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DOKUMENTOWAÆ HISTORIÊ
W poprzednim numerze nawo³ywalimy: notujmy w naszych pismach wszystko to, co
czyni siê i mówi w Polsce  dobrego i z³ego  w naszych sprawach. Eksponujmy postawy
godne i m¹dre, piêtnujmy ignorancjê i nie¿yczliwoæ. Nie odrywajmy siê od rzeczywistoci
i nie pozostawajmy obojêtni na to, co dzieje siê wko³o nas. Nasi rodacy i nasi potomni
musz¹ znaæ nasz punkt widzenia, który wynika z dowiadczeñ i przemyleñ. Musz¹ znaæ
nasze dystansowanie siê od skrajnoci, ale zarazem nasze wyczucie polsko-kresowej
godnoci, wiedzê o historii i naszych korzeniach oraz dumê z niezwyk³ego dorobku polskiej nauki, kultury i cywilizacji, powsta³ych na ca³ych Ziemiach Wschodnich.
Wiedza o historii... Co kryje siê w tym pojêciu? Czy o historii Lwowa i Ma³opolski
Wschodniej nie napisano ju¿ mnóstwa ksi¹¿ek, artyku³ów, wspomnieñ, prac naukowych?
Tak, napisano. I nadal siê pisze, ale czy akurat o tym, o co chodzi najbardziej? W S³owie od Redakcji w CL 4/01 ju¿ o tym mówilimy: o ka¿dym miecie polskim z tej strony
ja³tañskiej granicy, wiêkszym i mniejszym, o ka¿dym regionie czy okolicy pisze siê nieustannie, a w dodatku  co wa¿ne  centralne i zachodnie strony Polski nie prze¿y³y
niemal pó³wiekowej przerwy w ¿yciorysie. Trzeba wiêc pamiêtaæ o dwóch rzeczach: po
pierwsze przychodz¹ coraz to nowe pokolenia, coraz mniej zorientowane, które powinny
otrzymaæ swoj¹ porcjê informacji (choæby starszym znanych). Po drugie: badanie (i opisywanie) dziejów tamtej, odciêtej czêci musi byæ nadrobione, bo zatrzyma³o siê przed
po³ow¹ XX wieku. Niestety ogromna iloæ róde³ zginê³a lub rozproszy³a siê, przepad³o
wiele zabytków i dzie³ sztuki, a ponadto istniej¹ rewiry, do których nasi uczeni dostêpu nie
maj¹ (przyk³adem archeologia). Historycy paru pokoleñ  z koniecznoci  przenieli siê
na inne tematy, ci¹g³oæ siê urwa³a. Co wiêcej: w ci¹gu tego pó³wiecza powsta³a (nie tylko
w czasach ZSRR) ca³a masa tendencyjnej, zak³amanej literatury, z której merytorycznym
i ideowym balastem trudno siê dzi uporaæ. Spotykamy niewiedzê, wybiórczo dobierane
fakty, b³êdne (mówi¹c delikatnie) interpretacje. A wiêc?
Nad dzisiejsz¹ nauk¹ polsk¹ (w interesuj¹cej nas dziedzinie) zaci¹¿y³o wiêc kilka
kompleksów. Lata zale¿noci od Zwi¹zku Radzieckiego i traktowanie spraw kresowych
jako tabu  je¿eli nie powtarzano pogl¹dów nauki radzieckiej  stworzy³y lukê w zasobach
ludzkiej wiedzy. Lata, które po tamtych nast¹pi³y, oraz polityczne tendencje do popierania
(za wszelk¹ cenê, do granic absurdu) nowo powsta³ych pañstw na zachodnim obrze¿u
upad³ego Sojuza, powstrzyma³y (i dot¹d powstrzymuj¹) od przypominania niewygodnej
dla nich prawdy.
I wcale nie chodzi tu tylko o reagowanie na jawne przypadki zaw³aszczania tych postaci naszej historii i kultury, które jak¹ czêci¹ swoich korzeni  bardzo odleg³ych przewa¿nie  tkwi³y w nacjach ruskich (podobnie jak, w innych epokach  austrowêgierskich
i paru innych). I nawet nie chodzi o pokrêtne negowanie polskoci historycznych osi¹gniêæ
cywilizacji i kultury na ziemiach wschodnich  na podstawie narodowoci czêci mieszczañstwa, a przede wszystkim pewnej grupy pracuj¹cych u nas architektów i artystów,
rodem z Niemiec, W³och czy Holandii. Ukrywa siê, ¿e prawo magdeburskie by³o prawem
przyjêtym w ca³ym Królestwie Polskim, ¿e twórcy dzie³ architektury i sztuki przybywali
z zagranicy na zaproszenie polskich magnatów, miast lub hierarchów Kocio³a (tak by³o
przecie¿ w ca³ej Polsce; wszak dziedziñca wawelskiego ani kaplicy Zygmuntowskiej te¿
nie stworzyli Polacy z urodzenia).
To jednak jest ma³e piwo, bo m¹drzy ludzie i tak wiedz¹, ¿e owe poprawki to dziecinada. S¹ jednak sprawy, które domagaj¹ siê wyranego stawiania prawdy, poniewa¿
przekrêty ¿eruj¹ na ludzkiej niewiedzy, tak¿e wród Polaków. Tak¿e wród naszej m³odzie¿y historycznej  przyzna³ to kiedy szczerze na podstawie w³asnych dowiadczeñ studenckich dzisiejszy profesor historii S.S. Nicieja.
Czy jest na to jaka rada? O tym w nastêpnym numerze.
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iosna. Spod ziemi zaczynaj¹ wysuwaæ swoje macki ledwo dostrzegalne kie³ki
rolin. Wygl¹daj¹ niemia³o na wiat, w ka¿dej chwili gotowe zastygn¹æ nieruchomo przy
najl¿ejszym podmuchu zimna czy spadaj¹cym p³atku niegu. Ale oto nic z³ego siê nie
zdarza i z kwiatka powstaje listek, potem p¹czek kwiatu i nagle, zanim siê cz³owiek obejrzy, okazuje siê, ¿e w miejscu gdzie dotychczas nic nie by³o prócz zwa¿onej mrozem trawy,
szaleje bujna zieleñ przetykana kolorowym kwieciem. A my przecie¿ wypatrywalimy tej
wiosny przez ci¹gn¹ce siê niemi³osiernie d³ugie jesienne i zimowe miesi¹ce. Czekalimy na
ptaki  zwiastuny wiosny i okryte zielonym listowiem bure konary drzew.
Wiosna i zieleñ  obie stanowi¹ce nadziejê na nowe ¿ycie. Bo czy¿ nadzieja nie
wzrasta tak jak kie³ki zielonych rolin? Niemia³o wygl¹da na wiat, szukaj¹c w nim
jakiej zapowiedzi szczêliwej odmiany ¿ycia. I jak przed podmuchem mrozu chowa siê
w g³êbi serca, nie wierzy w sprzyjaj¹ce okolicznoci, by znowu ju¿ mielej spojrzeæ na
otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ, odnaleæ w niej to, co wiedzie ku odmianie niedobrego losu.
I nagle okazuje siê, ¿e te nik³e zal¹¿ki nadziei wzrastaj¹ niespodziewanie jak zieleñ
wiosenna. Bo tak jak zieleñ zamiera bez wiosny, tak i cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez nadziei.
Jak drzewo bez lici  cz³owiek bez nadziei staje siê martwym konarem niegdysiejszego
drzewa.
*

