy czasem nie mia³ do
wyboru � albo zabije macochê, albo jej sio-
strê? Te same w¹tpliwo�ci mia³ i pp³k Po-
lak, z którym kiedy� rozmawia³em. Nieste-
ty, nie ¿yje ju¿ od paru lat najstarszy syn
cioci Zofii Do³ek, z którym za pó�no chcia-
³em siê skontaktowaæ, a który byæ mo¿e
zna³ tê tajemnicê.

Sprawa ludobójstwa pope³nionego przez
nacjonalizm ukraiñski (a nie przez naród)
na terenach Wschodniej Ma³opolski wyma-
ga solidnego opracowania przez historyków,
na wzór pañstwa Siemaszków o Wo³yniu.
Zw³aszcza teraz, gdy u�piony przez lata
totalitaryzmu komunistycznego nacjonalizm
ten od¿ywa, o czym �wiadczy Deklaracja
Prowidu OUN z 1991 roku, maj¹ca swe
odbicie w postêpowaniu wiêkszo�ci w³adz
tzw. Ukrainy Zachodniej i niestety niektó-
rych �rodowisk tak¿e u nas. Ale to ju¿ jest
odrêbny temat.

1 ¯urów � jako posiad³o�æ Dani³owiczów prawa
miejskie uzyska³ od Zygmunta Starego w roku
1510, ale w czasie zaborów je utraci³.

2 Bukaczowce � ju¿ w roku 1489 z nadania
Kazimierza Jagielloñczyka uzyska³y prawa
miejskie, w XVII w. stanowi³y wspania³¹ rezy-
dencjê Jerzego Kalinowskiego, by³y siedzib¹
kilku klasztorów. Podupad³y w wyniku wojen
kozacko-tatarskich.

Z wielkim smutkiem ¿egnamy

�p. Irenê Suchanek
1 9 2 6 � 2 0 0 4

urodzon¹ i wychowan¹ we Lwowie, cz³onka i dzia³acza TMLiKPW w Krakowie

Mgr pedagog, pracowa³a w zakresie pegagogiki specjalnej i wychowania przedszkolnego.
W ci¹gu wielu lat pracy by³a m.in. dyrektorem szko³y dla dzieci niewidomych, st. wyk³adowc¹
na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Aktywna cz³onkini Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa

i KPW, organizowa³a pomoc dla polskich grup przedszkolnych we Lwowie.
Cz³onkini Rady Redakcyjnej kwartalnika �Cracovia-Leopolis�.

Niespodziewana �mieræ Pani Ireny 19 wrze�nia 2004 stworzy³a bolesn¹ lukê
w naszym �rodowisku. Spoczê³a na cmentarzu w Wieliczce.

Zarz¹d Oddzia³u TMLiKPW w Krakowie Redakcja �Cracovia-Leopolis�
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¯ycie Polaków
we Lwowie i ca³ej Ma-
³opolsce Wschodniej
w okresie niemal pó³
wieku, jaki up³yn¹³ od
koñca II wojny a¿ po
upadek Zwi¹zku So-
wieckiego, jest ma³o
dot¹d znane w powojennej Polsce. Niewie-
le ukaza³o siê na ten temat relacji. Nie by³o
wszak mo¿liwe publikowanie � z obu stron
kordonu � opisów ¿ycia, wydarzeñ, prze-
¿yæ. Do nielicznych pozycji, jakimi dysponu-
jemy, nale¿¹ zbiór wspomnieñ i opowiadañ
Polaków zamieszka³ych na Ukrainie �Cena
to¿samo�ci� (2002) oraz ksi¹¿ka wydana na
180-lecie Szko³y Marii Magdaleny we Lwo-
wie � �Jubileusz szko³y� (1996), obie w opra-
cowaniu Teresy Dutkiewicz. Ca³kiem inne-
go typu informacji o ¿yciu we Lwowie w tam-
tych czasach dostarcza nam ksi¹¿ka Ro-
sjanki Aleksandry Matiuchiny. I jeszcze
trochê artyku³ów w gazetach i czasopismach
minionego piêtnastolecia, trochê wspomnieñ
o ludziach, g³ównie ksiê¿ach. Przyk³adem:
relacja Zofii Sokolnickiej-Izdebskiej (w opra-
cowaniu ks. dra J. Wo³czañskiego) o ¿yciu
Ko�cio³a tamtych lat we Lwowie, opubliko-
wana w naszym kwartalniku i �Gazecie
Lwowskiej�. Ostatnio z zaciekawieniem (po
obu stronach kordonu) przyjêto rozmowê
w CL z p. Krystyn¹ Czajkowsk¹ oraz listy
p. J. Jamroz. Ca³kowicie brak natomiast re-
lacji z innych miast i miejscowo�ci okupo-
wanego obszaru.

Postanowili�my przeto szerzej zaj¹æ siê
tym historycznym okresem. Poni¿ej za-
mieszczamy fragment wspomnieñ Henryka
Mozera, który � jako ca³kiem m³ody cz³o-
wiek � spêdzi³ w rodzinnym lwowskim domu
pierwsze lata powojenne, dopiero w 1957 r.
wyjecha³ ze Lwowa, osiadaj¹c na krótko Kra-
kowie, potem ju¿ na sta³e w Warszawie. Jego
�Wspomnienia 1939�1956� uka¿¹ siê za-
pewne w druku � tutaj przedstawiamy frag-
ment � ca³kiem wczesny okres, lata 1944�
�45, które co prawda wiêkszo�æ pó�niej-
szych ekspatriantów prze¿ywa³a osobi�cie,
dla nich jednak czas ten zamkn¹³ siê do�æ
szybko, po nim za� nast¹pi³y zupe³nie inne,
trudne prze¿ycia, zacieraj¹c w pamiêci owe
ostatnie chwile we Lwowie.

Tytu³ wybranego odcinka pochodzi od
Redakcji.

Nie brak relacji z
walk o Lwów w lipcu
1944 i tzw. wyzwole-
nia. Moje wspo-
mnienia s¹ fragmen-
taryczne. Mia³em 14
lat i tkwi³em w piwni-
cy przy ul. �w. Tere-

sy. Ale nie wszystko �mi siê zgadza�. Np.
Stanis³aw Pempel w swoim drobiazgowym
opisie owych lipcowych wydarzeñ podaje,
¿e silne gniazdo niemieckiego oporu znaj-
dowa³o siê w cerkwi �w. Jura. Nic szczegól-
nego wokó³ nas siê nie dzia³o, a przecie¿ od
katedry unickiej dzieli³o nas parêset metrów.
W czasie trwania walk raz wyszli�my ze
schronu, kiedy wydawa³o siê, ¿e ju¿ po
wszystkim. Bia³o-czerwone chor¹gwie po-
wiewa³y nad bramami, a na ca³¹ wysoko�æ
g³ównego gmachu Politechniki zwisa³y cztery
flagi: polska, angielska, amerykañska i so-
wiecka. Na Zachariewicza � ka³u¿a nie
skrzep³ej jeszcze krwi, na placu Jura przed
budynkiem Sacre Coeur � trup so³data. Le¿a³
w krzakach twarz¹ do ziemi, wokó³ niego
wala³y siê puste butelki...

Jak wiadomo, akcja �Burza� nie odnios³a
¿adnego politycznego skutku. Jeszcze trwa³y
walki w mie�cie, gdy zjawi³ siê we Lwowie
�Ispo³kom�, który natychmiast niezwykle
energicznie zaj¹³ siê sprawami administra-
cyjnymi i przywracaniem normalnego ¿ycia
w mie�cie, nie daj¹c mo¿liwo�ci wyst¹pie-
nia Delegaturze w roli gospodarza terenu*.

A oto parê dat z lipca 1944 wg Lwow-
skiej AK Tomaszewskiego i Wêgierskiego:

18 � administracja niemiecka opu�ci³a Lwów,
19 � toczy³y siê walki w Zboiskach,
22 � AK zawiesi³o flagi na ratuszu i na ka-
mienicy Szprechera przy Akademickiej,
24 � AK zajê³a Politechnikê na szpital (i za-
pewne wywiesi³a flagi),
27 i 28 � nast¹pi³o zajêcie miasta (ale �Ispo³-
kom� by³ w mie�cie ju¿ 26!),
28 � na ¿¹danie Rosjan AK z³o¿y³a broñ,
29 � w czasie rzekomej odprawy zatrzyma-
no dowództwo akcji �Burza�,
31 � aresztowano oficerów.

Tego wszystkiego nie mog³em wiedzieæ,
choæ dwie starsze siostry by³y w akcji i kon-
taktowa³y siê z nami, ale zapamiêta³em
pewne epizody, np. taki: na parterze miesz-

Henryk Mozer

Sam pocz¹tekSam pocz¹tekSam pocz¹tekSam pocz¹tekSam pocz¹tek
1 9 4 4 – 1 9 4 51 9 4 4 – 1 9 4 51 9 4 4 – 1 9 4 51 9 4 4 – 1 9 4 51 9 4 4 – 1 9 4 5
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ka³o ma³¿eñstwo Ro-
sjan � z dwudziesto-
paroletni¹ córk¹. Mówili
po polsku i siedz¹c
w schronie, nie zwracali
na siebie uwagi. Ale ju¿
w pierwszych dniach
pojawi³ siê na wyludnio-
nej ulicy pod nasz¹ bra-
m¹ rosyjski d¿ip. Do
nich. Z wiadomo�ci¹
czy po wiadomo�ci?

Jak pamiêtam, wal-
ki w zachodniej czê�ci
miasta, gdzie przy-
bywali�my, trwa³y oko-
³o tygodnia, mniej wiê-
cej od wtorku do wtor-
ku. Trwa³y jeszcze na
przedmie�ciach, gdy
m³oda mieszkanka
kamienicy, gdzie siê
schronili�my, Zosia Du-
nikowska, zniknê³a � parê dni przed wybu-
chem Powstania Warszawskiego. Potem
znika³o coraz wiêcej osób. Chwytano ich
na ulicy i wci¹gano do samochodu. Przed
1 sierpnia sytuacja sta³a siê jednoznaczna,
dlatego wiadomo�æ o wybuchu powstania
w Warszawie zosta³a przyjêta we Lwowie
z przygnêbieniem.

* * *Wygl¹d miasta pocz¹tkowo niewiele siê
zmieni³. Szkody materialne by³y nieznacz-
ne. Jak zwykle � bo i w 1939, i w 1941 �
wiêc i teraz mocno ucierpia³ ko�ció³ �w. El¿-
biety. Wie¿a ko�cio³a Marii Magdaleny zo-
sta³a uszkodzona niewielkim pociskiem
z broni pancernej, po-
dobnie wie¿a katedry
³aciñskiej (mam stam-
t¹d u³amek ceg³y).
Uszkodzona by³a wie-
¿a ko�cio³a MB Ostro-
bramskiej na górnym
£yczakowie i mo¿e
inne jeszcze mog¹ce
s³u¿yæ za punkty obser-
wacyjne. Szkody w bu-
dynkach sakralnych
zosta³y szybko przez
w³adze ko�cielne na-
prawione, natomiast

�lady po pociskach na
bruku starego miasta
zachowa³y siê do 1990
roku, a mo¿e s¹ tam
jeszcze. Sp³onê³a ze-
wnêtrzna kopu³a z latar-
ni¹ ko�cio³a oo. Domi-
nikanów i przez kilka lat
stanowi³a czarn¹ dziu-
rê w panoramie miasta.
Czarn¹, poniewa¿ ka-
lotê zalano smo³¹.
Wnêtrze ko�cio³a nie
ucierpia³o.

Straty ponios³y mu-
zea, ale nie na skutek
dzia³añ wojennych, lecz
okupantów. ¯adne nie
zosta³o trafione poci-
skiem czy bomb¹, z wy-
j¹tkiem Panoramy Ra-
c³awickiej. W muzeum
Orzechowicza, dok¹d

po 1939 r. zosta³a przeniesiona galeria z Pa-
³acu Sztuki, pokazywano parê metrów bie-
¿¹cych ram po obrazach wywiezionych
przez Niemców. Na dobr¹ sprawê ocala³o
muzeum Jana III w kamienicy Komiaktow-
skiej, ale nigdy nie zosta³o otwarte. Przez
okna z kru¿ganku pierwszego piêtra widaæ
by³o meble w pokrowcach, niektóre poprzew-
racane.

Muzeum Przemys³owe ucierpia³o ju¿ za
pierwszej okupacji. Zbiory sztuki cerkiewnej
wywieziono za miasto i spalono. Co� pali³o
siê wówczas za budynkiem Ossolineum od
strony skarpy. Unosi³ siê stamt¹d dym i fru-
wa³y p³ytki zwêglonego papieru.

Nie s³ysza³o siê o tym, by Niemcy wy-
wie�li jaki� ksiêgozbiór,
natomiast Teatr Wielki
ograbili gruntownie,
scena i widownia zo-
sta³y ogo³ocone z ca³e-
go okotarowania. Znik-
nê³y wszystkie pluszo-
we draperie i kotary
z ló¿. Zginê³y obie ak-
samitne kurtyny: grana-
towa i p¹sowa ca³otka-
na, nie szyta. Magazy-
ny teatru zosta³y puste.

Zachowanie Rosjan
by³o inne ni¿ w 1939.

Gmach Izby Skarbowej
przy ul. Hetmañskiej, wypalony w 1939 r.

Ko�ció³ �w. El¿biety po dzia³aniach
wojennych w 1939 r.
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czuli siê swobodniejsi. Nie bali siê mówiæ.
Pro�ci ¿o³nierze, m³okosy, którym zasada
paszportyzacji nie pozwala³a nosa wy�ciu-
biæ poza granice ko³chozu, zobaczyli teraz
�wiat, zakosztowali wolno�ci. Podrywali
dziewczyny, k¹pali siê nago w stawkach na
�witezi czy na tzw. Francówce. Gdzie by³o
do�æ przestrzeni, tworzyli krêgi, klaskali ryt-
micznie, a w �rodku to jeden, to drugi wyci-
na³ na trawie akrobatyczne ho³ubce.

Nasta³a jesieñ. Rozstrzyga³ siê los Lwo-
wa, z czego polska ludno�æ miasta nie zda-
wa³a sobie sprawy. Tymczasem ju¿ w 1941 r.,
piêæ dni po nawi¹zaniu stosunków dyplo-
matycznych miêdzy Polsk¹ i ZSRR, �Praw-
da� zamie�ci³a o�wiadczenie, ¿e sprawa
ustalenia granicy polsko-radzieckiej pozo-
staje otwarta do czasu
przysz³ego rozstrzy-
gniêcia**. Na konfe-
rencji w Teheranie
przyjêto liniê Curzona.
Miko³ajczyk nie dawa³
za wygran¹ i uzyska³
warunkowe poparcie
Roosevelta co do Lwo-
wa i zag³êbia bory-
s³awskiego. Rz¹d emi-
gracyjny nie przyj¹³
jednak postawionych
warunków, �a resztê
ju¿ wiecie� � jak koñcz¹ siê bajki.

Tej jesieni 1944 Lwów by³ widowni¹
dwóch pamiêtnych wydarzeñ. 1 listopada
w lukarnie pa³acu na �wiêtojurskim wzgó-
rzu zawis³a czarna chor¹giew. Zmar³ arcy-
biskup metropolita Andrzej Szeptycki.
W cerkwi greckokatolickiej zajmowa³ pierw-
sze miejsce po papie¿u. Cieszy³ siê najwy¿-
szym autorytetem moralnym w�ród galicyj-
skich Ukraiñców i przez 44 lata sprawowa³
rz¹d ich dusz (pod koniec, mówi¹c otwar-
cie, niezbyt skutecznie, nie zdo³a³ powstrzy-
maæ ludobójstwa). Sceptycznie nastawieni
pobratymcy zarzucali mu po cichu***, ¿e ma
przy ³ó¿ku modlitewnik matki, Zofii z Fre-
drów, ¿e otacza siê polsk¹ s³u¿b¹ itp. Pola-
cy we Lwowie uwa¿ali go za renegata, przy-
pisywali mu zmy�lone a kompromituj¹ce
szczegó³y biografii, nie podejrzewaj¹c, ¿e
z pietyzmem przechowuje papiery dziadka-
-komediopisarza. Zosta³y one wydobyte
z niema³ym trudem z archiwów NKWD do-

piero pod koniec lat 60. dziêki ponawianym
staraniom prof. Barbary Lasockiej.

W pogrzebie uczestniczy³o duchowieñ-
stwo katolickie wszystkich obrz¹dków. Cia-
³o w hebanowej trumnie okutej srebrem prze-
niesiono od �w. Jura ulicami Mickiewicza do
Uniwersytetu i na powrót Sykstusk¹ (a mo¿e
Kopernika, nie wiem, bo sta³em na placu
�w. Jura, nie bra³em udzia³u w kondukcie)
� do katedry.

W czasie tych uroczysto�ci zaziêbi³ siê
arcybiskup metropolita rzymskokatolicki Bo-
les³aw Twardowski i zmar³ dwa tygodnie
pó�niej (22 listopada). Chowano go z prze-
pychem, który mia³ ol�niæ wschodnich i za-
chodnich przyjació³. Najpierw wybór miej-
sca ostatniego spoczynku � ko�ció³ Matki
Boskiej Ostrobramskiej na Górnym £ycza-

kowie � najbardziej od-
dalony od katedry, ju¿
prawie za miastem, na
wzniesieniu, z którego
panorama by³a tak roz-
leg³a jak z kopca Unii
Lubelskiej. Ta odle-
g³o�æ stwarza³a mo¿li-
wo�æ rozwiniêcia sze-
regów biskupów, infu-
³atów, pra³atów, ka-
noników, przeorów,
w szatach pontyfikal-
nych, poprzedzonych

przez kler zakonny i �wiecki. Gdy t³um wier-
nych dociera³ do cerkiewki �wiêtych Piotra
i Paw³a, mnisi i okryte welonami mniszki,
m³odzi ksiê¿a i klerycy z p³on¹cymi �wieca-
mi tworzyli podwójny szpaler �wiate³ d³ugo-
�ci kilometra na ca³¹ wysoko�æ ³yczakow-
skiego wzgórza. Widoczny z daleka front
ko�cio³a przykrywa³ kir targany listopadowym
wiatrem.

Tak uroczy�cie grzebano nastêpcê b³.
Jakuba Strzemiê, a wraz z nim czê�æ Pol-
ski, gdzie w roku 1375 powsta³a druga po
gnie�nieñskiej metropolia. Tam go pocho-
wano, poniewa¿ by³ fundatorem ko�cio³a.
Wkrótce grób zosta³ spl¹drowany i trumnê,
zapewne pod os³on¹ nocy, przeniesiono do
podziemi katedry ³aciñskiej, gdzie mog³a
spocz¹æ od razu. Uwaga sprzymierzeñców
zajêta by³a czym innym.

Po¿ar kina �Palace� przy ul. Legionów w cza-
sie dzia³añ wojennych w czerwcu 1941 r.

dokoñczenie na s. 26
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Jako córka zamordowanego policjan-
ta II Rzeczypospolitej i naoczny �wiadek
prowadzonych do sowieckiej niewoli �
w stronê Podwo³oczysk � policjantów
z Tarnopola, zebra³am najwa¿niesze in-
formacje, które przekazujê m³odzie¿y
i m³odym policjantom dla upamiêtnienia
i ukazania prawdy o losach w 1939 r. funk-
cjonariuszy Policji Pañstwowej II Rzeczy-
pospolitej.

Przed 65 laty rozpoczê³a siê droga krzy-
¿owa narodu polskiego. Tyle lat minê³o od
wydanego przez ówczesnych w³adców
Kremla wyroku skazuj¹cego na �mieræ nie-
winnych synów naszego narodu, a ich ro-
dziny na wywóz na nieludzk¹ ziemiê. Roz-
poczê³a siê Golgota Wschodu.

Dlatego my dzi� wspominamy bolesn¹
rocznicê �mierci naszych ojców, którzy je-
sieni¹ 1939 r. opu�cili swój dom rodzinny,
staj¹c w obronie Ojczyzny, i nigdy ju¿ do
niego nie wrócili.

Losy policjantów polskich, oficerów Woj-
ska Polskiego, funkcjonariuszy Stra¿y Gra-
nicznej oraz s³u¿b wiêziennych, którzy zna-
le�li siê 17 IX na wschodnich terenach Rze-
czypospolitej, by³y tragiczne. Wziêci do nie-
woli b¹d� podstêpnie aresztowani zostali
skierowani do sowieckich obozów jenieckich,
mimo ¿e wojna formalnie nie by³a wypowie-
dziana. Komendê i administracjê obozów oraz
ich stra¿ objê³a os³awiona s³u¿ba bezpieczeñ-
stwa NKWD, a nie oddzia³y wojskowe.

Sprawa jeñców z Kozielska by³a do�æ
³atwa do badania, gdy¿ w 1943 r odnalezio-
no cia³a pomordowanych oraz dokumenty.
Natomiast losy obozu policyjnego w Ostasz-
kowie i obozu w Starobielsku by³y zdecydo-
wanie trudniejsze do wyja�nienia. Wiado-
mo jedynie, ¿e zginêli w sposób gwa³towny,
podobnie jak w Katyniu, ale przez wiele lat
nie zdo³ano ustaliæ ponad wszelk¹ w¹tpli-
wo�æ, gdzie znajduje siê miejsce ka�ni.

Pierwszymi ofiarami sowieckiej agresji
byli ¿o³nierze i oficerowie Korpusu Ochrony
Pogranicza, którzy usi³owali broniæ wschod-
niej granicy polskiej, oraz policjanci. Zostali

oni ewakuowani z zachodnich terenów Pol-
ski na liniê poza Bug. Rozstrzeliwano Ich
pojedynczo lub grupowo.

Tak post¹piono z grup¹ wziêtych poli-
cjantów, harcerzy i ¿o³nierzy w rejonie Wil-
na, Grodna, gdzie zamordowano 130 poli-
cjantów, podchor¹¿ych i uczniów szkó³ �red-
nich, dobijano rannych obroñców miasta. Na
Polesiu rozstrzelano 150 policjantów, rów-
nie¿ na rogatce Lwowa mia³y miejsce zbio-
rowe mordy policjantów.

Najtragiczniejszy epizod wojny obronnej
mia³ miejsce w szkole policyjnej P.P. w Mo-
stach Wielkich. W tym du¿ym i najnowo-
cze�niejszym w Polsce o�rodku kszta³cono
oko³o 1000 policjantów. We wrze�niu 1939 r.
oprócz kursantów stacjonowa³y tu grupy po-
licjantów ze �l¹ska. Po zajêciu szko³y przez
wojsko sowieckie jej komendant inspektor
Witold Dunin-W¹sowicz s¹dzi³, ¿e policjan-
ci bêd¹ traktowani zgodnie z konwencjami
miêdzynarodowymi jako jeñcy wojenni. Zgro-
madzi³ wiêc na placu apelowym ca³y stan
osobowy szko³y i zameldowa³ go oficerowi
NKWD. Ten za� wyda³ rozkaz otwarcia ognia
z karabinów maszynowych do bezbronnych
policjantów. Wszyscy zginêli.

Pod Mokranami rozstrzelano 50 ofice-
rów i podoficerów z batalionu marynarzy
Flotylli Piñskiej. Wypadki mordów zdarza³y
siê tak¿e w innych miejscowo�ciach �
w Oszmianie, Wo³kowysku, Tarnopolu, Sar-
nach, Ma³odecznie, Z³oczowie, Borszczowie
i D¹browicy.

Bardzo trudno ustaliæ straty Policji Pañ-
stwowej we wrze�niu 1939 r. Liczbê pole-
g³ych i zamordowanych na terenie Polski
szacuje siê na oko³o 4�5 tysiêcy. Do niewoli
sowieckiej dosta³o siê prawie 15 tysiêcy
policjantów, wiêkszo�æ z nich trafi³a do ³a-
grów, z których nie by³o ju¿ powrotu.

Równie¿ nie wiemy, ilu zatopiono na
Morzu Bia³ym, bo wed³ug zeznañ ¿ony ka-
pitana, aresztowanej i wiêzionej w obozie
pracy w Komi ASSR, pani Katarzyny G¹sz-
cieckiej, z Archangielska p³ynê³a bark¹
z 7 tysi¹cami innych uwiêzionych, przez
Morze Bia³e do uj�cia rzeki Peczory. Sie-

Krystyna Balicka

Zag³ada policji polskiej
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dzia³a i p³aka³a nad swoim i mê¿a losem �
wówczas starszy wiekiem Rosjanin okaza³
jej wspó³czucie i nawet sam zap³aka³. Opo-
wiedzia³ jej, ¿e by³ �wiadkiem zatopienia tu
na Morzu Bia³ym trzech barek z naszymi
oficerami, przewa¿nie policjantami. Gdy
pyta³a, czy siê kto� uratowa³ � powiedzia³ �
wszyscy poszli na dno.

� By³ policjantem, to wystarczy, by go
rozstrzelaæ � powiedzia³ na jednym z prze-
s³uchañ szef kaliniñskiego NKWD Dmitrij
Stiepanowicz Tokariew, pó�niejszy genera³
bezpieczeñstwa pañstwowego w Kazaniu.

Policjanci polscy nie mogli siê spodzie-
waæ ze strony Rosjan jakiejkolwiek lito�ci
i wyrozumia³o�ci. Uwa¿ano ich za g³ówne
narzêdzie miêdzywojennego bur¿uazyjne-
go pañstwa i zakwalifikowano ich do kate-
gorii wiê�niów przeznaczonych do ca³ko-
witej likwidacji.

Policjanci transportowani byli do Ostasz-
kowa z obozów przej�ciowych. Ten, zloka-
lizowany 300 km na pó³nocny zachód od
Moskwy, mia³ byæ obozem policyjnym
o obostrzonym rygorze. Mie�ci³ siê na wy-
spie Sto³bny na jeziorze Seliger. Warunki
pobytu by³y znacznie gorsze ni¿ w Koziel-
sku i Starobielsku. 92 osoby zmar³y po mie-
si¹cu. Jeñcy spali na go³ych deskach. Wszel-
kim wymogom ur¹ga³ stan sanitarny. W cia-
snych zarobaczonych blokach by³o brudno
i wilgotno. Niedo¿ywienie, ciê¿ka praca
i zimno powodowa³y liczne choroby.

Decyzja o zag³adzie jeñców zapad³a
5 marca 1940 r. na posiedzeniu Biura Poli-
tycznego KC. Likwidacja obozu w Ostasz-
kowie rozpoczê³a siê 4 kwietnia i trwa³a do
19 maja. Nad sprawnym przebiegiem ope-

racji czuwa³ funkcjonariusz centrali NKWD
B³ochin.

Codziennie partie jeñców pêdzono do
stacji kolejowej Soroga, gdzie upychano ich
w wagonach wiêziennych i przez Bo³ogoje
transportowano do Kalinina (obecnie Twer)
do siedziby zarz¹du NKWD. Do wieczora
przetrzymywano ich w piwnicy, a po zmroku
rozpoczyna³ siê ostatni akt dramatu. Roz-
strzeliwania trwa³y do �witu. Cia³a pomor-
dowanych wywo¿ono o �wicie samochoda-
mi do lasu nad rzek¹ Twerc¹ ko³o Miednoje,
gdzie znajdowa³ siê o�rodek wypoczynko-
wy NKWD.

Tak, to by³ polski Holocaust. To polska
Golgota Wschodu. Nie mo¿emy o tym za-
pomnieæ i winni�my przekazywaæ tê praw-
dê m³odzie¿y, bo my � córki i synowie po-
mordowanych policjantów � jeste�my ostat-
nim pokoleniem, które to prze¿ywa³o, ¿e-
gna³o i widzia³o wywo¿onych ojców.

My pamiêtamy i historiê naszych ojców
dobrze znamy � praca w policji by³a i jest
najbardziej niebezpieczna i odpowiedzial-
na. Osi¹gniêcia policji w okresie miêdzy-
wojennym by³y naprawdê niema³e zarów-
no w wymiarze krajowym, jak i miêdzyna-
rodowym. W ci¹gu 20 lat stworzono insty-
tucjê policyjn¹ stoj¹c¹ na wysokim poziomie
sprawno�ci zawodowej i intelektualnej.
Polska by³a ponadto wspó³za³o¿ycielem
Miêdzynarodowej Komisji Policji Kryminal-
nej (Interpolu).

Funkcjonariusz polskiej Policji musia³
charakteryzowaæ siê nieskaziteln¹ przesz³o-
�ci¹, wyrobieniem spo³ecznym oraz w³a�ci-
w¹ postaw¹ moraln¹ i s³u¿bow¹. Policjant
identyfikowany by³ z patriot¹ � by³ym po-
wstañcem, obroñc¹ Kresów Wschodnich,
wreszcie aktywnym uczestnikiem wojny
polsko-sowieckiej lat 1919�1920. Na Ich
piersiach widnia³y najwy¿sze oznaczenia �
ordery Virtuti Militarii, Krzy¿e Walecznych,
Krzy¿e Zas³ugi.

Wychowywali swoje dzieci w duchu pa-
triotycznym, w mi³o�ci do Ojczyzny. Pamiê-
tam � gdy siê mój ojciec ze mn¹ ¿egna³,
powiedzia³: B¹d� m¹dra, odwa¿na, dzielna
i pracowita jak na Polkê przysta³o, tak ¿e jak
kiedy� wrócê, bêdê móg³ stwierdziæ, ¿e by-
³a� godna byæ moj¹ córk¹.

Niestety nie mog³am mu powiedzieæ, ¿e
wype³ni³am Jego wolê. Nie wróci³. W czasie
okupacji pracowa³am w AK i podziemnymSzko³a Policyjna w Mostach Wielkich
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harcerstwie. I obecnie pracujê spo³ecznie,
a¿eby daæ �wiadectwo prawdzie.

Wspomnienia o naszych Ojcach odtwa-
rzamy z dokumentów, fotografii i zakamar-
ków w³asnej pamiêci, ale czujemy, ¿e to
jeszcze nie wszystko do ca³o�ci obrazu cier-
pieñ i �mierci naszych Ojców. Nale¿a³oby
odtworzyæ Ich prze¿ycia wewnêtrzne zwi¹-
zane z tragicznym losem. Ich rozpacz, têsk-
notê, cierpienie.

Byli przecie¿ lud�mi wolnymi, niewinny-
mi, mieli prawo do ¿ycia, które kochali. Dla-
tego na tablicy ka�ni w Twerze wypisali�my
s³owa:

wp³ywu na kszta³towa-
nie siê postawy patrio-
tycznej m³odzie¿y pol-
skiej � tak¿e m³odzie-
¿y warszawskiej, tej,

która wziê³a udzia³ w Powstaniu.
Ale m³odzie¿ lwowska mia³a do przeka-

zania tak¿e przes³anie o swym udziale
w obronie Lwowa 1939 roku. Pe³ni³a ona
wtedy masowo s³u¿bê w Ochotniczej Kom-
panii Harcerskiej i Ochotniczych Batalionach
Obrony Lwowa. Ten czyn patriotyczny za-
chowa³ siê w pamiêci uczestników, którzy
zanie�li ów historyczny przekaz do innych
czê�ci Polski. Czy sprawa ta by³a znana war-
szawiakom? W jakie� mierze na pewno tak.

Obrona Lwowa � ta z 1918 roku � by³a
przedmiotem nauki historii w szko³ach,
a wiêc by³a znana du¿ej czê�ci tej m³o-
dzie¿y, która stanê³a do Powstania w War-
szawie. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e to
wspomnienie by³o czynnikiem stymuluj¹-
cym, przynajmniej dla niektórych m³odych
powstañców warszawskich.

I jeszcze jedno. Akcja Armii Krajowej
�Burza�, w ramach której zorganizowano
Powstanie Warszawskie, objê³a tak¿e
Lwów. Wymierzone przeciw Niemcom ak-
cje zbrojne AK we Lwowie w 1944 r. u³a-
twi³y wojskom sowieckim zajêcie Lwowa.
�Odwdziêczono� siê za to wywózkami
AK-owców na Sybir lub wcieleniem do od-
dzia³ów Armii Polskiej pod dowództwem
sowieckim. Ca³a ta sprawa niestety posz³a
w zapomnienie, a przecie¿ stanowi ona
czê�æ historii dzia³añ AK.

Jacek Walczewski

Obchodzili�my 60. rocznicê Powstania
Warszawskiego, �rodki przekazu pe³ne
by³y wspomnieñ z tego okresu, relacji,
zdjêæ fotograficznych i filmowych. W tych
wszystkich materia³ach bardzo silnie by³
akcentowany udzia³ w walkach powstañ-
czych m³odzie¿y, oddzia³ów harcerskich,
zarówno bezpo�redni, jak i w s³u¿bach po-
mocniczych. Dziewczêta � m³ode sanita-
riuszki, ³¹czniczki, kolporterki poczty � ob-
s³ugiwa³y wszystkie odcinki walk. Zazna-
cza siê to tak¿e w nadbudowie kulturowej
Powstania: wiêkszo�æ piosenek i wierszy
mówi o m³odych powstañcach, pe³ni¹cych
z oddaniem swoj¹ s³u¿bê dla Polski. Kto
zna historiê Polski XX wieku, nie mo¿e
oprzeæ siê skojarzeniom z tym, co dzia³o
siê we Lwowie w roku 1918, a tak¿e we
wrze�niu 1939 roku.

Obrona Lwowa w roku 1918 jest sze-
roko znanym epizodem historii Polski,
uwiecznionym m.in. Cmentarzem Orl¹t
Lwowskich. Wtedy brakowa³o wojska re-
gularnego, które mog³oby siê przeciwsta-
wiæ zakusom ukraiñskim. Do walk o Lwów
ruszy³a ze strony polskiej g³ównie m³odzie¿,
s³abo uzbrojona, ale pe³na zapa³u. Ta walka
tak¿e obfitowa³a w elementy przekazu kul-
turowego � wiersze, pie�ni, opowiadania
� którymi karmi³a siê m³odzie¿ polska paru
nastêpnych dziesi¹tków lat. Mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e przekaz ten nie pozosta³ bez

Reminiscencje lwowskie
w powstaniu warszawskim

Wy, skrytobójczo w tym miejscu polegli,
niewinni, wierni i ju¿ niepodlegli.

KRYSTYNA BALICKA, z domu Listwoñ. Tarnopo-
lanka, z zawodu ekonomistka, g³. ksiêgowa, obec-
nie na emeryturze. W czasie II wojny ppor. AK,
instruktor Harcerstwa, przewodnicz¹ca �Rodziny
Policyjnej 1939 r.�, cz³onek organizacji Rodzin
Katyñskich i Sybiraków, b. z-ca przewodnicz¹ce-
go Ko³a Tarnopolan przy TMLiKPW w Krakowie.

Ojciec K. Balickiej � Bronis³aw Listwoñ, zamordo-
wany przez NKWD w 1940 r., matka Maria zginê-
³a w wiêzieniu tanopolskim.
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Wêdruje Pani ju¿ od wielu lat po Kresach,
poznaj¹c ludzi zwyk³ych i ciekawych. Efektem
tych peregrynacji s¹ niezwykle interesuj¹ce
reporta¿e i ksi¹¿ki. Ale przecie¿ nie tylko dla
pozyskania materia³u pisarskiego Pani tam je�-
dzi. Proszê powiedzieæ, jaki w³a�ciwie cel przy-
�wieca tym podró¿om?

Zacznijmy od tego, ¿e ja nigdy nie je¿d¿ê
na Kresy, a na dawne ziemie Rzeczypospo-
litej, wielkiej królewskiej Rzeczypospolitej.
Bo Kresy, proszê pana, to ziemie dalekie,
ukrainne... Po co tam je¿d¿ê? Bardzo daw-
no temu zda³am sobie sprawê z tego, ¿e dla
mnie, Polki, polonistki, nazwy Nowogródek,
Krzemieniec, Grodno s¹ tylko martwymi
rzeczownikami. Oczywi�cie Wilno czy Lwów
zna³am tylko z ilustracji. Uzmys³owi³am so-
bie, ¿e ja nigdy nie widzia³am Ojczyzny
najwiêkszych Polaków! Mickiewicza, S³o-
wackiego, Orzeszkowej... Zastanawia³o
mnie, jak to jest, ¿e my � bo przecie¿ nie
by³am w tym odosobniona � nie znamy tych
ziem, które da³y nam wiêkszo�æ znamieni-
tych Polaków! W koñcu pojecha³am do Wil-
na. To by³ rok chyba 1986. Pierwszy spacer
po Wilnie to by³ szok! Wysiad³am z jakiego�
trolejbusu, idê ulic¹ i nagle ol�nienie... Mat-
ko �wiêta � przecie¿ ja to wszystko znam!
Towarzyszy³a mi miejscowa dziewczyna,

która po polsku mówi³a, ale nie mia³a zielo-
nego pojêcia o polskiej historii czy literatu-
rze. Patrzy³a na mnie ze zdziwieniem i uzna-
niem szeroko otwartymi oczyma, bo ja
wszystko wiedzia³am i jej opowiada³am,
a ona poznawa³a jakby od nowa swoje ro-
dzinne miasto. To by³o miasto, które w so-
bie nosi³am, zna³am i kocha³am! Stamt¹d
pojecha³am do Grodna. Tam wspania³y cz³o-
wiek i odwa¿ny Polak, fizyk, trochê poeta,
nie¿yj¹cy ju¿ Franek Witowicz, prosi³ mnie:
pani je�dzi po �wiecie, niech pani o nas
mówi, ¿e my tutaj jeste�my, bo nikt o nas
nie wie! I rzeczywi�cie tak by³o, bo my wszy-
scy my�leli�my, ¿e Wilnianie i Lwowianie
wyjechali i nie ma tam, wówczas jeszcze
w ZSRR, problemu Polaków. I takim cichut-
kim g³osem, chocia¿ by³ potê¿nym mê¿czy-
zn¹, powiedzia³ mi taki wiersz, który na ca³e
lata utkwi³ mi w pamiêci:

Od Niemna brzegów nie�my mi³¹ wie�æ,
¯e Orze³ Polski nadal tutaj mieszka,
I Naród Polski nadal tutaj jest,
By pielêgnowaæ sady swego wieszcza.