*

*

Napisa³am o nadziei. O nadziei, która jest tak chwiejna i niepewna jak wzrastaj¹cy
z wiosn¹ pêd roliny. I otó¿ ¿ycie dopisa³o mi niezwyk³y epilog nadziei, która zdawa³oby
siê odesz³a na zawsze.
Kiedy to piszê, jest maj, tak jek wtedy, szeædziesi¹t dwa lata temu, gdy opuszcza³am
Jaz³owiec wraz z moj¹ przyjació³k¹ Len¹, z któr¹ zdawa³o mi siê, rozsta³ymy siê na
zawsze i której przez d³ugie lata bezskutecznie poszukiwa³am. I w³anie teraz, w maju,
w miesi¹cu nadziei, dosta³am od niej niespodziewanie list. Ona te¿ straci³a nadziejê, ¿e
jeszcze kiedykolwiek siê ze mn¹ spotka, ale nagle zobaczy³a gdzie moje nazwisko i pomyla³a  a mo¿e jednak... Napisa³a: mo¿e to w³anie Pani oka¿e siê t¹ w³anie Basi¹
Cza³czyñsk¹ sprzed lat? I oto jestem. I wstydzê siê mojej wygas³ej nadziei, której, jak siê
okazuje, nie nale¿y nigdy porzucaæ.
A w chwili zw¹tpienia pomyleæ: a mo¿e jednak...
Barbara Cza³czyñska

Rzym i Lwów  to dwa imiona,
po Bogu i Matce Najwiêtszej, mnie najdro¿sze na tej ziemi.
Rzym przypomina mi bowiem imiê Matki  Koció³ wiêty katolicki;
Lwów przywodzi na pamiêæ oblubienicê, któr¹ Bóg da³ sercu mojemu,
Archidiecezjê moj¹, gdzie s¹ dzieci duszy mojej.
Abp Józef Bilczewski, Listy, t. 1, s. 254
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Marta Walczewska

ZAKOÑCZENIE
I POCZ¥TEK
Zebrani 13 marca w krakowskim kociele oo. Kapucynów wieccy i duchowni, lwowianie, krakowianie i przybyli z Wilamowic, prze¿yli niezwykle wzruszaj¹c¹
uroczystoæ, której szczególna wymowa
zawiera siê w s³owach u¿ytych w tytule:
zakoñczenie i pocz¹tek.
Na probê krakowskiego oddzia³u
TMLiKPW ks. kardyna³ Franciszek Macharski odprawi³ uroczyst¹ mszê w., bêd¹c¹
wyra¿eniem wdziêcznoci Bogu za beatyfikacjê dwóch lwowskich kap³anów: arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i ksiêdza Zygmunta Gorazdowskiego. Do dziêkczynnej
modlitwy w³¹czona zosta³a nowa intencja 
proba o wyniesienie na o³tarze Ojca Serafina Kaszuby, kapucyna, urodzonego i zmar³ego we Lwowie. W koncelebrze uczestniczyli ojcowie Kapucyni z o. Prowicja³em
i o. Wikarym na czele (o. Gwardian by³ niestety nieobecny w Krakowie). Modli³y siê te¿
z nami siostry w. Józefa  ze zgromadzenia zakonnego za³o¿onego przez ks. Z. Gorazdowskiego  z Matk¹ Prze³o¿on¹ Generaln¹ na czele. Byli przedstawiciele rodziny
Bilczewskich (z Krakowa, Wilamowic i Kêt)
i ks. Gorazdowskiego, cz³onkowie TMLiKPW,
Sybiracy, AK-owcy i liczni krakowianie. Koció³ by³ przepe³niony.
Przed o³tarzem ustawiono protrety B³ogos³awionych oraz S³ugi Bo¿ego Serafina
Kaszuby. Siostry Józefitki udekorowa³y o³tarz
i portrety kwiatami w kolorach papieskich.
Ks. Kardyna³ wyg³osi³ homiliê, przybli¿aj¹c
nam postacie wszystkich trzech Kap³anów.
Ojcowie Kapucyni ofiarowali nam egzemplarze ksi¹¿ki pt. Strzêpy, zawieraj¹cej zapiski
SB Serafina Kaszuby z Jego pracy kap³añskiej na Wo³yniu, w Kazachstanie i na Syberii.

Ks. kard. F. Macharski, g³ówny celebrans. W tle
portrety obu B³ogos³awionych
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Opisana uroczystoæ  gdy chodzi o SB Józefa
Bilczewskiego  by³a uwieñczeniem spotkañ modlitewnych, rozpoczêtych przed omiu laty, kiedy to
9 czerwca 1995 r. ks. kard. Macharski na probê
TMLiKPW odprawi³ mszê w. w intencji beatyfikacji