To by³o wzruszaj¹ce! Niebawem wyje-
cha³am do USA, a tam w Instytucie Pi³sud-
skiego odby³o siê spotkanie ze mn¹, które
zgromadzi³o nieprzeliczone t³umy Polaków.
Opowiada³am im o tej swojej pierwszej wê-
drówce. Wszyscy s³uchali z zapartym tchem,
a po spotkaniu nie¿yj¹cy ju¿ prof. Jêdrzeje-
wicz powiedzia³ mi: pani Tereso, pani musi
o tym pisaæ! Umówi³ mnie na spotkanie
z Wierzbiañskim, nie¿yj¹cym ju¿ redakto-
rem naczelnym �Nowego Dziennika�, który
w swym gabinecie zgromadzi³ ca³¹ redak-
cjê i tam na stoj¹co s³uchali, a ja przez bez
ma³a trzy godziny opowiada³am o Litwie
i Bia³orusi. Potem w rozmowach stwierdzali,
¿e opowiadam im nieprawdopodobne rze-
czy, o jakich nie wiedzieli i nie s³yszeli.
I wtedy uzmys³owi³am sobie, ¿e przecie¿ na
tamtych ziemiach Polska by³a kilkaset lat
i dopiero od kilkudziesiêciu lat nas tam nie
ma i nagle nikt nic i niczego nie wie! Proszê
popatrzeæ, jak od tamtego czasu siê zmie-
ni³o, jak wiele osób je�dzi teraz w tamte
rejony...

Nie bêdzie przesad¹ stwierdzenie, ¿e
znacznie i Pani siê do tego przyczyni³a... Re-
porta¿e na ³amach nowojorskiego �Nowego
Dziennika�, kolejne ksi¹¿ki, ju¿ trzy � obecne
wszêdzie tam, gdzie Polacy! � godzinami trwa-

Z Teres¹
Siedlar-Ko³yszko
rozmawia Janusz M. Paluch
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j¹ce pani gawêdy na spotkaniach autorskich...
To musia³o zrobiæ swoje! Proszê opowiedzieæ,
jakie by³o pierwsze pani spotkanie ze Lwo-
wem?

To by³y lata siedemdziesi¹te i by³o to
trochê przypadkowe spotkanie... Jecha³am
z kole¿ank¹ w s³u¿bow¹ podró¿ do Kijowa
w³a�nie przez Lwów. Oczywi�cie nie mo-
g³am tego miasta pomin¹æ. By³o to trochê
nielegalne, poza tym nie mia³y�my pieniê-
dzy, ale co nam zrobi¹! Nagle zaczê³am
w holu dworca kolejowego na ca³y g³os krzy-
czeæ po polsku na moj¹ kole¿ankê: Jak
mo¿esz nie mieæ nawet 10 kopiejek! Ona
patrzy³a na mnie przera¿ona, bo nie wie-
dzia³a, o co chodzi... Na te wrzaski podcho-
dz¹ do nas pan i pani i konfidencjonalnie,
¿eby nikt nie s³ysza³, powiedzieli: Proszê
pani, po co pani te 10 kopiejek? My pani
damy... Ja na to: Proszê pana, po to, ¿eby
pañstwo siê do mnie odezwali! I w ten spo-
sób pozna³am niezwyk³¹, cudown¹ rodzinê
Owczarków, u której przenocowali�my... Ich
synowa by³a pó�niej jedn¹ z pierwszych za-
³o¿ycielek Polskiego Radia we Lwowie...
Natomiast pierwszy �wiadomy wyjazd do
Lwowa nast¹pi³ znacznie pó�niej. Sta³o siê
to dziêki wspania³emu cz³owiekowi, panu
Adolfowi Wis³owskiemu, pochodz¹cemu
z rodziny ormiañskiej. To on przyje¿d¿a³ do
Krakowa i opowiada³, ¿e tam istnieje Polski
Teatr. I w³a�ciwie dziêki niemu powsta³a moja
pierwsza audycja � jak siê pó�niej okaza³o
pierwsza w powojennych dziejach Polskie-
go Radia audycja o Lwowie � Spotkanie
z miastem serdecznym. To by³a krótka, bo
15-minutowa rozmowa z panem Wis³ow-
skim, który opowiada³ o ¿yciu Polaków we
Lwowie i o tym, ¿e s¹. A to by³o najwa¿niej-
sze! W koñcu wybra³am siê do Lwowa, do
pana Wis³owskiego. Pamiêtam ogromne
wra¿enie, kiedy wesz³am do katedry na
mszê �wiêt¹, któr¹ odprawia³, pó�niejszy
biskup o. Rafa³ Kiernicki. Jak us³ysza³am tê
s³ynn¹ pie�ñ �liczna Gwiazdo Miasta Lwo-
wa, kiedy zobaczy³am te or³y w witra¿ach
nad chórem i zda³am sobie sprawê z tego,
¿e ta �wi¹tynia jest tak nieprawdopodobnie
polska! Tyle wspania³ych i donios³ych wy-
darzeñ w³a�nie w jej murach mia³o w dzie-
jach naszej Ojczyzny miejsce! Zreszt¹ do
tej pory siê dzieje! Widzia³am wspó³czesne
tablice pami¹tkowe, choæby ta po�wiêcona
Andrzejowi Ma³kowskiemu, twórcy harcer-

stwa polskiego! Nasi skauci wywodz¹ siê
przecie¿ ze Lwowa! Pan Adolf zaprowadzi³
mnie na Cmentarz £yczakowski, który �wiad-
czy o tym, ¿e mieszczanie lwowscy byli
znacznie bogatsi ni¿ krakowscy. Swym piêk-
nem dowodzi, jak by³o to ogromne i dostoj-
ne polskie miasto, jak zamo¿ni byli jego
mieszkañcy i jak wiele spraw � centralnych,
polskich � dzia³o siê we Lwowie... St¹d
i niesamowita kwatera Powstañców Stycz-
niowych! Ka¿dego, kto tu przychodzi, zmu-
sza do zadumy nad dziejami naszej Ojczy-
zny. Po�rodku tych grobów stoi pomnik Szy-
mona Wizunasa Szyd³owskiego, chor¹¿e-
go Ziemi Witebskiej. Dla mnie ta kwatera,
ten pomnik s¹ �wiadectwem, ¿e mimo zabo-
rów Rzeczpospolita by³a jednolita w idea-
³ach... Wizunas z Ziemi Witebskiej, to 400
km od Moskwy, bra³ udzia³ w Powstaniu
Styczniowym, a pochowany zosta³ we Lwo-
wie, gdzie szuka³ schronienia przed Rosj¹...
I kwatera ¿o³nierzy Powstania Listopadowe-
go! Pierwszy ¿o³nierz, który pad³ w boju
o niepodleg³o�æ Polski � dumnie noszê jego
nazwisko � a pochowany zosta³ na lwow-
skim cmentarzu, genera³ Benedykt Ko³ysz-
ko, przyjaciel Ko�ciuszki... Przecie¿ wiêcej
spoczywa tam wielkich ludzi ni¿ w Krakowie!

Wprawdzie rozmawiamy w Krakowie, ale
kiedy ta rozmowa trafi do Czytelników, bêdzie
pani ju¿ w Stanach Zjednoczonych. Proszê
powiedzieæ, jak pani postrzega problemy ziem
dawnej Rzeczpospolitej z perspektywy ame-
rykañskiej? Przecie¿ w�ród celów, jakie pani
przy�wiecaj¹, jest nie tylko �poznanie�?

Za Oceanem jestem równie¿ bardzo bli-
sko tych problemów. W³a�nie tam mam bar-
dzo du¿o wolnego czasu, który w ca³o�ci
po�wiêcam wschodnim sprawom. Mogê po-
wiedzieæ, ¿e ca³y czas piszê, spotykam siê
z lud�mi i odbywam setki rozmów telefonicz-
nych. Mam nies³ychanie du¿o wzruszaj¹cych
kontaktów. Sta³am siê te¿ niemal agencj¹
za³atwiaj¹c¹ ró¿ne dziwne sprawy i kontakty.
Ot chocia¿by na pro�bê pewnej pani za³atwi-
³am, ¿e na dalekim Polesiu w Malczycach
postawiono piêkny drewniany krzy¿ w miej-
scu, w którym sta³ jej rodzinny dom. Po tek-
�cie o Latyczowie i Miêdzyborzu zadzwoni³a
do mnie kobieta, której ojciec przykaza³ przed
�mierci¹, ¿e musi pojechaæ do Latyczowa.
Ja jej to u³atwi³am przekazuj¹c kontakty. Ale
rzeczywi�cie najwa¿niejszym celem tych
moich pobytów sta³a siê pomoc dla Polaków
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przekazywana w³a�nie zza Oceanu. Kiedy
nie mo¿na by³o posy³aæ czeków, kiedy nie
by³o tam niczego w sklepach, ludzie posy³ali
paczki. Sz³y setki porz¹dnych paczek nie do
jakich� organizacji czy parafii, tylko od cz³o-
wieka do cz³owieka...

Sk¹d siê bra³y takie kontakty?
Wie pan, ja je¿d¿ê �rzemiennym dysz-

lem�, do�æ siermiê¿nie. Mieszkam u ludzi.
Poznajê ich biedy i troski w sposób nama-
calny. Nie zza przyciemnianych szyb s³u¿-
bowych samochodów. Zbieram adresy i dru-
kujê. I to do tych ludzi wêdruje pomoc. G³ów-
nie na Ukrainie i Bia³orusi, bo tam najbied-
niej. Na Litwie zawsze sobie jako� radzili...
Kiedy zaczê³y siê mo¿liwo�ci wysy³ania cze-
ków, to mam takich dobrodziejów, którzy na
sta³e pod swoj¹ opiekê wziêli rodziny i co
kilka miesiêcy posy³aj¹ im po 100 dolarów,
co w tamtych warunkach jest znaczn¹ po-
moc¹. I muszê zaznaczyæ, ¿e w tê pomoc
w³¹czyli siê ju¿ m³odzi ludzie, którzy wiedz¹
i czuj¹, ¿e maj¹ wschodnie korzenie, co jest
bardzo wa¿ne.

Czy ta pomoc rzeczywi�cie do nich do-
chodzi? Jako� � wspominaj¹c niemi³e do-
�wiadczenia z nasz¹ polsk¹ poczt¹ � nie mia³-
bym zaufania do analogicznych instytucji na
Ukrainie czy Bia³orusi...

Dochodzi! Korzystamy z us³ug firm wy-
specjalizowanych w dostarczaniu przesy³ek.
Naturalnie kosztuje to wiêcej, ale mamy
pewno�æ, ¿e przesy³ka dotar³a bezpo�red-
nio do r¹k adresata. Oczywi�cie ja równie¿
bywam kurierem, kiedy wybieram siê w tam-
te strony... Kiedy� prze¿y³am niesamowit¹
przygodê. Dotar³am do Dnieprodzier¿yñska,
gdzie dzia³a wspania³a polska parafia. Je-
cha³am tam poci¹giem z Kijowa przez ca³¹
noc! Bo przecie¿ to miasto, jego teatr, ko-
�ció³ to dzie³o polskich in¿ynierów i robotni-
ków z XIX wieku! To by³ wielki polski o�ro-
dek! Tylko nikt o tym nie pamiêta! Oczywi-
�cie ukaza³ siê na ten temat tekst. A pó�niej
zadzwoni³ telefon z Tennessee z podziêko-
waniami! Otó¿ pewna pani, której mama
urodzi³a siê w tamtym mie�cie, s¹ tam po-
chowani jej dziadkowie, dziêki mojemu ar-
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Sobieski Jan, król 1/04
Stipal Stefania 2/04
Stroñski Henryk 1/04
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tyku³owi odnalaz³a miasto swych korzeni!
Telefonowa³a wielekroæ do ambasady ukra-
iñskiej, by powiedzieli jej, gdzie le¿y miej-
scowo�æ Kamienskoje. Nikt nie wiedzia³!
Dopiero ode mnie siê dowiedzia³a, ¿e Dnie-
prodzier¿yñsk to dawne Kamienskoje! Od
tamtego czasu corocznie posy³a pieni¹dze
dla parafii z pro�b¹ o msze �wiête w intencji
swej rodziny. Kiedy wracam z Polski, zawsze
przeje¿d¿am przez Nowy Jork, by w galerii
�Nowego Dziennika� spotkaæ siê ze swymi
czytelnikami. I wtedy spotykaj¹ mnie mi³e
niespodzianki... Na przyk³ad tu¿ przed spo-
tkaniem przychodzi faks z pretensjami, dla-
czego organizuj¹ spotkanie w pierwszy pi¹-
tek miesi¹ca, kiedy ksiê¿a musz¹ spowia-
daæ i odprawiaæ msze �wiête, a przecie¿
ka¿dy chce siê z pani¹ Siedlarow¹ spotkaæ
� pisa³ ksi¹dz pochodz¹cy z ̄ ytomierszczy-
zny, który by³ m.in. proboszczem Bykówki
i Maniówki, wiosek w 95 procentach za-
mieszka³ych przez ludno�æ polsk¹, które po
I wojnie �wiatowej oddali�my na mocy po-
kojowego traktatu ryskiego � ja nazywam
go rozbiorem ryskim, bo to skandal by³o zo-
stawiaæ polskie ziemie. A drugi ksi¹dz, który
na to spotkanie przyby³ z dwugodzinnym
spó�nieniem, to ksi¹dz Majewski z New
Jersey... Musia³ koniecznie przyjechaæ na
to spotkanie, bo przeczyta³ jeden z moich
artyku³ów o Husiatynie nad Zbruczem, a on
siê tam urodzi³. Jak¿e mi dziêkowa³ za ten
artyku³, a dodatkowo okaza³o siê, ¿e znala-
z³o siê tam zdjêcie jego kuzynki, która opie-
kuje siê ko�cio³em i pomaga ksiêdzu. Takie
mam rado�ci od czytelników!

Mo¿na tylko pogratulowaæ pani czytelni-
czego sukcesu! W Polsce równie¿ jest organi-
zowana pomoc dla Polaków na Wschodzie,
która p³ynie ró¿nymi drogami. Najczê�ciej za
po�rednictwem organizacji. Krakowski Od-
dzia³ Stowarzyszenia �Wspólnota Polska� sta-
ra siê nie�æ pomoc bezpo�redni¹ dla tych
najbardziej potrzebuj¹cych � dzieje siê to przy
du¿ym oporze niektórych dzia³aj¹cych na
Ukrainie organizacji polskich.

To dobrze, ¿e pomoc jest organizowana
i p³ynie ró¿nymi drogami. Moim zdaniem
pieni¹dze przekazywane poprzez organiza-
cje zawsze w jakim� tam stopniu zostan¹
zmarnotrawione na koszty tego rozdawa-
nia. Dojazdy, delegacje, noclegi itp. Poza
tym nie chcia³abym, aby by³y dzielone przez
znajomo�ci czy sympatie.

Na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej
w �rodowiskach polskich dzia³a od kilkuna-
stu lat wiele organizacji. Proszê powiedzieæ,
czy spe³niaj¹ swoje zadanie?

Nie chcia³abym nikogo oceniaæ ani oskar-
¿aæ. Ale � niestety � tam wci¹¿ zdarzaj¹ siê
ludzie o mentalno�ci postsowieckiej. Na
czym to polega? A na tym, ¿e ci ludzie do-
rwawszy siê raz do w³adzy i do profitów
z tego p³yn¹cych, nie wyobra¿aj¹ sobie, ¿e
mo¿na ten stan zmieniæ. Bêd¹c tymi preze-
sami przewraca czêsto im siê w g³owach!
A je�li ju¿ siê zdarzy, ¿e nie zostan¹ wybra-
ni, to siê obra¿aj¹, zawieszaj¹ dzia³alno�æ,
w najgorszym wypadku robi¹ wszystko, ¿eby
rzucaæ k³ody nowemu zarz¹dowi. A s¹ te¿
i tacy, co po prostu zak³adaj¹ now¹, swoj¹
organizacjê. Prezesi nie je¿d¿¹ w teren. Nie
chce im siê. A tak naprawdê, to im siê op³a-
ca je�dziæ tylko do Warszawy. Mogê wymie-
niæ wiele miejscowo�ci, do których nie do-
tar³ ani raz prezes polskiej organizacji!
W wielu z tych miejscowo�ci do niedawna
jeszcze wiele osób mówi³o po polsku. Teraz
ju¿ nie, zmieni³o siê, nikt nie zadba³ o tê ich
polsko�æ. Powoli umknê³a... Kiedy� by³am
zwolenniczk¹ i rzeczniczk¹ tworzenia Do-
mów Polskich. Teraz ju¿ nie... Uwa¿am, ¿e
s¹ to bardzo �le dzia³aj¹ce domy, które
w wiêkszo�ci nie spe³niaj¹ swych zadañ.
Przede wszystkim dyskusyjne s¹ miejsca
ich lokalizacji... Te domy nie powstaj¹ tam,
gdzie s¹ najwiêksze skupiska Polaków,
a wiêc i najwiêksze potrzeby. Nie wiem, kto
podejmowa³ decyzje, ale zazwyczaj tworzo-
no je w miejscach, gdzie s¹ najmniej po-
trzebne.

My�lê, ¿e te decyzje powstawa³y w War-
szawie, tak wiêc wina le¿y raczej po naszej
stronie...

Tak jest, ale do tego dochodz¹ jeszcze
�uk³ady�! Te domy zazwyczaj s¹ zaniedba-
ne! Nie powiem gdzie, ale te które widzia-
³am, by³y brudne i paskudne tak wewn¹trz,
jak i na zewn¹trz. No wstyd! W polskich
domach zbudowanych przecie¿ naszym
wysi³kiem nie powinno tak byæ. Skoro ju¿
s¹, to powinny byæ zadbane, �wieciæ przy-
k³adem i powinny byæ godne god³a Rzeczy-
pospolitej! W takim Gródku Podolskim, gdzie
mieszka 70% Polaków, nie ma Domu Pol-
skiego. Zbudowano za to polsk¹ szko³ê. I tu
siê pojawia nowy wielki dramat! Chcia³abym,
aby nasze stosunki z pañstwem ukraiñskim
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uk³ada³y siê jak najlepiej, wszak jeste�my
bratnimi, s³owiañskimi narodami, ale spra-
wa szkó³ polskich � bardzo nielicznych zresz-
t¹ � jest paskudnie prowadzona! We Lwo-
wie s¹ dwie szko³y, do których teraz uczêsz-
cza bardzo du¿o niepolskich dzieci. Po-
wiedzmy, ¿e polskie szko³y ciesz¹ siê we
Lwowie du¿ym presti¿em... Na ¯ytomiersz-
czy�nie w Dowbyszu zbudowano polsk¹
szko³ê � tam jest minimum 95% Polaków(!),
tam s¹ czysto polskie wsie � i zaraz okaza³o
siê, ¿e jest to szko³a polsko-ukraiñska!
W Gródku Podolskim � pamiêtam jak oni
marzyli o tej szkole! � decyzj¹ nie wiadomo
czyj¹ w szkole zbudowanej za polskie pie-
ni¹dze dyrektork¹ zostaje Ukrainka. Wpro-
wadzi³a jêzyk polski tylko do czwartej klasy,
pó�niej tylko ukraiñski. I poma³u powstaje
za nasze pieni¹dze szko³a ukraiñska... Je-
den z moich czytelników, pan Paw³owicz,
kolekcjoner map dawnej Rzeczpospolitej,
specjalnie dla tej szko³y skopiowa³ 58 map...
Proszê pana, one le¿¹ tutaj, w krakowskim
mieszkaniu, nie zawioz³am ich do Gródka.
Pani dyrektor nie ma ducha polskiego i znisz-
czy te mapy, rozda albo wyrzuci... Jej to
w ogóle nie obchodzi! Ostatnio znowu do-
sta³am dramatyczny list z Gródka, ¿e nasza
szko³a przestaje byæ polsk¹ szko³¹.

Dla mnie bardziej dramatyczne s¹, zupe³-
nie niezrozumia³e, tendencje wynarodowiania
Polaków przez Ko�ció³ rzymskokatolicki, co
gorsza � przez siostry zakonne i ksiê¿y po-
chodz¹cych z Polski?

Tak, to kolejna ze spraw, które mnie bol¹
i nie bardzo potrafiê sobie to wyt³umaczyæ.
W ko�cio³ach coraz czê�ciej wprowadza siê
jêzyk bia³oruski czy ukraiñski. I jest to decyzja
tamtejszych episkopatów. Ksi¹dz z ¯yto-
mierszczyzny, którego sobie bardzo ceniê, po-
wiedzia³ mi, ¿e jego w³adze wrêcz z nim wal-
cz¹, bo on chce odprawiaæ msze po polsku,
uczyæ dzieci po polsku. Pewien ksi¹dz z Litwy
opowiada³ mi, ¿e kiedy pojecha³ na Bia³oru�
z katechizmami i biblijkami po polsku, to tam-
tejsza siostra zakonna � w miejscowo�ci, gdzie
90% to Polacy! � nie chcia³a ich przyj¹æ, bo
dzieci nie mówi¹ po polsku. Tak wiêc siostry
katechizuj¹ po bia³orusku, to i dzieci nie rozu-
miej¹ po polsku... To samo jest na Ukrainie!
Czy pan wie, ¿e pewien znany biskup przyje-
cha³ do Gródka Podolskiego po�wiêciæ pol-
sk¹ szko³ê i przemawia³ do zebranych Pola-
ków po ukraiñsku? To jest dramat! Przez ca³e

Kultura polska w ogóle, a kultura
Ziem Wschodnich w szczególno�ci

ponios³a wielk¹ stratê.
We Wroc³awiu zmar³

�p. profesor dr

Roman Aftanazy
(1914�2004)

historyk sztuki, kustosz Zak³adu Narodo-
wego im. Ossoliñskich we Lwowie i Wro-
c³awiu.
Autor monumentalnego dzie³a
DZIEJE REZYDENCJI NA DAWNYCH
KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ,
które stanowi bezcenne udokumentowa-
nie wielu wieków polskiej historii i kultu-
ry polskich rodów, mecenasów oraz archi-
tektów i artystów, naszych zamków, pa³a-
ców i dworów, pozosta³ych za ja³tañsk¹
granic¹, w wiêkszo�ci zdewastowanych
lub unicestwionych, oraz wspania³ych
zbiorów, dzi� w wiêkszo�ci utraconych
przez barbarzyñstwo kolejnych okupantów.

W nastêpnym numerze CL uka¿e siê
¿yciorys Zmar³ego

ERRATA
Odkrywamy coraz to nowe pomy³ki, które

�dla Historii� trzeba sprostowaæ.
W nrze 2/04 na s. 37 w obja�nieniu portre-

tu Karola Krusensterna napisano mylnie imiê
Henryk.

W tym samym numerze na s. 65 u góry
pozosta³o miejsce wykropkowane. Brakuj¹ce
tam s³owa w formie [kronikarskiej] by³y w rê-
kopisie Autorki ma³o czytelne, a kiedy ju¿ je
odgadli�my � by³o za pó�no, bo numer po-
szed³ do druku.

Ale szczyt wszystkiego to dwukrotne wy-
drukowanie tego samego tekstu w rubryce
Z górnej pó³ki w dwóch kolejnych numerach:
CL1 i CL 2 (w obu na s. 63). Wszystko przez
ten po�piech!

Autorów i Czytelników bardzo przeprasza-
my. Mamy nadziejê, ¿e nie zniechêcicie siê do
naszego pisma, przyrzekamy (jak zwykle) po-
prawê.

Serdecznie pozdrawiamy
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zabory przetrwali�my w ca³kowitej polsko�ci
tylko dlatego, ¿e by³ z nami Ko�ció³. Kiedy
pierwszy raz by³am w ¯ytomierzu, odprawia-
no piêæ mszy po polsku. Teraz zaledwie jed-
n¹, to wszystko! W tamtym roku w Latyczowie
zdarzy³a siê wrêcz afera! Ksi¹dz, który bardzo
du¿o z³ego zrobi³ w Brac³awiu, gdzie zupe³nie
wyeliminowa³ polsko�æ z ko�cio³a, powiedzia³,
¿e on nie bêdzie odprawia³ mszy �wiêtej po
polsku, bo jêzyk polski jest przeciw Ewangelii!
A w Barze na Podolu?! Tam przyszed³ nowy
ksi¹dz i pierwsze co zrobi³, to napis w pol-
skim ko�ciele ��wiêta Anno, módl siê za
nami!� w jêzyku polskim zamieni³ na analo-
giczny, tyle ¿e w cyrylicy... W polskim ko�cie-
le! To jest bardzo smutne!

Sk¹d bierze siê takie podej�cie? Przecie¿
Ko�ció³ i polsko�æ na tych ziemiach to jak na-
czynia po³¹czone. Nie przetrwa³yby, gdyby jed-
nego z tych elementów zabrak³o! Ko�ció³ ca³y
czas by³ zasilany przez ksiê¿y z Polski... Gdy
powsta³a struktura Ko�cio³a rzymskokatolic-
kiego na Ukrainie, okaza³o siê, ¿e Polacy stali
siê têpicielami polsko�ci...?

Wydaje mi siê, ¿e takim postêpowaniem
chc¹ przechytrzyæ... Ale to mo¿e siê �le skoñ-
czyæ. To prawda, Ko�ció³ przetrwa³ tam dziê-
ki Polakom, ale to ma³o! Tylko Polacy starali
siê o odbudowê tych ko�cio³ów! To oni je�-
dzili do Moskwy czy Kijowa, to oni poni¿ali
siê przed partyjnymi kacykami tylko po to,
¿eby odzyskaæ i odbudowaæ �wi¹tynie! A
teraz, nie wiem dlaczego, ksiê¿a w taki spo-
sób postêpuj¹, bo chyba nie z takiego g³u-
piego, wrêcz idiotycznego powodu, o jakim
s³ysza³am, ¿e to jêzyk pañstwowy... Bzdura!
W Ameryce mamy ko�cio³ów polskich ile pan
sobie ¿yczy, mimo ¿e jêzyk angielski jest
jêzykiem pañstwowym. Msza �wiêta ma byæ
odprawiana w jêzyku wiernych!

Ale¿ proszê pani, przecie¿ taka jest w³a�nie
argumentacja ksiê¿y, którzy mówi¹, i¿ pracuj¹
w pañstwie ukraiñskim, gdzie jest obowi¹zuj¹-
cy jêzyk ukraiñski, a Ko�ció³ rzymskokatolicki
nie jest narodowym ko�cio³em polskim!

To jest bzdura! Oni wyobra¿aj¹ sobie,
¿e w ten sposób wci¹gn¹ do ko�cio³a Ukra-
iñców i Rosjan, aby mieæ wiêcej wiernych.
Je�li kto� bêdzie chcia³ siê modliæ po rosyj-
sku czy ukraiñsku, to pójdzie do cerkwi, bo
jest mu bli¿sza! Takim postêpowaniem do-
prowadz¹ do zniszczenia Ko�cio³a. Ja siê
tym bardzo martwiê i zawsze z wielk¹ rado-
�ci¹ jadê do tych ksiê¿y, którzy my�l¹ po

polsku, bo tylko w nich nadzieja, bo dbaj¹
o wiarê i polsko�æ!

O tê polsko�æ to i Rzeczpospolita nie bar-
dzo dba... Mnie bardzo boli nierówne trakto-
wanie Polaka zza Sanu i Buga i tego mieszka-
j¹cego nad Sekwan¹ czy Potomakiem... Je�li
który� z nich bêdzie chcia³ otrzymaæ paszport,
to ten pierwszy ma nik³e szanse, ten drugi za-
³atwi to w krótkim czasie... Jak pani do tego
podchodzi, mieszkaj¹c trochê w Krakowie,
trochê w USA i spêdzaj¹c kilka tygodni rocz-
nie na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej?

Ja mam dwa paszporty i nikomu to nie
przeszkadza... A mo¿e te trudno�ci s¹ wyni-
kiem tego, ¿e Ukraina i Bia³oru� nie chc¹ siê
zgodziæ na podwójne obywatelstwo... Nie
wiem. Uwa¿am, ¿e autentycznym Polakom,
którzy urodzili siê przed wojn¹, czêsto wal-
czyli w Wojsku Polskim czy w podziemiu
o polsko�æ, oraz ich dzieciom bezwzglêdnie
nale¿y siê polskie obywatelstwo i polskie pasz-
porty. I dla mnie jest to bezdyskusyjne! Nato-
miast uwa¿am za smutne i niedorzeczne �ci¹-
ganie do Polski pewnych rodzin z Kazachsta-
nu. Znam wspania³e polskie rodziny, które
wróci³y z Kazachstanu na ̄ ytomierszczyznê,
sk¹d zosta³y wysiedlone. To autentyczni Po-
lacy... Natomiast do nas w du¿ym procencie
przyje¿d¿aj¹ zruszczone ma³¿eñstwa, którym
siê daje paszporty i obywatelstwo polskie
w krótkim czasie. A jak jest z prawdziwymi
Polakami? Dam przyk³ad.... Przyjecha³ do
Polski z Nowogródka Ryszard Kleczkowski,
wspania³y Polak z rodziny z tradycjami, przez
pokolenia mówi¹cej po polsku, w rodzinie by³
organista, inni pomagali w parafii. Mieszka
ju¿ w Polsce od 10 lat, ale na obywatelstwo
i paszport czeka³ a¿ 7 lat! Wydaje siê, ¿e ci,
którzy decyduj¹ o przyznawaniu obywatel-
stwa, nie znaj¹ historii Polski.

Znamy trzy pani ksi¹¿ki, czekamy na ko-
lejne... Czy uchyli pani r¹bka tajemnicy, o czym
bêd¹ nastêpne?

Mam marzenia i materia³y do kilku ksi¹-
¿ek. Tylko czasu brakuje! Jedna z nich to
�Literacki wschód�, która mówi³aby o pisa-
rzach i poetach wywodz¹cych siê z daw-
nych ziem Rzeczypospolitej. Kolejna to
o polsko-amerykañskich spotkaniach z wiel-
kimi Polakami. Ale ta najbli¿sza, prawie
gotowa, bêdzie o tych miejscach, których
nie odwiedzili prezesi polskich towarzystw,
gdzie niedawno jeszcze mówi³o siê po pol-
sku, ale ta polsko�æ poma³u zanika. Bêdzie
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o tym, jak zniszczyli�my, st³amsili�my pol-
sko�æ, a walnie do tego przyczyni³ siê Ko-
�ció³ i to jest straszne. Ksi¹¿ka bêdzie mia³a
tytu³: �Byli, s¹, czy bêd¹?�...

Serdecznie dziêkujê Pani za rozmowê.

TERESA SIEDLAR-KO£YSZKO � polonistka,
dziennikarka radiowa, autorka licznych reporta¿y
publikowanych na ³amach prasy polonijnej USA
oraz cyklu ksi¹¿ek po�wiêconych dawnym zie-
miom Rzeczyposplitej.

W sierpniu 1944 ruszy³ polski teatr, we wrze-
�niu polskie gimnazja. Na Politechnice i na
Uniwersytecie kto chcia³ wyk³ada³ po polsku.

Chodzi³em do VII klasy dziesiêcioletniej
szko³y �redniej przy ul. Szymonowiczów.
Niewiele z tej szko³y pamiêtam: polonistê
w nienagannym garniturze z materia³u tenis.
Zainicjowa³ nadprogramowe lekcje ³aciny.
By³a jeszcze pani Wajdowa, te¿ polonistka.
Jej syn uczêszcza³ do jednej z wy¿szych
klas. W gimnazjum by³ chór i ten chór na
�wiêto Wielkiego Pa�dziernika za�piewa³ na
nutê Wo³ga, Wo³ga, mat� rodnaja:

Nie oddamy polskiej ziemi,
Bo Lwów by³ i bêdzie nasz.

Skutek by³ taki, ¿e polonisty w garniturze
w paski wiêcej nie zobaczyli�my (on chór
prowadzi³) i lekcji ³aciny wiêcej nie by³o. Aresz-
towany zosta³ tak¿e syn pani Wajdowej i byæ
mo¿e inni cz³onkowie chóru. Potem mieli�my
innego polonistê. Zapewne specjalizowa³ siê
w nauce o jêzyku, bo wiêkszo�æ godzin po-
�wiêca³ gramatyce. W czasie konferencji ja³-
tañskiej nieoczekiwanie oderwa³ rêkê od ta-
blicy i nie odk³adaj¹c kredy u�wiadomi³ nam,
dok¹d zosta³a wytyczona linia Curzona i ¿e
gdyby poprowadziæ j¹ dalej na po³udnie, prze-
biega³aby tu¿ obok Lwowa. W najgorszym
wypadku we�miemy walizki i przejdziemy na
drug¹ stronê � doda³.

* St. Pempel, ZWZ-AK we Lwowie (Warszawa
1990).

** N. Davies, Bo¿e igrzysko, t. 2, s. 601. (Kraków
1991).

*** Wiadomo�æ od plenipotenta prywatnych dóbr
Szeptyckiego w Karpatach, zreszt¹ Polaka.

Z Krystyn¹
Angielsk¹
rozmawia Teresa Dutkiewicz

Krystyna Angielska, mieszkaj¹ca we
Lwowie wspó³czesna poetka polska, obcho-
dzi w tym roku 70-lecie urodzin. Z okazji
jubileuszu udziel³a wywiadu specjalnie dla
�Cracovia�Leopolis�, pisma, które bardzo
ceni i którego jest wiern¹ czytelniczk¹.

Przed ponad dziesiêciu laty lwowskie �ro-
dowisko intelektualne pozna³o Pani nazwisko
jako poetki. Od kiedy rozpoczê³a siê Pani dro-
ga jako poetki, dzi� ju¿ znanej daleko poza
granicami?

Pierwsze wiersze zaczê³am pisaæ od
razu po skoñczeniu szko³y, na studiach
politechnicznych. Niektóre kole¿anki nawet
dziwi³y siê, dlaczego wybra³am politechni-
kê. Ale to jest inna historia. Potem, gdy za-
czê³am pracowaæ i awansowa³am na coraz
wy¿sze stanowiska, nie mia³am wolnego
czasu i z poezj¹ czasowo siê rozsta³am.
Wróci³am do niej, gdy z powodu choroby
matki musia³am przerwaæ pracê zawodow¹,
a po jej �mierci wszystkie swe bóle i smutki

dokoñczenie ze s. 16
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przelewa³am na papier. Wiersze te spali³am,
bo by³y zbyt intymne. Moja niejako oficjalna
droga poetycka rozpoczê³a siê na ³amach
�Magazynu Wileñskiego�, który w 1990 r.
zaprenumerowa³am. Kole¿anka namówi³a
mnie, ¿ebym pos³a³a tam swoje wiersze.
Ukaza³y siê w rubryce Pod Pegazem. Po-
tem jeszcze wielokrotnie drukowano tam
moje wiersze, a tak¿e prozê.

Pierwszy tomik autorski Jesienny nokturn
ukaza³ siê we Lwowie w 1998 roku. Dla poety
jest to wa¿ne wydarzenie.

Oczywi�cie! By³am wzruszona i d³ugo nie
mog³am uwierzyæ, ¿e ta ksi¹¿eczka to moje
wiersze. Z niepokojem my�la³am � jak to
odbior¹ znajomi, kole¿anki. A zaczê³o siê
od tego, ¿e pewna ukraiñska poetka ze
Lwowa poprosi³a, ¿ebym przet³umaczy³a
kilka jej wierszy, bo ma spotkanie w War-
szawie. Prze³o¿y³am oko³o 20 wierszy. Ten
dwujêzyczny zbiorek ukaza³ siê w lwowskim
wydawnictwie �Kamieniar�. Jego dyrektor,
pan Dmyto Sapiha, zaproponowa³ mi wyda-
nie moich w³asnych utworów, na co zgodzi-
³am siê ze wzruszeniem, ale i strachem.
I tak od Jesiennego nokturnu rozpoczê³a siê
nasza wspó³praca, która pó�niej zaowoco-
wa³a t³umaczeniem poematu Iwana Franki
Zwiêd³e li�cie. Ukaza³ siê w wersji trójjêzycz-
nej: orygina³, rosyjskie t³umaczenie Anny
Achmatowej i moje � na jêzyk polski.

Poezja jest Pani ¿yciem. W chwilach trud-
nych i radosnych dzieli siê Pani z czytelnika-
mi swoimi prze¿yciami, wra¿eniami, impresja-
mi. Jest to duchowe bogactwo, przekazywa-
ne innym.

Oczywi�cie, przyjemnie jest, gdy kto� ciê
rozumie, potrafi dostrzec piêkno otaczaj¹-
cego �wiata, odzwierciedlone w moim wier-
szu. Przedtem, gdy pisa³am �do szuflady�,
tylko dla siebie, nie my�la³am o tym, jak bêd¹
reagowaæ ludzie czytaj¹cy moje odczucie
�wiata, moje nastroje, my�li i zw¹tpienia.
Potem, na spotkaniach z czytelnikami, czu-
³am siê odpowiedzialna za to, co piszê i jak
piszê. Ale zawsze stara³am siê pisaæ zrozu-
miale i dostêpnie dla zwyk³ych ludzi kocha-
j¹cych poezjê. W jednym z wierszy powie-
dzia³am, ¿e nie lubiê pisaæ tak, by krytykom
siê podobaæ, nie lubiê s³ów-nowotworów,
pozowania na intelektualistkê wysokiej kla-
sy. Wolê poezjê ukazuj¹c¹ piêkno i g³êbiê

uczuæ ni¿ poezjê filozoficzn¹, kiedy czasem
³amiesz sobie g³owê, ¿eby zrozumieæ, co
autor chcia³ powiedzieæ.

Mo¿e opowie Pani jakie� ciekawe wyda-
rzenia zwi¹zane z Pani twórczo�ci¹?