SB Józefa. Zaapelowa³ wtedy: Bêdziemy siê modliæ
do skutku. Na tê pierwsz¹ mszê wybrano koció³
w. Anny, pe³ni¹cy od wieków rolê wi¹tyni akademickiej w Krakowie. Znajduje siê tam grób w. Jana
Kantego, patrona polskich uczonych (zwróæmy uwagê, ¿e Wilamowice le¿¹ tu¿ ko³o Kêt). W nastêpnych latach msze w. by³y odprawiane w krakowskich wi¹tyniach, w których s¹ przechowywane pami¹tki z kocio³ów Lwowa i Ziem Po³udniowo-Wschodnich. I tak w 1996 r. modlilimy siê w kociele oo. Misjonarzy na Kleparzu przed cudownym
wizerunkiem Chrystusa z Milatyna, w 1997 gocili
nas oo. Bernardyni, w których kociele pod Wawelem znalaz³a schronienie Matka Boska Sokalska.
W 1998 r. u oo. Karmelitów na Piasku klêczelimy
przed obrazem Chrystusa Ukrzy¿owanego z lwowskiego sanktuarium karmelickiego. W 1999 r. modlilimy siê po raz pi¹ty  pod przewodnictwem
ks. biskupa Jana Szkodonia w wi¹tyni oo. Dominikanów, których klasztor od lat gocinnie przyjmuje
lwowiaków na comiesiêcznych spotkaniach w gotyckim kapitularzu. W r. 2000, po uroczystej koncelebrowanej mszy w., której przewodniczy³ ks. biskup Kazimierz Nycz w kociele oo. Misjonarzy na
Stradomiu, spotkalimy siê w budynku tamtejszego
Seminarium Duchownego w sali im. abp. J. Bilczewskiego na sesji referatowej powiêconej osobie Arcybiskupa (relacjê z tego wydarzenia przedstawilimy w CL 3/2000). Ostatnia Msza w. b³agalna by³a
w kociele oo. Franciszkanów w 2001 r.

*
*
*
Równolegle modlono siê o rych³¹ beatyfikacjê SB Zygmunta Gorazdowskiego. Miejscem wielokrotnie odprawianych mszy w.
w Jego intencji by³ nowy koció³ Mi³osierdzia Bo¿ego na Osiedlu Oficerskim w Krakowie. Spotykalimy siê tam na wspólnej
modlitwie z duchowymi córkami ks. Zygmunta  Siostrami Józefitkami.
13 kwietnia 2002 r. prze¿ylimy tam
kolejn¹ uroczystoæ  by³a to druga msza
w. dziêkczynna za beatyfikacjê Zygmunta
Gorazdowskiego, odprawiona tym razem
staraniem Sióstr. Uroczystej Eucharystii
w koncelebrze z ok. dwudziestoma kap³anami przewodniczy³ ks. kardyna³ F. Macharski. Przed msz¹ ss. Józefitki w piêknym programie artystycznym przedstawi³y duchowoæ ich B³ogos³awionego Za³o¿yciela. Wierni szczelnie zape³nili koció³. Ks. Kardyna³
wyg³osi³ homiliê nawi¹zuj¹c¹ do Ewangelii
wg w. £ukasza (£k. 24,1335) o uczniach
Chrystusa zmierzaj¹cych do Emaus.

B³. ZYGMUNT GORAZDOWSKI urodzi³
siê w Sanoku w 1845 roku jako syn (z siedmiorga dzieci) Aleksandry i Feliksa Prawdzic
Gorazdowskich. Ojciec  pose³ na Sejm Galicyjski  nie dla siebie, lecz wszystko dla dobra ogó³u
powiêca³. Ma³y Zygmunt, ukryty przez niañk¹
pod ko³em m³yñskim w czasie rzezi galicyjskiej,
nabawi³ siê grulicy i do koñca ¿ycia boryka³ siê
z t¹ chorob¹. W 1863 r., gdy wybuch³o Powstanie Styczniowe, uciek³ z domu, by do³¹czyæ do
oddzia³ów powstañczych. Klêska powstania
by³a dla niego bolesnym dowiadczeniem.
W 1864 r. rozpocz¹³ Z. Gorazdowski studia na wydziale prawa Uniwersytetu Lwowskiego; porzuci³ je jednak po roku i wst¹pi³ do
lwowskiego Seminarium Duchownego. Uwa¿a³, ¿e jako kap³an bêdzie móg³ wiêcej zrobiæ
dla blinich. Cierpienie pozwoli³o mu odnaleæ
swoje powo³anie  s³u¿bê najbiedniejszym.
Choroba powodowa³a przerwy w studiach,
a nawet wstrzymanie wiêceñ na dwa lata.
Otrzyma³ je w 1871 r. w Katedrze Lwowskiej.
Ks. Zygmunt pracowa³ jako wikary na terenie ówczesnej Galicji  w Tartakowie, Wojni³owie, Bukaczowcach, Gródku Jagielloñskim
i ¯ydaczowie. Ju¿ wtedy ujawni³ siê jego wyj¹tkowy charyzmat  ³¹czenie pracy duszpasterskiej i charytatywnej. Zajmuj¹c siê katechizacj¹, opracowa³ katechizm, który wydany
w nak³adzie 50 tysiêcy egzemplarzy rozszed³
siê po Galicji, l¹sku i Ameryce. Inicjowa³ liczne dzie³a chrzecijañskiego mi³osierdzia. Podczas epidemii cholery w Wojni³owie pieszy³
z pomoc¹ chorym. By³ opiekunem ubogich,
nigdy nie odmówi³ potrzebuj¹cym.
Od 1877 r. rozpocz¹³ dzia³alnoæ kap³añsk¹ we Lwowie w kocio³ach w. Marcina i Matki Boskiej nie¿nej, a przez 40 lat u w. Miko³aja, gdzie by³ proboszczem. W owym czasie
wyda³ kilka edycji swego katechizmu, pisa³
wiele artyku³ów z dziedziny duszpasterskiej.
Dla kap³anów za³o¿y³ Towarzystwo Bonus
Pastor, by³ redaktorem pisma tego Towarzystwa. Ówczesny metropolita lwowski abp Józef Bilczewski przys³a³ mu dekret pochwalny
w uznaniu jego zas³ug.
Ks. Zygmunt by³ sekretarzem Instytutu
Ubogich Chrzecijan. Ufundowa³ we Lwowie
szereg dzie³ mi³osierdzia: w 1882 r. Dom Pracy Dobrowolnej dla ¿ebraków i Tani¹ Kuchniê
Ludow¹. Zak³ad dla Nieuleczalnie Chorych
i Rekonwalescentów by³ rodzajem hospicjum.
W 1886 r. wraz ze swym ojcem utworzy³ Internat w. Jozafata dla ubogich studentów seminarium nauczycielskiego. Zak³ad Dzieci¹tka
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Jezus dla samotnych matek i porzuconych
niemowl¹t w latach 18921916 uratowa³ oko³o 3000 nowo narodzonych. Ks. Gorazdowski
sprowadzi³ do Lwowa Braciszków Crzecijañskich, którzy w polsko-niemieckiej szkole w.
Józefa objêli opiek¹ niemieckojêzyczn¹ m³odzie¿ katolick¹ mieszkaj¹c¹ we Lwowie. Wczeniej dla takiej m³odzie¿y istnia³a tylko szko³a
protestacka, co odci¹ga³o j¹ od katolicyzmu.
W 1884 r. nasz B³ogos³awiony powo³a³ zakonne Zgromadzenie Sióstr w. Józefa. By³ jego
sercem i dusz¹. Siostry by³u mu pomocne w realizacji jego licznych dzia³añ, które powierza³
Opatrznoci Bo¿ej. Kocha³ Boga i potrzebuj¹cych pomocy blinich. £¹czy³ modlitwê i pracê.
Umar³ we Lwowie 1 stycznia 1920 r. i zosta³
pochowany na Cmentarzu £yczakowskim.
O ks. Zygmuncie Gorazdowskim pisalimy
w CL 2/99 (prof. Jacek Walczewski), 3/2000
(s. Dolores Siuta), 3/01 (rozmowa o Obu B³ogos³awionych).
OJCIEC SERAFIN  ALOJZY KASZUBA urodzi³ siê w 1910 r. we Lwowie w rodzinie
robotniczej. Oboje rodzice nale¿eli do Trzeciego Zakonu w. Franciszka, ¿yli wiar¹ i apostolstwem. Byli zwi¹zani wspó³prac¹ z powstaj¹c¹ now¹ parafi¹ w. Franciszka z Asy¿u na
Zamarstynowie. Mieli czworo dzieci.
M³ody Alojzy Kaszuba kocha³ franciszkañsk¹ drogê Ewangelii. Z³o¿y³ luby w zakonie
oo. Kapucynów. W 1933 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie. Ukoñczy³ studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie. Wybuch wojny w 1939 r. zasta³
Go we Lwowie.
W 1940 r. uda³ siê na ociekaj¹cy krwi¹
Wo³yñ, by nieæ pos³ugê duszpastersk¹ cierpi¹cym. Kiedy w 1958 r. w³adze sowieckie zabroni³y Mu pe³niæ funkcje kap³añskie, rozpocz¹³ nielegaln¹ pracê duszpastersk¹. By³ cigany przez w³adze, szkalowany. Jesieni¹ 1963 r.
uda³ siê do Kazachstanu i na Syberiê. By³ tropiony przez NKWD, aresztowany, skazany na
wygnanie, zamkniêty w wiêzieniu. Zmar³ we
Lwowie 20 wrzenia 1977 r. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Janowskim, blisko grobu b³ogos³awionego abpa Józefa Bilczewskiego.
By³ cz³owiekiem omiu b³ogos³awieñstw.
¯ycie Ojca Serafina streszczaj¹ s³owa
w. Paw³a Aposto³a, wypisane na Jego grobie: Sta³em siê wszystkim dla wszystkich.
W CL S/2000 omawialimy ksi¹¿kê o SB
Serafinie Kaszubie pióra o. Hieronima Warachima.
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Przedstawi³ ks. Zygmunta jako jednego
z uczniów, którzy poznali Chrustusa przy
³amaniu chleba. Mówi³ o tajemnicy Boga,
bogatego w mi³osierdzie. Nie doæ by³o mêki
i mierci Chrystusa  zostawi³ On swoj¹
i k o n ê  chleb, aby cz³owiek ¿ywi³ siê t¹
postaci¹ chleba, w której Jezus siê objawi³
i ukry³. Jezus kiedy przywo³a³ cz³owieka
imieniem Zygmunt i przygarn¹³ go tak blisko, ¿e da³ mu moc w sakramencie kap³añstwa, aby ten, spe³niaj¹c swe pos³annictwo,
pozwoli³, ¿eby wszystko, co mia³ i kim by³,
zosta³o powiêcone jego misji. Budzi³ w ludziach to, co wzbudzi³ w nim Chrystus 
misjê mi³osierdzia. Wskazaniem dla Kocio³a
lwowskiego i krakowskiego jest trafiæ na
dobr¹ drogê  drogê mi³osierdzia. Przyj¹æ
drogê ksiêdza Zygmunta.
Po mszy w. kilkaset osób spotka³o siê
z Ks. Kardyna³em, ksiê¿mi i siostrami Józefitkami na agapie w nowej wspania³ej sali
parafialnej, Spotkanie, najpierw modlitewne, potem towarzyskie by³o uwieñczeniem
ró¿nych wspólnych, wiele lat trwaj¹cych
usilnych prób do Najwy¿szego o wyniesienie do chwa³y o³tarzy, a przez to pokazanie
wiernym wspania³ego, mi³osiernego Cz³owieka i jak¿e nam w teraz w trudnych czasach potrzebnego Orêdownika.

S³uga Bo¿y O. Serafin Kaszuba (19101977)

Wspólne zdjêcie z ks. Kardyna³em po mszy w.
u oo. Kapucynów. Od lewej M. Mróz, A. KosteckaSadowy, E. Czawa, E. Zychowicz, M. Berek, M. Walczewska, Matka Prze³o¿ona ss. Józefitek, E. Adles,
K. Grzegocka, U. Kogut, J. Cielak, R. ¯uk, K. Strzelecka (z Bilczewskich), Ojciec Prowiñcja³. Fot. A. Chlipalski.

Naszym zdaniem

NA

ZAMÓWIENIE?

W spo³eczeñstwach na pewnym poziomie kultury istnieje co takiego jak autocenzura, która polega na powstrzymywaniu siê od przekazywania wiadomoci,
opinii, wypowiedzi, które  nawet jeli prawdziwe lub w czêci prawdziwe  nie powinny byæ z ró¿nych powodów rozpowszechniane. Pierwszy z tych powodów to brak
absolutnej pewnoci co do prawdy; drugi 
to kwestia godnoci inkryminowanej osoby, spo³ecznoci, narodu, pañstwa. Autocenzura mieci siê w kategoriach etyki
zawodowej, honoru i solidarnoci narodowej, a przede wszystkim odpowiedzialnoci ludzi, którym dano szansê wykorzystywania mediów.
Etyka i odpowiedzialnoæ zawiod³y
w przypadku dwóch artyku³ów, jakie ukaza³y siê w rzeszowskich Nowinach i ich
Magazynie na prze³omie stycznia i lutego, stawiaj¹c tê gazetê w rzêdzie brukowców. Skandal powiêksza fakt, i¿ chodzi
o cz³owieka, który ¿yje dzi poza granicami RP, w spo³eczeñstwie  jak wiemy 
w pewnej (dobrze ustawionej) czêci niezbyt przyjanie nastawionej do Polaków
i Polski. O cz³owieku, który od wielu lat niezwykle du¿o i dobrze czyni³ w sprawach