Jedno mia³am � rzek³abym � tragiko-
miczne, które kiedy� zabola³o, a dzisiaj mnie
bawi. Przed laty napisa³am list do znanego
pisarza lwowskiego mieszkaj¹cego po dru-
giej stronie granicy. By³y to s³owa uznania
po wydaniu jednej z jego ksi¹¿ek. Wys³a³am
równie¿ swój wiersz Semper Fidelis. Otrzy-
ma³am odpowied� z propozycj¹ umieszcze-
nia tego wiersza w ksi¹¿ce, która mia³a siê
ukazaæ. By³am uszczê�liwiona. By³am jed-
nak na tyle nieostro¿na, ¿e wypowiedzia-
³am swoje zdanie pod adresem pewnego
polityka, równie¿ by³ego lwowianina, który
podczas wizyty w naszym mie�cie publicz-
nie wyrazi³ sw¹ rado�æ z powodu, i¿ Lwów
jest ukraiñski. I wkrótce ksi¹¿ka siê ukaza-
³a, lecz bez mojego wiersza, naturalnie.
A w ksi¹¿ce zosta³am skarcona za swe po-
gl¹dy, w ma³o elegancki sposób. Prze¿y³am
to bardzo.

Wiele spotkañ odby³a Pani równie¿ w Kra-
ju na zaproszenie TML-ów. Jak rodacy odbie-
rali Pani poezjê?

Tak jak my têsknimy do swojej ojczyzny,
której granice z³y los przesun¹³, tak lwowia-
cy w RP têskni¹ do swego rodzinnego mia-
sta. Pozostanie ono dla nich zawsze miej-
scem najpiêkniejszym i najmilszym. Dlate-
go na wieczorach autorskich w TML-ach
przyjmowano mnie gor¹co i z rozrzewnie-
niem. Przecie¿ ³¹czy nas ból i mi³o�æ do
Lwowa � dawnej per³y w polskiej koronie.
Szczególnie zapamiêta³am trzy spotkania.
We Wroc³awiu w klubie �Leopolis� pani pre-
zes powiedzia³a: Chyba najmilsz¹ podziêk¹
za Pani wiersze s¹ nie oklaski, a ³zy
w oczach s³uchaczy. W Brzegu podchodzi³y
do mnie panie, ca³owa³y, dziêkowa³y i prosi-
³y, ¿ebym jeszcze do nich przyjecha³a. Za�
w Tarnowie, przy kawie i pysznych ciastecz-
kach, odpowiada³am na wiele pytañ o na-
szym mie�cie, pozna³am bardzo mi³ych lwo-
wiaków, a w�ród nich pana Kazimierza
Weso³owskiego, który napisa³ pó�niej mu-
zykê do wielu moich wierszy.

Wszyscy wiemy, jak wygl¹daj¹ Festiwa-
le Kresowe w Mr¹gowie, ale ma³o kto wie,
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¿e pó�niej w³¹czono do programu spotka-
nia poetyckie. A na zakoñczenie zwykle
ks¹dz na mszy zamienia³ swoje kazanie na
wystêpy poetów, którzy recytowali w³asne
wiersze o tematyce patriotyczno-religijnej.
Równie¿ w Mr¹gowie pozna³am przeurocz¹
parê z �Radia Retro�: Danutê ¯elechowsk¹
i Jana Zagozdê. Dosta³am od nich fotogra-
fiê z dedykacjami i kasetê z piosenkami retro.
Jacy to mili i cudowni ludzie, których w ci¹-
gu tylu lat s³uchaj¹ miliony s³uchaczy w co-
niedzielnych audycjach.

Kiedy, gdzie i o jakiej porze najczê�ciej
nawiedza Pani¹ Muza?

Jest bardzo kapry�na. Odwiedza mnie,
kiedy ma ochotê � w dzieñ, wieczorem,
w nocy; w trolejbusie, w poci¹gu, na spa-
cerze. Dla niej nie ma odpowiedniego miej-
sca i okre�lonej pory. Czasem nie mogê
zasn¹æ, s³ucham radia i nagle ta kapry�ni-
ca dotyka paluszkiem mego czo³a � rodzi
siê pomys³, który nastêpnie ubieram w od-
powiedni¹ szatê. Czêsto zapiszê tylko te-
mat, a nastêpnego dnia ju¿ go rozwijam.
Czasem odk³adam i wracam do niego po
paru dniach, czasem zmieniam formê, na-
strój. A niektóre wiersze piszê jednym
tchem, bez zmian. Te lubiê najbardziej.
Niekiedy moja Muza podrzuci mi temat,
a potem go nagle zabiera, jakby siê ze mn¹
droczy³a. Bardzo lubiê ptaki i kwitn¹ce wio-
sn¹ sady � ona widocznie te¿, bo wielo-
krotnie wraca³am do tego tematu. Czasem
Muza jest smutna, wtedy piszê melancho-
lijne wiersze; czasem frywolna, wtedy pi-
szê ¿artobliwie. Muza bardzo lubi nasze
miasto, wiêc i wierszy o Lwowie trochê siê
uzbiera³o. Zachwyca nas nocne niebo usia-
ne gwiazdami i podró¿e w przestworzach
w towarzystwie Pegaza. Bardzo j¹ lubiê,
a ona mnie chyba te¿ troszkê...

Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczê, aby ta obu-
stronna sympatia trwa³a jak najd³u¿ej.

Wiersze Krystyny Angielskiej drukowali�my kilka-
krotnie, a Jej notkê biograficzn¹ zamie�cili�my
w CL 3/02. Do wymienionych tam tomików po-
etyckich trzeba jeszcze dodaæ: Na skrzyd³ach
wspomnieñ (2004). Obok � wiersz, o którym wspo-
mina Poetka w czasie rozmowy, a który zosta³
odrzucony przez owego polityka najgorzej przez
nas zapamiêtanego.

Semper Fidelis
Kiedy idê po mie�cie, a jesienne listowie
jedwabistym szelestem po ziemi siê �cieli,
jakie� my�li niejasne snuj¹ siê po g³owie
i s³yszê jakby s³ow d�wiêki s e m p e r

f i d e l i s.
Gdy zmêczona chodzeniem, chc¹c odpocz¹æ

chwilê
wstêpujê pod sklepienia starego ko�cio³a,
wzrok czasem siê zatrzyma na wzorach

zawi³ych,
w nawach s e m p e r  f i d e l i s  echo cicho

wo³a.
Wychodzê, a na Rynku lwy o tarcze wsparte
u wej�cia do Ratusza wspominaj¹ czasy,
gdy na tych tarczach jeszcze nie by³y zatarte
s³owa s e m p e r  f i d e l i s; kiedy w�ród

ha³asu
t³umów ludzi, tocz¹cych siê szybko

pojazdów
lub w�ród porannej ciszy zimowej niedzieli
d�wiêki zegara z wie¿y powtarza³y miastu
zawsze te same s³owa � s e m p e r

i  f i d e l i s.
Wiosn¹ po Stryjskim Parku chodzê

zamy�lona,
ze wszystkich stron s³ychaæ g³o�ne ptaków

trele,
czasami zb³¹dzê w jakie� zaciszne ustronie,
gdzie li�cie drzew szepcz¹ mi: s e m p e r

f i d e l i s.
Za� w letnie popo³udnie, kiedy skwar

dopieka,
niebo nad Mickiewiczem upa³em siê bieli,
fontanna Mariacka, tu¿ obok apteki,
szmerem wody powtarza o s e m p e r

f i d e l i s.

Gratulacje oraz gor¹ce ¿yczenia szczê�cia
i pomy�lno�ci

z okazji zawarcia �lubu
sk³adamy naszemu Przyjacielowi we Lwowie

Tadeuszowi Peszkowi
i Jego Ma³¿once

Alinie Z Wozijanów

Oddzia³ Krakowski TMLiKPW
oraz Redakcja CRACOVIA-LEOPOLIS
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Mieli�my du¿ego
konia, którym ojciec
ora³. Przy koñcu sierp-
nia zbudzono mnie w
nocy, bym siê z na-
szym koniem po¿e-
gna³, bo go bior¹ na
wojnê. To mi zosta³o w pamiêci: ciemna noc,
nasz koñ i tato na koniu, zap³akany. W ci¹-
gu nastêpnych kilku dni zaczêli do nas przy-
chodziæ i ¿egnaæ siê bli¿si i dalsi krewni, te¿
szli na wojnê. P³acz i ³zy by³y ka¿dego dnia.

Pierwszego wrze�nia ko³o po³udnia us³y-
sza³em szum motorów i zobaczy³em niezna-
ny mi samolot, bo polskie samoloty znali-
�my dobrze. Lecia³ na du¿ej wysoko�ci,
a po chwili us³ysza³em huk wybuchów w mie-
�cie. Przy drugim nalocie zaczê³a strzelaæ
artyleria przeciwlotnicza, a wokó³ samolotu
pojawi³y siê okr¹g³e chmurki. Od³amki �wisz-
cza³y, zapêdzono nas wiêc do domu, by
takim od³amkiem nie oberwaæ. Ludzie, któ-
rzy wracali wieczorem z miasta, opowiadali,
¿e Niemcy zbombardowali dworzec kolejo-
wy i inne miejsca, ¿e s¹ zabici i ranni. Za-
czê³a siê wojna.

Dziwi³em siê, ¿e rodzice oddali tego ko-
nia, tak potrzebnego w gospodarstwie rol-
nym. Mo¿na go by³o schowaæ, mo¿na go
by³o w nocy zaprowadziæ do fabryki dro¿d¿y.
Ale nikt o tym nie my�la³. Obowi¹zek patrio-
tyczny wype³nili bez zwlekania.

Mojego ojca nie od razu wziêli do wojska.
Jeszcze na dworcu £yczakowskim poma-
ga³ w ³adowaniu siê 14 pu³ku U³anów Jaz³o-
wieckich, bo by³ z nimi zaznajomiony. Za-
brali go, nie pamiêtam dobrze, 3 albo 4
wrze�nia do 40 pu³ku piechoty we Lwowie.

I znowu noc. Mama mnie budzi, ¿ebym
siê po¿egna³ z ojcem. Tato by³ na ganku, ju¿
w nowym mundurze. Przycisn¹³ mnie, a za-
pach wyprawionej skóry pozosta³ mi na ca³e
¿ycie. Ojciec poszed³ na stacjê kolejow¹
Podzamcze, gdzie pu³k siê ³adowa³ do obro-
ny Warszawy.

Potem by³y t³umy ludzi uciekaj¹cych na
wschód. A wrzesieñ by³ gor¹cy tego lata.
Pamiêtam grupê ludzi odpoczywaj¹cych pod
nasz¹ star¹ brzoz¹. Jeden starszy cz³owiek
wyzu³ siê z butów, bose nogi opar³ o drzewo
i przeklina³ � ¿eby tego Hitlera szlag trafi³!
Dla mnie by³o dziwne, ¿eby tak przeklina³
cz³owiek wygl¹daj¹cy na inteligenta. Ucie-
kaj¹cych by³o coraz wiêcej. Mieszkali wszê-

dzie: w szopach, stodo³ach. Jednego dnia
ukaza³o siê du¿o koni przez nikogo nie pil-
nowanych. Ludzie rzucili siê je ³apaæ, bo nie
by³o czym pracowaæ na gospodarstwie.

Ci ze stodo³y wywo³ywali duchy. Nas
dzieci wypêdzili, a na stole napisali alfabet,
z domu wziêli talerzyk. Potem opowiadali,
¿e wywo³ywali Pi³sudskiego, ale on powie-
dzia³, ¿eby mu daæ spokój.

Ludzie nie wierzyli, ¿e to koniec Polski.
Uciekali do Rumunii i tam bêd¹ dalej wal-
czyæ � my�leli. Ale prawda okaza³a siê bar-
dzo przykra dla nas Polaków. My�my uciekli
z Krzywczyc Ma³ych1 do Srok Lwowskich2,
a potem do Podlisek3, bo bali�my siê pozo-
staæ na przedmie�ciu Lwowa, jakim by³y
Krzywczyce. Ciê¿kie walki toczy³y siê na
Zboiskach4 z Niemcami, którzy otoczyli
Lwów, by nie dopu�ciæ pomocy dla obroñ-
ców miasta. Zginê³o wtedy bardzo du¿o
polskich ¿o³nierzy. W samym Malechowie5

zginê³o ich 76 i tam zostali pochowani przez
mieszkañców. Mój dziadek, który przy tym
by³, opowiada³, ¿e jeden z poleg³ych mia³
fotografiê w tak zaci�niêtej d³oni, ¿e nie da³o
siê jej wyj¹æ. Widocznie kiedy upad³, wyci¹-
gn¹³ i patrzy³ na ni¹, a umieraj¹c zacisn¹³
z bólu czy �miertelnego spazmu.

Widzieli�my tych ¿o³nierzy, gdy szli przez
Sroki Lwowskie po obu stronach drogi.
Dawali�my im piæ i pytali�my, dok¹d id¹.
Mówili, ¿e do Lwowa, ale chyba ¿aden
z nich tam nie doszed³. W Zboiskach pole-
g³o oko³o tysi¹ca, tak samo w Ho³oskach6,
Brzuchowicach7, Jasienicy8 i innych miejsco-
wo�ciach.

W Podliskach, gdzie mieszkali�my przez
kilka dni, znowu widzia³em t³umy ludzi, któ-
rzy uciekali na wschód. Którego� dnia prze-
je¿d¿a³o auto i rozdawali gazety. By³o tam
napisane, ¿e Westerplatte jeszcze siê bro-
ni, a to by³o prawie nie do wiary.

By³y wypadki obdzierania ¿o³nierzy
z ubrañ, szczególnie z butów. Widzia³em,
jak �ci¹gali z ¿o³nierza takie buty artyleryj-
skie, z cholewami do kolan. ¯o³nierz krzy-
cza³ i prosi³, ¿e ma daleko do domu, mia³
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e Adolf Wis³owski

Co zapamiêta³em
Wspomnienie z koñca 1939 roku
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Msza ¿a³obna
w katedrze
nowojorskiej
Uklêk³o tysi¹ce ludzi
I w ³ukach modli siê tumu:
Daj nam to, Bo¿e zrozumieæ
I w uniesieniu ogarn¹æ
Na co ju¿ nie ma rozumu.

Modlimy siê za porwanych, za umêczonych,
za zmar³ych,

Nad Amu-Dari¹, Irtyszem i na odludziach
Syberii,

Na Nowej Ziemi, gdzie znik³o siedem
tysiêcy wiêzionych

Na tych przestrzeniach podobnych do
niewymiernej przepa�ci,

W któr¹ zepchniêto miliony i w której skarga
zamar³a,

Chocia¿ ten chora³ straszliwy, gdyby
wybuchn¹æ mia³ z gard³a,

Porazi³by uszy �wiata.

Modlimy siê za niewinnych.

Bo¿e, co� walkê z ciemno�ci¹
Nakaza³ hufcom anio³ów,
Który� odebra³ bezbronnym
Ostatni od boku bagnet
I z lufy ostatni o³ów.

Modlimy siê za ¿o³nierzy, ¿o³nierzy Wilna
i Lwowa,

Pojmanych w napa�ci z ty³u, zdradzieckiej
i judaszowej,

Kiedy nie mieli ju¿ nawet okrutnych praw
ka¿dej wojny,

Która pozwala zabijaæ, aby samemu
nie zgin¹æ,

¯o³nierzy w ³agrach �miertelnych, ¿o³nierzy
w bagnach zatrutych,

¯o³nierzy w lodach kamiennych, ¿o³nierzy
bitych i skutych,

¯o³nierzy naszej wolno�ci.

Modlimy siê za niewinnych.

Daj poznaæ z³o i nie pytaæ
Czemu siê nigdy nie zmienia,
Bo¿e, co� wszystkim najlepszym
nad u³omno�ci¹ doczesn¹
Sta³ siê ludzkiego sumienia.

Modlimy siê za najbli¿szych, imiona marzn¹
nam w ustach,

Za wywiezionych w poci¹gach nie wiedzieæ
w jakim kierunku,

Za utraconych bez wie�ci w pustkowiach,
na osiedleniu,

W jurtach, gdzie siostra jest nasz¹ matk¹
kirgiskich bêkartów,

W stepach, gdzie plewy po¿ywnej dzieci
szukaj¹ w nawozie,

Za bezimienn¹ kalwariê w codziennej,
conocnej grozie

Prze�ladowanych uparcie.

Modlimy siê za niewinnych.

Lekarzu, co� trêdowatych
Z cielesnej oczyszcza³ skazy,
Spójrz, jak ich los odcz³owiecza,
Omdla³ych z g³odu, gin¹cych
Od nieleczonej zarazy.

mazurski akcent. Jeden siedzia³ na nim i bi³
go, a drugi ci¹gn¹³ za buty. ¯o³nierz mia³
czerwone, odparzone nogi, bo przez kilka
dni tych butów nie zdejmowa³. Ko³o wioski
pozosta³a cysterna z benzyn¹, a wiêc
w ka¿dej cha³upie sta³y wiadra i rozmaite
naczynia nape³nione benzyn¹. Opony aut
r¿niêto na podeszwy do butów.

W Podliskach zobaczy³em, jak do patro-
lu niemieckiego jad¹cego na motocyklu

wybieg³ na pó³ ogolony cz³owiek, który siê
z Niemcami wita³ bardzo serdecznie. Oka-
za³o siê, ¿e to szpieg niemiecki, który prze-
chowywa³ siê we wsi. Niemcy zrzucali na
spadochronach du¿o swoich szpiegów. Ja
to widzia³em na ³¹kach miêdzy Srokami
a Krzywczycami, gdy poszed³em z krow¹,
ale nie wiedzia³em, co to jest i kto.

Wracaj¹c z Podlisek ju¿ po przyj�ciu
Niemców do Srok, zobaczyli�my krasno-
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Modlimy siê za mêczarnie chorych bez dachu
nad g³ow¹,

Tych, którym szkorbut zagnoi³ usta zgni³ymi
dzi¹s³ami,

Tych, którym nogi opuch³y sine i bose
na mrozach,

Tych, co w gor¹czce tyfusu na pró¿no jêcz¹
o napój,

Tych, nad którymi siê ka¿dy wszêdzie
i zawsze pochyli,

A których tam nawet w �mierci, w ostatniej
mêczeñskiej chwili

Opu�ci³ Samarytanin.

Modlimy siê za niewinnych.

�wiat³o nad ziemi¹ rodzinn¹,
Blasku zachodów i wschodów!
Przebij ten mrok niepojêty,
Co czarn¹ spada powiek¹
Na oczy Twoich narodów.

Modlimy siê za Polaków, mêczonych, bo byli
z Polski,

Za ¯ydów rozstrzeliwanych, bo mieli z nami
ojczyznê,

Za Ukraiñców zes³anych, bo�my pospo³u siedli,
Za wszystkich bli�nich po kraju, po ojcach ich

i po matkach,
Za owoc tej samej ziemi, ludzi tej samej

przyrody
I chleba tego samego, ognia powietrza i wody,
Za wszystkich z naszego domu.

Modlimy siê za niewinnych.

Us³ysz nas, Panie, i zbaw ich,
Którzy wyzbyci wolno�ci,
Obezw³adnieni przemoc¹,
¯ycia nie maj¹ w³asnego
I grobu dla w³asnych ko�ci.

Modlimy siê za nich wszystkich, st¹d, gdzie
siê modliæ mo¿emy,

Gdzie wolno�æ pozwala my�leæ my�lom
ka¿dego cz³owieka

I serce bije tym ruchem, którym� je popchn¹³
do ¿ycia �

Panie �wietlisty w ciemno�ci, dobro ludzkiego
sumienia,

Modlimy siê st¹d do Ciebie, prosimy �wiêtej
opieki,

Bo¿e, co� Polskê sw¹ tarcz¹ przez liczne
s³ania³ wieki,

Wyprowad� lud swój z niewoli.

Najwybitniejsi poeci emigracji wspó³czesnej.
Antologia. Wybra³ Stanis³aw Lam. Pary¿ 1951,
s. 132�135.

armiejców, a tak¿e grupy ¿o³nierzy, którzy
w mundurach bez pasów szli omijaj¹c Sroki,
bo tam by³o niebezpiecznie dla polskich ¿o³-
nierzy. Niektóre grupy nios³y czerwone cho-
r¹giewki, i takich bolszewicy ³atwo przepusz-
czali. Na koñcu Srok Lwowskich, w stronê
wsi Prusy, by³ folwark, który nale¿a³ do Sto-
jowskiego, i tam czerwonoarmi�ci wy³apywali
oficerów. Jednego z oficerów, który jecha³ na
motocyklu, rozebrali do bielizny i na koniach

gonili za nim i strzelali. On ucieka³ po pa-
stwisku i chowa³ siê za pas¹ce siê tam kro-
wy. W tym czasie nadesz³a moja ciocia
Helena Kostecka-Chomia. Ten oficer do niej
dolecia³ i krzycza³, ¿e jest niewinny, i ¿eby
go ratowaæ. Bandyci na koniach zastrzelili
go na tym pastwisku i tam zakopali. Do nie-
dawna by³a tam mogi³a, ale teraz s¹ ogrody
i coraz mniej �wiadków. Jeszcze ¿yje moja
kuzynka Irena Czuczman, która to widzia³a.
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... Gdy Tatu� mia³ ju¿ porz¹dne auto,
zaraz zaczê³o siê je¿d¿enie do Sozañskich
do Mszañca (za Tarnopolem). Przewa¿nie
je�dzili�my do nich na Zielone �wiêta. Nie-
zbyt dok³adnie pamiêtam te wyprawy, ale
zapamiêta³am, ¿e zaraz
po miniêciu £yczakow-
skiej rogatki, zaczynano
mówiæ o Zadwórzu.

W 1920 roku, nied³u-
go po uporaniu siê z in-
wazj¹ ukraiñsk¹, runê³a
na Polskê nawa³a bolsze-
wicka, kieruj¹c siê dwo-
ma skrzyd³ami, na War-
szawê i na Lwów. Do
obrony kraju stanê³y obok
armii regularnej tak¿e Ma-
³opolskie Oddzia³y Ochot-
nicze. Na Lwów szed³
marsza³ek Budionny na
czele dywizji kawalerii ko-
zackiej. Trwoga pad³a na
Lwów. Naprzeciw wy-

Powrócili�my do Krzywczyc, a tam
o ma³o nie sta³a siê tragedia. Bolszewicy
chcieli rozstrzelaæ naszego dziadka Karola
Kosteckiego i dopiero pro�ba i b³aganie s³u-
¿¹cej, ¿e to jest jej tato i nie pomieszczyk9

� to go uratowa³o. Bo tak rozstrzelali w Le-
sienicach10 ¿onê zarz¹dcy folwarku Mojze-
sowicza11 i kazali pochowaæ pod progiem
w piwnicy.

PRZYPISY
1 Krzywczyce � wie� po wschodniej stronie

Lwowa, za górnym £yczakowem, po³o¿ona
wzd³u¿ drogi biegn¹cej od £yczakowa na
wschód ku Glinianom. Tam, przy tzw. Trakcie
Gliniañskim, do dzi� mieszka autor.

2 Sroki Lwowskie � wie� pod Lwowem (na p³n.
wsch.), na wsch. od Zboisk. Odleg³o�æ od
Traktu Gliniañskiego � ok. 3,5 km na p³n.

3 Podliski � wie� pod Lwowem (na p³n. wsch.),
po³o¿ona na rozstaju dróg ze Lwowa do Ka-

mionki Strumi³owej i do Jaryczowa. Odleg³o�æ
od Traktu Gliniañskiego � ok 9 km na p³n.

4 Zboiska � niegdy� wie� pod Lwowem (na p³n.),
dzi� dzielnica miasta zabudowana blokami.
Po³o¿ona na rozstaju dróg z Lwowa do ¯ó³kwi
i do Kamionki Strumi³owej.

5 Malechów � wie� pod Lwowem (na p³n.), po-
³o¿ona przy drodze do Kamionki Strumi³owej.

6 Ho³osko Wielkie i H. Ma³e, niegdy� wsie pod
Lwowem (na p³n.), po³o¿one za Zamarstyno-
wem, dzi� zabudowane.

7 Brzuchowice � wie� pod Lwowem (na p³n.
zach.), znane letnisko.

8 Jasienica � chodzi zapewne o Ja�niska, wie�
na p³n. zach. od Lwowa (ok. 15 km). W latach
90. wzniesiono tam pomnik poleg³ych w obro-
nie Lwowa 1939 r.

9 pomieszczyk (ros.) � ziemianin.
10 Lesienice � wie� pod Lwowem (na wsch.),

po³o¿ona za £yczakowem, w s¹siedztwie
Krzywczyc.

11 Mojzesowicz � rodzina ormiañska.

szed³ oddzia³ 300
ochotników (...) pod
dowództwem rotm.
Zaj¹czkowskiego i
stawi³ opór czo³u ar-
mii bolszewickiej pod
Zadwórzem ko³o

Lwowa. Wprawdzie wszyscy zginêli, bro-
ni¹c siê do ostatniego wystrza³u, ale bol-
szewicy zniechêceni oporem zawrócili, re-
zygnuj¹c ze zdobywania Lwowa. Poci¹-
gnêli pod Warszawê, gdzie w³a�nie mia³y

siê rozstrzygn¹æ losy tej
wojny, wojny o przemarsz
rewolucji przez Polskê na
Europê. I sta³ siê �cud nad
Wis³¹�.

Za ka¿dym razem
skrêcali�my z szosy w le-
wo, gdzie widaæ by³o
wzgórze z gêstymi drze-
wami. By³ to cmentarz za-
dwórzañski. Wysiadali�my
i odwiedzali groby. I Tatu�
i Mamusia uczyli nas od
najm³odszych lat mi³o�ci
Ojczyzny i kultu tych, któ-
rzy swoim ¿yciem j¹ wy-
walczali. St¹d wyros³a
moja admiracja wojska,
dyscypliny i munduru...

Jadwiga Cieczkiewicz

Kochane lwowskie lata
F r a g m e n t  p a m i ê t n i k a
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Dialog polsko-ukraiñski jest trudny,
zw³aszcza gdy obie strony prezentuj¹
równoleg³e badania historyczne dotycz¹-
ce II wojny �wiatowej. Wydaje siê, ¿e jest
pole badañ umo¿liwiaj¹ce obiektywno�æ,
mniej podatne na emocje, które daje
szansê na zbli¿enie stanowisk i wspólne
wnioski. W dialogu polsko-ukraiñskim ta-
kim polem jest problematyka kultury,
a szerzej cywilizacji, przy za³o¿eniu ¿e ba-
dawcza komparatystyka nie ma ukrtych
celów politycznych.

Konferencja Kraków i Lwów w cywilizacji
europejskiej zorganizowana przez Miêdzy-
narodowe Centrum Kultury w Krakowie
w listopadzie 2002 r. mog³a du¿o wnie�æ do
tego dialogu. Czy wnios³a? l tak i nie. Opu-
blikowane pe³ne materia³y konferencji (ksi¹¿-
ka o tym samym tytule wysz³a z koñcem
ubieg³ego roku pod redakcj¹ naukow¹ prof.
Jacka Purchli) nasuwaj¹ szereg refleksji, je-
¿eli chodzi o merytoryczn¹ zawarto�æ, jak
i dobór referentów i panelowe dyskusje. Ty-
tu³ konferencji nie okre�li³, czy mia³a byæ
po�wiêcona roli obu miast w przesz³o�ci,
czy w przysz³o�ci, a to jest ró¿nica, zw³asz-
cza w odniesieniu do Lwowa. Autorzy
w wiêkszo�ci wybrali czas przesz³y, ale
z nawi¹zaniem do wspó³czesnego status
quo obu miast, przy czym nie ukrywano nie-
pokoju, czy nowa unijna granica Polski nie
odetnie Lwowa od Europy. Tego odciêcia
obawia siê bardzo grupa publicystów ukra-
iñskich zwi¹zanych z czasopismem lwow-
skim �JI� (notabene wspó³finansowanym
przez niemieck¹ fundacjê Heinricha Bolla).

We wstêpie do ksi¹¿ki prof. J. Purchla
wyrazi³ zreszt¹ ¿yczenie, by konferencja by³a
po�wiêcona wspólnej historii obu miast, ich
wk³adowi w kulturê Europy �rodkowej i mo¿-
liwo�ci wspó³pracy w przysz³o�ci. Podkre�li³
wa¿no�æ dialogu polsko-ukraiñskiego w kie-
rowanym przez niego Centrum. Ale � ¿e nie
ma pojednania bez prawdy � warto j¹ po-
szukaæ w przedstawionych referatach. Nie-
które zosta³y ju¿ omówione przez redakcjê
�Cracovia�Leopolis� (nr 2/2003, s. 50�52)
jeszcze przed opublikowaniem ksi¹¿ki. Z au-
torów polskich by³y to referaty prof. J. Wyro-
zumskiego � historia Krakowa i Lwowa
w �redniowiecznej Europie, prof. J.M. Ma-
³eckiego � dzieje obu miast w epoce nowo-
¿ytnej, prof. A. Mi³obêdzkiego � o architektu-

rze jako wyrazie sto-
³eczno�ci Krakowa
i Lwowa, prof. Zdzis³a-
wa ¯ygulskiego jun.,
który z podtekstem
wcze�niejszej historii
omówi³ II wojnê �wia-
tow¹ w do�wiadcze-
niu obu miast.

Z autorów ukraiñ-
skich z krótkim ko-
mentarzem zamiesz-
czono niewielki frag-
ment referatu Lwów
w Europie �rodka
prof. J. Hrycaka z uni-
wersytetu lwowskie-
go. Mo¿e warto uzu-
pe³niæ go kilkoma
uwagami. Prof. Hrycak przedstawi³ historiê
Lwowa ab urbe condita i od razu �zadecy-
dowa³�, ¿e w roku 981 region Lwowa two-
rzy³ zachodnie pogranicze Rusi, przemilcza-
j¹c zupe³nie niewygodne dla strony ukraiñ-
skiej �ród³o � kronikê Nestora. W¹tpliwo�ci
budzi te¿ stwierdzenie, ¿e Lwów za czasów
ruskich mia³ status miasta. Nie ma ¿adnego
�ród³a dokumentuj¹cego lokacjê miasta
przez Daniela Halickiego, który za³o¿y³
obronny drewniany gród po naje�dzie mon-
golskim w 1244 r. Nie tylko zak³opotanie
mo¿e wywo³aæ opinia prof. Hrycaka, ¿e mia-
sto by³o nieprzerwanie zamieszka³e od koñ-
ca V w. i jest jedn¹ z najstarszych osad
�rodkowo-wschodniej Europy. Dziwi poda-
na przez niego informacja (w przypisie na
s.18 ksi¹¿ki), ¿e w XVI w. polska kultura
we Lwowie nie by³a s³owiañska ani katolic-
ka, zw³aszcza ¿e wkracza³a reformacja
i spor¹ czê�æ ludno�ci zaczêli stanowiæ pro-
testanci! Jest to sprzeczne nawet z opini¹
prof. Isajewycza, uczestnika konferencji,
który zgodnie z prawd¹ stwierdzi³, ¿e we
Lwowie nie by³o ró¿nowierców. Prof. Hry-
cak ograniczy³ siê tylko do Lwowa, koñcz¹c
historiê miasta na II wojnie �wiatowej, a do-
tykaj¹c spraw najbole�niejszych dla Pola-
ków, podsumowa³ je krótko, ¿e by³y to czystki
etniczne po obu stronach. Wed³ug niego
wspó³czesny Lwów � jednolity etnicznie i kul-
turowo � ma wiêksze szanse na odrodzenie
ni¿ zsowietyzowane miasta wschodniej
Ukrainy.

Danuta Nespiak

KrakKrakKrakKrakKrakówówówówów
i Lwówi Lwówi Lwówi Lwówi Lwów
w cywilizacjiw cywilizacjiw cywilizacjiw cywilizacjiw cywilizacji
europejskiejeuropejskiejeuropejskiejeuropejskiejeuropejskiej
a ukraiñskiea ukraiñskiea ukraiñskiea ukraiñskiea ukraiñskie
szukanieszukanieszukanieszukanieszukanie
to¿samoœcito¿samoœcito¿samoœcito¿samoœcito¿samoœci
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Krótka wzmianka do-
tyczy³a referatu Myko³y
Riabczuka. Jest to jeden
z najbardziej reprezenta-
tywnych autorów opinio-
dawczego czasopisma
�JI�, krytyk literacki, t³u-
macz, absolwent poli-
techniki lwowskiej (ur.
1953 na Wo³yniu). Wyg³o-
si³ referat pt. Lwów i Kra-

ków w nowej Europie. Wed³ug niego nowej
lwowskiej to¿samo�ci �rodowisk Intelektual-
nych nie kszta³tuje ju¿ etos UPA ani walki
z Polakami o Lwów, lecz mitologizowane
wyobra¿enia o wielokulturowo�ci Lwowa
i przynale¿no�ci do Europy, do której zaw-
sze nale¿eli i do której musz¹ wróciæ. Lwów
wyrós³ na symbol innej Ukrainy, bardziej
prawdziwej i europejskiej, i jest powo³any
do szczególnej roli w odrodzeniu kraju. Guru
filozofii lwowskiej Riabczuka to Jurij Andru-
chowycz, pisarz ceniony na Zachodzie, rów-
nie¿ z krêgu �JI�. To on w poetyckiej wizji
odkry³ miasto, które jest zupe³nie inne ni¿
postsowiecki Lwów chamstwa i brudu, przy-
niesionego przez euroazjatyckich barbarzyñ-
ców, którzy wdarli siê do secesyjnych willi
i luksusu solidnych kamienic. Ani Riabczu-
ka ani Andruchowycza nie staæ (na razie?)
na przyznanie, ¿e ten inny Lwów to pejza¿
Lwowa polskiego z 1939 r., bo nawet je¿eli
wille czy kamienice nale¿a³y do mniejszo�ci
narodowych, a tak siê niekiedy zdarza³o, to
zamieszkiwa³a je elita zwi¹zana z polsk¹
kultur¹ miasta, a by³a to kultura europejska.
Tymczasem inny Lwów Andruchowycza,
przywo³any przez Riabczuka, jest nieauten-
tycznie europejski, jest zafa³szowany, bo to
miasto snu i marzenia, gdzie rozmawia siê
wy³¹cznie po ukraiñsku, wysy³a do niego
sygna³y o operze rockowej Stepan Bande-
ra, film Tarkowskiego, spacer po cmentarzu
£yczakowskim (?), nocna wyprawa po Ryn-
ku lwowskim.

Upadek Lwowa, który grupa ukraiñskich
intelektualistów widzi, to m.in. dziedzictwo
przesz³o�ci i dominacja postsowieckich ro-
syjskojêzycznych elit w Kijowie, cynicznie wy-
korzystuj¹cych patriotyczny entuzjazm gali-
cyjskich Ukraiñców. Riabczuk cytuje nawet
s³owa Jurija Szuchewycza, syna s³awnego
genera³a UPA, ¿e Ukraiñcom w okupowanej

przez Polaków Zachodniej Ukrainie wiod³o
siê lepiej ni¿ we w³asnym pañstwie, gdzie
rz¹dzi kryminalny element. Dlatego m³odzi
Ukraiñcy we Lwowie dystansuj¹ siê od Kijo-
wa i Wielkiej Ukrainy. Ale przedwczesne jest
mówienie o galicyjskim autonomizmie jako
powszechnej ideologii. Lwów i Kraków nale-
¿¹ do tego samego krêgu cywilizacji, ale Kra-
ków nie ma k³opotów z to¿samo�ci¹ (?!).
Natomiast z jej powodu cierpi Lwów, bo
w �wiadomo�ci Ukraiñców odgrywa dwoist¹
rolê z uwagi na punkt widzenia Wielkiej Ukra-
iny i samych wspó³czesnych Iwowian oszuki-
wanych politycznie przez Kijów. Dlatego ro-
dzi siê u nich poczucie zagro¿enia wzorco-
wo narodowej i niew¹tpliwie europejskiej to¿-
samo�ci. Narody, które jak Ukraiñcy i Polacy
rozwija³y siê d³u¿szy czas w warunkach bez-
pañstwowo�ci, fetyszyzuj¹ w³asn¹ kulturê
jako ostatni przytu³ek to¿samo�ci narodowej.
Przy ca³ym zrozumieniu i popieraniu prawa
Ukraiñców do w³asnego pañstwa, dziwi jed-
nak zrównanie tysi¹cletniej historii pañstwo-
wo�ci polskiej z okresem ksiêstwa halickie-
go i 13-lecia Ukrainy. Nie sposób zgodziæ siê
z takim pogl¹dem Riabczuka.

Ostatni z referatów komentowanych
w �Cracovia�Leopolis� by³ autorstwa Olek-
sandry Matiuchiny, filozofa z politechniki
lwowskiej. Przedstawi³a ona doskonale zna-
ny Polakom z autopsji opis codzienno�ci
okupowanego sowieckiego Lwowa. Ale jej
pogl¹dy ró¿ni¹ siê zdecydowanie od pogl¹-
dów Riabczuka i Andruchowycza. Np. od-
wil¿ chruszczowowska mia³a wp³yw na po-
wstanie oryginalnej kultury miejskiej Lwowa
i zwrócenie siê w kierunku przedsowieckiej
tradycji ukraiñskiej. Kultura ta wyra�nie pre-
zentowa³a swoj¹ odrêbno�æ, bo np. do odzie-
¿y wprowadzano elementy ludowego stro-
ju. Ale to co dla niej by³o odrodzeniem, An-
druchowycz wy�mia³, ¿e tzw. inteligencja
narodowa dokonywa³a sublimacji swej
ukraiñsko�ci poprzez wyszywane koszule,
a wszystko razem stanowi³o dla niego naj-
ohydniejsz¹ ze znanych mu odmian Soju-
zu. Matiuchina uwa¿a, ¿e wspó³czesny
Lwów jest centrum kultury ukraiñskiej
w najbardziej zeuropeizowanym wariancie
i nie zaanonsowa³a k³opotów z to¿samo�ci¹.

Zmienno�ci relacji Krakowa i Lwowa
w XIX i XX wieku po�wiêci³ swój referat prof.
J. Purchla. Komplementarno�ci obu miast
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w monarchii austriackiej zacz¹³ szkodziæ pa-
tent lutowy z 1861 r. i drogi rozwoju Krako-
wa i Lwowa rozdzieli³y siê a¿ do pocz¹tku
XX w. Kraków owiewa³ mit duchowej stolicy
narodu, za� Lwów, stolica Galicji, prze¿y-
wa³ okres dynamicznego rozwoju a¿ do roku
1914, ale z narastaj¹cym konfliktem polsko-
-ukraiñskim. W II Rzeczpospolitej Kraków
straci³ swoje ogólnonarodowe znaczenie,
a Lwów zachowa³ dynamikê i niezwyk³¹
prê¿no�æ �rodowiska urbanistyczno-archi-
tektonicznego. Konsekwencje II wojny �wia-
towej spowodowa³y najg³êbsze rozej�cie siê
dróg obu miast. Profesor zakoñczy³ swoje
wyst¹pienie pytaniem: czy nadszed³ ju¿
czas, by drogi te znów zaczê³y siê zbli¿aæ?

Najpowa¿niejszym referentem strony
ukraiñskiej � z racji stanowiska i dorobku
naukowego � by³ historyk prof. Jaros³aw Isa-
jewycz (ur. 1936 na Wo³yniu), na krakow-
skiej konferencji autor referatu Spo³eczeñ-
stwa dawnego Lwowa i Krakowa: ró¿ne ujê-
cia, ró¿ne tradycje. Isajewycz od 1959 r.
pracuje w Akademii Nauk Ukrainy, jest cz³on-
kiem zagranicznym PAN. Stwierdzi³ on, ¿e
w ukraiñskiej kulturze Lwów odgrywa³ g³ów-
n¹ rolê przy koñcu XVI w., oczywi�cie pomi-
jaj¹c czasy nowo¿ytne. Na prze³omie XVI
i XVII w. ruski Lwów mia³ ruskie zabytki, ru-
skie napisy i rusk¹ broñ. Historyk t e j  k l a -
s y  nie wymieni³ jednak, jaka przede wszyst-
kim architektura i jakiej proweniencji cha-
rakteryzowa³a renesansowy Lwów. Krakow-
ska sztuka natomiast odzwierciedla³a wed³ug
niego style srodkowoeuropejskie. A czy nie
w³oskie, florenckie, tj. zachodnioeuropej-
skie? W sztuce Lwowa Isajewycz widzi ory-
ginalne po³¹czenia postbizantynizmu z re-
nesansem i barokiem, a nadto wp³ywy bu-
downictwa ludowego i cerkwi. Takie uogól-
nienia o sztuce Krakowa i Lwowa rodz¹
pewne pytania. Czy mo¿na np. mówiæ o ma-
ria¿u z postbizantynizmem w ko�ciele Ber-
nardynów, stanowi¹cym stylowo po³¹czenia
manieryzmu w³oskiego i niderlandzkiego?
Wyj¹wszy cerkiew Wo³osk¹ � tylko malar-
stwo ruskie kontynuowa³o tradycjê bizantyj-
sk¹, a ono wszak nie by³o determinantem
pejza¿u XVII-wiecznego Lwowa. Wspomi-
naj¹c wspólne dla obu miast przywileje, hi-
storyk Isajewycz nie wymieni³ przywileju
nobilitacji z 1662 r. dla spo³eczeñstwa Lwo-
wa, który zrównywa³ miasto z Krakowem

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-
-HISTORYCZNY

BUBNISZCZE
Wie� w pow. doliñskim, wojew. stanis³a-

wowskim, w odleg³o�ci 12 km na zach. od
Bolechowa. Po³o¿ona w�ród lasów, u stóp
grzbietu Bieszczad Skolskich (bêd¹cych pro-
stopad³¹ odnog¹ g³ównego ³añcucha Bieszczad
Wschodnich � patrz CL 3/97), nad potokiem
M³ynówka, dop³ywem rzeki Sukiel. Parafia
rzym.kat. w Bolechowie, gr.kat. w Cisowie.

Po zach. stronie wsi na grzbiecie górskim
znajduje siê rezerwat skalny Bubniszcze (na
wys. ok. 700 m npm.) nale¿¹cy do nawiêk-
szych osobliwo�ci Karpat Wschodnich. Z³o¿o-
ny z zespo³u ska³ (zwanych Bo³dami), tworz¹-
cych dziedziniec ze �ladami nierozpoznanego
u¿ytkowania lub kultu i niewiadomej epoki
(prehistorycznej lub wczesno�redniowiecznej),
stanowi uczêszczan¹ atrakcjê turystyczn¹.

KRASNE (lwow.)
Wie� w pow. turczañskim, wojew. lwow-

skim, w odleg³o�ci ok. 30 km na p³d.wsch.
od Turki, nad potokiem Kwa�nianka, u stóp
pasma górskiego Do³¿ki (ponad 1000 m npm.,
wchodzi w sk³ad Gór Turczañskich � patrz CL
3/97). Parafia rzym.kat. w Turce, gr. kat.
w miejscu.

Za czasów I Rzeczypospolitej Krasne nale-
¿a³o do dóbr królewskich. Pierwsza wzmianka
historyczna pochodzi z 1441 r. Od XV w. ist-
nia³a tu parafia rzym.kat.

KRASNE (tarnop.)
Wie� w pow. z³oczowskim, wojew. tarno-

polskim, w odleg³o�ci 26 km na p³d. zach. od
Z³oczowa i 44 km od Lwowa. Przez wie� prze-
p³ywa potok Go³ogórka, dop³yw Pe³twi. Wys.
234 m npm. Parafia rzym.kat. w Kutkorzu,
gr.kat w miejscu. Stacja tzw. kolei ¿elaznej Ka-
rola Ludwika.

Za czasów I Rzeczypospolitej wie� nale¿a³a
do dóbr koronnych starostwa buskiego, od
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i Wilnem, a jego obywateli wyznania katolic-
kiego, ormiañskiego i greckiego ze szlacht¹
pod wzglêdem praw i tytu³ów. S¹dzi, ¿e
wspó³czesny Kraków nie utraci³ spu�cizny
wielokulturowo�ci (?), a we Lwowie dopiero
teraz m³odzi intelektuali�ci staraj¹ siê j¹ od-
tworzyæ w sposób sztuczny, lecz sympatycz-
ny. Ta opinie profesora wymaga sprostowa-
nia � owszem staraj¹ siê, unikaj¹c gdzie siê
da tradycji polskiej i przykrywaj¹c j¹ szczel-
nie w tzw. europejsko�ci.

W gronie ukraiñskim znalaz³ siê równie¿
prof. Bohdan Osadczuk, prezentowany przez
media polskie jako orêdownik pojednania
miêdzy obu narodami. Jego krótki referat pod
kokieteryjnym tytu³em Kiedy Kraków by³ sto-
lic¹ Ukrainy odstawa³ od tematu konferencji.
Co do cywilizacji europejskiej wniós³ u³amek
wojennego czasu, gdy nacjonalistycznie ukie-
runkowana ukraiñska inteligencja ze Lwowa
i innych miast okupowanej Ma³opolski
Wschodniej ucieka³a na Zachód via Kraków
l tam chwilowo znalaz³a przystanek. Tam zró¿-
nicowani politycznie Ukraiñcy (banderowcy,
melnykowcy, dzia³acze ruchu spó³dzielcze-
go � przy ¿yczliwo�ci Niemców � mogli utwo-
rzyæ kilka instytucji, m.in. Ukraiñski Komitet
Centralny, kierowany przez docenta Wo³o-
dymyra Kubyjowycza. Osadczuk s³owem nie
wspomnia³, ¿e Kubyjowycz nawi¹za³ w Kra-
kowie kontakt z Abwehr¹, ale poinformowa³
o jego memorandum do gubernatora Franka
o utworzenie dla Ukraiñców autonomii tery-
torialnej, taktownie przemilczaj¹c, i¿ Kubyjo-
wycz proponowa³ w nim przesiedlenie ludno-
�ci polskiej z Galicji.

Profesor Alois Woldan jest kulturoznaw-
c¹, pracuje na uniwersytecie w Passawie.
Jego referat Literacki mit Krakowa i Lwowa
w XX wieku � z uwagi na obfito�æ tekstów
o obu miastach � narzuci³ konieczno�æ wy-
boru i ograniczenia. Mitu krakowskiego szu-
ka³ w twórczo�ci T. Boya-¯eleñskiego, J. Ha-
rasymowicza, J. Maja, za� lwowskiego u J.
Wittlina, A. Ku�niewicza, S. Wasylewskie-
go, S. Lema, M. Hemara, A. Zagajewskie-
go. Znalaz³ go równie¿ u wspó³czesnych pi-
sarzy ukraiñskich � J. Andruchowycza, W.
Neboraka i pisz¹cej tylko po polsku Natalii
Otko. Ten niemiecki badacz uwa¿a, ¿e pisa-
rze ukraiñscy s¹ �wiadomi wielkiej tradycji
Lwowa i obchodz¹ siê z ni¹ �niekonwencjo-
nalnie�, a jako przyk³ad podaje jeden z wier-

szy Andruchowycza. S¹ to petyckie metafo-
ry na temat barokowego portretu Barbary
Langisch (notabene w³asno�æ przedwojen-
nego Muzeum Historycznego miasta Lwo-
wa), które pozwoli³y mu zbudowaæ mityczny
most miêdzy XVII a XX wiekiem oraz kultu-
rami � niemieckiej mieszczki w austriackim
Lembergu oraz ukraiñskiego poety po prze-
³omowym roku 1991, tj. roku proklamowa-
nia niepodleg³o�ci Ukrainy. Tak wygl¹da ten
niekonwencjonalny sposób obchodzenia siê
z wielk¹ tradycj¹ Lwowa.

Konferencji towarzyszy³a dyskusja panelowa,
która mia³a obracaæ siê wokó³ tematu Kraków
i Lwów: pomiêdzy prowincj¹ a metropoli¹. Nie
wnios³a nic oryginalnego. Dopowiadano szcze-
gó³y, potwierdzano opinie np., ¿e Ukraiñcy maj¹
k³opoty z to¿samo�ci¹, wnioskowano o przysz³o-
�ci z nadziej¹ i minorowo. By³a to taka minipod-
konferencja, daj¹ca okazjê wypowiedzi tym, któ-
rzy referatów nie mieli. Niektóre warto przedsta-
wiæ nie tyle z uwagi na profesjonalizm osób (ka-
p³an, dziennikarz, pisarz), co pewne podteksty
tych wypowiedzi. Ksi¹dz dr hab. S. Obirek przy-
zna³, ¿e Lwowa nie zna³ zupe³nie. �Wchodzi³� w to
miasto poprzez ludzi i ksi¹¿ki. Ludzie to ksiê¿a
grekokatoliccy, profesorowie: W. Mokry, J. Hry-
cak, J. Isajewycz i R. £u¿ny. Zatem poznawa³ sui
generis miasto ukraiñskie. Ale poznawa³ równie¿
Lwów umêczony. Jego znakami byli metropolita
A. Szeptycki, mylnie obdarzony przez ks. Obirka
godno�ci¹ kardyna³a, metropolita kardyna³ J. Sli-
pyj oraz S. Lem, A. Wat, Miriam Akiwa i wielu,
którzy w tym mie�cie �cierpieli, bali siê�. Wynika
z tego, ¿e ks. dr Obirek Lwowa w ca³ym jego
demograficznym i kulturowym kszta³cie zupe³nie
nie zna, mimo ¿e butelka z podobizn¹ Franz-Jo-
sepha przypomina mu Józefa Rotha. A ju¿ zupe³-
nie nie wiadomo, dlaczego prawos³awie jest bar-
dzo wa¿ne dla obu miast, bo dyskutant tego zu-
pe³nie nie uzasadni³.

Znany dziennikarz Leopold Unger, rodowity
lwowianin, od 1968 r. na emigracji, na przysz³e
relacje Krakowa i Lwowa mo¿e patrzeæ tak trochê
z lotu ptaka, aktualnie z brukselskiego nieba. Mówi³,
¿e odk³amanie historii to rzecz bolesna, ale to pod-
stawowy sk³adnik prawdziwej to¿samo�ci narodo-
wej. Ukrainie radzi³ stan¹æ przez lustrem, spojrzeæ
sobie w twarz i wtedy siê zacznie leczyæ z kom-
pleksu, bo Ukraina nie ma napisanej prawdziwej
historii. Je¿eli Unger jest takim gorliwym wyznaw-
c¹ prawdy w historii, to jego stwierdzenie, ¿e bez
¯ydów i bez Ukraiñców Lwowa po prostu nie by³o
i dlatego tamtego Lwowa ju¿ nie ma � wymaga
korekty (przejêzyczenie?). To bez Polaków Lwo-
wa po prostu nie by³o, a dope³nieniem tego bycia
byli ¯ydzi i Ukraiñcy, statystycznie przede wszyst-
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kim ¯ydzi. Oprócz tego o byciu Lwowem a¿ do
1939 r. decydowali równie¿ Ormianie, bo ich obec-
no�æ ma niezbywalne �wiadectwa w historii mia-
sta. I niewa¿ne, ¿e nie byli statystyczn¹ potêg¹, bo
ilo�æ nie �wiadczy o jako�ci.

Adam Zagajewski o�wiadczy³, ¿e o przysz³o�ci
obu miast nie potrafi nic powiedzieæ. Dla autora
s³ynnego wiersza Jechaæ do Lwowa najwa¿niejsze
s¹ tematy uniwersalne, które wymagaj¹ pamiêci
miejsc. Wspomnienia czy mity nale¿y zachowaæ,
bo one s¹ jakby tylko kolumnami tematów uniwer-
salnych. Lwów jest mityczny. Nale¿y widzieæ ostro
rzeczywisto�æ polityczn¹, je�dziæ do Lwowa takie-
go, jaki jest, i nie zapominaæ o micie, który jest
piêkny. Ta wypowied� poety w najg³êbszej intymnej
warstwie dotyczy historycznej substancji miasta
i jego fenomenu, który podobnie jak cz³owiek zo-
sta³ zabity w 1939 roku i pozosta³ jego piêkny mit.

Uczestnicy konferencji nie odpowiedzieli
w³a�ciwie, jaka by³a rola obu miast w cywi-
lizacji europejskiej ani nie okre�lili ich wk³a-
du do kultury Europy �rodkowej, której ist-
nienie zakwestionowa³ nawet jeden z dysku-
tantów (L. Unger). Referenci wybrali przede
wszystkim dla Lwowa przestrzeñ historycz-
n¹ jako temat wiod¹cy. U¿yteczne dla dal-
szego dialogu polsko-ukraiñskiego by³y ujê-
cia problemu, które ukaza³y zwi¹zki histo-
ryczne obu miast oraz rozej�cia siê ich
wspólnych dróg w czasach autonomii gali-
cyjskiej i po II wojnie �wiatowej. Wspó³cze-
sny Kraków i wspó³czesny Lwów s¹ niepo-
równywalne, bo Kraków zdo³a³ zachowaæ
swój genius loci, a Lwów go utraci³. Z uwagi
na zabytkow¹ substancjê swojej architektu-
ry wszelkie próby odtworzenia europejsko-
�ci miasta s¹ godne uznania. Ale s¹ pewne
warunki � rehabilitacja jego polskiego dzie-
dzictwa kulturalnego i nietraktowanie go jako
okupacji. Próby odsowietyzowania miasta,
by by³o wy³¹cznie centrum ukraiñskiej Ukra-
iny ze sztuczno-sentymentalnymi powrota-
mi do monarchii austriackiej, nie wskrzesz¹
ani jego wielokulturowo�ci, ani europejsko-
�ci, bêdzie kamiennym skansenem bez
duszy, w którym inteligent w wyszywanej ko-
szuli bêdzie denerwowa³ Andruchowycza.

Wielokulturowo�æ Lwowa rusko-¿y-
dowsko-ormiañska, a tak¿e w mikroskali
niemiecko-czeska, mie�ci³a siê w obsza-
rze kultury polskiego miasta. Dzisiejszy
Lwów nie mo¿e byæ tylko ukraiñski, bo
zmieni siê w �mieszne prowincjnalne
miasto z pretensjami do europejsko�ci.

XVII w. w posiadaniu ks. Jab³onowskich. Po
I rozbiorze Polski skonfiskowana razem z po-
zosta³ymi dobrami starostwa buskiego, zosta-
³a w 1788 r. zwrócona Wiktorii Franciszce Ja-
b³onowskiej jako ekwiwalent za zabrane jej do-
bra. W 2. po³. XIX w. w³a�cicielem by³ Micha³
Gnoiñski.

OLEJÓW
Po³o¿enie. Wie� w pow. z³oczowskim, wo-

jew. tarnopolskim, po³o¿ona 30 km na
p³d.wsch. od Z³oczowa, nad £opuszank¹ (do-
p³yw Seretu), na wys. 333 m npm. Okoliczne
z³o¿a kaolinu (nie najlepszej jako�ci) by³y wy-
korzystywane w XIX w. dla fabryk fajansów
w Lubczy, Potyliczu, Siedliskach i Gliñsku. Pa-
rafie obu wyznañ na miejscu.

Historia. W XVII w. wie� nale¿a³a do dóbr
Sobieskich. W otaczaj¹cych j¹ lasach polo-
wa³ w 1682 r. król Jan III podczas objazdu
swoich dóbr podolskich. Parafiê rzym.kat.
za³o¿y³ i uposa¿y³ w 1758 r. Stefan B³êdowski
h. Pó³kozic. W 1848 r. Micha³ Starzeñski,
ówczesny dziedzic Olejowa, powiêkszy³ fun-
dusz parafialny. Od Starzeñskich maj¹tek
przeszed³ w rêce Wodzickich. W 2. po³owie
XIX w. jego w³a�cicielem by³ Kazimierz Wo-
dzicki, znany w swoim czasie ornitolog, au-
tor kilku prac z tego zakresu i doskona³y
gospodarz (wprowadzi³ p³odozmian). Szcze-
góln¹ opiek¹ otacza³ zwierzynê le�n¹ oraz
ptactwo b³otne i polne. Miejscowa ludno�æ
oprócz uprawy roli zajmowa³a siê pszczelar-
stwem, co mia³o d³ugie tradycje, gdy¿ doku-
menty z czasów Sobieskich wspominaj¹ tu-
tejsz¹ pasiekê le�n¹, tzw. �Ba³aszówkê�. Trud-
niono siê tak¿e rzemios³em, by³o tu kilku
kowali, stelmachów, szewców i tkaczy, któ-
rzy wykonywali piêkne barwne werety. Z za-
k³adów przemys³owych czynne by³y w 2. po³.
XIX w. olejarnia, wytwórnia wapna i m³yn.
Wcze�niej przez pewien czas istnia³a tu fa-
bryka fajansu.

Zabytki. Ko�ció³ parafialny pw. �w. Micha³a
Archanio³a, murowany, zbudowany w 1848 r.,
konsekrowany w 1864 r. Naprzeciw ko�cio³a
krzy¿ kamienny z XVI w. Cerkiew parafialna
pw. �w. Miko³aja, murowana, i druga mniej-
sza, drewniana. W p³n. czê�ci wsi pod grun-
tem zwanym �Na sklepach� resztki sklepio-
nych piwnic.
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SYLWETKI

Wszyscy Czytelnicy zapewne wiedz¹
o wspania³ym sukcesie 84-letniej aktorki, któ-
ra w filmie Krzysztofa Krauzego zagra³a
mêsk¹ rolê Nikifora, a na tegorocznym 29.
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni zosta³a uznana za najlepsz¹ aktor-
kê i otrzyma³a za to Z³ote Lwy.

Nie bardzo rozumiemy, co maj¹ Lwy do
Gdyni, wiemy natomiast, ¿e dobrze trafi³y
nie tylko do znakomitej artystki, ale i wspa-
nia³ej lwowianki. Napisali�my w tytule: n a -
s z a  i mamy do tego pe³ne prawo, bo ak-
torka swoj¹ lwowsko�æ bardzo eksponuje.
Oto w naszym Archiwum Wschodnich Ma³o-
polan (ju¿ siê przydaje!) odszukali�my nu-
mer Magazynu � dodatku do �Gazety Wy-
borczej� z 2 III 2000, gdzie znalaz³a siê d³u-
ga rozmowa K. Bielas z Krystyn¹ Feldman.
Pierwsz¹ czê�æ tego tekstu pozwalamy so-
bie przedrukowaæ ni¿ej.

KB. W roku 1937, od razu po ukoñczeniu przez
Pani¹ szko³y teatralnej, dyrektor Janusz Warnecki
zaanga¿owa³ Pani¹ do Teatru Miejskiego we Lwo-
wie. A wiêc w roku 1939, kiedy do zajêtego przez
Armiê Czerwon¹ Lwowa ucieka³o przed Niemcami
wielu aktorów, by³a Pani w centrum kulturalnych
wydarzeñ. Co siê dzia³o w teatrze?

KF. Nie wiem, bo natychmiast siê wycofa³am.
Przysz³am do teatru, natrafi³am na jakie� wielkie

NASZA PANI
NIKIFOR

zebranie, na którym odczytywano wiernopoddañ-
czy list do Stalina. Odwróci³am siê na piêcie
i wysz³am. I to na d³ugo. Do pracy wróci³am do-
piero w roku 1944.

KB. Kto go odczytywa³, podpisywa³?
KF. Proszê nie pytaæ. Nie przejdzie mi to przez

gard³o. Powiem tylko, ¿e Andrzej Szalawski te¿
odwróci³ siê na piêcie i wyszed³. [...] Wtedy we
Lwowie, za tzw. pierwszych bolszewików, ja zupe³-
nie od¿egna³am siê od teatru. Nawet nie wiem, co
tam siê dzia³o. Dyrektorem zosta³ chyba jaki� Ukra-
iniec, du¿o do powiedzenia mia³a Wanda Wasilew-
ska [...]. Po prostu przyszed³ ukaz i wszystko siê
zmieni³o. Ale ja chcia³am byæ od tego jak najdalej.

KB. Nikt nic nie opowiada³?
KF. Wtedy zaczê³y siê wywózki inteligencji.

Kto tam my�la³ o teatrze... Ka¿dy kombinowa³
tylko, jak tu z g³odu nie zgin¹æ. Uwa¿a³, ¿eby go
na Sybir, do bia³ych nied�wiedzi nie wywie�li. Poza
tym prze¿ywali�my straszliw¹ rozpacz po utracie
ojczyzny, wolno�ci. Wszystko to siê na nas zwa-
li³o. Szczególnie dotkliwie odczuwa³a to m³odzie¿
wychowywana w duchu patriotycznym, do której
nale¿a³am. Chcieli�my tylko byæ jak najdalej od
bolszewików.

Wróci³am do teatru po okupacji niemieckiej,
w roku 1944, za tzw. drugich bolszewików. By³a
ju¿ straszna bieda. Pomy�la³am sobie � trzeba
wracaæ i graæ. Teatr wyrzucono z jego dawnej
siedziby i przeniesiono do bydynku teatru ¿ydow-
skiego, na ulicê Jagielloñsk¹. Ten teatrzyk by³
niewielki, salê mieli�my nabit¹ publiczno�ci¹.
Dyrektorem zosta³ Bronis³aw D¹browski. Tam za-
przyja�ni³am siê z nie¿yj¹cym ju¿, nieocenionym,
ukochanym Aleksandrem Bardinim.

KB. Co grali�cie w teatrze?
KF. Prawdziwy polski repertuar. Nawet We-

sele � naturalnie bez sceny z Szel¹. Ró¿ne ko-
medie, Moralno�æ Pani Dulskiej... Na scenê rzu-
cano zawsze z widowni bia³o-czerwone wi¹zanki.
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W ho³dzie dla polskiego s³owa, tak to rozumieli-
�my. Wystawiano te¿ chyba jak¹� sowieck¹ sztu-
kê, Misja Mister Perkinsa w krainie bolszewików
czy co� takiego. Na szczê�cie w niej nie gra³am.
Na polskie sztuki publiczno�æ reagowa³a po pro-
stu cudownie. I tak trwa³o do roku 1945, kiedy �
na mocy zarz¹dzenia ówczesnego ministra kultu-
ry Leona Kruczkowskiego � wyjechali�my, a w³a-
�ciwie nas wyjechano, do Katowic.

Kiedy dyrektor D¹browski obwie�ci³, ¿e ze-
spó³ ma wyjechaæ, wszystkich ogarnê³a rozpacz.
Ju¿ nic nie mieli�my, ale jeszcze by³ w nas patrio-
tyzm. Jak to? Dobrowolnie opu�ciæ Lwów? Ale co
by³o robiæ... Przyj¹æ obywatelstwo sowieckie?
I ju¿ nigdy nie wyjechaæ? To by³a rozpacz. Nie
tylko nasza. Kiedy wyje¿d¿ali�my, ludzie p³akali.
Na dworzec przychodzi³y rodziny, znajomi. Nie-
zbyt gromadnie, bo nie puszczali, ale przychodzili.
Po nas wyje¿d¿a³y opera, politechnika.

KB. Jak to siê odbywa³o? Czy wyje¿d¿a³ ca³y
teatr?

KF. Byli�my uprzywilejowani, wyje¿d¿ali�my
sk³adem osobowym, który dowióz³ nas w trzy dni.
Inni repatrianci podró¿owali po trzy tygodnie.
Poci¹g ci¹gle stawa³ i trzeba by³o robiæ sk³adkê,
¿eby maszynista pojecha³ dalej. Nas te¿ ci¹gle
gdzie� zatrzymywano, nie przepuszczali. Trwa³a
wojna. Pierwszeñstwo mia³o wojsko.

Ale naprawdê byli�mu uprzywilejowani. Dziê-
ki Lidce Kastori, pó�niejszej ¿onie dyrektora D¹-
browskiego, aktorce-organizatorce naszego wy-
jazdu*, zwolniono nas na przyk³ad z przymuso-
wego odwszenia, które trzeba by³o przej�æ chyba
po to, ¿eby broñ Bo¿e wszy radzieckich nie wy-
wie�æ. Lidka powiedzia³a, ¿e aktory nie maj¹ wszy
i nielzia ich do odwszalni. Poskutkowa³o. Dziêki
Lidce nie opuszcza³am Lwowa z ogolon¹ g³ow¹.

KB. A co czeka³o w Katowicach?
KF. Przede wszystkim pluskwy. [...] Wszêdzie

pa³êta³y siê stare poniemieckie bety. [...]
KB. Przenie�li Was gdzie�?
KF. [...] Przemieszkali�my tydzieñ w hoteliku,

gdzie pijani radzieccy ¿o³nierze dobijali siê do
drzwi � bo tu jest diewoczka i mo¿na siê pobawiæ.
Potem by³o kolejne straszne mieszkanie bez
ubikacji, w ogóle bez niczego. [...] Wytrzyma³am
w Katowicach � które nam, lwowiakom, wydawa-
³y siê jeszcze ohydniejsze � jeden sezon. Te sa-
dze, ten brud... Lwów, mimo zbezczeszczenia
przez bolszewików, by³ dalej �licznym miastem.

KB. A jak Was przyj¹³ teatr w Katowicach?
KF. Nie powiem, ¿eby to by³a sympatyczna

sytuacja. Przyjecha³ ca³y lwowski zespó³, ze trzy-
dziestu paru aktorów, zespó³ techniczny, admini-
stracyjny. Zrobi³o siê trochê ciasno. Lwowskie
przedstawienia grali�my w naszej obsadzie. Dy-
rektor D¹browski obj¹³ jednak ca³y teatr [...], wiêc
potem trochê siê wymiesza³o.

KB. Stosunki siê poprawi³y?

SASÓW
Po³o¿enie. Miasteczko w pow. z³oczow-

skim, wojew. tarnopolskim, po³o¿one w doli-
nie Bugu, 9 km na p³n.zach. od Z³oczowa.
Parafie obu wyznañ na miejscu.

Historia. Miasteczko za³o¿one w 1615 r.
przez Jana Dani³owicza h. Sas (st¹d przyjêta
nazwa miasta), wojewodê ruskiego, miêdzy
b³otami zwanymi Rakowica, na gruntach wsi
Komarów, nale¿¹cej do jego dóbr rodowych.
Król Zygmunt III nada³ miastu prawo magde-
burskie, a jego mieszkañcom liczne ulgi w po-
datkach. Ustanowi³ te¿ trzy jarmarki roczne
oraz targi tygodniowe. Nakaza³ te¿, by przez
Sasów przechodzi³y szlaki komunikacyjne ³¹-
cz¹ce najwa¿niejsze miasta od Kamieñca
i Lwowa po Sokal, Krzemieniec i £uck. Jan
Dani³owicz ufundowa³ przed 1628 r. pierwszy
drewniany ko�ció³ oraz parafiê rzym.kat., ery-
gowan¹ w 1631 r. Mieszkañcy Sasowa nie ko-
rzystali w pe³ni z praw, jakie dawa³y miejskie
przywileje, i d³ugo nie wybierali wójta ani bur-
mistrza. Pierwszego wójta ustanowili dopiero
w 1634 r. Teofila z Dani³owiczów i Jakub So-
biescy. Zosta³ nim do¿ywotnio, dla zas³ug
po³o¿onych dla miasta, s³awetny Sebastian
Bujnowski. W 1675 r. podczas wojny tureckiej
Tatarzy zdobyli istniej¹cy tu obronny zamek
i z³upili miasteczko. Król Jan III, który lubi³ siê
tu zatrzymywaæ, pomaga³ w odbudowie,
a chc¹c ul¿yæ mieszkañcom zakaza³ wojskom
stacjonowania w Sasowie. Królewicz Jakub,
który odziedziczy³ miasteczko po ojcu, rów-
nie¿ otacza³ je szczególn¹ opiek¹. Od Sobie-
skich Sasów przeszed³ do Radziwi³³ów, a na-
stêpnie do Starzeñskich. Dramatycznie w hi-
storii miasta zapisa³ siê rok 1868, kiedy
gwa³towny po¿ar dokona³ wielkich zniszczeñ.

Ludno�æ Sasowa zajmowa³a siê g³ównie
rzemios³em, gdy¿ ze wzglêdu na nieurodzajn¹
glebê rolnictwo by³o tu s³abo rozwiniête. Trud-
niono siê g³ównie garncarstwem, ale byli tak-
¿e blacharze, sitarze i tkacze. Wyrabiano rów-
nie¿ ³y¿ki drewniane. Od 1865 r. istnia³a fabry-
ka papieru, która pocz¹tkowo produkowa³a
papier pakunkowy. W 1868 r. w³a�ciciel fabry-
ki, niejaki Weisser, rozpocz¹³ tu wyrób bibu³ek
do papierosów, których du¿¹ ilo�æ sprzedawa³
w Austrii i na Wschodzie. Zatrudnia³ oko³o 250
robotników. Cz³onkowie licznej gminy ¿ydow-
skiej zajmowali siê wytwarzaniem szychowych
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Wspomnienie
o Marii Homme

3 III 1911–16 VI 2004

Pani¹ Homme pozna³am ju¿ po wojnie.
By³a nauczycielk¹ francuskiego, ale tak siê
z³o¿y³o, ¿e mnie nigdy nie uczy³a, zna³am
tylko kilku Jej uczniów. Pamiêtam, jak przy-
prowadza³a do ko�cio³a Marii Magdaleny
(przed jego zamkniêciem) staruszkê � za-
konnicê Sacre Coeur, matkê Baveu (nie rê-
czê za pisowniê nazwiska). Potem spotyka-
³y�my siê czasem u znajomych, zw³aszcza
w Brzuchowicach u pañstwa Sokolnickich.

Nie pamiêtam, kiedy po raz pierwszy
by³am w Jej mieszkaniu przy ul. �w. Miko³a-
ja, ale potem chodzi³am tam czêsto, zw³asz-
cza w czwartki, po mszy �w. do Mi³osierdzia
Bo¿ego, na której bywa³y�my regularnie.
Czê�æ drogi powrotnej przebywa³y�my tram-
wajem, ale potem ju¿ tylko na piechotê przez
Akademick¹, bo Pani Marii trudno by³o wcho-
dziæ i wysiadaæ z tramwaju. Na miejscu
nastêpowa³ rytua³ parzenia kawy. Pani Ma-
ria by³a jej wielk¹ mi³o�niczk¹, ale w czasie
Wielkiego Postu (i w inne postne dni) nie
pija³a jej. Mówi³a, ¿e jest to �post francuski�

KF. Nie. Lwowiacy trzymali siê razem. Ze
strony reszty czu³o siê dystans. Wspominam to
bardzo nieprzyjemnie. [...]

Pani Krystyna urodzi³a siê we Lwowie
w 1920 r. jako córka popularnego aktora Fer-
dynanda Feldmana oraz �piewaczki operet-
kowej Katarzyny Sawickiej. Po wyje�dzie ze
Lwowa z teatrem do Katowic � o czym sama
opowiedzia³a w za³¹czonym fragmencie roz-
mowy � i po krótkim pobycie na Górnym
�l¹sku przenios³a siê do Opola, potem do
Jeleniej Góry, nastêpnie spêdzi³a parê se-
zonów w Szczecinie, wiele lat w £odzi
i wreszcie � do dzi� � w Poznaniu. Jej mê-
¿em by³ znany aktor Stanis³aw Bryliñski.

Uwa¿ana jest za mistrzyniê aktorstwa
charakterystycznego. Chyba ta cecha spo-
wodowa³a niecodzienn¹ dla kobiety propo-
zycjê zagrania starego Nikifora? W jednej

z recenzji przeczytali�my, ¿e Krystyna Feld-
man w tytu³owej roli tworzy kreacjê, od któ-
rej przechodz¹ dreszcze. Fizyczne podo-
bieñstwo i �wietna charakteryzacja nie na
wiele by siê zda³y, gdyby nie cudowna zdol-
no�æ aktorki do ca³kowitej alienacji przed
kamer¹. Zapadaj¹c siê w sobie, w swoim
�wiecie, staje siê istot¹ bez to¿samo�ci
i w³a�ciwo�ci � postaci¹ niemal anielsk¹.
To Nikifor jako wcielenie sztuki czystej, po-
przez któr¹ przemawia do nas jaka� niewi-
dzialna si³a.

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka, te¿
z lwowskim, choæ do�æ odleg³ym odniesieniem:
film K. Krauzego otrzyma³ równie¿ nagrodê za
kostiumy, zaprojektowane przez Dorotê Roqueplo,
wnuczkê prof. Stefana �wie¿awskiego.

* Patrz CL 1/97

od ulubionej potrawy. Rzeczywi�cie, trudno
traktowaæ jako umartwienie post od miêsa,
gdy kto� miêsa nie lubi. W czwartki bywali
te¿ u Niej przyjaciele i dobrzy znajomi,
zw³aszcza pani H (nie ¿yje ju¿ od kilku lat),
która przyrz¹dza³a doskona³e zupki jarzy-
nowe. Osoba o go³êbim sercu i wielkiej
uczynno�ci. Pani Maria z wielkim ¿alem
przyjê³a jej �mieræ.

Imieniny obchodzi³a na Zwiastowanie.
Ale poniewa¿ to �wiêto przewa¿nie wypada
w Wielkim Po�cie, to go�cie imieninowi przy-
chodzili na Wielkanoc. By³a oczywi�cie
kawa, starannie parzona w przedwojennym
kawniczku, z czego najbardziej cieszy³a siê
sama Gospodyni po sze�ciotygodniowym
umartwieniu herbat¹.

By³a bardzo towarzyska i przyjaciele
czêsto J¹ odwiedzali, bo � jak sama mówi³a
� mieszka w takim punkcie, ¿e ka¿demu
jest �po drodze�, a do tego na parterze. Ale
nie tylko dlatego. Jej ¿yczliwo�æ i uczynno�æ
znane by³y powszechnie, nieraz nawet wy-
korzystywane. Ale to Jej nie zra¿a³o. Ludzie
dobrze siê czuli w Jej towarzystwie i to by³o
g³ównym powodem odwiedzin.

Nie sposób tu nie wspomnieæ o i�cie bo-
haterskim wyczynie Pani Marii � podró¿y do
Francji. By³y to lata 80., wiêc podró¿ taka
by³a czym� niezwyk³ym. Pani Maria mia³a
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tam przyjació³, jeszcze z czasów uniwersy-
teckich, gdy studiowa³a francusk¹ filologiê
i by³a zobowi¹zana (przez uniwesytet) do
spêdzania wakacji we Francji � dla nabra-
nia wprawy w konwersacji. Nie by³a zamo¿-
na, wiêc czas spêdza³a pracuj¹c jako bona
we francuskiej rodzinie, opiekuj¹c siê dzieæ-
mi. Kontakty przetrwa³y w postaci korespon-
dencji, a potem zaowocowa³y zaproszeniem,
przys³anym przez by³ego ucznia.

Ten i�cie szalony projekt Pani Maria trzy-
ma³a w sekrecie i dowiedzieli�my siê o nim
� grono przyjació³ � dopiero wtedy, gdy mia³a
ju¿ paszport zagraniczny i wymienione pie-
ni¹dze. W³osy stanê³y nam na g³owie. Pod-
ró¿ mia³a siê odbyæ samolotem z Moskwy
do Pary¿a, ale do Moskwy te¿ trzeba by³o
dojechaæ.

Na szczê�cie jednak mieszka³ tam zna-
jomy Michai³ £uniakow, który zaopiekowa³ siê
podró¿niczk¹. W Pary¿u na lotnisku oczeki-
wa³ dawny podopieczny sprzed pó³ wieku.
W rêku trzyma³ tabliczkê na patyku z wyka-
ligrafowanymi du¿ymi literami �François� (tak
siê umówili). Pani Maria od razu go zauwa-
¿y³a, choæ oczywi�cie poznaæ by³oby trudno.