nam bliskich, choæ mo¿e czasem zbyt
ostentacyjnie demonstruje swoj¹ postawê
(ale to sprawa charakterologiczna, bez
zwi¹zku z meritum).
Nie znamy kolei dawniejszych losów
Eugeniusza Cydzika, znamy jego dokonania z ostatnich kilkunastu lat w dziele odbudowy Cmentarza Orl¹t. Podobne wiêc
potraktowanie go przez rzeszowskiego pismaka W³adys³awa Borowca, wspomaganego przez niejakiego Jana £aptaszyñskiego z Trójmiasta (a mo¿e nawet przezeñ napuszczonego, co s¹dz¹c po dawnych dowiadczeniach wcale nie wykluczone) 
jest karygodne. Karygodne jest wydrukowanie takiego tekstu w gazecie strefy przygranicznej, na pierwszych stronach i z tytu³ami kilkucentymetrowej wysokoci.
Swoistego smaczku tej aferze dodaje
fakt, i¿ ów materia³ ukaza³ siê w okresie,
gdy toczy siê doæ cienka sprawa zakoñczenia robót i otwarcia Cmentarza Orl¹t.
Jak¿e oprzeæ siê podejrzeniu, ¿e tekst powsta³ na konkretne zamówienie?
Wszystko to dyskwalifikuje naczelnego redaktora, któremu obce jest pojêcie
autocenzury.
Stanis³aw Sochaniewicz
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ZGINÊLI, BO BYLI POLAKAMI
Ks. Marian Skowyra (Lwów)