Ta podró¿ to by³o marzenie Jej ¿ycia.
Odwiedzia³a Bretaniê (gdzie wtedy pracowa-
³a), by³a w Lourdes, ale najwiêcej czasu spê-
dzi³a w Pary¿u. Nawi¹za³a tam nawet kon-
takty towarzyskie w modlitewnej grupie star-
szych pañ, gdzie kto� nawet wzi¹³ J¹ za
Rosjankê (czêsta pomy³ka Francuzów), co
z naciskiem prostowa³a. Opowiada³a nam po-
tem o pewnych zmianach, które wprowadzo-
no w tekstach modlitewnych w porównaniu
z przedwojennymi. Na przyk³ad mówiono
Amen na zakoñczenie modlitwy (z akcentem
na ostatni¹ sylabê), a nie Ainsi soit-il.

Wraca³a podobnie, samolotem z Pary¿a
do Moskwy i pod opiek¹ ucznia � przesiad-
ka na samolot do Lwowa. Jedyny przykry
moment w ca³ej podró¿y nast¹pi³, gdy fran-
cuski samolot wyl¹dowa³ w nocy i Pani Maria
musia³a samotnie czekaæ na lotnisku do
rana, póki uczeñ po Ni¹ nie przyjedzie. Czu³a
siê strasznie zagubiona w obcym kraju. Ale
ca³a podró¿ nape³ni³a J¹ ogromn¹ satysfak-
cj¹ i nawet o�miela³a siê marzyæ o powtó-
rzeniu. To jednak siê nie spe³ni³o.

O latach powojennych wola³a raczej nie
mówiæ. Wówczas wiele dzieci sekretnie przy-
gotowywa³a do I Komunii �w.

koronkowych atar, czyli ozdób do ta³esów oraz
ko³nierzy do kitli.

Zabytki. Ko�ció³ parafialny pw. �w. Jana
Chrzciciela, murowany, zbudowany w 1868 r.
Cerkiew parafialna pw. Przemienienia Pañskie-
go z XVIII w., drewniana, uznawana za jeden
z najpiêkniejszych na Podolu okazów budow-
nictwa z drewna.

�lady obwa³owañ miejskich. Pa³ac, czas po-
wstania niewiadomy.

WE£DZIRZ
Wie� w pow. doliñskim, wojew. stanis³a-

wowskim, po³o¿ona 12 km na p³d. zach. od
Doliny, nad rzek¹ �wic¹. Parafia rzym.kat. ery-
gowana w 1846 r. z funduszu religijnego.
Ko�ció³ parafialny drewniany, konsekrowany
w 1868 r. W 2. po³. XIX w. w³a�cicielem ma-
j¹tku by³ B. Popper. Czynna by³a wówczas we
wsi fabryka cementu.

ZARUBIÑCE
Po³o¿enie. Wie� w pow. zbaraskim, wo-

jew. tarnopolskim, 7 km na p³d. zach. od Zba-
ra¿a. Parafia rzym.kat. w Opry³owcach, gr.kat.
w miejscu.

Historia. Pierwotnie Zarubiñce stanowi³y
w³asno�æ ks. Zbaraskich, pó�niej przesz³y do
Wi�niowieckich. W 1. po³owie XVII w. miesz-
ka³ tu poeta Samuel Twardowski, który dzier-
¿awi³ wie� od Wi�niowieckich. W 1648 r. po-
eta zaledwie zdo³a³ uciec przed Kozakami
Chmielnickiego i ocaliæ rêkopisy.

Zabytki. Dwór z XVII w., w którym miesz-
kaæ mia³ Samuel Twardowski. Cerkiew drew-
niana z 1732 r.

SPIS HASE£ S£OWNIKA
ZAMIESZCZONYCH W ROCZNIKU 2004

Bilcze Z³ote 1/04
Bolechów 2/04
Bubniszcze 4/04
Chocimierz 2/04
Dobrosin 2/04
D�winogród 1/04
Germakówka 1/04
Huta Pieniacka 1/04
Kolêdziany 1/04
Krasne (lwow.) 4/04
Krasne (tarnop.) 4/04
Kudryñce 1/04
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Emil Krcha
1894�1972

Urodzi³ siê przed 110 laty w Ka³uszu.
W latach 1919�25 studiowa³ na krakowskiej
ASP u T. Axentowicza i S. Kamockiego.
W latach trzydziestych przebywa³ we Fran-
cji, Belgii i Holandii, gdzie powsta³y jego
prace � krajobrazy i martwe natury o �wiet-
nych walorach kolorystycznych, interpretu-
j¹ce problemy malarskie ma³ych mistrzów
holenderskich.

Wspó³tworzy³ grupê artystyczn¹ �Zwor-
nik� (1928). Mia³ wiele wa¿nych wystaw
w okresie dwudziestolecia miêdzywojenne-
go, m.in. w Galerii Zborowskiego w Pary¿u.
W latach 1925�39 kierowa³ Ogniskiem waka-
cyjnym w Krzemieñcu, po wojnie (1946�50)
by³ wspó³organizatorem Wy¿szej Szko³y
Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu. W latach

Du¿o czasu po�wiêca³a turystom, któ-
rzy odwiedzali Katedrê. Prosi³ J¹ o to jesz-
cze ksi¹dz Ludwik Kamilewski: Mo¿e Pani
czasem co� opowie turystom? Bardzo chêt-
nie siê zgodzi³a, a by³o co opowiadaæ, tak¿e
z historii. Bywa³o, ¿e zaprosi³a kogo� z tury-
stów do siebie na kawê.

Z czasem grono przyjació³ zaczyna³o siê
wykruszaæ. Odesz³a pani Irena, jedna pani
Stasia, druga pani Stasia, wspomniana ju¿
pani Helenka. By³y to wszystko osoby, rzecz
prosta, niem³ode. Pani Maria wspomina³a je
ze smutkiem, ale pogodnie. Zdawa³a sobie
sprawê z tego, ¿e sama wkrótce do nich
do³¹czy. Nieraz powtarza³a, ¿e chcia³aby
umrzeæ, gdy dzieñ staje siê d³u¿szy, a nie
wtedy, gdy krótszy. Czemu Jej na tym zale-
¿a³o? Nie umia³a powiedzieæ. Ale i to ¿y-
czenie, podobnie jak podró¿ do Francji,
zosta³o uwzglêdnione w Niebieskiej Kance-
larii. Zmar³a 16 czerwca, gdy dzieñ siê jesz-
cze wyd³u¿a³. Do koñca, z ca³ym oddaniem,
opiekowa³ siê Ni¹ Staszek Ratyñski, on te¿
zajmowa³ siê pogrzebem. Pochowano J¹
w grobie Matki, tak jak sobie tego ¿yczy³a
(Cmentarz £yczakowski, pole 74). By³o spo-
ro ludzi, kilku ksiê¿y. By³o morze kwiatów
i wyj¹tkowo piêkna pogoda, jakby w niebie
te¿ siê cieszono, ¿e ju¿ do nich do³¹czy³a.

Niech odpoczywa w spokoju.
Jadwiga Jamróz (Lwów)

1950�65 prowadzi³ pracowniê malarstwa na
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.

By³ wytrawnym znawc¹ huculskiej sztu-
ki ludowej, znakomitym malarzem; stworzy³
w³asn¹ formu³ê polskiego koloryzmu. W�ród
jego uczniów jest wielu znanych artystów,
pedagogów akademii poznañskiej, wroc³aw-
skiej, krakowskiej. Obok malarstwa olejne-
go uprawia³ akwarelê. W tym zakresie osi¹-
gn¹³ oryginalne i wyj¹tkowe rezultaty.

Do ostatnich lat ¿ycia aktywnie uczest-
niczy³ w ¿yciu artystycznym, bra³ udzia³
w wystawach zbiorowych, mia³ wielkie wy-
stawy indywidualne m.in. we Wroc³awiu,
Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie. Jego
prace znajduj¹ siê w muzeach Krakowa,
Poznania, Bydgoszczy, Wroc³awia, Sanoka.
Zmar³ w Krakowie.

Wg biogramu w ksi¹¿ce S. Rudziñskiego Obrazy
czasu, Lublin 2001.

PAMIÊCI
MIECZYS£AWA OPA£KA

1 8 8 1 – 1 9 6 4
Poni¿szy tekst ukaza³ siê w �Stolicy� 34/

/64 (czy pamiêtamy to ciekawe pismo
z wczesnych lat powojennych?), po �mierci
znakomitego lwowskiego pisarza, historyka
kultury i obyczaju, bibliofila, pracownika
o�wiaty. Napisa³ go prawdopodobnie Teofil
Syga, ówczesny publicysta warszawski, ale
nazwisko to zosta³o jedynie rozszyfrowane
z inicja³ów T.S. Wspomnienie to �wiadczy,
i¿ o Opa³ku pamiêtano w powojennej Pol-
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sce, mimo ¿e czas i miejsce Jego najwa¿-
niejszych dokonañ dawno przeminê³y. W tym
roku przypad³a 40. rocznica �mierci Mieczy-
s³awa Opa³ka.

W maju 1964 zmar³ w Nowym S¹czu
w podesz³ym wieku (urodzony w 1881 r. we
Lwowie), choæ jeszcze w pe³ni si³ twórczych
� Mieczys³aw Opa³ek, znakomity badacz kul-
tury i dziejów ksi¹¿ki.

Z zawodu pedagog i dzia³acz o�wiatowy
(po ostatniej wojnie kurator okrêgu szkolne-
go)*, dramaturg, poeta (debiutowa³ w roku
1900), gawêdziarz, bibliograf � w z³otej ksiê-
dze kultury polskiej zapisa³ siê przede
wszystkim jako wybitny znawca dziejów
ksi¹¿ki polskiej i skrzêtny inwentaryzator
pami¹tek polskich.

Jego szeroki zakres zainteresowañ nie
pozwala nawet na wymienienie wszystkich
tytu³ów licznych jego prac, przyczynków
i esejów. Oto wiêc najwa¿niejsze z dziedzi-
ny ksi¹¿ki: Próba bibliografii polskich dru-
ków wojennych 1914�1915, Gdy Alkar ko-
cha³ Eminê. Obrazki z epoki biedermaierow-
skiej, Bibliofile lwowscy, Stare ksiêgi, stare
wina, Sto trzydzie�ci lat w�ród ksi¹¿ek, Echa
bibliofilstwa w poezji, Drzeworyt w czasopi-
smach polskich XIX stulecia, Ze wspomnieñ
bibliofila. A nadto prace o ekslibrisach, me-
dalach i plakietach, god³ach i barwach pañ-
stwowych, o szkolnictwie oraz piêkne ga-
wêdy obyczajowo-historyczne.

Jego przesz³opó³wiekowa dzia³alno�æ
literacka i publicystyczna w du¿ym stopniu
oddzia³ywa³a na szerzenie w spo³eczeñstwie
znajomo�ci i kultu ksi¹¿ki. By³ bowiem Mie-
czys³aw Opa³ek tak¿e znakomitym popula-
ryzatorem, obdarzonym talentem urodzone-
go gawêdziarza.

Pracuj¹c do ostatnich chwil swego ¿y-
cia, pozostawi³ wiele prac jeszcze nieopu-
blikowanych z zakresu pamiêtnikarstwa, kra-
joznawstwa i szerszych zagadnieñ kultural-
no-obyczajowych. Nieobca mu by³a i pro-
blematyka zwi¹zana z Warszaw¹; w�ród
prac znajduj¹ siê bowiem Warszawa � za-
rys historiografii oraz Warszawa w malar-
stwie, w grafice, w ilustracji.***

Opa³ek odznaczony zosta³ Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi (1931), Srebrnym Wawrzynem
Polskiej Akademii Literatury (1935) oraz na-
grod¹ za pracê badawcz¹ w dziedzinie wie-
dzy o ksi¹¿ce (1957). Na parê lat przed
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Laszki Go�ciñcowe 3/04
Laszki Królewskie 3/04
Laszki Murowane (miasto) 3/04
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Laszki Zawi¹zane 3/04
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Monasterzyska 1/04
Okopy �wiêtej Trójcy 1/04
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Trybuchowce (lwow.) 2/04
Trybuchowce (tarnop.) 2/04
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Wysuczka 1/04
Zarubiñce 4/04

SPISY HASE£ ZAMIESZCZONYCH
W POPRZEDNICH ROCZNIKACH:

1995�1996 CL 1/97 2000 CL 4/2000
1997 CL 1/98 2001 CL 4/01
1998 CL 1/99 2002 CL 4/02
1999 CL 1/2000 2003 CL 4/03

�mierci¹ Towarzystwo Przyjació³ Ksi¹¿ki ob-
darzy³o go godno�ci¹ Cz³onka Honorowego.

Kultura polska straci³a w Opa³ku zas³u-
¿onego pracownika, a liczni jego przyjacie-
le � cz³owieka prawego, który zawsze �pie-
szy³ potrzebuj¹cym z rad¹ i pomoc¹, który
ka¿demu s³u¿y³ chêtnie sw¹ wiedz¹ i do-
�wiadczeniem.

* Autor nie wspomina, ¿e do II wojny M. Opa³ek
by³ dyrektorem szko³y nr 8. im. Marii Magda-
leny we Lwowie.

** W ramach �Roku Lwowskiego� w grudniu
1994 r. w gmachu Biblioteki Jagielloñskiej
w Krakowie mia³a miejsce wystawa zorgani-
zowana przez krakowski oddzia³ Towarzystwa
Mi³o�ników Lwowa i KPW, po�wiêcona czte-
rem znakomitym bibliofilom lwowskim: F. Bie-
siadeckiemu, R. Mêkickiemu, M. Opa³kowi
i A. Semkowiczowi (patrz CL 1/95)

*** Autor zbyt ma³o zwraca uwagê na lwowsko�æ
Opa³ka i w wiêkszo�ci lwowsk¹ tematykê jego
prac.
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KAROL
ESTREICHER

1827–1908
Apelujemy ci¹gle do historyków o pod-

jêcie opracowañ s a g  wybitnych rodów
lwowskich i wschodnioma³opolskich,
które od wielu pokoleñ dawa³y naszej
Ziemi i ca³ej Polsce znakomitych oby-
wateli. Powo³ujemy siê przy tym na przy-
k³ady licznych opracowañ o rodach kra-
kowskich, przede wszystkim o Estrei-
cherach.

W³a�nie � ród to zas³u¿ony dla Krako-
wa od ponad dwóch wieków, ale ma on
tak¿e swoje lwowskie odniesienia. I to do�æ
istotne, bo dotycz¹ce najwa¿niejszego
prawdopodobnie cz³onka tej rodziny, Karo-
la seniora (dziadka Karola juniora, którego
sami dobrze pamiêtamy, bo zmar³ przed
niewielu laty). O Karolu seniorze napisano
wiele, ale tu pos³u¿ymy siê rysem biogra-
ficznym Heleny Byrskiej, opublikowanym
w �Dzienniku Polskim� 89/98, dodaj¹c to
i owo od siebie.

K a r o l  E s t r e i c h e r  (senior) to bi-
bliotekarz, bibliograf, historyk literatury, te-
atru i dramatu, t³umacz, pamiêtnikarz, wspó³-
organizator Akademii Umiejêtno�ci. Urodzi³
siê w 1827 r. w Krakowie jako syn Alojzego,
profesora botaniki na uniwersytecie krakow-
skim, oraz Antoniny z Rozbierskich, córki
prezesa s¹du l w o w s k i e g o. W Krako-
wie siê wychowa³ i ukoñczy³ studia prawni-
cze, ale s³ucha³ tak¿e wyk³adów z filozofii,
literatury, historii, a nawet fizyki. W owym
czasie jego najbli¿szymi przyjació³mi byli
bracia Dunajewscy: Albin, pó�niejszy biskup
krakowski i kardyna³ (patrz CL 2/2000),
i Julian, pó�niejszy profesor uniwersytetu
w Krakowie, obaj urodzeni w S t a n i s ³ a -
w o w i e. Po ukoñczeniu studiów podj¹³ |
K. Estreicher pracê w s¹dzie krakowskim.
W 1885 r. otrzyma³ propozycjê objêcia po-
sady asesora s¹dowego w e  L w o w i e.
H. Byrska cytuje opiniê Ambro¿ego Grabow-
skiego (przysz³ego te�cia Karola):

Lwów jest bez zaprzeczenia piêkniej-
szy od ubogiej naszej mie�ciny. Domy

wspania³e, bruki dobre i czysto�æ pochwa³y
godna. Od siebie Byrska dopowiada: Do-
dajmy, i¿ jest miastem weso³ym, ¿ywio³o-
wo siê rozwijaj¹cym, w którym powstaj¹
nowe instytucje kulturalne i naukowe (Osso-
lineum). Mieszkaj¹ we Lwowie Kornel Ujej-
ski, Mieczys³aw Romanowski, Karol Szaj-
nocha i inni. Estreicher znajduje tu grono
¿yczliwych sobie ludzi, zaprzyja�nia siê
m.in. z Antonim Ma³eckim oraz znaczniej-
szymi redaktorami pism, np. �Gazety Lwow-
skiej�, dla której pisze liczne artyku³y i re-
cenzje. Lata lwowskie � pisz¹ biografowie
Estreichera � przynios³y prze³om w jego
dzia³alno�ci naukowej. Maj¹c ju¿ pewien
dorobek w dziedzinie bibliografii i krytyki
teatralnej, wyda³ anonimowo ¿yciorys Mic-
kiewicza [...], który by³ pierwsz¹ autentycz-
n¹ i oryginaln¹, nadto napisan¹ przez Po-
laka, biografi¹ poety.

Lata lwowskie sta³y siê niezwykle owoc-
ne dla dzia³alno�ci naukowej Estreichera.
Tu powsta³y podwaliny najwiêkszego dzie³a
jego ¿ycia � b i b l i o g r a f i i  pi�miennictwa
polskiego, kontynuowanej zreszt¹ przez jego
syna i wnuka do czasów nam wspó³cze-
snych.

Niestety w 1862 r. Estreicher, zwabiony
obietnic¹ wydania bibliografii (dla której nie
znalaz³ do tego czasu edytora), przeniós³
siê do Warszawy na stanowisko podbiblio-
tekarza w Bibliotece Szko³y G³ównej oraz
wyk³adowcy bibliografii. Jego pobyt w War-
szawie zakoñczy³ siê w r. 1868, poniewa¿
sytuacja powsta³a tam po upadku powsta-
nia styczniowego nie dawa³a szans na dal-
sz¹ pracê po polsku nad polskim pi�mien-
nictwem. Wróci³ tedy do Krakowa i tu spê-
dzi³ dalszych lat 40 na stanowisku dyrektora
Biblioteki Jagielloñskiej. Wraz z rodzin¹
zamieszka³ w Collegium Maius, gdzie wte-
dy biblioteka siê mie�ci³a. Nie otrzyma³ jed-
nak nigdy katedry ani nie zosta³ profesorem
uniwersytetu.

Karol Estreicher mia³ 8 dzieci, w tym
dwóch synów-profesorów UJ. Najwa¿-
niejszy z nich � to niew¹tpliwie Stanis³aw,
o¿eniony równie¿ z lwowiank¹, Helen¹
Longchamps de Bérier. Byli rodzicami Ka-
rola juniora. To w³a�nie syn Stanis³aw
i wnuk Karol kontynuowali najwiêksze
dzie³o Estreichera seniora, we Lwowie roz-
poczête.

Antoni Grochal
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Z TAMTEJ
STRONY

DO CZEGO
DOPROWADZILI�CIE?

W �Rzeczpospolitej� 184/04 (sierpieñ)
znalaz³a siê obszerna, wstrz¹saj¹ca relacja
Mai Narbutt z wyjazdu do wsi Sokó³, tu¿ za
dzisiejsz¹ granic¹, oraz rozmów, jakie tam
przeprowadzi³a z Ukraiñcami i pozosta³ymi
Polakami. Obok ukraiñskiego Soko³a le¿a³y
wsie polskie Ostrówki i Wola Ostrowiecka,
unicestwione w sierpniu 1943, gdy w ci¹gu
kilku godzin u p o w c y zamordowali oko³o
tysi¹ca Polaków. Jedno ze wspomnieñ ¿y-
j¹cego tam Polaka:

Wysoki, zwalisty ch³op opowiada o wy-
darzeniach w Ostrówkach i Woli Ostrowiec-
kiej bez emocji. Ale jednak i jemu za³amuje
siê g³os, gdy mówi, jak zginê³a matka. I po
tylu latach pamiêta widok sze�cioletniej
dziewczynki, która poderwa³a siê po serii
strza³ów i zaczê³a biec w kierunku nie¿ywej
ju¿ matki. Upowiec strzeli³ do niej kilka razy,
pada³a, lecz ci¹gle podnosi³a siê z okrzy-
kiem �mamo�, a¿ wreszcie Ukrainiec dobi³
j¹ kolb¹ karabinu.

Po latach jest i druga strona medalu:
Kiedy w 1990 roku po raz pierwszy po

latach przyjechali tu dawni mieszkañcy
Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, nie poznali
rodzinnych miejsc. Wyszli z autokaru, po-
patrzyli na pustkê, która rozci¹ga siê tam,
gdzie by³y ich domy. Z okolicznych pól za-
czêli i�æ w ich kierunku ch³opi. W odruchu,
który jest wspólny wszystkim ocala³ym Po-
lakom z Wo³ynia, chcieli uciekaæ. Jednak
opanowali panikê. Stanêli twarz¹ w twarz
ze swymi dawnymi s¹siadami. Zaczêli krzy-
czeæ: � Mordowali�cie nas, spalili�cie na-
sze domy, rozgrabili�cie dobytek!

� Tak, tak by³o. Uciekli�cie w jednej ko-
szuli. Ale teraz ¿yjecie jak dziedziczka Kon-
czewska przed wojn¹. A my? Popatrzcie
na nas.

Nie stawiamy kropki nad i.

Obok opisanego reporta¿u doskona³y artyku³
Jerzego Jastrzêbowskiego: Szczerbaty u�miech
Ukrainy. Autor tak¿e rozmawia³ z Ukraiñcami. Oto
jego wra¿enia:

Wyniki kilkunastu rozmów by³y zaskakuj¹ce.
Poza lwowskim g³ównie �rodowiskiem spadko-
bierców tradycji UPA, Polacy nie s¹ ju¿ �aroganc-
kimi okupantami� ani �fa³szywymi panami�, wyno-
sz¹cymi siê ponad braæ ukraiñsk¹. Znani s¹ na-
tomiast jako pracodawcy dla dziesi¹tków tysiêcy
Ukraiñców je¿d¿¹cych do Polski na saksy. S¹
równie¿ zamo¿nymi turystami, zostawiaj¹cymi
pieni¹dze w ukraiñskich hotelikach i restauracjach.
Charakterystyczny przyk³ad: pokojówka, zara-
biaj¹ca w krzemienieckim hoteliku 200�300 hry-
wien miesiêcznie, z rozmarzeniem opowiada³a mi
o planach ponownego wyjazdu w roli gosposi do
Polski, gdzie w ubieg³ym roku p³acono jej zawrot-
n¹ sumê 600 z³otych miesiêcznie (tyle w Krze-
mieñcu otrzymuje kierownik oddzia³u banku).
Podobne historie, nawarstwiaj¹ce siê z roku na
rok i z rodziny na rodzinê, stanowi¹ prze³om
w postrzeganiu Polaków.

Inna wypowied� Ukraiñca:
Niech¿e Polacy, jako strona silniejsza, wyka-

¿¹ wiêcej wyrozumia³o�ci, cierpliwo�ci i dobrej woli
dla bardzo ju¿ umêczonego narodu ukraiñskiego.
Obustronne korzy�ci z takiego podej�cia do spra-
wy polsko-uktraiñskiej mog¹ okazaæ siê rewela-
cyjne, i to ju¿ w najbli¿szym pokoleniu.

Ciekawe, jakie korzy�ci mia³ na my�li? Nie
komentujemy.

Stanis³aw Sochaniewicz

Wydarzenia
u W �lad za notatk¹ z CL 3/04, w której
pisali�my o rozwalaniu g³owic renesanso-
wych kolumn przy montowaniu nowej �cianki
przedsionka w ko�cie bernardyñskim we
Lwowie (u¿ytkowanym dzi� przez bazylia-
nów) � co zilustrowali�my zdjêciem � kolej-
ny horror. Prasa donios³a o skuwaniu z nie-
których zabytkowych kamienic na lwowskim
Starym Mie�cie p³askorze�b i ornamentów,
gro¿¹cych odpadniêciem na g³owy prze-
chodniów. Problem rozwi¹zuje siê tak � po
prostu. Skutecznie.

Nic dziwnego. Kamienice przez dziesi¹tki
lat nie s¹ konserwowane, a je¿eli s¹ � to
w sposób skrajnie niekompetentny. Przyk³a-
dem nie tylko Czarna Kamienica, pomalo-
wana najpierw na szaro, a po protestach �
na nowo � na czarno. Tylko nie zwrócono
uwagi, ¿e dawna czerñ by³a szlachetna, bo
wynika³a z naturalnej patyny i wcale nie by³a
jednolita � mieni³a siê, a teraz jest ordynar-
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W Krakowie
i dalej

POMNIK OFIAR
LUDOBÓJSTWA

W 65. rocznicê zdradzieckiej napa�ci so-
wietów na Polskê, 17 wrze�nia 2004 r. na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odby³o
siê ods³oniêcie Pomnika Ofiar masowej rzezi
ludno�ci polskiej na Wo³yniu i w Ma³opolsce
Wschodniej w latach II wojny �wiatowej.

O pomniku tym wspominali�my ju¿ w po-
przednim numerze CL. Jego realizacja jest
zas³ug¹ Towarzystwa Pamiêci Narodowej im.
Pierwszego Marsza³ka Polski Józefa Pi³sud-
skiego w Krakowie, w szczególno�ci jego pre-
zesa Jerzego Korzenia (rdzennego krakowia-
nina). Organizatorzy przeszli �drogê przez
mêkê�, poniewa¿ czê�æ krakowskich radnych
nie chcia³a przepu�ciæ s³owa ludobójstwo. Do-
piero ¿yczliwa postawa Prezydenta Miasta
Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego przebi-
³a mur konformizmu. W g³osowaniu RMK zwy-
ciê¿y³a opcja za u¿yciem s³owa ludobójstwo.

Powstaje pytanie: dlaczego polskim dzia³a-
czom samorz¹dowym to s³owo prawdy przeszka-
dza³o? Czy wymordowanie z niebywa³ym okru-
cieñstwem paruset tysiêcy niewinnych ludzi, w tym
g³ównie kobiet, dzieci i starców, nie zas³uguje na
nazwanie ludobójstwem? Kto lub jaka idea nimi
powodowa³y? Czy tzw. pojednanie, którego
p r z e c i w n e  efekty rosn¹ z dnia na dzieñ?

Koordynatorem ze strony w³adz Miasta
by³ dyrektor Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Stanis³aw Dziedzic. Koszt re-
alizacji pomnika wyniós³ ok. 30 tys. z³, do
czego OK TMLiKPW do³o¿y³ swój �grosz�.

na. Zniszczone elementy kamienne ³ata siê
zapraw¹ � dotknê³o to m.in. zachowane de-
tale i obramienia, gotyckie i renesansowe.

Dodajmy nowe dzie³o sztuki architektonicz-
nej na placu Mariackim � co bêdzie z obecno-
�ci¹ Lwowa na li�cie UNESCO? I jeszcze
wa¿niejsze: co bêdzie z piêknem tego miasta,
z jego warto�ci¹ artystyczn¹ i kulturaln¹?

Uroczysto�æ ods³oniêcia pomnika po-
przedzi³a msza �w. ¿a³obna, odprawiona
w kaplicy cmentarza. Koncelebrze przewod-
niczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. infu³at Jerzy Bry-
³a, proboszcz parafii salwatorskiej. Druga,
p³omienna wypowied� nale¿a³a do ks. ka-
nonika Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego,
duszpasterza Ormian polskich.

Przy pomniku przemówi³ prezes J. Ko-
rzeñ, po nim Prezydent J. Majchrowski
i wiceprzewodnicz¹cy Rady MK Wies³aw
Misztal, a w imieniu wschodnioma³opolskich
wygnañców � Andrzej Chlipalski. W uroczy-
sto�ci wziê³a udzia³ rzesza mieszkañców
Krakowa, w tym przedstawiciele w³adz, �ro-
dowisk ekspatrianckich, AK, Sybiraków �
z pocztami sztandarowymi oraz m³odzie¿
szkolna z Gimnazjum im. Konarskiego.

Karol Odrycki

POST SCRIPTUM
W �Gazecie Wyborczej� z 18 IX pokazano

zdjêcie pomnika, a pod nim napis, którego tytu³
brzmi: 17 wrze�nia 1939 r. Poni¿ej napisano
o z³o¿eniu kwiatów przy symbolicznej mogile �
Pomniku Ofiar Komunizmu. Jeszcze ni¿ej wspo-
mniano o ods³oniêciu i po�wiêceniu pomnika
upamiêtniaj¹cego 61. rocznicê masowych rzezi
ludno�ci polskiej na po³udniowo-wschodnich
Kresach Rzeczypospolitej. Tylko ani s³owa
o prawdziwym sensie tego pomnika � ¿e chodzi
o ludobójstwo dokonane przez Ukraiñców. Ile dez-
informacji mo¿na zawrzeæ w jednym paronastoli-
nijkowym tek�cie?

Na nastêpnej stronie, w ramce, przedstawiamy
wypowied� naszego przedstawiciela, wyg³oszo-
n¹ w czasie uroczysto�ci ods³oniêcia pomnika.
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Czcigodny Ksiê¿e Infu³acie,
Panie Prezydencie Miasta Krakowa,
Panie Prezesie, organizatorze dzisiejszej
uroczysto�ci,
Szanowni Pañstwo!

Niech mi wolno bêdzie wypowiedzieæ parê
zdañ imieniem wschodnioma³opolskiej diaspo-
ry, imieniem rzeszy ekspatriantów, których po
tragicznych wydarzeniach pierwszej po³owy lat
czterdziestych los rozrzuci³ po ca³ej powojennej
Polsce � w wiêkszo�ci na ziemiach ca³kiem im
obcych, po krajach Europy i wszystkich konty-
nentach.

Odczuwamy ogromn¹ pociechê w fakcie, i¿
po sze�ciu dziesi¹tkach lat od tamtych strasz-
nych prze¿yæ jeste�my �wiadkami uczczenia tu
w Krakowie pamiêci Rodaków, w jakiej� liczbie
tak¿e nie-Polaków, którzy stali siê ofiarami na-
cjonalistycznego ob³êdu, nieznanego do tego
czasu w cywilizowanej, chrze�cijañskiej Euro-
pie czasów nowo¿ytnych. Zbrodnicze dokona-
nia hitleryzmu i stalinizmu s¹ od dawna dobrze
znane � wyros³y z wielkomocarstwowych ambi-
cji, a dokonane zosta³y na fali najwiêkszej,
straszliwej wojny miêdzy narodami �wiata. To-
te¿ ich ofiarom i bohaterom postawiono ju¿ set-
ki pomników, napisano tysi¹ce ksi¹¿ek, nakrê-
cono dziesi¹tki filmów.

Ta zbrodnia ludobójstwa ze strony OUN-
UPA, której ofiary dzi� czcimy w sposób szcze-
gólny, dokona³a siê w  c i e n i u  wielkich wyda-
rzeñ wojennych, choæ nie ustêpowa³a im po-
tworno�ci¹, a czasem przewy¿sza³a okrucieñ-
stwem. Z faktu niejako d r u g o p l a n o w o � c i

wydarzeñ na Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschod-
niej tamtego czasu oraz o g r a n i c z e n i a  do
pewnego obszaru na uboczu Europy � który jesz-
cze po tym wszystkim prze¿ywa³ kolejny dramat
wygnaniania ludu z ziemi ojczystej � a tak¿e
z faktu dramatu c a ³ e j  Polski, któr¹ odciêto wte-
dy od jej naturalnych, bo historycznych zwi¹z-
ków z Europ¹ o korzeniach rzymskich, zachodnio-
europejskich � otó¿ z faktów tych wynik³o jakby
przygaszenie �wiadomo�ci i prawdy o owych
tragediach. Na to na³o¿y³o siê kilkudziesiêcio-
letnie poddañstwo wobec Rosji sowieckiej i jej
pe³ne fa³szu has³a �dru¿by narodow� � w istocie
zaborczego zniewolenia. Jak¿e inaczej przyj¹³
�wiat zbrodnie ludobójstwa, które p o tamtej
wojnie, po latach, nast¹pi³y � w Bo�ni, w Afryce,
w Czeczenii � bo dzia³y siê nie w trakcie totalnej
wojny, lecz w czasach ogólnego, wzglêdnego
pokoju; w czasach rozwiniêtych �rodków prze-
kazu, telewizji. A w tamtym czasie i w tamtym
miejscu odciêcie od �wiata by³o absolutne, praw-
da nie mog³a siê wiêc przebiæ.

W ci¹gu kolejnych 60 lat od tamtych zdarzeñ
na Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej powsta³y
nastêpne problemy dla naszego pañstwowego
i narodowego bytu, wymieni³y siê pokolenia.
Uczestnicy tragedii � w tym tak¿e kaci � w wiêk-
szo�ci ju¿ odeszli. Okazuje siê jednak, ¿e pa-
miêæ o prawdzie � w nowych ju¿ warunkach �
od¿y³a. To wielka satysfakcja i wielka nadzieja.

Powstanie tego pomnika, który dzi� ods³a-
niamy, wynik³o wiêc z pamiêci o prawdzie oraz
nadziei. Nadziei wielorakiej � tak¿e tej nadziei,
¿e nasze przysz³e poczynania bêd¹ zawsze
oparte na pamiêci i �wiadomo�ci prawdy.

PAMIÊCI JEÑCÓW
NA NIELUDZKIEJ ZIEMI

We Wroc³awiu we wrze�niu odby³o siê
ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej po�wiêco-
nej pamiêci ¿o³nierzy � jeñców wojen-
nych, zamêczonych i zamordowanych
w latach 1940�42 przy budowie magistrali
kolejowej Kot³as�Workuta na Syberii. Tabli-
ca powsta³a dziêki d³ugotrwa³ym staraniom
dra Bronis³awa Szeremety, oficera WP i AK,
b. wiê�nia Gu³agu. W li�cie do naszej redak-
cji � zaproszonej na uroczysto�æ � dr Szere-
meta napisa³: [...] Cieszê siê, ¿e u schy³ku
mego ¿ycia uda³o mi siê osi¹gn¹æ swój cel
nag³o�nienia mordu dokonanego na szere-
gowych polskich ¿o³nierzach, bo dotychczas
mówi³o siê tylko o oficerach [...].

Dr B. Szeremeta jest autorem kilku wa¿-
nych ksi¹¿ek: n Zwi¹zek Walki Zbrojnej
zwalczany we Lwowie 1939�1941 (omawia-
na w CL S/2000); n Wata¿ka. Zbrodnia
i zak³amywanie. Wspomnienia; n Powroty
do Lwowa (omówimy w najbli¿szym czasie).

Karol Odrycki
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BRODZIANIE
PO RAZ DWUNASTY

Na prze³omie maja i czerwca odby³ siê
tradycyjnie w Wi�le doroczny zjazd Ko³a
Przyjació³ Brodów. Przyby³o kilkadziesi¹t
osób, poczynaj¹c od 95-letniej seniorki,
koñcz¹c na przedstawicielu m³odego poko-
lenia, w którym nadzieja na przetrwanie
wspólnoty Brodzian w RP.

Rozpoczêcie obrad poprzedzi³a tradycyj-
nie msza �w. w ko�ciele parafialnym. Spra-
wozdanie z minionego roku dzia³alno�ci
przedstawi³a pani prezes dr Stanis³awa Valis-
-Schyleny, prezentuj¹c równie¿ 3. numer
�Brodzkich Zeszytów Bibliograficznych� (re-
daktorem jest Zb. Ko�ciów). Kolejnym te-
matem by³o sprawozdanie z pobytu dzieci
brodzkich na kolonii w Pogórzu (miêdzy
Bielskiem a Skoczowem).

Dziêki Caritasowi i Charytatywnemu Stowa-
rzyszeniu Opiekuñczo-Wychowawczemu �Ignis�
oraz hojno�ci cz³onków Ko³a sprowadzono 39
dzieci � po po³owie z Brodów i Z³oczowa, wraz
z dwiema siostrami sercankami. W Pogórzu s¹
doskona³e warunki zakwaterowania i basen k¹-
pielowy. Zorganizowano kilka wycieczek autobu-
sowych do atrakcyjnych miejscowo�ci pograni-
cza �l¹ska i Ma³opolski (w tym Czêstochowa
i £agiewniki). Dzieci s t a r a ³ y  s i ê  mówiæ po
polsku. Od Ko³a otrzyma³y wiele prezentów, co �

jak ma nadziejê Pani Preszes � powinno ich za-
chêciæ do powrotu do polsko�ci1.

Podnoszono na zje�dzie problem pie-
niêdzy, które Ko³o zbiera³o na budowê no-
wego ko�cio³a w Brodach2. W sprawozda-
niu czytamy na ten temat:

Brodzianie [w RP], po przekazaniu na bu-
dowê nowego ko�cio³a zbieranej od 1998 r.
kwoty 23 600 dolarów, czuj¹ siê obecnie za-
wiedzeni, bo zarówno inicjatorzy budowy, jak
i wszyscy darczyñcy, tak¿e i ci ju¿ nie¿yj¹cy,
wierzyli, ¿e robi¹ to przede wszystkim dla
pozbawionych ko�cio³a Polaków i wszystkich
wiernych wyznania rzymskokatolickiego, ale
te¿ zgodnie z wiekow¹ histori¹ naszego Ko-
�cio³a � dla zachowania polskiej mowy, kul-
tury i polskich tradycji, a poniewa¿ brakuje
wyra�nych dowodów tej dzia³alno�ci, od roku
pieni¹dze z konta w Lubaczowie nie s¹ prze-
kazywane do Brodów. Natomiast kwotê tê
postanowiono przeznaczyæ na konkretny cel,
np. na zaplanowane ju¿ wcze�niej wmuro-
wanie wewn¹trz ko�cio³a tablicy upamiêtnia-
j¹cej nazwiska oko³o 30 brodzian, którzy
zginêli podczas II wojny i dot¹d nie wiadomo,
gdzie znajduj¹ siê ich groby. [...]

Poinformowano, i¿ w Na³êczowie zosta³ od-
naleziony grób brodzianki, Ludwiki z Tyszkiewi-
czów Abramowiczowej, autorki obrazu Madonny
Brodzkiej. Grób ten kosztem Ko³a odnowiono.

Z kolei p. D. Sirko-Bazielichowa przedstawi³a
sprawozdanie finansowe. Ko³o wyp³aca kilka razy

LWOWIANIE
ODZNACZENI
W Warszawie w Belwederze 6 pa�dzier-

nika odby³o siê wrêczenie Dyplomów za
wybitne zas³ugi dla promocji Polski w �wie-
cie. W�ród uhonorowanych osób znalaz³y
siê trzy osoby ze Lwowa: pani Janina Za-
mojska oraz panowie Eugeniusz Cydzik
i Jan Franczuk (prezesi, by³y i obecny, Towa-
rzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we
Lwowie). Dyplomy wrêcza³ minister spraw
zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz.

Po odebraniu odznaczeñ Pani Zamoj-
ska wyrazi³a podziêkowanie w te s³owa:

Panie Ministrze! W osobie Pana dziêku-
jemy Rzeczypospolitej Polskiej za otrzyma-
ne dzi� odznaczenia. Nam, Polakom pozo-

sta³ym we Lwowie, zapewne ³atwiej jest ni¿
Polonii rozsianej po ca³ym �wiecie broniæ
tego co polskie, uczyæ tego co polskie i byæ
dumnym z tego, ¿e jeste�my Polakami. Ar-
chiwa, biblioteki, muzea, galerie sztuki, ar-
chitektura naszego miasta, teatry, ko�cio³y,
cmentarze Lwowa do dzisiaj �wiadcz¹ o sze-
�ciu wiekach przynale¿no�ci tych ziem do
Polski i o ogromie dziedzictwa kultury i twór-
czo�ci Polaków na tych ziemiach pozosta-
wionego.

O tej prawdzie, Dostojni Panowie Rzecz-
pospolit¹ rz¹dz¹cy, aby�cie pamiêtali � pro-
simy, i wspierali nasze trwanie i �wiadcze-
nie o tej,  c o  n i e  z g i n ê ³ a.

Bliskim nam, zas³u¿onym Osobom ze
Lwowa sk³adamy serdeczne gratulacje oraz
¿yczenia zdrowia oraz si³ w ¿yciu i dalszej
pracy.
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w roku na rêce s. Maksymilli, prze³o¿onej Serca-
nek w Brodach, kwotê rzêdu 200�300 USD) na
rzecz dzieci, starców i chorych. Dzia³alno�æ Sióstr,
które niedawno powróci³y do Brodów, oceniana
jest przez Zarz¹d Ko³a bardzo pozytywnie.

Datki na rzecz Ko³a wp³ywaj¹ w dwa miejsca:
na ksi¹¿eczkê PKO w Katowicach oraz na konto
w Lubaczowie, którym opiekuje siê p. Wac³aw
Fastnacht3. Z tego konta by³a przez kilka lat fi-
nansowana pomoc materialna dla Jaros³awa Ol-
szewskiego (ze znanej rodziny muzykuj¹cej
w Brodach), ucznia �redniej Szko³y Muzycznej
w Krakowie. Po jej ukoñczeniu wstêpuje obecnie
na krakowsk¹ Akademiê Muzyczn¹ i dziêki stara-
niom p. Wac³awa otrzyma³ stypendium z MEN.

W drugim dniu obrad zastanawiano siê nad
mo¿liwo�ci¹ wszczêcia starañ o beatyfikacjê �p.
ks. bpa Jana Olszañskiego4. Sprawê skonsulto-
wano z ks. Józefem Wo³czañskim, który wskaza³
drogi, jakimi nale¿y d¹¿yæ do za³o¿onego celu.

Omawiano równie¿ sprawê wzniesienia po-
mnika pisarza Józefa Korzeniowskiego w Brze-
gu. Jego pomnik sta³ przed II wojn¹ w Brodach,
sk¹d pochodzi³. Od wielu lat zajmuje siê t¹ spra-
w¹ p. Zb. Grata5. Innym tematem by³a wysy³ka
ksi¹¿ek do Brodów.

Zjazd zakoñczy³ siê wycieczk¹ uczestników
na S³owacjê.

* * *

Z obszernego sprawozdania Pani Prezes �
które z przyczyn oczywistych musieli�my skróciæ
(przepraszamy!) � dowiedzieli�my siê, ¿e now¹
przewodnicz¹c¹ Ko³a Przyjació³ Brodów ma byæ
p. El¿bieta Muszyñska, zamieszka³a w Warszawie

Pani Doktor Stanis³awie sk³adamy wiêc bar-
dzo gor¹ce wyrazy uznania za Jej niezwyk³¹
energiê i skuteczn¹ dzia³alno�æ. Dziêkujemy Jej
� jako krajanie z Ma³opolski Wschodniej � za to,
jak potrafi³a skupiæ wokó³ siebie niema³¹ grupê
ludzi z ca³ej RP, gromadziæ ich co roku w Wi�le,
wysuwaæ wiele doskona³ych inicjatyw i mocn¹ rêk¹
je realizowaæ.

Takiej samej energii, si³ i skuteczno�ci ¿yczy-
my nowej Pani Prezes na dalsze d³ugie lata.

Redakcja �Cracovia-Leopolis�

Przypisy Redakcji:
1 Niestety obecny proboszcz brodzki nale¿y do

najbradziej zatwardzia³ych w realizowaniu
depolonizacji w ¿yciu religijnym tamtejszej
parafii rzymskokatolickiej.

2 Dawny zabytkowy ko�ció³ parafialny zosta³ od-
dany przez tamtejsz¹ administracjê Cerkwi pra-
wos³awnej. Pisali�my o tym w CL parokrotnie.

3 Cz³onek Oddzia³u Krakowskiego TMLiKPW.
4 Patrz CL 3/02
5 Cz³onek ZG TMLiKPW.

Notatki
u W Krakowie ods³oniêto tablicê pami¹t-
kow¹ abpa Andrzeja Szeptyckiego na fron-
cie pa³acu Wodzickich przy ul. �w. Jana 11,
gdzie � zapewne u swoich krewnych �
mieszka³ w latach osiemdziesi¹tych XIX w.
wraz z matk¹ Zofi¹, córk¹ Aleksandra Fre-
dry. Tablicê po�wiêcono w obecno�ci ks.
kard. Franciszka Macharskiego.

Zarz¹d Oddzia³ Krakowskiego TMLiKPW
wyst¹pi³ do ks. kard. F. Macharskiego arcy-
biskupa krakowskiego z wnioskiem, by po-
dobn¹ tablic¹ uczciæ pamiêæ kardyna³a
Adama Stefana Sapiehy we Lwowie. Sa-
pieha by³ w m³odo�ci blisko zwi¹zany z Lwo-
wem, tam by³ jego miejski dom rodzinny
(poza zamkiem w Krasiczynie), tam uzyska³
�wiêcenia kap³añskie i � a¿ do objêcia sto-
licy biskupiej w Krakowie � pozostawa³ ka-
p³anem archidiecezji lwowskiej. Jako wika-
riusz pracowa³ w Jaz³owcu.

Tablica powinna zawisn¹æ nie we-
wn¹trz którego� z trzech obecnych ko�cio-

³ów, lecz na frontonie pa³acu Sapiehów
przy ul. Kopernika.

u Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Krakowie (skupiaj¹ca
30 organizacji) domaga siê ostatecznego
ujawnienia i os¹dzenia zbrodni ludobójstwa
dokonanego na Polakach w latach 1939�
�45. W�ród zbrodni wymieniono m.in. mord
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pope³niony przez faszystów niemieckich
i ukraiñskich we Lwowie na polskich na-
ukowcach, intelektualistach i wyk³adowcach
oraz ich rodzinach w lipcu 1941 r.

u Z okazji 65. rocznicy wybuchu II wojny
�wiatowej wielu kombatantów i weteranów
zosta³o uhonorowanych medalami i dyplo-
mami. Najwy¿sze odznaczenie � Krzy¿ Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia Polski � otrzyma³
kpt. Wiktor Podusowski, cz³onek �wiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK okrêgu lwow-
skiego, cz³onek Towarzystwa Mi³o�ników
Lwowa i KPW w Krakowie.

Ma dzi� 84 lata,
urodzi³ siê w powiecie
¿ydaczowskim, szkolne
lata spêdzi³ we Lwowie.
W czasie II wojny s³u-
¿y³ m.in. w 19 Pu³ku Pie-
choty AK i Harcerskiej
Kompanii Obrony Lwo-
wa. Po wojnie w Kra-
kowie, przez wiele lat
pracowa³ jako asystent
w Katedrze Hodowli
Zwierz¹t UJ.

u Marek Siwiec, dotychczasowy najbli¿-
szy wspó³pracownik prez. Kwa�niewskiego
(ten sam, który swego czasu sparodiowa³
papieski gest uca³owania ziemi), obecnie
pose³ do Parlamentu Europejskiego, zosta³
przewodnicz¹cym delegacji PE ds. stosun-
ków z Ukrain¹. Dziennikarzom oznajmi³, ¿e
wnosimy swoj¹ w i e d z ê  i du¿o w r a ¿ l i -
w o � c i. Czy bêdzie to wiedza i wra¿liwo�æ
Giedroycia, Skubiszewskiego i Kwa�niew-
skiego, które przynosz¹ �wietne rezultaty,
jakie ju¿ znamy? A propos: w³a�nie ostatnio
prez. Kuczma w jakim� przemówieniu wspo-
mnia³ o rdzennych ziemiach ukraiñskich
� z Przemy�lem i Che³mem..

u W kwietniu zmar³a w Krakowie Anna
D¹browa-Kostka, z domu Stahlówna.
Urodzona w 1931 r. we Lwowie, by³a wnucz-
k¹ wiceprezydenta Lwowa Leonarda Stah-
la, córk¹ Romana, uczestnika Obrony Lwo-
wa 1918 r. i wojny polsko-bolszewickiej
1920 r. W czasie II wojny czynna w ruchu
oporu, by³a ³¹czniczk¹ Komendy Obwodu
AK Przemy�l, potem w s³u¿bie sanitarnej.
�lub Anny ze Stanis³awem D¹brow¹-
-Kostk¹, skazanym na 7 lat za dzia³alno�æ

AK-owsk¹, odby³ siê w 1946 r. w wiêzieniu
�w. Micha³a w Krakowie. W ostatnich la-
tach redagowa³a Informator Stowarzysze-
nia ¯o³nierzy AK i Zeszyty Historyczne
S¯AK oraz ksi¹¿ki wydawane przez Fun-
dacjê AK w Krakowie.

u Z koñcem sierpnia w Krakowie zmar³
Jerzy Papara, ziemianin, w³a�ciciel maj¹t-
ku Batiatycze k. Lwowa. W CL 4/03 zamie-
�cili�my artyku³ o rodzinie Paparów, opra-
cowany w oparciu o rozmowy z p. Jerzym
i materia³y przezeñ udzielone. Publikacja ta
bardzo Go ucieszy³a.

Chcia³oby siê sparafrazowaæ zdanie ks.
Twardowskiego: �pieszmy siê rozmawiaæ
z lud�mi (kochaæ te¿), tak szybko odcho-
dz¹. Podobny przypadek mieli�my z prof. S.
�wie¿awskim, który niestety nie doczeka³
publikacji wspomnieñ o p. Jadwidze Horo-
dyskiej w CL 3/04.

u W Krakowie zmar³ niespodziewanie prof.
Roman Ciesielski (1924�2004), krakowia-
nin, wybitny in¿ynier konstruktor budownic-
twa l¹dowego, profesor Politechniki Krakow-
skiej, w czasie wojny ¿o³nierz AK.

W latach 1989�92 by³ cz³onkiem Senatu
III RP i jako jedyny senator sprzeciwi³ siê,
gdy uchwalano �przepraszanie� Ukraiñców
za akcjê �Wis³a�.

u We Wroc³awiu w kwietniu na �cianie ��.
Stanis³awa, Doroty i Wac³awa ods³oniêto
tablicê upamiêtniaj¹c¹ mordy nacjonali-
stów ukraiñskich pope³nionych na miesz-
kañcach powiatu T³umacz w wojew. stani-
s³awowskim.

u W ostatnich dniach wrze�nia �04 przy-
by³a na Jasn¹ Górê Pielgrzymka Kre-
sowian �wiadków Zbrodni Ukraiñskich
Nacjonalistów, zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni,
z jego pezesem, Szczepanem Siekierk¹.
W czasie uroczysto�ci w Kaplicy Pamiêci
Narodu im. o. Augustyna Kordeckiego od-
s³oniêto tablicê Ofiar zbrodni.

Przy okazji informujemy, ¿e p. S. Siekierka
wyda³ I tom dokumentalnego dzie³a o 1140 stro-
nach pt. Ludobójstwo dokonane na Polakach
przez nacjonalistów ukraiñskich w województwie
tarnopolskim 1939�1946. Ksiêgi tej jeszcze nie
mieli�my w rêkach.
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CZY MUZEA PRZETRWAJ¥?
Niezwyk³y problem staje przed muzeami

polskimi, do których raz po raz zg³aszaj¹ siê
prawni w³a�ciciele ogromnej liczby obiek-
tów sztuki. Ustawy o prywatyzacji daj¹ im
tytu³ do domagania siê zwrotu, a przynaj-
mniej uznania w³asno�ci niebylejakich przed-
miotów. Przyk³adem nie tylko zbiory Muzeum
Czartoryskich w Krakowie (z Dam¹ z ³asicz-
k¹ na czele), pa³ace w £añcucie, Koz³ówce
itd., ale równie¿ liczne muzea w wiêkszych
i mniejszych miastach. Wiele przedmiotów
ju¿ oddano, przy czym wiêkszo�æ w³a�ci-
cieli � zw³aszcza cz³onków wielkich rodów
(jak Czartoryscy czy Raczyñscy) zadowoli-
³a siê uznaniem ich prawa w³asno�ci. Czy
ich potomkowie w nastêpnych pokoleniach
te¿ bêd¹ tacy wspania³omy�lni? £¹czna
warto�æ ju¿ zwróconych dóbr ruchomych
wynosi podobno 2 miliardy z³. Ale na rozpa-
trzenie czeka dalszych 60 tysiêcy wniosków
� ale bez roszczeñ tzw. zabu¿añskich (ob-
szerny artyku³ na ten temat ukaza³ siê na
³amach �Dziennika Polskiego� 189/04: W³a-
sno�æ w depozycie G. Starzak).

W³a�nie: co z t¹ czê�ci¹ dóbr naszej kul-
tury, która ocala³a z pogromu II wojny? Z tej
� du¿o zosta³o w rêkach sowiecko-ukraiñ-
skich, a dzi� wypo¿yczamy je na wystawy
w Krakowie, Warszawie, Radomiu czy Olsz-
tynie. Ile� tam trafi³o do muzeów we Wro-
c³awiu, Bytomiu. Szczególn¹ kategoriê sta-
nowi czê�æ dawnego przebogatego wypo-
sa¿enia zamku w Podhorcach, któr¹ ksi¹¿ê
Sanguszko w latach 30. przetransportowa³
do swej siedziby w Gumniskach k. Tarnowa

(przeczucie?), a po II wojnie wesz³y one do
zbiorów muzeum tarnowskiego. Dzi� upo-
mina siê o prawa do nich m³ody Sanguszko
z Brazylii. Jeszcze inn¹ kategoriê stanowi
darowizna Karoliny Lanckoroñskiej na rzecz
Wawelu (i MN w Warszawie), pochodz¹ca
w czê�ci z Rozdo³u (ale przechowywana do
II wojny w wiedeñskim pa³acu tej rodziny).

Tylko wiêc z t¹ ostatni¹ nie maj¹ k³opo-
tów dyrektorzy muzeów w dzisiejszej Pol-
sce. Inne problemy ma dyr. Juzwenko
z Ossolineum we Wroc³awiu � o tym pisali-
�my ostatnio w CL 1 i 3/04. Otwarta pozo-
staje kwestia utraconych za ja³tañsk¹ grani-
c¹ zbiorów prywatnych, ale to jest sprawa
obowi¹zku dzia³ania ze strony naszego
pañstwa.

Karol Odrycki

Kultura
Nauka

Zjazd Historyków
We wrze�niu 2004 r. odby³ siê w Krako-

wie XVII Powszechny Zjazd Historyków
Polskich. Z tej okazji krakowski �Dziennik
Polski� wyda³ specjalny dodatek, w którym
na samym wstêpie czytamy:

Polskie Towarzystwo Historyczne jest
jednym z najstarszych tego typu stowarzy-
szeñ naukowych na ziemiach polskich. Po-
wsta³o ju¿ w 1886 r. we Lwowie, gdzie mia³o
swoj¹ siedzibê a¿ do wybuchu II wojny �wia-
towej. W 1940 r. mia³ byæ oddany do u¿ytku
nowy gmach towarzystwa, którego budowa
w sierpniu 1939 r. osi¹gnê³a tzw. stan suro-
wy zamkniêty. Pocz¹tkowo PTH dzia³a³o tyl-
ko w obrêbie zaboru austriackiego, potem
w ca³ej odrodzonej Polsce, od 1924 r. pod
dzisiejsz¹ nazw¹ � jako Polskie Towarzy-
stwo Historyczne. Z towarzystwem zwi¹za-
ny by³ przez dziesi¹tki lat najwa¿niejszy
periodyk naukowy �rodowiska historyczne-
go w Polsce � �Kwartalnik Historyczny�. [...]

Obrady i sympozja by³y uszeregowane
w kilkunastu dzia³ach, z czego nas najbar-

Z ¿alem powiadamiamy, ¿e w lipcu br. zmar³a w Londynie w wieku 90 lat Pani
ANNA MOSZCZYÑSKA z Madejewskich.

Lwowianka, wywieziona w 1940 r. na Syberiê, po wojnie osiad³a w Anglii, gdzie przez
wiele dziesiêcioleci by³a aktywn¹ dzia³aczk¹ ró¿nych organizacji polskich na emigracji.
W 2002 r. odwiedzi³a Lwów po raz ostatni wraz z synem Wiktorem, który podró¿ tê
opisa³ w CL 3/03 (Londyñczyk we Lwowie). Panu Wiktorowi Moszczyñskiemu i Jego
Rodzinie sk³adamy wyrazy serdecznego wspó³czucia.
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dziej mog³o zainteresowaæ sympozjum za-
tytu³owane: Europa �rodkowo-Wschodnia �
jedno�æ czy ró¿norodno�æ, a w nim dwa
referaty w szczególno�ci: prof. W. Iwañczak
Rola i znaczenie dwóch krêgów cywilizacyj-
nych: Slavia Occidentalis i Slavia Orientalis
oraz prof. M. B. Topolska Dziedzictwo kultu-
ry zachodnioeuropejskiej w Wielkim Ksiê-
stwie Litewskim i na ziemiach ruskich Koro-
ny od XV do XVIII w. Z innych wyst¹pieñ na
pewno nie wszystkie by nas usatysfakcjo-
nowa³y, ale o tym dowiemy siê po wydaniu
pozjazdowego pamiêtnika.

W zje�dzie brali udzia³ równie¿ historycy obco-
jêzyczni, w tym prof. L. Zaszkilniak z referatem
pt. Historia Polski w ukraiñskiej historiografii
i �wiadomo�ci spo³ecznej Ukraiñców pocz¹tku XXI
wieku.

Od roku 2001 przyznawana jest przez PTH
doroczna nagroda za wybitne osi¹gniêcia nauko-
we � imienia Henryka Wereszyckiego i Wac³awa
Felczaka. Przypomnijmy, ¿e prof. Wereszycki to
lwowianin, a prof. Felczak by³ jego uczniem.

60. ROCZNICA AKCJI �BURZA�
Wystawa w Pa³acu Sztuki w Krakowie

Wystawa pt. �Burza�. Armia Krajowa
w 1944 r. zosta³a zorganizowana wspólnie
przez IPN, Muzeum Historyczne M. Krako-
wa, krakowskie Muzeum AK oraz Towarzy-
stwo Przyjació³ Sztuk Piêknych (gospodarz
lokalu) � na 60. rocznicê Powstania Warszaw-
skiego, koñcowego akordu Akcji �Burza�.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wystawa stanowi³a
wa¿ny przyczynek do na�wietlenia historii
Polski XX wieku, a tak¿e zadokumentowanie
woli niepodleg³o�ci Polaków i miejsca Polski
w Europie � od Zbrucza, a nie Sanu.

Wystawa obejmuje krótkie opisy po-
szczególnych faz Akcji �Burza�, ogromn¹
ilo�æ zdjêæ oraz ekspozycjê mundurów i bro-
ni. Pokazane mapy i opisy przedstawiaj¹
olbrzymi¹ skalê przedsiêwziêcia, okre�lone-
go nazw¹ Akcji �Burza�. Siêga³o ono od
Wo³ynia (walki rozpoczête w styczniu
1944 r.), przez Polesie, Wileñszczyznê oraz
Lwów, Rzeszów, Lublin, po okrêg krakow-
ski i Podhale, oraz najmocniejszy akord �
Powstanie Warszawskie.

Akcja mia³a na celu demonstracjê si³y
Armii Krajowej (podleg³ej prawowitemu Rz¹-

dowi Rzeczypospolitej) i jej znacz¹cy udzia³
w wypêdzeniu Niemców z terytorium Polski
oraz � jak planowano � odegranie przez AK
znacz¹cej roli w przywróceniu polskiej w³a-
dzy na wyzwolonych od Niemców ziemiach.
Nadzieje te zawiod³y. Wkraczaj¹c na obszar
Polski oddzia³y sowieckie � je�li nawet
w poszczególnych przypadkach wspó³pra-
cowa³y z AK w walkach z Niemcami � za-
wsze ostatecznie rozbraja³y AK-owców, pro-
ponuj¹c im wcielenie do armii sowieckiej lub
tzw. Ludowego Wojska Polskiego, a w razie
odmowy � wywozi³y na Sybir.

W tych warunkach kontynuowane dzia-
³ania partyzanckie nie mia³y ju¿ perspektyw
powodzenia i od pa�dziernika 1944 rozpo-
czê³y siê demobilizacje oddzia³ów AK, koñ-
cz¹c siê formalnym aktem Rz¹du Londyñ-
skiego w tej sprawie w styczniu 1945 r. Mimo
to trwa³y jeszcze przez pewien czas akcje
zbrojne niektórych oddzia³ów, co koñczy³o
siê sowieckimi pacyfikacjami, aresztowania-
mi i wywózkami do ZSRR.

We Lwowie Akcja �Burza� mia³a swój
g³ówny akord w dniach 20�28 lipca 1944.
Rozpoczêto walkê z Niemcami, co u³atwi³o
wej�cie do miasta oddzia³ów sowieckich 22
lipca. By³y to oddzia³y pancerne i brakowa³o
im wsparcia piechoty. Wsparcie to zapewni-
³y oddzia³y AK. Walki trwa³y do 28 lipca.
Potem przysz³o rozbrojenie AK.

Powstanie warszawskie by³o niew¹tpli-
wie najdonio�lejszym etapem Akcji �Burza�,
ale tam sowieci odczekali do st³umienia zry-
wu polskiego przez Niemców.

Akcja �Burza� sta³a siê wiêc bohatersk¹
manifestacj¹ polskiego d¹¿enia do niepodle-
g³o�ci, ale nadzieje na jej polityczne konse-
kwencje pozosta³y niespe³nione. Wszak Pol-
ska zosta³a sprzedana Stalinowi ju¿ na kon-
ferencji w Ja³cie, a nasze Ziemie Wschodnie
uznano za czê�æ Zwi¹zku Sowieckiego. I tego
dopowiedzenia brakowa³o na wystawie. Nie-
mniej wystawa ta by³a wspania³ym i donio-
s³ym dokumentem ma³o znanego naszemu
spo³eczeñstwu etapu polskiej historii. Tre�æ
jej powinna zostaæ utrwalona w postaci ksi¹¿ki
czy albumu.

Jacek Walczewski

Obszerny artyku³ Macieja Korkucia �Burza� ostat-
niej szansy zamie�ci³ �Dziennik Polski� 213/04.
Mowa tak¿e o Lwowie i okrêgach lwowskim, sta-
nis³awowskim i tarnopolskim oraz Wo³yniu.

(Red.)



53

W listopadzie 1918 r., kiedy rozpoczê-
³a siê wojna polsko-ukraiñska, sportowcy
stanêli w pierwszym szeregu obroñców
Lwowa. Dzielnice, w których mieszkali
cz³onkowie lwowskich klubów, znalaz³y siê
w polskiej czê�ci miasta. Bateri¹ I Lwow-
skiego Pu³ku Artylerii, zwan¹ potem Pogo-
ni¹, dowodzi³ najs³awniejszy lwowski lek-
koatleta, porucznik Tadeusz Kuchar; obok
mia³a swe stanowisko bateria dowodzona
przez jego kolegê z bie¿ni, kapitana Zbi-
gniewa Latawca (obaj odznaczeni Krzy¿a-
mi Walecznych i Virtuti Militari). Pogoñczy-
cy byli na najtrudniejszych odcinkach, wielu
z nich poleg³o. Bolesn¹ strat¹, nie tylko dla
sportu, ale tak¿e dla literatury, by³a �mieræ
m³odego, obiecuj¹cego poety Ludwika
Lubicz-Wolskiego. W 1920 r. w pamiêtnej
bitwie z oddzia³ami Budionnego pod Za-
dwórzem, która przesz³a do historii jako

Polskie Termopile, zginêli Antoni Dawido-
wicz, W³adys³aw Marynowski i Jan Deme-
ter. Na li�cie tych, którzy oddali swe ¿ycie
w walce o niepodleg³o�æ, jest 57 cz³onków
Pogoni.

Nie mniejsze straty ponie�li Czarni.
W obronie Lwowa zgin¹³ m.in. najlepszy
lekkoatleta tego klubu Józef Kawecki.
A kronikarz zapisa³: Sportowcy bronili swe
miasto, bêd¹c zawsze na pierwszej linii,
czy rozkaz wiód³ ich na stoki Cytadeli, na
Dworzec Kolejowy czy na gmach Sejmu.
Na kartach epopei Lwowa zapisali swe na-
zwiska nieustraszon¹ odwag¹ i bezbrze¿-
n¹ ofiar¹.

Trzy odcinki tekstu, po�wiêconego lwowskim
klubom sportowym, zaczerpnêli�my (ze skróta-
mi) z artyku³u Zbigniewa Chmielewskiego, �Po-
lityka�, 33/2003.

�KALAMBUR� W LE�NEJ PODKOWIE

Archiwum

BATERIA POGOÑ (dokoñczenie z nr. 4/03 i 2/04)

W Towarzystwie Mi³o�ników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w War-
szawie na spotkaniu Klubu Lwowiaków (tak,
lwowiaków, a nie lwowian, jak pierwotnie
proponowano w nazwie tego klubu) dowie-
dzia³am siê, ¿e jeste�my zaproszeni pod
Warszawê, do Le�nej Podkowy, na wystêpy
�Kalambura�. Dawno ju¿ wiedzia³am, ¿e ten
wroc³awski zespó³ wyró¿nia siê w�ród in-
nych prezentuj¹cych lwowskie piosenki, lecz
nie uda³o mi siê dotychczas us³yszeæ go
bezpo�rednio.

Lwów, jak wiemy, to kiedy� jedyne obok
Warszawy miasto, posiadaj¹ce swój w³asny
folklor miejski. Obecnie pod ów jedyny
w swoim rodzaju folklor próbuj¹ podszywaæ
siê zespo³y ukraiñskie � niestety w�ród m³od-
szych, nie�wiadomych s³uchaczy z zamie-
rzonym skutkiem � �piewaj¹c nasze piosenki
po ukraiñsku.

Po us³yszeniu informacji natychmiast
postanowi³am, ¿e muszê zobaczyæ wystêpy

tego �Kalambura� z Wroc³awia � miasta, gdzie
najwiêcej uda³o siê zachowaæ z dawnego
Lwowa. Z dwiema znajomymi lwowiankami
samochodem wybra³y�my siê do Stawiska,
czyli Domu Iwaszkiewiczów w Le�nej Pod-
kowie. Doje¿d¿aj¹c tam przez podwarszaw-
skie tereny z biznesowo-nuworyszowsk¹
nachaln¹ zabudow¹ bez wdziêku i stylu,
skrêci³y�my z g³ównej trasy i znalaz³y�my siê
w innym �wiecie.

Park jakby angielski i podjazd pod dwór-
-pa³ac � jak na dawnych obrazach. Frontowe
wej�cie nieczynne, ale w bocznych drzwiach cze-
ka³ ju¿ na stopniach Julian Butkiewicz, inicjator
owego przedsiêwziêcia, firmowanego przez Sto-
warzyszenie �Ogród Sztuk i Nauk� przy Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów. Mam prawo o Iwaszkie-
wiczu my�leæ niejednoznacznie, ale na pewno
na czasy wyja³owiane z autentycznej kultury,
pozbawiane tradycji � pozostawienie takiego
domu w spadku nie mo¿e pozostaæ obojêtne
i s³awnemu pisarzowi nale¿y siê wdziêczno�æ.
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�Domiszcze� go�cinne, przestronne, zagospo-
darowane starymi meblami, sprzêtami, obraza-
mi, ksi¹¿kami etc. A zostawione tak na ów mo-
ment dla go�ci, jakby gospodarze na chwilê
wyszli, zostawiaj¹c wszystko do dyspozycji �
a¿ dziw.

Miejsce dla wystêpu �Kalambura� przy-
gotowano w holu, z otwartymi drzwiami na
trzy strony do du¿ych pokoi, gdzie czeka³y
na widzów ustawione rzêdami krzes³a.
Czwarta �ciana � frontowa � z zamkniêtym
wej�ciem, nad którym obszerne drewniane
schody prowadzi³y na piêtro, tworz¹c tam
galeriê. Ze schodów i z tej galerii mo¿na
by³o z góry ogl¹daæ przedstawienie. Pa³ac-
-dwór wkrótce siê wype³ni³. Jak¿e inne twa-
rze ni¿ te, jakie widzimy na ulicach obecnej
Warszawy. Go�cie z Podkowy, Milanówka.
Ze stolicy chyba mniej, ale oczywi�cie Jerzy
Janicki i niezawodna lwowska firma, Janusz
Wasylkowski. W wiêkszo�ci, jak siê dowie-
dzia³am, to ci stale zainteresowani urz¹dza-
nymi tutaj imprezami, a przybywaj¹cy z oko-
licznych miejscowo�ci.

W dalszej czê�ci jednego z przyleg³ych
wielkich pokoi, za rzêdami krzese³ � towa-
rzysz¹ca wystawa, ekspozycja dawnych
lwowskich widokówek i fotografii ze zbiorów
pp. Wasylkowskiego i Zbigniewa Grolla.
Obok za� czeka³y termosy z wrz¹tkiem,
kawa, herbata i stylowe fili¿anki � skromnie
i elegancko.

Po wystêpie wroc³awian, owacjach, nie-
koñcz¹cych siê bisach i wzruszeniach mo¿-
na by³o jeszcze w innym pokoju zobaczyæ
film o zabytkach Lwowa � naprawdê wart
obejrzenia, nawet przez tych dobrze obe-
znanych ze Lwowem � autorem tego poka-
zu by³ p. Julian Butkiewicz, aran¿er ca³o�ci.
On, nie-lwowiak, emocjonalnie jednak zwi¹-
za³ siê z tamt¹ czê�ci¹ Polski. �ci¹gn¹³ tu,
szkoda ¿e tylko na jeden wystêp, zespó³
�Kalambura�.

Przy okazji tego spotkania mo¿na by³o zwie-
dziæ ca³y dom � Muzeum Stawisko, nawet sy-
pialnie na piêtrze z przyleg³o�ciami. Na strychu
natomiast zaadaptowana ca³a powierzchnia � po-
bielona, z wysokimi drewnianymi wspornikami �
pos³u¿y³a ekspozycji pt. Ukraina m³odo�ci Iwasz-
kiewicza: zdjêcia rodzinne, ¿ycie towarzyskie,
polowania, przyroda, ukraiñska wie� � wszystko
w sepii*. Autorem wystawy, która bêdzie poka-
zywana równie¿ w innych miejscach, jest dyrek-
tor tego Muzeum, p. Oskar Koszutski.

A �Kalambur�? Obecne przedstawienie
to nowa wersja s³ynnego ju¿ spektaklu
z 1988 r. pod tytu³em A kto z nami trzyma
sztamy, który by³ w wielu miastach, równie¿
i we Lwowie, i w Londynie, a w Le�nej Pod-
kowie tak poruszy³ widowniê, ¿e kiedy moc-
no przejêt¹ m³od¹ damê po wystêpie za-
gadnê³am o jej rodzinne korzenie, okaza³o
siê, ¿e nie ma ona nic wspólnego z tamtymi
stronami, ale te melodie, ten klimat, ten
wdziêk, ten rytm... Aktorom, ju¿ nie tam
urodzonym, uda³o siê przekazaæ tamtego
ducha, tak jakby to by³o dzi�. Klimat piose-
nek, skeczy, nawet fragmenty z �Lwowskiej
Fali� zobaczyli�my z rekwizytem � mikrofo-
nem radiowym sprzed kilkudziesiêciu lat.
I znane postacie lwowskiej ulicy ukazali nam
aktorzy z Wroc³awia: Jó�ko Ciuchraj, Antek
Pomidor, Graf, Ma³anka i �lepa Miñcia.
Pokazali tak barwnie i z impetem wnie�li
¿ycie ulicy. jakby by³a ich tu ca³a gromada,
a nie tylko pi¹tka osób. Przy forteklapie
natomiast (czyli fortepianie) siedzia³ Mi�ku
Szpiler � Bogus³aw Klimsa, kierownik ze-
spo³u i twórca tego serdecznego, w pe³ni
profesjonalnego programu.

Ja, lwowianka, jednocze�nie aktorka,
zachwyci³am siê swymi m³odszymi kolegami
� sk¹d u nich to wszystko? U nich � t a m
nie urodzonych? ¯yczê, by mieli jak najwiê-
cej okazji do prezentowania tego, co nie
mo¿e zagin¹æ. Gor¹co, chocia¿ mnie o to
nie prosili, namawiam Pañstwa � lwowia-
ków i nielwowiaków, starszych i m³odszych
� zapraszajcie do siebie �Kalambur�, tê
o¿ywcz¹ lwowsk¹ dawkê z Wroc³awia, póki
jeszcze trwa.

Marta Wo�niak (Warszawa)

Kronika
u O Roku Polskim na Ukrainie bêdziemy
zapewne jeszcze pisaæ � odczucia s¹ ró¿ne
� tu podajemy krótk¹ relacjê z wrze�niowe-
go Forum Wydawców we Lwowie (oczy-
wi�cie wydawców z RP). By³o podobno 550
wystawców, a forum zakoñczy³o siê sukce-
sem. Najwiêksz¹ popularno�ci¹ cieszy³ siê
Bruno Schulz (zapewne pamiêtana jest nie-
dawna afera z freskami z Drohobycza),
Chmielewska oraz Trylogia Sienkiewicza
(z za¿enowaniem wspominamy rozdziera-
nie szat przez �rodowisko udeckie na temat
jakoby antyukraiñsko�ci tego dzie³a). Do
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Lwowa uda³a siê du¿a grupa literatów z RP,
jednak dobór czê�ci nazwisk budzi nasze
w¹tpliwo�ci (przyk³adem Paw³o Smoleñski
z GW).

u Niezwyk³e tournee koncertowe � pod
tytu³em Poci¹g do muzyki Kilara � odby³o
siê w pierwszych dniach lipca na linii Lwów�
Medyka�Rzeszów�Kraków i Czêstochowa.
Na trasê tê wyjecha³ z Katowic specjalny
poci¹g, a w nim muzycy Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia z Kato-
wic oraz Chór Polskiego Radia z Krakowa.
Trasa ta by³a powtórzeniem drogi, jak¹ prze-
by³ Wojciech Kilar przed 60 laty � od Lwo-
wa, sk¹d jako paronastoletni ch³opak wyje-
cha³ w 1944 r., po Katowice, gdzie spêdzi³
ca³e pó�niejsze ¿ycie. By³a jeszcze Jasna
Góra, do której kompozytor ma stosunek
szczególny i na któr¹ wraca³ wielokrotnie.

We Lwowie koncert odby³ siê w Kate-
drze ³aciñskiej (zagrano Missa pro pace),
inne na dworcach, przy t³umnie zgromadzo-
nej, przypadkowej publiczno�ci i przy jej
wielkim aplauzie. Utworami Kilara dyrygo-
wali � we Lwowie Kazimierz Kord, w innych
miastach £ukasz Borowicz. W holu krakow-
skiego dworca g³ównego odegrano Ko�cie-
lec 1909 (na pami¹tkê �mierci Mieczys³awa
Kar³owicza w Tatrach) oraz Exodus, sym-
bolizuj¹cy opuszczenie Lwowa.

u Polska Fundacja �Dziedzictwo� zorgani-
zowa³a w czerwcu II Wielokulturowy Fe-
stiwal �Galicja�, który odbywa³ siê w kilku
miejscowo�ciach Podkarpacia (Rzeszow-
skie), we Lwowie oraz w pó³nocnej S³owa-
cji. We Lwowie otwarto wystawê auto-
portretów Malczewskiego, w Krasiczynie
wyst¹pi³ Teatr Opery i Baletu ze Lwowa
z oper¹ Nabucco Verdiego. W Kro�nie pre-
zentowali siê arty�ci z pañstwa Ukraina oraz
ze S³owacji i Wêgier.