WIADKOWIE WIARY ARCHIDIECEZJI
LWOWSKIEJ OB. £ACIÑSKIEGO 19391945
Poni¿sz¹ listê przedstawiamy (ze skrótami w zakresie mniej istotnych danych personalnych) za zgod¹ autora  ks. Mariana Skowyry. Lista by³a wczeniej w ca³oci publikowana w Gazecie Lwowskiej nr 17/padz.01). Wymienia osoby duchowne, które zginê³y
zarówno w trakcie dzia³añ wojennych (bombardowania, walki frontowe), jak i  w przewa¿aj¹cej liczbie  zosta³y zamordowane. Wród tych ostatnich pewna liczba sta³a siê ofiarami w³adz lub ¿o³dactwa okupantów hitlerowskich i sowieckich, jednak niekwestionowana
wiêkszoæ zginê³a z r¹k nacjonalistycznych band ukraiñskich.
Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e prezentowana lista nie obejmuje duchownych z terenu diecezji przemyskiej i wo³yñskiej, a jedynie z archidiecezji lwowskiej.
Lista zosta³a poprzedzona przez autora wstêpem, który pomijamy. Ks. M. Skowyra
powo³uje siê tam m.in. na s³owa ks. kardyna³a Mariana Jaworskiego, który mówi miêdzy
innymi, ¿e wy³ania siê wielka potrzeba aby gromadziæ wiadectwa mêczenników XX wieku, nazwanym przez Papie¿a w i e k i e m m ê c z e ñ s t w a. By³ to wiek, w którym
ludzka nienawiæ wobec Boga i Kocio³a Katolickiego, czy te¿ innych obrz¹dków chrzecijañskich, osi¹gnê³a punkt kulminacyjny. Z naszej strony pragnêlibymy zwróciæ uwagê, i¿ bezprzyk³adna hekatomba Polaków  rzymskich katolików na terenach po³udniowo-wschodnich II RP mia³a pod³o¿e raczej nacjonalistyczne ni¿ antyreligijne. Wielka
liczba ofiar wród duchowieñstwa jest tylko czêci¹ wymordowanej w niebywale okrutny
sposób rzeszy polskiej ludnoci cywilnej, wraz z dzieæmi i starcami. Literatura na ten
temat jest ju¿ doæ bogata.
(Red.)
Lp.  nazwisko, imiê  rok ur.  funkcja, miejscowoæ  data mierci  okolicznoci mierci
DUCHOWIEÑSTWO DIECEZJALNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Bieñkowski Franciszek (ur. 1881). Proboszcz, ¯ulin. 56.IV.44. Zamordowany.
Bieñko Piotr (1881). Proboszcz, Kowalówka. 15.XII.43. Wiêzienie w Czortkowie.
Biliñski W³adys³aw (1910). Wikary, Brze¿any. 15.XII.43. Zamordowany.
Bogucki Karol (1868). Ksi¹dz, genera³ WP, zam. Brody. Data mierci? Wiêzienie w Brodach.
Bojarczak Jan (1905). Adm. par. Nowosió³ki Biskupie. 1941. Zamordowany w niewyjanionych
okolicznociach.
Bosak Marian (1889). Proboszcz, Mariampol. 23.VIII.41. Zamordowany w lesie pod Mariampolem.
Charczuk Bazyli (1913). Neoprezbiter. Aresztowany, zagin¹³ w niewyjan. okoliczn.
Ch³opecki Romuald (1875). Emeryt, Ko³omyja. 26.II.43. Zamordowany w obozie konc. Majdanek.
Chwastyk Micha³ (1896). Katecheta gim. Tarnopol. Areszt. III.1944. Zagin¹³.
Ciecierski Kazimierz (1907). Kapelan szpit. na Woli, Warszawa. 5.VIII.44. Zamordowany w szpitalu Wolskim w powst. warszaw.
Czuba B³a¿ej (1889). Adm. par. Do³ha Wojni³owska. 6.IV.44. Zamordowany.
Czwaczka Antoni (1903). Katech. gim. Lwów. 1939 lub 9.IX.40. Zgin¹³ na froncie lub zmar³.
Drzyzga Adam (1906). Wikary, Nadwórna. 23.XI.44. Zamordowany.
Duszeñko Micha³ (1888). Adm. par. Hallerczyn. Areszt. IX.43. Zamordowany.
Dymitrowski Jakub (1886). Proboszcz, Be³z. IX.41. Zamordowany.
Dziamarski Marian (1900). Adm. par. Nowosió³ki-Bekerów. 2.III.45. Zamordowany.
Dziuban Jan (1875). Proboszcz, Barysz. 13.IV.44. Ranny w walkach front.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Dziwok Wincenty (1892). Adm. par. Ludwikówka. Data m.? Zmar³ w wiêzieniu.
Faranowski Antoni (1889). Prob. Podwysokie. 29.I.43 lub 30.I.44. Zamordowany.
Ferens Miko³aj (1894). Adm. par. Markowa. 5.I.44. Zamordowany.
Frankl Stanis³aw (1903). Rektor Semin. Duchow. Lwów. 26.VI.44. Ukrywa³ siê w klasztorze Reformatów we Lwowie, tam zmar³.
Gach Jan (1893). Adm. par. Kotów. 19.IV.44. Zamordowany.
Gajdek Tadeusz (1909). Adm. par. Kociubiñce. 1944. Zgin¹³ po aresztowaniu.
G¹siorek Stefan (1894). Katecheta, Nadwórna. Zgin¹³ pod Monte Cassino.
Gromadowski Adam (1912). Wikary, Warê¿. Zagin¹³.
Grylak Antoni (1909). Katecheta, Rohatyn. 4.III.45. Ob. konc. Gross-Rosen.
Grzesiowski Jan (1891). [brak danych] 24.VII.43. Zamordowany.
Gustkowicz Stanis³aw (1916). Wikary, Lubaczów. Areszt. 1943. Uwiêziony w Rawie Ruskiej, zagin¹³.
Jaglarz Jerzy (1909). Katecheta III Lic., Stanis³awów. Zmar³ w wiêzieniu, Stryj.
Janiszewski Józef (1880). Proboszcz, Chliboka. 17.VIII.40. Obóz konc. Gusen.
Jurasz Szczepan (1879). Proboszcz, Czerwonogród. II.45. Zamordowany.
Kaczorowski Józef (1906). Adm. par. Wo³ków. 9.II.44. Zamordow. w okrutny sposób.
Kaciñski Leopold (1873). Proboszcz, niatyn. 23.III.43. Zgin¹³ w ob. konc. Majdanek.
Klakla W³adys³aw (1912). Wikary, Wojni³ów. 14.IX.43. Zamordowany.
Kluz Józef (1873). Katecheta szkól zawod. Ko³omyja. Zagin¹³.
K³onowski Marian (1905). Adm. par. Chlebowice Wielkie. 25.VIII.44. Zamordowany.
Komornicki W³adys³aw (1911). Docent UJK. 2 lub 4.VII.41. Rozstrzelany.
Komider Wojciech (1885). Katecheta, Ko³omyja. 12.IV.44. Ob. konc. Gross-Rosen.
Kranicki Andrzej (1895). Proboszcz, Jaz³owiec. 8.XII.43. Zamordowany w Jaz³owcu.
Kraska W³adys³aw (1910). Wikary, Dunajów. 1941. Zgin¹³ przejechany (auto wojsk.).
Krzak Wilhelm (1904). Proboszcz, Michalcze (w czasie wojny wikary, Wróblówka, archidiec. krak.).
10.VIII.42. Zgin¹³ w transporcie.
Kucab Micha³ (1899). Adm. par. Bednarów. 9.II.44. Zamordowany.
Kuszyñski Jan (1915). Wikary, Toporów. 14.II.44. Zamordowany.
Kwiatkowski Stanis³aw (1880). Proboszcz, wirz. 13.II.44. Zamordowany w drodze z pogrzebu
innego ksiêdza.
Majka Bronis³aw (1913). Wikary, T³uste. 13.IX.43. Zamordowany.
Mo³doch Adam (1890). Katecheta, Lwów. Zagin¹³.
Mróz Bronis³aw (1912). Wikary, Malechów. 15.III.44. Prawdopod. zgin¹³ w wiêzieniu, Lwów.
Peciak Ludwik (1889). Proboszcz, Ko³omyja. 16.IV.43. Obóz konc.
Perenc Stanis³aw (1889). Proboszcz, Otynia. 194445. Zmar³ w wiêzieniu.
Perucki Leon (1912). Wikary, Kowalówka. 17.I.44. Rozstrzelany.
Pikota Józef (1912). Adm. par. Pieniaki. 27.II.44. Zamordowany.
Procyk Karol (1878). Proboszcz, Baworów. 2.XI.43. Zamordowany.
Pucha³a Walenty (1874). Emer. katecheta, Trembowla. VIIVIII.44. Zamordowany.
Rogowski Wojciech (1894). Katecheta gim. ¯ó³kiew. 27.I.45. Zamordowany.
Rupnicki Józef (1910). Neoprezbiter. 1940. Zgin¹³ przy przekracz. granicy wêgier.
Rysiowski Stanis³aw (1900). Proboszcz, Wojni³ów. Zagin¹³.
Sarna W³adys³aw (1907). Adm. par. Malechów. 15.III.44. Rozstrzelany pod Lwowem wraz
z ss. S³u¿ebniczkami Starowiejskimi.
Schiller Jan (1914). Sekretarz arcybiskupa. (Data m.?) 1941 areszt. przez NKWD, deportowany
na Syberiê.
Siekierski W³odzimierz (1911). Wikary, Koszlaki. 5.XI.44. Zamordowany.
Skrabalak Jan (1902). Proboszcz, Budki Nieznanowskie. 24.V.44. Zmar³ w szpitalu w Sanoku po
napadzie nacjonalistów.
Smaczniak Józef (1896). Proboszcz, Nadwórna. 194243. Zgin¹³ w wiêzieniu, Stanis³awów.
Sorys Franciszek (1886). Proboszcz, Koropiec. 25.IX.42. Zmar³ w wiêzieniu.
Stok³osa Józef (1909). Katecheta, Rawa Ruska. Areszt. 1940. Zagin¹³.
Stroñski Tadeusz (1899). Adm. par. Cieszanów. 12.X.43. Zamordowany po zwolnieniu z wiêzienia.
Stuglik Stefan (1906). Prof. Seminarium, Lwów. 17.XII.43. Zmar³ w ob. konc. Dachau.
Suszyñski Józef (1909). Adm. par. Babulice. 3.III.44. Zamordowany.
Szady Józef (1914). Neoprezbiter. VI.41. Zamordowany.
Szarzewicz Franciszek (1895). Proboszcz, Stojanów. 16.VII.44. Zamordowany.
Szczepankiewicz Stanis³aw (1906). Adm. par. Ihrowica. 24.XII.44. Zamordowany.
Szczur Boles³aw (1913). Neoprezbiter. 1945. Zmar³ w wiêzieniu.
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Szewczyk Jan (1908). Katecheta, Tartaków. 26.VIII.41. Zamordowany.
Szklarczyk Wiktor (1879). Adm. par. Sarniki Dolne. 10.II.44. Zamordowany.
Szkodziñski Stanis³aw (1886). Proboszcz, T³uste. 15.IX.43. Zamordowany.
Szwed Bronis³aw (1895). Katecheta, Stanis³awów. Areszt.193940. Zagin¹³.
Tabaczkowski Edward (1872). Proboszcz, T³umacz. 194143? Zmar³ w wiêzieniu, Stanis³awów.
Teliga Tadeusz (1880). Adm. par. Werbka. Okolicznoci areszt. i mierci nieznane.
Tokarski Lucjan (1887). Katecheta gim. Stanis³awów. 1941. Zamordow. w wiêzieniu.
Walniczek Jan (1879). [brak danych] 7.II.45. Zamordowany.
Wêgrzyniak Izydor (1887). Proboszcz, Cieszanów. 11.VI.42. Zgin¹³ w transporcie, Linz.
Wieczorek Józef (1899). Adm. par. Pieniaki. 26.VI.41. Zamordowany.
Wierzbowski Antoni (1905). Adm. par. Byb³o. 12.X.43. Zamordowany.
Wilkoñ Stanis³aw (1877). Katecheta, Podwo³oczyska. 23.X.41. Zamordowany.
Wiszniowski Jan (1912). Wikary, Stare Sio³o. 28.II.44. Zamordowany.
Witek Jan (1887). Proboszcz, Szczurowice. 25.III.44. Zamordowany w wiêzieniu, Lwów.
W³adyka Stanis³aw (1880). Proboszcz, Opry³owice. 1941. Zamordowany.
Wojtu Franciszek (1892). Proboszcz, Pieniaki. 8.VII.42. Areszt.1939, zmar³ po zwolnieniu,
Oleszyce.
87. ¯ak Franciszek (1901). Adm. par. Ponikwa. Uwiêziony w Stanis³awowie, zagin¹³.
88. ¯ygiel W³adys³aw (1905). Adm. par. Bieniawa. 13.II.44. Zamordowany.
KLERYCY
1. Janas Józef (1919). 1939. Zamordowany.
DUCHOWIEÑSTWO ZAKONNE MÊSKIE
JEZUICI
1. Konopka Kazimierz (1879). Lwów. 26.VI.41. Zabity w czasie walk, Lwów.
2. Wnêk Stanis³aw (1859). Lwów. 27.IV.44. Zgin¹³ w Domu Rekolekcyjnym podczas nalotu, Lwów.
KARMELICI BOSI
1. Gleczman Józef Kamil od w. Sylwestra (1909). Winiowiec. 6.II.44. Zamordowany.
2. Lasoñ Jan Cyprian od w. Micha³a (1879). Brat zakonny, Winiowiec. 6.II.44. Jw.
BERNARDYNI
1. Biegus Wiktor (1893). Lwów, wikary par. w. Andrzeja. 14.IX.39. Zgin¹³ podczas nalotu, Lwów.
2. Mucha Mieczys³aw Stanis³aw (1917). Sokal. 1945. Zamordowany, Drohiczyn.
3. Ga³ek Jan Franciszek (1915). Lwów. 14.II.40 lub 27.VI.41. Zamordowany.
1.
2.
3.
4.