Zachodzi jednak pytanie, dlaczego ca³ej
imprezie patronuje nazwa Galicja? ¯adne-
go geograficznego zwi¹zku z ni¹ nie maj¹
wszak ani S³owacja, ani Wêgry (tyle, ¿e te
ostatnie usi³owa³y ow¹ krainê �poderwaæ�
jeszcze w �redniowieczu). Istotne jest to
natomiast, ¿e nazwa Galicja (czy raczej
Halicja, bo od Halicza) jest tworem ruskim,
a rozci¹gniêcie go na ca³¹ po³udniow¹ Pol-
skê � dzie³em austriackim po I rozbiorze.
Nam do szczê�cia wystarczy pojêcie Ma³o-

polska � zachodnia i wschodnia, ta druga
równie historycznie uzasadniona, bo o ko-
rzeniach prapolskich, lêdziañskich i wielu
wiekach polsko-koronnych. Ma³opolska
Wschodnia da³a Polsce nie mniej ni¿ za-
chodnia, ni¿ Wielkopolska, Mazowsze, �l¹sk
czy Kujawy...

I po co nam, którzy od wieków mamy
trudno�ci z identyfikacj¹ terytorialn¹ � aktu-
aln¹ do dzi� (mo¿e znowu coraz bardziej) �
owo rozmydlanie naszej to¿samo�ci? Kto
na tym zyskuje? Czy organizator � Funda-
cja �Dziedzictwo� (!) nie mog³aby nazwaæ
swego wielokulturowego festiwalu bardziej
adekwatnie � np. Karpaty? Jeszcze by siê
Czechy i Rumunia za³apa³y, a my zachowa-
liby�my godno�æ.

u Na ³amach krakowskiego �Dziennika Pol-
skiego� (177/04) Jerzy Lackowski (b. kura-
tor o�wiaty w Krakowie � do czasu objêcia
rz¹dów przez Millera) porusza sprawê nie-
dokszta³cenia nauczycieli, przede wszyst-
kim licealnych, a to z winy niew³a�ciwie usta-
wionych przez MEN wymagañ kwalifikacyj-
nych. Kolejne ustawy i rozporz¹dzenia tego
resortu nadal obni¿aj¹ poziom nauczania.

To woda na nasz m³yn. Zauwa¿yli�my
ten stan w dziedzinie nauki historii, g³ównie
w szko³ach ponadpodstawowych, z których
w istocie powinno siê wynosiæ wiedzê ogól-
n¹ na ca³e ¿ycie. Obserwacja ca³kowitego
braku wiedzy nowego spo³eczeñstwa o hi-
storii i geografii ziem wschodnich � choæ-
by ogólnie potraktowanej � sta³a siê dla nas
motywem do wydania ksi¹¿eczki Lwów
u siebie i pod Wawelem. Ale to kropla
w morzu � id�my dalej t¹ drog¹!

u W sierpniu �04 w krakowskiej Galerii
�Wspólnoty Polskiej� by³a czynna wystawa
obrazków olejnych Wasyla Krasioki ze Sta-
nis³awowa pt. Widoki Pokucia. £adne.

u W Krakowie pokazano w czerwcu ma-
larstwo Mariana Besagi, m³odego sam-
borzanina. Studia malarskie ukoñczy³ we
Lwowie, a potem na ASP w Krakowie (dy-
plom z wyró¿nieniem); obecnie odbywa stu-
dia doktoranckie we Lwowie. W Galerii
�Faust� w Szarej Kamienicy pokaza³ cykl
Cienie zapomnianych � z tytu³em tym wi¹¿e
siê �ci�le klimat obrazów, kolorystyka.

El¿bieta Mokrzyska
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Nowe ksi¹¿ki
& Nasz ksiêgozbiór powiêkszy³ siê ostat-
nio o dziewi¹ty ju¿ opas³y tom � Rocznik
Lwowski 2003 (wyd. Instytut Lwowski, War-
szawa 2003). Jego redaktoem naczelnym
jest zawsze Janusz Wasylkowski, a w sk³ad
Kolegium wchodz¹ Stanis³aw Czarnik, An-
drzej Mierzejewski i Krzysztof Smolana.

IX tom zawiera prawie 350 stron i jak
zwykle sk³ada siê z czterech dzia³ów: na-
ukowego, literacko-wspomnieniowego, kul-
turalno-biograficznego i bibliograficznego.
Za najbardziej interesuj¹cy uwa¿amy oczy-
wi�cie ten pierwszy, bo w jakim� stopniu
zastêpuje brakuj¹ce nam prawdziwie nauko-
we czasopismo, po�wiêcone przebogatej
problematyce historii i kultury Ziem Wschod-
nich, od Wileñszczyzny po Pokucie (a mo¿e
i z ziemiami ukrainnymi?). Takiego perio-
dyku nasze ekspatrianckie �rodowiska do-
tychczas siê nie dorobi³y, st¹d wiele wa¿-
nych tematów z r¹k siê nam wymknê³o albo
zosta³y przejête przez strony o do�æ odmien-
nym od naszego punkcie widzenia. Chwa³a
wiêc redaktorom RL, ¿e dzia³ Rozprawy,
szkice i przyczynki prowadz¹ � na to wszyst-
ko zwracali�my ju¿ uwagê przy omawianiu
�Rocznika Lwowskiego� w rubryce Jest co
czytaæ w CL 4/2000. Chwa³a i za to, ¿e
pozyskuj¹ doskona³e grono autorów i przed-
stawiane przez nich artyku³y.

Rocznik jest ca³kiem innego typu czasopi-
smem ni¿ miesiêczniki czy kwartalniki. Z samej
swojej natury pozbawiony jest ca³kowicie mate-
ria³ów bie¿¹cych, informacyjnych. Jest te¿ za-
zwyczaj � z racji swego charakteru � wydawnic-
twem pojemniejszym ni¿ tamte. Tym samym
mo¿e sobie pozwoliæ na publikacjê materia³ów
obszerniejszych, nie skrótowych. Dobrym przy-
k³adem mo¿e byæ nades³ana nam niedawno ze
Lwowa przez Jerzego Smirnowa � z propozycj¹
druku w �Cracovia�Leopolis� � praca o mozai-
kach J. Mehoffera z Katedry Ormiañskiej. Nie-

stety rozmiary tego powa¿nego artyku³u � 17
stron wydruku komputerowego (co z grubsza
odpowiada³oby podobnej liczbie stron w CL) �
ca³kowicie uniemo¿liwia zajêcie 1/4 objêto�ci
naszego kwartalnika (i tak ostatnio pogrubione-
go). Có¿ by³o robiæ � zaproponowali�my autoro-
wi oraz red. Wasylkowskiemu druk tego mate-
ria³u w RL. Obaj panowie siê zgodzili, z po¿yt-
kiem dla naszej nauki.

Wracaj¹c jednak do IX tomu �Rocznika
Lwowskiego�, znajdujemy tam du¿o wa¿-
nych materia³ów. B. Lasocka prezentuje hi-
storyczn¹ monografiê fredrowskiej Beñko-
wej Wiszni; A. Mierzejewski i K. Smolana
pisz¹ o Zespole dziejów Lwowa, który ist-
nia³ w Warszawie w latach 1995�2002;
R. Nowacki omawia Archiwum Krajowe Akt
Grodzkich i Ziemskich we Lwowie z lat 1879�
�1933. M. Olbromski pisze o 45-leciu Pol-
skiego Teatru we Lwowie, a B. Rafalska
o lwowskim Towarzystwie Sztuk Piêknych.
Ewa Siemaszko przedstawi³a tekst swego
wyst¹pienia na uroczysto�ci wrêczenia na-
grody im. Mackiewicza za ksiêgê o ukraiñ-
skim ludobójstwie na Wo³yniu. W�ród kilku
wspomnieñ: J. Dziedzica o lwowskim dzie-
ciñstwie. I wiele innych.

& Nie mamy za wiele wspó³czesnych,
profesjonalnie napisanych monografii histo-
rycznych naszych wschodnioma³opolskich
miast, miasteczek, regionów. Te starsze dzi�
nie wystarczaj¹: wiedza post¹pi³a naprzód,
wiele spraw inaczej siê dzi� interpretuje
i ocenia, do tego doszed³ tragiczny etap dzie-
jów drugiej po³owy XX wieku, nieznany oczy-
wi�cie wcze�niejszym historykom czy kra-
joznawcom.

W ostatnich parunastu latach powsta³o
sporo ciekawych dla szeregowego czytelni-
ka ksi¹¿eczek i broszur autorstwa mi³o�ni-
ków, wygnañców � chwa³a im za to � s¹ to
jednak opracowania niewnosz¹ce wiele
nowego do wspó³czesnych wymagañ nauko-
wych, oparte na informacjach z dawniejszej
literatury (nie mówi¹c oczywi�cie o relacjach
z tragicznych wydarzeñ czasu II wojny, ale
to inna sprawa).

Nie mog¹ natomiast byæ brane pod uwagê
obcojêzyczne (nawet je�li t³umaczone na jêzyk
polski), pseudonaukowe i tendencyjne opracowa-
nia, tworzone przez ostatnich 60 lat za ja³tañsk¹
granic¹ (za chlubny wyj¹tek mo¿na uznaæ prace
J. Biriulowa).

Ksi¹¿ki
czasopisma
internet
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Tak wiêc na razie
mamy ma³o monografii
satysfakcjonuj¹cych dzi-
siaj. Ale s¹: Drohobycz
T. Trajdosa i T. Zauchy,
Ko³omyja R. Brykow-
skiego, ̄ ó³kiew J. Petru-
sa, mo¿e co� jeszcze,
o czym nie wiemy.
W tym roku pojawi³a siê
nastêpna: Zbigniewa
Nowaka Od Augusto-
wa do Mostów Wiel-
kich. Szkice z dziejów

kresowego miasteczka 1549�1945 � tym
bardziej interesuj¹ca, ¿e dotyczy miejsco-
wo�ci mniejszej, mniej znanej, a w ogóle
mniej renomowanej i nie uczêszczanej przez
turystów, a jednak takiej, która co� wnosi³a
w nasze polskie ¿ycie i � jak wiêkszo�æ
ma³opolskich miast i miasteczek � wyda³a
niema³o wybitnych Polaków. Ze znanych
powszechnie postaci w Mostach Wielkich
urodzili siê: profesor W³odzimierz Sto¿ek* |
i W³odzimierz Puchalski**.

Autor wymienia na wstêpie liczne �ród³a
wiedzy (tak¿e ¿ydowskie i ukraiñskie) o Mo-
stach Wielkich oraz o tamtejszej Szkole Po-
licyjnej, z której miasteczko s³ynê³o. Dalej
przedstawia t³o historyczne za³o¿enia mia-
sta w Ziemi Be³zkiej, nad rzeczk¹ Rat¹, lo-
kowanego na miejscu osady Mosty w roku
1549 przywilejem Zygmunta Augusta na
wniosek ówczesnego w³a�ciciela Stanis³a-
wa Têczyñskiego. Po³o¿one w miejscu star-
szej osady Mosty, zosta³o na cze�æ króla
nazwane Augustowem. Nazwa ta zosta³a
usuniêta dopiero przez Austriaków po I za-
borze. Przywrócono nazwê osady przed-
lokacyjnej, z dodatkiem � Wielkie.

Z. Nowak prowadzi szczegó³owo cieka-
w¹ historiê polskiego miasteczka przez czte-
ry wieki. Ostatni rozdzia³ po�wiêca swojej
nostalgicznej podró¿y do miasta dzieciñstwa
i aktualnej w nim sytuacji.

Osobny, bogato � jak ca³a ksi¹¿ka � ilu-
strowany rozdzia³ dotyczy s³ynnej Szko³y
Policyjnej w Mostach Wielkich. Równie¿
wcze�niej po�wiêci³ jej artyku³y w paru pi-
smach, m.in. w �Semper Fidelis� 2/97.

Autor informuje, ¿e ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ
pod jego adresem, przysy³aj¹c poczt¹ 50 + 5 z³
(koszt przesy³ki): Prof. dr Zbigniew Nowak, 80-105
Gdañsk, ul. Jasna 3/6.

* Profesor Politechniki Lwowskiej, rozstrzelany
wraz z dwoma synami na Wulce we Lwowie
w 1941 r.

** Fotografik, autor filmów i albumów przyrodni-
czych (patrz CL 3/04).

ZBIGNIEW JAN NOWAK, ur. we Lwowie, syn
wyk³adowcy w Szkole Policyjnej w Mostach Wiel-
kich. W 1940 wywieziony z rodzin¹ na Sybir. Po
wojnie studia na UJ. Profesor Uniwersytetu Gdañ-
skiego, em. dyrektor Biblioteki Gdañskiej PAN.
Autor ponad 200 prac z zakresu historii literatury
polskiej XVI�XVII w. oraz nauki o ksi¹¿ce.

& Wymieniany wielokrotnie w CL m³ody
historyk sztuki dr Andrzej Betlej, wspó³au-
tor monumentalnej serii tomów Materia³ów
do dziejów sztuki sakralnej w Ma³opolsce
Wschodniej (niedawno omawiali�my tom XI),
wyda³ ksi¹¿kê � swoj¹ pracê doktorsk¹ �
o wybitnym twórcy g³ównie obiektów sakral-
nych w wiêkszo�ci na Wo³yniu, w ca³ej
Ma³opolsce, a tak¿e na Ukrainie, pt. Pawe³
Gi¿ycki SJ, architekt polski XVIII wieku.

Pawe³ Gi¿ycki (1692�1762) pochodzi³
z Wielkopolski, zmar³ w Krzemieñcu. By³ je-
zuit¹, a wykszta³cenie architektoniczne zdo-
by³ zapewne po czê�ci w swoim zakonie (co
by³o praktykowane), po czê�ci u którego�
z wspó³czesnych mu architektów. Studiowa³
tak¿e filozofiê, a w latach 1710. wyk³ada³
m.in. we Lwowie i Samborze.

W�ród kilkudziesiêciu dzie³ Gi¿yckiego
wynotowali�my te, które powsta³y w Ma³o-
polsce Wschodniej i na Wo³yniu: ko�ció³ Je-
zuitów w Samborze, Paulinów w Ni¿niowie,
wie¿a ko�cio³a Dominikanów w Podkamie-
niu, a byæ mo¿e równie¿ ko�ció³ Dominika-
nów w Tarnopolu i Jezu-
itów w Stanis³awowie;
ko�ció³ i klasztor w Krze-
mieñcu (pó�niejszy Ko-
�ció³ Licealny), Bernar-
dynów w £ucku, praw-
dopodobnie wspania³y
ko�ció³ Dominikanów
w Czartorysku, Jezuitów
w Porycku i kilka innych.
Obok ko�cio³ów tworzy³
cerkwie, budynki klasz-
torne, pa³ace wiejskie
oraz elementy wystroju
ko�cielnego (o³tarze,
uroczyste katafalki itp.)
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Autor omawia równie¿ wp³yw twórczo-
�ci P. Gi¿yckiego na architekturê Wo³ynia
i �rodowiska lwowskiego. Do tego ostatnie-
go nale¿y m.in. monumentalny gmach pijar-
ski � Collegium Nobilium we Lwowie na £y-
czakowie, pó�niej zamieniony na Szpital
Powszechny.

Dzie³o A. Betleja jest obszerne, wzbo-
gacone 236 ilustracjami.

ANDRZEJ BETLEJ, ur. 1971 w Krakowie, absol-
went Instytutu Historii Sztuki UJ. W swoich pra-
cach zajmuje siê g³ównie architektur¹ i rze�b¹
nowo¿ytn¹. Od 1992 uczestniczy w akcji inwen-
taryzacji obiektów sakralnych w Ma³opolsce
Wschodniej i na Ukrainie. Adiunkt w IHS UJ.
Laureat stypendiów i nagród.

& Pani Teresa Siedlar-Ko³yszko, blisko
zaprzyja�niona z naszym ekspatrianckim
�rodowiskiem w Krakowie i wielokrotna pre-
legentka � wyda³a 3. tom swoich Reporta¿y
z ziem I i II Rzeczypospolitej: Od Kirchol-
mu po Ja³tê (wyd. Polska Fundacja Kultu-
ralna, Londyn 2002) Przypomnijmy poprzed-
nie tomy: 1. Od Smoleñska po Dzikie Pola.
Polacy na ziemiach I i II Rzeczypospolitej
(1998) i 2. Miêdzy D�win¹ a Czeremoszem.
Reporta¿ z ziem wschodnich I i II Rzeczy-
pospolitej (1998). Oto, co napisano o Autor-
ce na koñcu trzeciego tomu:

Teresa Siedlar-Ko³yszko [...] jest krako-
wiank¹ z dziada pradziada. W czasie wojny
by³a harcerk¹ Szarych Szeregów. Jest ab-
solwentk¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Przez ponad trzydzie�ci lat pracowa³a w kra-
kowskiej rozg³o�ni Polskiego Radia, przy-
gotowuj¹c na antenê ogólnopolsk¹ reporta-
¿e literackie i s³uchowiska dokumentalne [...].

W latach 80. (by³o to jeszcze za Sowie-
tów) autorka rozpoczê³a seriê reporta¿y (po
raz pierwszy po wojnie na antenie Polskie-
go Radia) z Ziem Wschodnich Rzeczypo-
spolitej. Rzemiennym dyszlem, w strasznych
nieraz warunkach � na wozie i pod wozem
� przemieszcza³a siê po ogromnych prze-
strzeniach by³ej Rzeczypospolitej (milion ki-
lometrów kwadratowych), szukaj¹c � ¿yj¹-
cych tam w poni¿eniu i niewyobra¿alnym
strachu, ale ocala³ych z wszystkich pogro-
mów � Polaków. Czym d³u¿ej i dalej wêdro-
wa³a, tym bardziej przekonywa³a siê o ich
niez³omnej polsko�ci, o bezgranicznej wier-
no�ci mowie i wierze ojców.

Jeszcze w czasie komunizmu w �Nowym
Dzienniku�, wychodz¹cym w Nowym Jorku,
zaczê³y siê ukazywaæ jej artyku³y, które po-
woli u�wiadamia³y Polakom ¿yj¹cym w wol-
nym �wiecie, ¿e za wschodni¹ granic¹ Pol-
ski ¿yje wielomilionowa rzesza braci, o któ-
rych nie wolno im zapomnieæ, których winni
wspieraæ duchowo i materialnie. Tej idei au-
torka pozostaje wierna do dzi� i co roku od-
wiedza coraz dalsze � zdawa³oby siê pra-
wie egzotyczne � rubie¿e Rzeczypospolitej,
odnajduj¹c tam rodaków, którzy zachowali
¿yw¹ polsko�æ �woadomo�æ.

Dzi� Pani Teresa mieszka na zmianê �
w Kalifornii i w Krakowie, ale wyra�nie ci¹-
gnie do swej polskiej ojczyzny. W Ameryce
napisa³a te s³owa jako wstêp do trzeciego
tomu:

Zastanawia³am siê nieraz, jak to siê dzie-
je, ¿e na zdawa³oby siê zupe³nie spalonej
ziemi, na ziemi, z której wszelkimi si³ami usu-
wano wszystko co polskie, rodzi siê poeta,
przezwyciê¿a trudno�ci jêzykowe i staje siê
polskim poet¹. Wyt³umaczenie znalaz³am
przypadkowo � w Kalifornii.

By³am niedawno w Death Valley (Dolina
�mierci). W tamtejszym muzeum widzia³am,
w jaki sposób w tej zupe³nie pustynnej do-
linie, w której deszcz nie pada czasem ca³y
rok, ¿yj¹ krzewy, nieliczne drzewa, kwiaty.
Tam te¿ obejrza³am schemat ro�liny. Ka¿da
z nich ma system korzeniowy trzykrotnie
d³u¿szy ni¿ wysoko�æ ro�liny na powierzch-
ni ziemi. Kiedy, zdawa³oby siê, ¿e ca³kowi-
cie usch³a � odradza siê od korzeni.

Tak jest z polsko�ci¹ i Polakami na Kre-
sach Wschodnich. Przecie¿ nasza kultura,
nasza historia siêga tam g³êboko w czasie
i g³êboko w g³¹b duszy. U¿y�niali�my tam
polsko�æ swoj¹ chrze�cijañsk¹ cywilizacj¹,
swoj¹ kultur¹, budowali�my tam historiê. To
wszystko, co zakorzenione w ¿yznej podol-
skiej czy wo³yñskiej ziemi, w duszach ludzi
tam mieskaj¹cych � w odpowiednich wa-
runkach odradza siê i kwitnie.

Oby s³owa Pani Teresy by³y prorocze.
Nam trudno sie zdobyæ na optymizm.

W trzecim tomie � jak w dwóch wcze-
�niejszych � wszystko jest szalenie cieka-
we, ale dla nas najbli¿sze s¹ 4 rozdzia³y:
Cmentarz £yczakowski, Truskawiec, W Ko-
sowie Huculskim, Kuty nad Czeremoszem.
Jest te¿ parê rozdzia³ów o Wo³yniu, ponad-
to o Wileñszczy�nie, Kamieñcu Podolskim,
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Inflantach i Ukrainie (w sumie rozdzia³ów
jest 36).

Ewentualny kontakt z p. Teres¹ Siedlar-Ko³yszko
za po�rednictwem naszej redakcji.

& Ukaza³ siê i w mig znikn¹³ z pó³ek ksiê-
garskich opas³y (ponad 800 stron) i nietani
(!) tom wspomnieñ ks. Matyldy Sapie¿yny:
My i nasze Siedliska (Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 2004). Ks. Matylda by³a Au-
striaczk¹, z domu ksiê¿niczk¹ Windisch-
-Graetz*, wnuczk¹ austriackiego feldmar-
sza³ka i córk¹ dowódcy stacjonuj¹cego
w Galicji wojska austriackiego � najpierw
w Krakowie, potem we Lwowie. Przez ma³-
¿eñstwo z ks. Paw³em Sapieh¹ (znana by³a
jako ksiê¿na Paw³owa) wesz³a w historycz-
n¹ polsk¹ rodzinê, której ga³¹� � tzw. linia
kodeñska** � przenios³a siê w XIX w. do
Galicji i zakupi³a piêkny zamek w Krasiczy-
nie k. Przemy�la. Te�ciem autorki wspo-
mnieñ by³ Adam Sapieha***, s³ynny za m³o-
du �czerwony ksi¹¿ê�, a szwagrem kardy-
na³ krakowski Adam Stefan Sapieha. Sa-
piehowie wznie�li we Lwowie pa³ac przy ul.
Kopernika. Oto co pisze o tym ks. Paw³owa:

Przez dwa lata naszego pobytu we Lwo-
wie dla s³u¿by Papy [ks. Paw³a, mê¿a autor-
ki] w Namiestnictwie (jako Radca Namiest-
nictwa) mieszkali�my na parterze domu
Sapiehów na ul. Kopernika 38/40.

[...] Mieszkanie to by³o do�æ obszerne
i wygodne, nie s³oneczne, bo góra cytadeli
odbiera³a �wiat³o, i ha³a�liwe od zaprowa-
dzenia w roku wystawy tramwaju elektrycz-
nego [1894]. �ciany naszych pokoi obite by³y
tapetami jasnymi z paskami kolorowymi,
umeblowanie czê�ciowo stare, domowe,
czê�ci¹ meblami Papy i moimi. Piêkne chiñ-
skie makaty, szafy rze�bione z czarnego
drzewa, parawan chiñski z cudownym haf-
tem, mieni¹cym siê we wszystkich kolorach
per³owej macicy, ozdobi³y nasz salon, do
którego siê dochodzi³o przez oszklony most
nad bram¹, istny ponte dei sospiri. W poko-
ju sypialnym (dawny bilardowy, obok jadal-
nego rodziców) jedna ze �cian by³a pokryta
olbrzymi¹ makat¹ z czerwonego sukna �
z szerok¹ przepiêknie haftowan¹ bordur¹,
a na �rodku wyhaftowany stary Chiñczyk
o u�miechniêtej twarzy, rodzaj bo¿ka obfito-
�ci czy chiñski �wiêty Miko³aj nios¹cy naj-
rozmaitsze dary. Te wszystkie wschodnie
hafty, br¹zy, laki, kimona i inne �liczne dro-

biazgi z ko�ci s³onio-
wej, które podziwiano
na specjalnej wysta-
wie urz¹dzonej przez
Papê we Lwowie
w roku 1892 na do-
chód Czytelni Katolic-
kiej, zosta³y skradzio-
ne lub zniszczone
w Siedliskach na po-
cz¹tku wojny 1914. [...]

Ogród lwowski by³
prze�liczny i tak m¹drze narysowany, ¿e wy-
gl¹da³ o wiele wiêkszy, ni¿ by³ w istocie. Piêk-
ne, wysokie drzewa, stara aleja grabowa, ma³y
sad z cieplarni¹, altana, ró¿e starannie wypie-
lêgnowane przez starego Niemca ogrodnika,
Akermana. Mo¿na by³o lato spêdziæ we Lwo-
wie, prawie jak na wsi. Maj¹c konie i powóz,
wyje¿d¿ali�my czêsto za miasto, do Brzucho-
wic, ku Winnikom, na Pohulankê [...].

Warto przypomnieæ, ¿e (istniej¹cy nadal)
pa³ac przy Kopernika by³ te¿ � drugim po
zamku krasiczyñskim � domem rodzinnym
kardyna³a Sapiehy.

Wspomnienia Sapie¿yny dotycz¹ przede
wszystkim spraw rodzinnych (tote¿ roi siê tam
od arystokratycznych postaci polskich, au-
striackich, wêgierskich). Ale te¿ sporo relacji
i refleksji o ówczesnym ¿yciu, obyczajach,
sytuacji spo³ecznej, gospodarczej, nawet
politycznej. Wiele czytamy o Lwowie i innych
miejscowo�ciach wschodniej Galicji/Ma³opol-
ski. Maj¹tek ks. Paw³a to Siedliska k. Rawy
Ruskiej (ale pozosta³e po tej stronie ja³tañ-
skiej granicy); Bilcze Z³ote (w powiecie czort-
kowskim) � maj¹tek jego brata; Jaz³owiec �
do tamtejszego klasztoru Niepokalanek wst¹-
pi³a córka autorki Maria � s. Assumpta.

Warto na koniec poinformowaæ, ¿e ksiêgê
wspomnieñ swej matki i babki opracowywa³y przez
wiele lat jej córka, p. Matylda Osterwina (wdowa
po Juliuszu Osterwie) oraz wnuczka Maria Oster-
wa-Czekaj. Do wydania przygotowa³a p. Maria
Rydlowa (tak¿e nasza autorka).

* Kuzynem ks. Matyldy by³ Otto Windisch-
-Graetz, który po�lubi³ El¿bietê Habsburg,
wnuczkê cesarza Franciszka Józefa.

** Zmar³y niedawno ks. Eustachy Sapieha (patrz
CL 2/04) pochodzi³ z innej linii � czerejsko-
ró¿añskiej.

*** Ten za� by³ synem zas³u¿onego dla Lwowa
ks. Leona Sapiehy, patrona jednej z wa¿niej-
szych ulic miasta. Adam Sapieha zamówi³
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u J. Styki i W. Kossaka Panoramê Rac³awick¹
na Wystawê Krajow¹ w 1894 r.

& Dolina ¿yje w polskiej pamiêci. Trudno
by by³o inaczej. W samym miasteczku ¿yje
niema³a spo³eczno�æ polska (lub mieszana,
lecz deklaruj¹ca siê po stronie polsko�ci),
skupiona wokó³ miejscowego ko�cio³a. Jest
wspania³y ksi¹dz Krzysztof Panasowiec,
z którym rozmowy na ³amach CL przepro-
wadzili�my ju¿ dwukrotnie (ostatnio w po-
przednim numerze), odbywaj¹ siê wakacyj-
ne oazy. Dla ekspatriantów mamy Dolinê
zastêpcz¹: Niemodlin ko³o Opola, gdzie osia-
d³a spora czê�æ wygnanych dolinian, a któ-
rzy kultywuj¹ tê pamiêæ i �wiadcz¹ na rzecz
opuszczonej Ma³ej Ojczyzny.

Jest te¿ literatura. Mamy dwie ksi¹¿ki
o Dolinie. Pierwsza wysz³a na tyle dawno,
¿e nie mog³a byæ jeszcze omawiana w na-
szym kwartalniku: Ludzie Doliny, napisana
przez Franciszka Stemlera (Oficyna Wy-
dawnicza �Interin�, Warszawa 1991). Autor
da³ na wstêpie krótki zarys historii miastecz-
ka, które wyros³o na eksploatacji �róde³ sol-
nych (w herbie ma, podobnie jak Drohobycz,
piêæ topek soli), a miastem jest od 1525 r.
Podlega³a � jak ca³a tamta po³aæ Polski �
najazdom ze wschodu i po³udnia. Ciekawost-
k¹ jest zachowana w�ród wspó³czesnych
mieszkañców miasteczka pewna liczba na-
zwisk tatarsko-tureckich: Kardasz, Kur³ak,
Sz³opak, Kie³ebej, Koturbacz.

Potem � losy miasta i jego mieszkañ-
ców, rodziny autora i jego samego, przez
lata, a¿ do ekspatriacji. Du¿o ciekawie opi-
sanych wydarzeñ, nazwisk, problemów
z czasów 20-lecia i II wojny �wiatowej.

Bardzo cenn¹ informacj¹ jest wykaz
nazwisk krewnych i znajomych autora, miej-
sca ich osiedlenia po opuszczeniu ma³ej
ojczyzny, w nowej Polsce i za granic¹.

& Druga ksi¹¿ka o Dolinie to Urodzeni
na Doliñskiej Ziemi, tom II � Jana Wajma-
na (wydana w Opolu; nie znamy tomu I, jak
go otrzymaæ?). Ta ksi¹¿eczka ma do�æ z³o-
¿on¹ strukturê, bo jej czê�æ wspomnienio-
wa ma formê sfabularyzowan¹, przerywan¹
rozdzia³ami o charakterze historyczno-infor-
macyjnym. Autor � podobnie jak F. Stemler
� pisze o Niemodlinie, gdzie osiad³a spora
czê�æ wygnañców z Doliny, podaje te¿, ale
o wiele szerzej, miejsca zamieszkania eks-

patriantów w ró¿nych miejscach III RP, co
dla prowadzonego przez nas Archiwum
Wschodnich Ma³opolan jest bardzo warto-
�ciowe (trzeba wszak wiedzieæ, gdzie siê
nasi rozbiegli!). Informuje o zawi¹zaniu siê
w 1992 r. Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Doliñskiej z siedzib¹ w Niemodlinie i jego
dzia³alno�ci (pielgrzymki do Doliny, pomoc
charytatywna dla parafian, kolonie dla pol-
skiej m³odzie¿y z Doliny).

Obie ksi¹¿eczki zawieraj¹ wiele zdjêæ ar-
chiwalnych i wspó³czesnych.

& Polska Fundacja Kulturalna w Londy-
nie wyda³a w 2001 r. ksi¹¿kê Jerzego R.
Krzy¿anowskiego pt. My�lê ¿e wrócê kie-
dy�... Jest to beletrystyka, ale jej warto�æ
polega na umieszczeniu akcji w polskich
realiach XX wieku. Pozornie na pierwszym
planie jest ogromna mi³o�æ pary bohaterów,
Darka i Lusi, ale to uczucie � spotkania
i rozstania na wiele lat � przedstawione jest
na bardzo prawdziwym tle historycznym,
z wpleceniem wielu momentów z XX-wiecz-
nych dziejów narodu polskiego.Akcja zaczy-
na siê we wrze�niu �39 w Krzemieñcu, po-
tem s¹ okupacje sowiecka i niemiecka,
wywo¿enie na Sybir i na roboty do Niemiec,
partyzantka w 27. Wo³yñskiej Dywizji Pie-
choty AK, rozwi¹zanie i rozbrojenie AK,
chaos powojenny w Niemczech, ¿ycie
w Polsce za czasów PRL i ¿ycie na emigra-
cji w Ameryce, narodziny �Solidarno�ci�,
wreszcie odmienne ¿ycie w Kraju po 1989 r.
Tak wiêc wij¹ siê polskie drogi i �cie¿ki.
Widaæ, ¿e autor, choæ ¿yje na emigracji, zna
i trafnie ocenia realia powojennego ¿ycia
w Polsce, a czê�æ dotycz¹c¹ Kresów i par-
tyzantki prze¿y³ osobi�cie. W czasie lektury
ksi¹¿ki przewijaj¹ siê kolejne wydarzenia,
etapy historii, prawdziwe nazwiska i pseu-
donimy. W¹tek romansowy u³atwia i uprzy-
jemnia czytanie. (DTS)

& Ostatni dzieñ Lwowa, ksi¹¿ka Jêdrze-
ja Majki (Wydawnictwo �Nemrod�, Kraków
2004), opisuje okoliczno�ci towarzysz¹ce
wysiedleniu ze Lwowa ró¿nych rodzin. Przy
okazji zapoznajemy siê czêsto z histori¹ tych
rodzin i ich ¿yciem pod pierwsz¹ okupacj¹
sowieck¹ (1939�41), okupacj¹ niemieck¹
(1941�44) i drug¹ sowieck¹ (od 1944).
Utrwalono tu wiele cennych �wiadectw, do-
tycz¹cych warunków, w jakich egzystowali
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lwowianie w tym czasie i w jakich byli zmu-
szeni opu�ciæ miasto rodzinne. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e relacja ta jest swego rodzaju
przekazem historycznym, choæ niezbyt usys-
tematyzowanym i maj¹cym raczej cechy
�opowiadania przy kawie�. Niew¹tpliw¹ za-
let¹ jest piêkna szata graficzna ksi¹¿ki oraz
liczne zdjêcia przedwojennego Lwowa i jego
mieszkañców.

Natomiast uk³ad tre�ci obfituje w prze-
skoki tematyczne i chronologiczne, co bywa
mêcz¹ce dla czytelnika. We�my dla przy-
k³adu rozdzia³ Trzy lata bez pi³ki. Podroz-
dzia³ £osie opowiada o tym, jak w dzieñ
wybuchu wojny, a wiêc 1 wrze�nia 1939,
m³odzi ludzie zobaczyli samoloty, które wziêli
za polskie maszyny typu �£o��, a okaza³o
siê, ¿e to niemieckie bombowce. Zaraz da-
lej nastêpuje przeskok o dwa lata, do okre-
su niemieckiej okupacji (co to ma wspólne-
go z tytu³owymi �£osiami?). Parê zdañ dalej
(podrozdzia³ Ostatnia noc) przeskok o na-
stêpne dwa lata, do drugiej okupacji sowiec-
kiej. Utrudnia to wychwycenie istotnych fak-
tów historycznych i ich usytuowanie w cza-
sie. Niezbyt udane s¹ te¿ teksty poprzedza-
j¹ce rozdzia³y (drukowane wiêksz¹ czcionk¹).
Ich zwi¹zek z nastêpuj¹cymi po nich teksta-
mi nie zawsze jest dostatecznie jasny.

Warto�æ ksi¹¿ki podniós³by bardzo wstêp
historyczny, podaj¹cy �cis³e daty kolejnych
okupacji Lwowa i akcji wysiedleñczych. (JW)

& Otrzymali�my niecodzienny prezent od
p. Zygmunta Jennera, urodzonego lwowia-
nina, zamieszka³ego w Krakowie � album
jego autorstwa, zatytu³owany Wyrwane
kartki... Jest to luksusowe wydanie o pra-
wie 200 stronach i formacie A4, na kredo-
wym papierze i w twardych ok³adkach. Na

niej trzy reprodukcje sta-
rych pocztówek: Lwów,
Nowy S¹cz i Kraków,
znacz¹ one bowiem eta-
py ¿ycia Autora.

Album zawiera ob-
szern¹ czê�æ tekstow¹,
bardzo liczne ilustracje �
zdjêcia i reprodukcje wi-
dokówek oraz kilka-
dziesi¹t wierszy Autora,
uszeregowanych równo-
legle do rozdzia³ów �
etapów jego ¿ycia.

Czê�æ pierwsza ksiêgi przedstawia ¿yciorys
Autora, opisuje miejsca jego zamieszkania
oraz relacje z ¿ycia zawodowego i spo³ecz-
nego, w tym wiele ciekawych i zabawnych
anegdot. Lwów zajmuje tam tyle stron co Kra-
ków, mimo i¿ Autor ogromn¹ wiêkszo�æ ¿ycia
spêdzi³ poza miejscem swego urodzenia � jak
my wszyscy.

O wierszach Jennera piszemy tak¿e
w dziale Wertuj¹c wydawnictwa. Tu przyta-
czamy wspomnienie ulicy, przy której Autor
siê urodzi³.

MOJA ULICA

We Lwowie, przy �w. Zofii
Ulicy,
Pierwszy raz ujrza³em
Ziemi oblicze �
Ona by³a w zieleni,
Ja by³em w pieluszkach;
Wtedy wiatr historii
Ledwie muska³ �
T¹ romantyczn¹ ulic¹.
Wszed³em w d³ugie
I ciekawe
¯ycie...
St¹d ma tkliwo�æ
W wierszu
Przygniata ogromnie,
Bo ta ulica,
Choæ �wiêtej Zofii,
To ulica Wspomnieñ...

Pan Zygmunt Jenner przekroczy³ osiemdzie-
si¹tkê. Jego rodzina ma podobno korzenie an-
gielskie. Uczêszcza³ we Lwowie do XI i VIII Gim-
nazjum. Przed sam¹ wojn¹ rodzina mieszka³a na
rogu ulic Kadeckiej i Kosynierskiej, mieli te¿ dom
w Zimnej Wodzie. Studiowa³ polonistykê i dzien-
nikarstwo, a po wojnie ukoñczy³ ekonomiê w Kra-
kowie. Jako bankowiec by³ przez 28 lat dyrekto-
rem NBP przy ul. Szpitalnej. Przez ca³e ¿ycie pisa³
wiersze. Hobby; kolekcjonowanie starych wido-
kówek. Ma dzieci, wnuki i prawnuki.

& Coraz to dowiadujemy siê � i to przypad-
kiem � o nowych interesuj¹cych nas ksi¹¿-
kach, które nie docieraj¹ np. do Krakowa.
W kupionym �wie¿o numerze 41 kwartalnika
�Karta� natknêli�my siê na takie tytu³y:

ks. Jan Kowalt TJ, Z dziejów Draga-
nówki i Poczepiniec k. Tarnopola 1500�
�1945. �Biblioteka Podlaska�, z. 66, War-
szawa 2003;
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Z górnej pó³ki
W latach 1960. i 70. Wydawnictwo £ódz-

kie wydrukowa³o trzytomow¹ powie�æ o zna-
komitym arty�cie, naj-
bardziej ze wszystkich
zwi¹zanym ze Lwowem
� Arturze Grottgerze: I.
Muza £askawa (1968),
II. Rapsod powstañczy
(1974), III. Dobry ge-
niusz (1975). Autor Lu-
dwik �wie¿awski, zwi¹-
zany pokrewieñstwem
czy powinowactwem
z rodzin¹ Grottgera
i jego narzeczonej Wan-
dy Monne, móg³ znaæ niejako od podszewki
wiele wydarzeñ z ¿ycia malarza. Fakt ten �
poza obiektywnymi danymi biograficznymi
� na pewno przydaje opowie�ci szczegól-
nego familijnego charakteru, choæ nie jest
ona dzie³em literackim najwy¿szego lotu.

W³adys³aw Kubów, Terroryzm na Po-
dolu. Warszawa 2003;

Mariusz Les³aw Krogulski (oprac.),
Pami¹tki z Pokucia. Pó³ wieku [1898�
�1948]. Warszawa 2003.

Jest te¿ sporo ksi¹¿ek o tytu³ach, z któ-
rych trudno siê zorientowaæ, czego dotycz¹.

Danuta Trylska-Siekañska (DTS),
Jacek Walczewski (JW), Aldona Duch

Nasze zainteresowanie ow¹ biografi¹
Artura Grottgera wynika � poza sam¹ oso-
b¹ s³awnego malarza polskiego � z jej osa-
dzenia we wschodnioma³opolskich realiach
geograficznych i historycznych, miêdzy Po-
kuciem na po³udniu a Sokalszczyzn¹ na pó³-

nocy, ze Lwowem po-
�rodku. Chodzimy po
lwowskich ulicach i ów-
czesnych domach, je�-
dzimy po dworach i oko-
licach, pe³nych ludzi
z innej epoki, lecz bli-
skich. Na tym tle obser-
wujemy ¿ycie artysty,
ws³uchujemy siê w jego
nie³atwe problemy sztu-
ki, bytu, zdrowia i mi-
³o�ci.

We wszystkich trzech tomach zamiesz-
czono kilkadziesi¹t reprodukcji dzie³ Grott-
gera: przede wszystkim ze s³ynnych cykli
powstañczych � Lituania, Polonia, Wojna,
Warszawa, a tak¿e scen rodzajowych i por-
tretów.

Wertuj¹c
wydawnictwa
Æ W tym roku � z racji przypadaj¹cej 60.
rocznicy Bitwy pod Monte Cassino � sporo
pisano o generale W³adys³awie Andersie.
Nie by³ lwowianinem, mia³ jednak drama-
tyczny lwowski epizod w swoim ¿o³nierskim
¿yciu. Kilka fragmentów z jego wspomnieñ
pt. Bez ostatniego rozdzia³u cytujemy za
�Nasz¹ Polsk¹� 17/04 (Zbigniew K. Rogow-
ski, Poni¿enia i tortury). Pod koniec wrze-
�nia 1939, wraz z Brygad¹ Nowogródzk¹,
któr¹ dowodzi³ (patrz notka biograficzna ni-
¿ej), znalaz³ siê Anders pod Lwowem.
W walce z sowietami zosta³ dwukrotnie ran-
ny, a 29 wrze�nia zosta³ przez nich pojma-
ny. Oto co opowiada w swojej ksi¹¿ce:

(...) Przewieziono mnie do g³ównej siedziby
NKWD przy ul. Pe³czyñskiej 1. Wiele godzin
musia³em siedzieæ na korytarzu pod stra¿¹,
gdy¿ NKWD zaczyna dzia³alno�æ dopiero
po 22.00. Od tej godziny do 6.00 rano prze-
s³uchiwa³o mnie po kolei kilku tzw. sêdziów
�ledczych, wytaczaj¹c ró¿ne zarzuty.

A wiêc zdrad¹ miêdzynarodowego pro-
letariatu by³o, ¿e�my walczyli przeciwko bol-
szewikom w latach 1918�1920 i ¿e nie po-
zwolili�my ju¿ wtedy na opanowanie przez
nich Europy. Przestêpstwem by³o, ¿e Pola-
cy w chwili wej�cia wojsk sowieckich do
Polski we wrze�niu 1939 r. dalej stawiali
opór. Mnie osobi�cie zarzucono, ¿e bi³em
siê we wrze�niu z wojskami sowieckimi, ¿e
wojska ich ponios³y w tych walkach du¿e
straty. Muszê byæ szpiegiem, bo nie zgodzi-
³em siê na wst¹pienie do armii sowieckiej...
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Po przes³uchaniach zawieziono mnie do
lwowskiego wiêzienia dla przestêpców po-
spolitych � Brygidki. (...) Po kilku dniach,
jeszcze przed 1 stycznia 1940 r. w nocy
wpad³o do celi kilku enkawudzistów; wyci¹-
gnêli mnie z ³ó¿ka i zaci¹gnêli do celi poje-
dynczej. Zachowywali siê z ca³¹ brutalno-
�ci¹. Kiedy szed³em z trudem po schodach,
zosta³em umy�lnie potr¹cony i nie mog¹c
siê utrzymaæ na kulach, spad³em w dó³.
Powtarza³o siê to na ka¿dym piêtrze. By³em
silnie pot³uczony i poraniony. Wreszcie we-
pchniêto mnie do ma³ego pokoiku z rozwa-
lonym piecem, zakratowanym oknem bez
szyb. Mia³em na sobie tylko cienki drelich,
a mróz przekracza³ 30 st. Wstawiono mi je-
den kube³ z wod¹, która natychmiast za-
marz³a, drugi do za³atwiania potrzeb. Co
2�3 dni wrzucano mi kawa³ek chleba i wsu-
wano talerz obrzydliwej lury.
Gen Anders by³ na Brygidkach 6 tygodni,
gdy zjawi³ siê sêdzia �ledczy i spyta³, czy
wiêzieñ zgadza siê na podpisanie o�wiad-
czenia o wst¹pieniu do Armii Czerwonej. Ge-
nera³ odmówi³ i przybysz wyszed³ w�ciek³y,
gro¿¹c, ¿e Anders zgnije w tej celi. Minê³y
kolejne d³ugie tygodnie w wiêziennej celi.
(...) ¯y³em teraz w przekonaniu, ¿e mój
koniec siê zbli¿a. Pomimo odpornego orga-
nizmu, bardzo wychud³em. By³em tak os³a-
biony, ¿e nawet nie czu³em bólu z ran i od-
mro¿eñ. My�lê, ¿e w tych warunkach nie
przetrzyma³bym wiêcej ni¿ dwa tygodnie (...).
Przez najbli¿sze noce wpada³o kilku enka-
wudzistów i dokonywano jak najbardziej
szczegó³owej rewizji celi i osobistej. [...]. Bito
mnie przy tym i kopano.
29 lutego 1940 Anders zosta³ przewieziony
do Moskwy i osadzony na £ubiance.

Æ Nazwisko pu³kownika W³adys³awa Be-
liny-Pra¿mowskiego (1888�1938) wi¹¿e
siê w spo³ecznej �wiadomo�ci z Krakowem
(choæ pochodzi³ z Kongresówki). Tu bowiem
przez nieca³e dwa lata (1931�33) by³ do-
skona³ym prezydentem miasta. Ale jeszcze
wcze�niej, 3 sierpnia 1914, na rozkaz Pi³-
sudskiego, wraz z patrolem pamiêtanym jako
�siódemka Beliny�, przekroczy³ w podkra-
kowskich Wêgrzcach rosyjski kordon w celu
rozpoznania terenu. W trzy dni pó�niej �
historyczna data 6 sierpnia � poprzedzaj¹c
kompaniê kadrow¹ wyruszy³ ponownie na
zwiad, staczaj¹c pierwsz¹ utarczkê z nie-

przyjacielem. Potem sta³ siê twórc¹ kawale-
rii legionowej, dowódc¹ brygady. Stoczy³
wiele walk z Rosjanami na Wileñszczy�nie
i Wo³yniu. U³ani Beliny weszli do naszej
narodowej legendy niepodleg³o�ciowej.
W 1933 r. Pi³sudski mianowa³ Belinê-Pra¿-
mowskiego (by³ dzia³aczem BBWR)  w o -
j e w o d ¹  l w o w s k i m,  z obowi¹zkiem nad-
zorowania pracy wojewodów tarnopolskie-
go i stanis³awowskiego. Zyska³ � podobnie
jak i w Krakowie � opiniê dobrego admini-
stratora i zarz¹dcy. Na skutek z³ego stanu
zdrowia i tragicznej �mierci syna zrezygno-
wa³ w 1933 r. z funkcji, oddaj¹c siê dzia³al-
no�ci w Obozie Zjednoczenia Narodowego.

Æ W �Naszej Polsce� 34/04 znalaz³a siê
po¿yteczna dla czytelników tego pisma (bo
my to dobrze znamy) relacja Aleksandra
Szumañskiego Lwów umiera. Mowa o piêk-
nie miasta, a zarazem o biedzie i wynarada-
wianiu Polaków. Natomiast nowo�ci¹ dla nas
jest wiadomo�æ, ¿e na Cmentarzu £yczakow-
skim przygotowuje siê pochówek... Bandery,
bo o stawianiu mu pomnika ko³o ko�cio³a �w.
El¿biety ju¿ s³yszeli�my i pisali�my.

Z kolei w artykule Beaty Andrzejewskiej
w �Naszym Dzienniku� 192/04 pt. Rok pol-
ski tylko na papierze te¿ mowa o sprawach
u nas znanych (Cmentarz Orl¹t, znikanie
polskich napisów na obszarach administro-
wanych przez Ukrainê, Litwê itp.), ale do-
wiadujemy siê, ¿e w Tarnopolu ulicê, która
od 200 lat nazywa siê D³uga, przezwano na
ul. Dywizji SS-Galizien. Muzeum S³owac-
kiego w Krzemieñcu, które ju¿-ju¿ mia³o byæ
otwarte (bo remont dworku S³owackich ukoñ-
czono) � czeka dalej.

RP daje pieni¹dze na utrzymanie budyn-
ku b. klasztoru kapucyñskiego w Olesku,
gdzie zmagazynowano wielk¹ liczbê naszych
dzie³ sztuki. Ale gdy Muzeum WP w Warsza-
wie chcia³o  w y p o ¿ y c z y æ  stamt¹d jaki�
obraz, za¿¹dano za to 30 tysiêcy dolarów.
Z ostatniej chwili: otwarcie Muzeum S³owackiego
w Krzemieñcu odby³o siê z koñcem wrze�nia �04.
W nastêpnym numerze � relacja i zdjêcia.

Æ W �Gazecie Lwowskiej� 8/04 znale�li�my
bardzo interesuj¹cy i potrzebny artyku³ Je-
rzego Smirnowa o lwowskich aptekach
okresu miêdzywojennego. By³o ich podob-
no w mie�cie 48 prywatnych i 3 apteki Kasy
Chorych.
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Ponadto ciekawe wiadomo�ci bie¿¹ce
z Sambora, ¯ó³kwi, Stryja, Pnikuta, a we
wcze�niejszym numerze (7/04) � z Mo�cisk
i Drohobycza. To dobre, bo pomaga w inte-
gracji �rodowisk. Mo¿e jeszcze doczekamy
siê, ¿e Redakcja wprowadzi okresowe do-
datki rolniczo-ogrodniczo-sadownicze, dla
kobiet, mo¿e te¿ dla dzieci, s³owem dla od-
biorców, których niekoniecznie interesuj¹
sprawy wysokiej kultury i polityki, a specja-
listyczne materia³y po polsku zrobi³yby swo-
je. Mamy nadziejê, ¿e nasza intencja jest
zrozumia³a.

Æ Od p. Zygmunta Jennera, krakowskie-
go lwowianina � którego album omawiamy
w dziele Nowe ksi¹¿ki � otrzymali�my rów-
nie¿ tomik jego wierszy pt. Gniazda (wyd.
Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 1999).
Mie�ci siê w nim ok. 120 utworów, ale od
autora dowiedzieli�my siê, ¿e jest to jeden
z sze�ciu zbiorów przezeñ wydanych!
Jenner przyznaje siê, ¿e nie jest poet¹ pro-
fesjonalnym, jednak czytaj¹c jego wiersze
zauwa¿a siê doskonale poetyck¹ wyobra�-
niê. Bardzo osobiste postrzeganie zdarze-
nia, miejsca, cz³owieka lub wspomnienia sta-
je siê dlañ prze¿yciem, wyra¿aj¹cym siê
w utworze, którego sugestywna pointa � cza-
sem zaskakuj¹ca � pozwala równie¿ czyta-
j¹cemu na podobny odbiór wizji autora. To
jest w³a�nie cecha poezji, nawet je�li rze-
mios³o nie osi¹ga poziomu absolutnej do-
skona³o�ci.
Cytujemy pierwszy wiersz w tomiku:

LWÓW
Lwów wyssa³em
Z piersi Matki
� To by³o moje rano �
Okrutny czas by³ szybszy;
Nie zd¹¿y³em Jej powiedzieæ:
Mamo!

I jeszcze jeden, od którego poszed³ tytu³ ca-
³ego zbiorku:

GNIAZDA
Ka¿dy w wêdrówce ¿ycia
Ma swoje kraje, miasta;
Jedna � jako przelotne
A inne � jako gniazda.

Czêsto wiêc p³ynê pamiêci¹
Do tych wêdrownych przystani;
Chcia³bym do nich powróciæ �
Têsknota nie zna granic!

Instynkt?
Uk³ady gwiazd?
Co� ka¿e wróciæ do tych miast �
Jak ptaki...
Ptaki wracaj¹ do gniazd!

Æ Zawsze z satysfakcj¹ rejestrujemy arty-
ku³y na tematy lwowskie i wschodnio-
ma³opolskie, jakie ukazuj¹ siê w prasie,
w szczególno�ci w krakowskim �Dzienniku
Polskim�. Nie zawsze mamy szansê je sze-
rzej omówiæ, bo materia³u jest tak wiele. ¿e
nie nad¹¿amy i nie mie�cimy w kolejnych
numerach.
A wiêc w skrócie telegraficznym:
n �Nasz Dziennik� 22�23 XI �03: Orlêta Lwowskie
(autor Piotr Czartoryski-Sziler, o Obronie Lwowa
1918);
n �Dziennik Polski� 20 XII �03: Piêkno i utrata.
Kresowe zabytki gin¹ na naszych oczach (Jacek
�wider, o wystawie zdjêæ i rysunków studentów
Politechniki Krakowskiej na temat Brze¿an));
n �Dz. Pol.� 28 II �04: Lwów � miasto nieobojêtne
(Piotr Pacholarz, opis Lwowa i jego historii w for-
mie 10 zagadek);
n �Dz. Pol.� 16 IV �04: Miasto warte zachodu
i wschodu, z nadtytu³em: Lwów dorównuje bo-
gactwem i urod¹ najpiêkniejszym metropoliom Eu-
ropy (Dariusz Rostkowski, opowie�æ o Lwowie
polskim i dzisiejszym);
n �Dz. Pol.� 19�20 VI �04: Orlêta we Lwowie (Mo-
nika Kowalczyk, o podró¿y do Lwowa i innych
miast m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ im. Orl¹t Lwow-
skich w Nowym S¹czu).

Zwróæmy uwagê, ¿e wymienione artuku³y
napisa³o ca³e grono dziennikarzy (m³odych!).
A to i tak nie wszyscy, naliczyliby�my ich
bardzo wielu � co �wiadczy o ogromnym
renesansie zainteresowania polskim Lwo-
wem.

Ucrainica
Æ Cytat z (cotygodniowego) felietonu prof.
W.A. Serczyka w �Dzienniku Polskim�
195/04:
[...] Trzeba wreszcie sobie otwarcie powie-
dzieæ i wyci¹gn¹æ z tego wnioski dla dzia³a-
nia politycznego, ¿e obecnie na Ukrainie nie
notuje sê wyra�nej potrzeby traktowania
stosunków polsko-ukraiñskich w sposób
szczególny. Z ca³ego wielkiego programu
prezydenta Kwa�niewskiego zbli¿enia s¹-
siaduj¹cych ze sob¹ pañstw wysz³o niewie-
le, w³a�ciwie nic, je�li nie liczyæ Deklaracji
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o porozumieniu i pojednaniu z 1997 roku,
o której zreszt¹ milcz¹ podrêczniki obydwu
stron, oraz powstania mieszanego batalio-
nu polsko-ukraiñskiego i stale kulej¹cej pol-
skiej inicjatywy utworzenia wspólnego kole-
gium uniwersyteckiego w Lublinie.

To smutne, ¿e wa¿na idea Jerzego Gie-
droycia, nak³aniaj¹cego do zerwania ze ste-
reotypowym podej�ciem do stosunków Pol-
ski z Rosj¹, Bia³orusi¹ czy Litw¹ lub Ukrain¹,
w zetkniêciu siê z surowymi wymogami prze-
trwa³ych przez lata zale¿no�ci gospodarczych
oraz stale pokutuj¹cymi mrzonkami o przejê-
ciu przez Rosjê pozycji supermocarstwa
wspó³decyduj¹cego o losie �wiata, zmusi³y
w³adze Ukrainy do coraz ostro¿niejszego trak-
towania propozycji polskich, zmierzaj¹cych
do zintegrowania Ukrainy z reszt¹ Europy,
ku obopólnemu zreszt¹ po¿ytkowi [...]

Przecie¿ o niekompetentnych, teoretycz-
nych i poni¿aj¹cych nas koncepcjach Gie-
droycia, Skubiszewskiego, Kwa�niewskiego
itd. (o Kuroniu i Michniku nie wspominaj¹c,
bo tu wyczuwamy ca³kiem inne motywy)
wiedzia³ ka¿dy, kto jako-tako zna³ i zna re-
alia. I teraz nie musi doznawaæ rozczarowa-
nia w tych sprawach. Rozczarowanie nato-
miast budzi strata wielu lat w kwestii prze-
my�lenia i wdro¿enia polityki wschodniej III
RP, zachowuj¹cej godno�æ, stanowczo�æ
i konsekwencjê. Cieszymy siê, ¿e wreszcie
zauwa¿ono bezowocno�æ dotychczasowe-
go stylu, czy jednak nast¹pi jego zmiana?

Internet
APEL DO TV POLONIA
Napisa³em projekt apelu do TV Polonia
w sprawie przywrócenie na antenie TV te-
matyki lwowskiej. Uprzejmie proszê o kry-
tyczne � najlepiej konstruktywne � uwagi.
Rozwa¿am te¿ mo¿liwo�æ wys³ania ró¿nych
wersji apelu, je¿eli nasze zdania na temat
jego tre�ci bêd¹ siê zbyt radykalnie ró¿ni³y
i nie uzgodnimy wspólnego stanowiska.
Proszê wiêc o opinie i � w razie decyzji
podpisania siê pod moj¹ wersj¹ � przes³a-
nia mi adresu mailowego wraz z imieniem,
nazwiskiem i adresem na mój adres: stako
@gd.onet.pl. Pozdrawiam.

Staszek Kosiedowski, Gdañsk

TELEWIZJA POLONIA
W imieniu grupy internetowej Polski

Lwów, zrzeszaj¹cej ludzi zafascynowanych
Lwowem, zarówno by³ych, jak i aktualnych
mieszkañców tego miasta, jak te¿ tych, któ-
rzy poznawszy je w ró¿nych okoliczno�ciach,
gor¹co je pokochali � zwracam siê z pro�b¹
o przywrócenie audycji o Lwowie w Telewi-
zji Polonia.

Przez wiele lat tematyka lwowska by³a
ograniczana przez cenzurê, która skutecz-
nie eliminowa³a to miasto ze �wiadomo�ci
kolejnych pokoleñ Polaków, mieszkaj¹cych
w kraju.

Nieliczni przedwojenni Lwowiacy, którzy
tak aktywnie dzia³aj¹ m.in. w Towarzystwie
Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich, s¹ w wiêkszo�ci lud�mi w po-
desz³ym wieku i stopniowo odchodz¹ z tego
�wiata. M³ode pokolenie zaprz¹ta walka
o przetrwanie, czêsto za� niedouczone �
z winy naszego systemu kszta³cenia � praw-
dziwej historii Polski nie zna, zapatrzone
najczê�ciej na Zachód, karmione bezwarto-
�ciow¹ papk¹ przez tzw. ��rodki masowego
przekazu� i niechêtnie siêgaj¹ce po ksi¹¿-
kê, ma bardzo niewiele szans, by poznaæ
chlubne karty naszej historii, w�ród których
Lwów �wieci wspania³ym przyk³adem.

Ukazuj¹ siê co prawda ksi¹¿ki o Lwo-
wie, coraz czê�ciej znajduje siê artyku³y
w prasie, zdarzaj¹ siê audycje radiowe, jest
tak¿e kilka stron internetowych, lecz z przy-
kro�ci¹ nale¿y stwierdziæ, i¿ po likwidacji
nadawanego do niedawna Salonu Lwow-
skiego Telewizja Polska, a w szczególno�ci
Telewizja Polonia, tematy lwowskie traktuje
bardzo powierzchownie i po macoszemu.
Szkoda, bo dociera ona przecie¿ tak¿e do
Polaków rozsianych po ca³ym �wiecie, stê-
sknionych nie tylko aktualno�ci z kraju, ale
tak¿e wiadomo�ci o miejscach, które nie
z w³asnej woli przecie¿ musieli opu�ciæ
w dramatycznych czêsto okoliczno�ciach.

Lwów w ostatnich latach staje siê celem
coraz wiêkszej liczby wycieczek indywidual-
nych i organizowanych. Miasto z ogromn¹
ilo�ci¹ polskich pami¹tek i zabytków � które
przetrwa³y lata destrukcji i zaniedbania �
warte jest oddzielnego programu na antenie
TV Polonia. Bogate ¿ycie kulturalne tamtej-
szej nielicznej procentowo, pozosta³ej po
kolejnych ekspatriacjach grupy Polaków, los
niszczej¹cych bezcennych zasobów Zak³a-
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du Narodowego im. Ossoliñskich, których nie
przekazano Polsce po II wojnie �wiatowej,
bogata polska spu�cizna muzealna, cieka-
we ¿yciorysy lwowian, wyj¹tkowy charakter
tego wielonarodowego miasta, które potrafi-
³o stopiæ w jedno spo³eczeñstwo Polaków,
¯ydów, Ormian, Ukraiñców i przedstawicieli
innych nacji zamieszkuj¹cych od wieków
Lwów � warte s¹ pokazania jako historyczny
co prawda przyk³ad, ale jak¿e aktualny wo-
bec wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

Niech nie wzbudzaj¹ naszych negatyw-
nych emocji jedynie kolejne serwowane nam
wiadomo�ci o problemach z odbudow¹
Cmentarza Orl¹t, co jest oczywi�cie tema-
tem bardzo wa¿nym, ale nie jedynym. Jeste-
�my przekonani, ¿e cykl audycji o Lwowie �
póki ¿yj¹ jeszcze jego byli mieszkañcy, któ-

rzy mit tego miasta mog¹ jak pa³eczkê szta-
fetow¹ przekazaæ nastêpnym pokoleniom �
móg³by spe³niæ nie tylko cele informacyjne,
ale równie¿ wychowawcze. Móg³by tak¿e
przyczyniæ siê do poprawy tak trudnych obec-
nie � mimo oficjalnych deklaracji polityków �
stosunków polsko-ukraiñskich.

Bardzo popieramy ideê pana Staszka.
Sami ju¿ parê lat temu pisali�my w CL
o potrzebie przywrócenia programu lwow-
skiego (czy w ogóle �kresowego�) w TV, na
przeszkodzie stanê³a niestety krótkowzrocz-
na (a mo¿e i celowa?) polityczka ówcze-
snych decydentów telewizyjnych. Dzi�, po
zmianach w kierownictwie TV, warto by po-
nowiæ starania. Sprawê przedk³adamy za-
rz¹dom towarzystw kresowych w RP.

Pan Adam Trojanowski dzieli siê z nami
swoimi w¹tpliwo�ciami na temat umiejsco-
wienia Góry �w. Jacka:

Grzebi¹c nieustannie w lwowskich sprawach
natrafi³em na zaskakuj¹cy mnie problem. Okazu-
je siê, ¿e na ró¿nych oficjalnych planach miasta
Lwowa wystêpuj¹ rozbie¿ne lokalizacje Góry �w.
Jacka. Jako by³y mieszkaniec tej okolicy, z okre-
�lon¹ �wiadomo�ci¹, mogê zaakceptowaæ tylko
jedn¹ z nich. A oto poszczególne plany:

O � na planie z 1910 r. Góra nie jest zazna-
czona, za³¹czam go jednak jako ciekawostkê, ze
wzglêdu na przedstawienie ówczesnego uk³adu
ulic w tej okolicy;

Listy do redakcji

0
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1 � lokalizacja Góry jest na planie z 1931 r.
w³a�ciwa, gdy¿ dotyczy jej faktycznej dominanty
w okolicach rozga³êzienia ulic J. Tarnowskiego
oraz Z. Krasiñskiego

2 � jw.
3 � lokalizacja Góry jest niew³a�ciwa, aczkol-

wiek jej po³o¿enie wskazane na planach z roku
1938 mo¿na ewentualnie traktowaæ jako jej przed-
³u¿enie w postaci garbu na ty³ach klasztoru ss.
Urszulanek, oddzielonego od w³a�ciwej Góry
w¹wozem (sztucznym?), umo¿liwiaj¹cym komu-
nikacjê od ul. �w. Jacka do Snopkowskiej/Wo³o-
skiej

4 � jw.
5 � lokalizacja Góry jest zupe³nie b³êdna, gdy¿

plany z 1930 r. przedstawiaj¹ jej po³o¿enie na
zupe³nie p³askim terenie u jej stóp, na którym po
zlikwidowaniu kilku cegielni rozros³o siê przed
II wojn¹ nowe osiedle, rozpoczête wytyczeniem
i budow¹ ulicy gen. Hauke-Bosaka;

6 � jw.
Mo¿e kto� siê na ten temat wypowie i skory-

guje ewentualnie moj¹ wiedzê na ten temat.

Przedstawiamy mapki, za³¹czone przez
Pana Adama. Opu�cili�my mapki 1, 4, 5,
w zasadzie identyczne jak 2, 3, 6.

Nasze przypuszczenie: �b³êdy� polegaj¹
prawdopodobnie na niedba³ym umieszcze-
niu napisów przez rysuj¹cych kolejne plany.
Wydaje siê oczywiste, ¿e góra jest tam, gdzie
jej dominanta, jak na planach 1 i 2. Ale
pamiêtajmy, ¿e czasami potocznie gór¹
nazywano tylko stok, a ¿adnej �góry� nie by³o
� przyk³adem �Diab³a Góra� w Parku Stryj-
skim. By³ to stok spadaj¹cy od p³askowy¿u
Placu Powystawowego do dna jaru, w któ-
rym za³o¿ono Park Stryjski (teren niebudow-
lany!). Tylko �mia³kowie odwa¿ali siê tam
zje¿d¿aæ na sankach!

Ogromnie ciekawy list ze Lwowa od pani
Jadwigi Jamróz:

Przeczyta³am 2. numer �Cracovia-Leopolis�
i znalaz³am tam wywiad z pani¹ Krystyn¹ Czaj-
kowsk¹, z któr¹ chyba spotka³am siê wtedy, gdy
by³a we Lwowie w latach 50. i w archiwum metro-
polity Andrzeja Szeptyckiego poszukiwa³a danych,
dotycz¹cych rodziny Fredrów. Nie pamiêtam na-
zwiska tamtej pani, ale zgadza siê czas pobytu
we Lwowie [...] i zainteresowanie [...]. Co mnie
zainteresowa³o w wywiadzie: Miêdzy innymi nie-
¿yj¹ca ju¿ Zosia Makowiecka z Warszawy, autor-
ka kilku tomów �Kalendarium Mickiewiczowskie-
go�, da³a mi lwowski adres swojej cioci, pani

Heleny Makowieckiej... pierwsz¹ wizytê z³o¿y³am
w³a�nie pani Helenie Makowieckiej � chyba przy
ul. Nabielaka. Trzy siostry Makowieckie, przyja-
ció³ki mojej Babci zna³am bardzo dobrze, czêsto
u nich bywa³am. Mieszka³y na ulicy 29 Listopada,
a nie na Nabielaka [...] i dwie z nich, najstarsza
Amelia i najm³odsza Helena by³y nauczycielkami.
Uczy³y religii, ale tak¿e innych przedmiotów, chy-
ba w ramach korepetycji, bo te dzieci chodzi³y do
szko³y. Religii uczy³y oczywi�cie poza wszelkim
szkolnym programem. Mia³y nieraz z tego powo-
du grube nieprzyjemno�ci. �rednia siostra, Emi-
lia, bezdzietna wdowa, po mê¿u Horodyska, chy-
ba zajmowa³a siê gospodarstwem w domu tych
�trzech sióstr�. Tamte dwie by³y zawodowymi
nauczycielkami i nawet przed wojn¹ mia³y szko³ê
klas pocz¹tkowych. Ostatnia, Helena, zmar³a
w 1975 roku.

Anula Mys³akowska natomiast, o której dalej
jest mowa, mieszka³a przy ul. Nabielaka. Praco-
wa³a te¿ w katedrze. Tak¿e na Nabielaka u in-
nych znajomych, których pani Czajkowska nie
wspomina, pominê wiêc nazwisko, chyba j¹ po-
zna³am. By³o to wieczorem, ma³e zebranie przy-
jació³ przy herbacie i zaproszony go�æ z Polski!
Prawdziwa sensacja. Pani ta by³a niewiele star-
sza ode mnie, wygl¹da³a jak studentka, dokto-
rantka najwy¿ej, chyba nie mia³a 30 lat. Ja by-
³am niewiele m³odsza. Ca³y stó³ osób raczej nie-
m³odych s³ucha³ tego, co mówi³a, z takim nabo-
¿eñstwem, ¿e chwilami j¹ to peszy³o i sumitowa³a
siê, ¿e robi taki wyk³ad. Ja siedzia³am obok niej
i jad³am j¹ oczami. Mo¿liwe, ¿e w tym gronie
by³a te¿ Anula Mys³akowska, bo by³a s¹siadk¹
gospodarzy. Mo¿liwe nawet, ¿e to ona przypro-
wadzi³a go�cia, ale to s¹ ju¿ moje obecne domy-
s³y. Chyba te¿ nasz �go�æ z Polski� opowiada³
o �Ma³ych Siostrach� i �Ma³ych Braciach�, no-
wym zakonie, który wtedy powsta³. Ale ca³kiem
pewna nie jestem. Zna³am te¿ osobi�cie pani¹
Biernack¹ i bywa³am u niej w mieszkaniu. Zmar-
³a w naszym szpitalu (dawne gimnazjum Królo-
wej Jadwigi).

Je¿eli Pañstwo s¹dz¹, ¿e mój list móg³by
pani¹ Czajkowsk¹ zainteresowaæ, to proszê go
Jej przekazaæ.

Jak¿eby inaczej, Pani Jadwigo! Nie tyl-
ko pani¹ Czajkowsk¹ (list przekazujemy),
ale nas wszystkich, dlatego pozwalamy
sobie Pani list przedrukowaæ. Takich wiado-
mo�ci potrzeba nam jak najwiêcej, bo
w istocie ma³o wiemy, jak wygl¹da³o ¿ycie
w �rodowisku polskim we Lwowie w tam-
tych latach. Byliby�my Pani wdziêczni za
dalsze relacje, takie jak powy¿sza i jak wspo-
mnienie o pani Homme. Serdecznie pozdra-
wiamy.



Kolejny ciekawy list nadszed³ z Wroc³a-
wia od p. dra Zbigniewa Kubasa, lekarza
chirurga, wieloletniego dyrektora szpitala
w Brzozowie k. Sanoka i twórcy szeroko zna-
nego o�rodka onkologicznego w tym pod-
karpackim miasteczku. Pan Doktor, napisa³
na wstêpie:

Pochodzê z Bóbrki, powiatowego miasta dwa-
dzie�cia kilka kilometrów od Lwowa, tam siê uro-
dzi³em w 1929 r. i przebywa³em do maja 1944 r.
Zawsze bêdê têskni³ do miejsc mojej m³odo�ci,
do naszych kresów, które opu�ci³em [...], z powo-
du niebezpieczeñstwa, jakie nam grozi³o ze stro-
ny band UPA. Wyjazd traktowali�my jako tymcza-
sowy, z za³o¿eniem, ¿e gdy tylko front, który by³
wtedy w okolicach Tarnopola, przesunie siê na
zachód, to wrócimy �do siebie�. Nigdy nie wróci-
li�my ju¿ do Bóbrki, ale wspomnienie �wiata, któ-
ry zgin¹³ 1 wrze�nia 1939 r., jest zawsze bliskie
i ¿ywe.

Bêdê siê stara³ podaæ wszystkie dane, doty-
cz¹ce mojej rodziny, jak równie¿ nazwiska Pola-

ków i ich rodzin, których pamiêtam, a przebywali
w Bóbrce do 1944 r.

Pan Doktor podaje wiêc obszerne dane
do naszego Archiwum Wschodnich Ma³o-
polan: cz³onków swojej rodziny i dalszych
krewnych, znajomych, kolegów szkolnych,
nauczycieli, ksiê¿y i lekarzy � których pa-
miêta z Bóbrki swego dzieciñstwa. Przys³a³
swój Dzienniczek (napisany przez 13/15-
latka), ksi¹¿kê pt. �Jak budowa³em szpital
w Brzozowie�, w której przedstawia doko-
nanie swojego ¿ycia, a tak¿e plik pami¹tko-
wych fotografii, g³ównie z �Soko³a� w Bóbr-
ce. Tymi zdjêciami zainteresuje siê na pew-
no tak¿e Redakcja �Przegl¹du Sokolego�,
wydawanego przez krakowski �Sokó³�.

W nastêpnym numerze przedstawimy
Sylwetkê dra Kubasa. Serdecznie dziêkuje-
my Mu za przesy³kê.

NASZE MIASTA
Oto Bolechów, miasteczko, które miej-

skie prawo magdeburskie i tytu³ wolnego
miasta królewskiego otrzyma³o od Zygmun-
ta III Wazy w 1603 r. Prawo magdeburskie
zosta³o przyjête w Polsce od XIII w. jako
polskie prawo miejskie (patrz CL 2/03) i obo-
wi¹zuj¹ce a¿ do rozbiorów. £¹czy³ siê z nim
okre�lony plan regulacyjny miasta, charak-
terystyczny dla prawie wszystkich miast
i miasteczek w Polsce � a¿ po Kamieniec
Podolski.

Na rycinie widzimy wedutê miasta, przedstawiaj¹c¹ w sposób uproszczony jego plan.
Na pierwszy rzut oka widaæ charakterystyczny kwadratowy rynek, otoczony zabudow¹,
a poza jednym z jej naro¿ników � ko�ció³ parafialny.

Rycinê przejêli�my z ksi¹¿eczki Jana Batkowskiego � Bolechów (Radom 2003). Has³o Bolechów
omówiono w S³owniku 2/04.

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



dokoñczenie z II strony ok³adki

Czy Rada Redakcyjna radzi tylko nad kolejnymi numerami kwartalnika? Otó¿ nie tylko.
Tu po raz pierwszy by³a dyskutowana koncepcja Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii
i Kultury Kresów Wschodnich, która zyska³a przychylno�æ Zarz¹du G³ównego TMLiKPW.
Piszemy o niej coraz wiêcej, bo chcemy zyskaæ poparcie najszerszych krêgów kresowej
diaspory. Nawi¹zali�my kontakty z najwa¿niejszymi �rodowiskami ekspatriowanych lwo-
wian, teraz wystêpujemy do innych towarzystw kresowych, od wileñskich poczynaj¹c, na
pokuckich koñcz¹c**.

Innym tematem jest Zespó³ Naukowy (czy Rada, Komitet, Ko³o), jaki pragnie utworzyæ
pewne grono krakowskich historyków (i nie tylko historyków), a po�wiêcone polskiej pro-
blematyce Ziem Po³udniowo-Wschodnich. To wspania³a korzy�æ dla naszego pola zainte-
resowañ. Zespó³ taki � na razie ca³kiem nieformalny � chcia³by siê czasowo afiliowaæ przy
naszej redakcji, by � po okrzepniêciu � przej�æ np. do opisanego wy¿ej Instytutu. Co� siê
wiêc rysuje. Nie zaprzepa�æmy tej szansy.

Ju¿ od dawna tematem naszych rozwa¿añ jest Indeks Wschodnich Ma³opolan, który
zamierzamy przemianowaæ na Archiwum Wschodnich Ma³opolan. Dlaczego? Z dwóch
powodów. Oto nasi kresowi Czytelnicy nadsy³aj¹ nie tylko krótkie informacje o sobie,
swoich rodzinach czy znajomych, kolegach, s¹siadach, ale najró¿niejsze materia³y, do
ksi¹¿ek w³¹cznie, To ju¿ nie mie�ci siê w pojêciu indeks. A poza tym to s³owo niektórych
razi. I maj¹ racjê. A wiêc Archiwum. Wszystkie nadsy³ane materia³y przeka¿emy z czasem
do Instytutu, który m u s i  powstaæ jak najszybciej.

* * *
To jest dorobek, który chcieliby�my wnie�æ do drugiego Piêtnastolecia Towarzystwa

Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Id�my wiêc razem.
Redakcja

* Lwów, lwowskie traktujemy zawsze jako skrót. Mamy na my�li oczywi�cie ca³¹ Ma³opolskê Wschodni¹.
** Z terenem Ma³opolski Wschodniej zwi¹zane jest nie tylko TMLiKPW. Osobne organizacje w RP

maj¹ drohobyczanie, ko³omyjanie, samborzanie, stryjanie, z³oczowianie, ¿ókiewianie i sporo
innych.
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