FRANCISZKANIE KONWENTUALNI
Haczela Jan Peregryn (1865). Gwardian, Halicz. 27.VII.42. Rozstrzelany, Stanis³awów.
Wójcik Antoni Remigiusz (1899). Proboszcz, Halicz. 27.VII.42. Jw.
Kotowski Wies³aw (1921). Kleryk, student filozofii, Lwów. 1945. Zgin¹³ przy przeprawie przez Wis³ê.
Kosiorek Franciszek (1909). Brat zakonny, furtian, mechanik, Lwów. 26.VII.42. Rozstrzelany,
Stanis³awów.

KARMELICI
1. Czosnek Piotr Bart³omiej (1911). Wikary, Bo³szowce. 13.III.44. Zamordowany.
2. Huczyñski Augustyn Boles³aw (1904). Przeor, Rozdó³. 8.V.44. Zmar³ z ran pod Monte Cassino.
3. Kostu Józef Rafa³ (1907). Brat zak. Lwów. 20.VI.44. Zabity podczas nalotu, Lwów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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DOMINIKANIE
Kaniak Czes³aw (1892). Lwów. 1941. Zamordowany w wiêzieniu.
Longawa Franciszek Hieronim (1872). Czortków. 2.VII.41. Zamordowany.
Masiuta Stanis³aw Jacek (1909). Proboszcz, Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, cia³o spalono.
Spyrlak Jan Justyn (1895). Superior, Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
Znamirowski Adam Anatol (1910). Wikary, Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
Bojakowski Stanis³aw Andrzej (1897). Brat zak., Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
Czerwonka Marcin Reginald (1857). Brat zak., Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
Iwaniszczów Karol Metody (1910). Brat zak., Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.

SALETYNI
1. Schleis Klemens (1900). Katecheta, Lwów. 17.IX.39. Zgin¹³ podczas nalotu, Lwów.
2. Wo³ek Ludwik (1900). Adm. par. Zniesienie, Lwów. 17.IX.39. Zgin¹³ jw.
3. Zajchowski Stanis³aw (1898). Proboszcz, Kobylanka. 17.IX.39. Zgin¹³ jw.
ZMARTWYCHWSTAÑCY
1. Sztukowski Ignacy (1914). Kleryk, student III r., Lwów. 1940. Zmar³ w Niemczech.
2. Korman Józef (1901). Brat zak., Skole. 30.VI.41. Zamordowany, Stryj.
ZGROMADZENIA ZAKONNE ¯EÑSKIE
SAKRAMENTKI
1. Rajzer Maria Romana (1901). Oblatka zewn. Lwów. 14.IX.39. Zginê³a podczas nalotu, Lwów.
URSZULANKI
1. Barg Leontyna (1898). Stanis³awów. Areszt.1943, zaginê³a w Stanis³awowie.
SALWATORIANKI
1. Falku Agnieszka Stanis³awa (1901). Miku³ów. 27.I.45. Zamordowana, Miku³ów.
2. Ludwig Gertruda Leopolda (1901). Miku³ów. 17.I.45. Zamordowana jw.
MARIANKI (FRM)
1. Sitarska Helena (1919). Lwów, ul. Piekarska. 14.IX.39. Zginê³a podczas nalotu, Lwów.
2. Trudziñska Ludwika (1903). Ceperów k. Lwowa. 3.XI.44. Zamordowana w Ceperowie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SZARYTKI
Bronikowska Henryka (1875). Czerwonogród. 2.II.45. Zamordowana przez ¿o³nierzy w zakrystii.
Linowska Klara (1875). Czerwonogród. 2.II.45. Zamordowana jw.
Dul Maria (1905). Malechów. 1942. Zastrzelona.
Sarna Genowefa (1903). Malechów. 1942. Zginê³a w wiêzieniu.
Dybi¿bañska Antonina (1874). Drohobycz. 20.VII.44. Zginê³a w Drohobyczu w czasie dzia³añ
wojennych.
Górska Marianna (1877). Drohobycz. 20.VII.44. Zginê³a jw.
Kanica Monika (1895). Lwów. 26.VI.41. Zamordowana w wiêzieniu.
Piskozub Julia (1911). Lwów. 26.VI.41. Zamordowana jw.
Puszkar Józefa (1902). Lwów. 20.XII.42. Zmar³a w drodze na Syberiê.
Meliger Weronika (1880). Der¿ów. 8.V.44. Zamordowana.
Misiak Wiktoria (1879). Der¿ów. 8.V.44. Zamordowana.
P³oszczyñska Bronis³awa (1889). Tarnopol. 1.VII.41. Zginê³a podczas nalotu, Tarnopol.
Rêbacz Maria (?). Tarnopol. 3.VII.41. Zginê³a podczas nalotu, Tarnopol.
Poniecka Agnieszka (?). Rozdó³. 8.V.44. Zamordowana.

NIEPOKALANKI
1. Kosierowska Franciszka (ok.189095). Ni¿niów. 7.III.45. Spalona ¿ywcem przez nacjonalistów,
Ni¿niów.
2. Ustyanowicz Stefania Zofia (1875). Ni¿niów. 23.VIII.44. Przeciêta pi³¹.
3. Szembek Maria Laeticia (1909). Jaz³owiec. 23.VIII.44. Zamordowana przez nacjonalistów, Rusi³ów k. Jaz³owca.
JÓZEFITKI
1. Kulpa Zofia Leokadia (1883). Ni¿niów. 7.III.45. Spalona ¿ywcem.
2. Ska³ecka Anna Teresa (1871). Ni¿niów. 7.III.45. Zastrzelona.
3. Paw³owicz Adela Augustyna (1906). Dolina. 20.XII.44. Zastrzelona podczas powrotu z dy¿uru od
chorych.
4. Stieber Antonina Czes³awa (1881). Rypne. 25.IV.44. Zastrzelona.
SERCANKI
1. Jêdrasik Damiana (1898). Brody. 14.IX.39. Zginê³a podczas nalotu.
2. Kasprzycka Balbina (1898). Brody. 14.IX.39. Zginê³a jw.
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S£U¯EBNICZKI DÊBICKIE
1. Kogut Beata (1887). Petlikowce Stare. 16.IV lub IX.44. Zginê³a w czasie pracy w zakrystii.
1.
2.
3.
4.
5.

S£U¯EBNICZKI STAROWIEJSKIE
Bartosz Anastazja Izmaela (1878). Po³owce. 17.I.44. Zamordowana w Po³owcach.
Borkowska Amelia Witolda (1903). Po³owce. 17.I.44. Zamordowana.
Trudziñska Wanda Janina Longina (1911). Turkowiec. 6.V.44. Zamordowana.
¯arkowska Anna (1882). Zbara¿. 1944. Zamordowana w Hnilicach k. Zbara¿a.
¯arkowska Helena (1893). Zbara¿. 1944. Zamordowana jw.

FELICJANKI
1. Zielska Zuzanna (1877). Uhnów. 1939. Zginê³a podczas nalotu.
SIOSTRY SZKOLNE DE NOTRE DAME
1. Dziurdzia M. Sabina (1898). Mikuliczyn. 18.XII.42. Aresztowana, po zwolnieniu zmar³a na tyfus
nabyty w wiêzieniu.
2. Kratochwil Antonina (1882). Prze³o¿ona, Mikuliczyn. 1.X.42. Zmar³a jw.
3. £apa M. Hieronima (1898). Mikuliczyn. 9.X.42. Zmar³a jw.

RAZEM 155 osób, w tym kap³anów diecezjalnych (i kleryków) 89, z zakonów mêskich 27,
z zakonów ¿eñskich 39.
Na koniec autor zwraca siê z prob¹ o przesy³anie relacji naocznych wiadków mêczeñstwa, osób bezporednio lub porednio znaj¹cych pomordowanych w obozach, wiêzieniach lub w j a k i e j k o l w i e k i n n e j s y t u a c j i. Do istotnych materia³ów
historycznych nale¿y zaliczyæ tak¿e zdjêcia duchowieñstwa, które byæ mo¿e gdzie zosta³y przechowane. Wszelkie informacje, materia³y ród³owe, zdjêcia nale¿y kierowaæ do
Lwowskiej Kurii Metropolitalnej we Lwowie-Brzuchowicach (adres poni¿ej). Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób odpowiedz¹ na niniejszy apel, autor sk³ada serdeczne Bóg
zap³aæ. Do tej proby do³¹cza siê nasza Redakcja.
Kuria Metropolitalna we Lwowie, ks. Marian Skowyra
ul. Lwowska 62, 19491 Lwów-Brzuchowice, Ukraina

Z wielkim smutkiem przyjêlimy wiadomoæ
o przedwczesnym odejciu

p. dr med. Danuty Krupskiej
prezesa Oddzia³u Ko³omyja-Pokucie w Towarzystwie Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich we Wroc³awiu, b. wiceprezesa Zarz¹du G³ównego TMLiKPW.
By³a aktywn¹ dzia³aczk¹ Towarzystwa, organizatork¹ wielu przedsiêwziêæ na rzecz naszej
utraconej Ziemi Rodzinnej i swojej Ma³ej Ojczyzny, na rzecz Polaków tam ¿yj¹cych
i wygnañców. Czeæ Jej pamiêci!
Serdeczne wyrazy wspó³czucia Mê¿owi i Córce  Pani Bo¿enie, redaktorce pisma
Gdzie Szum Prutu..., a tak¿e ca³ej spo³ecznoæi polskiej Ko³omyi i Pokucia, sk³ada
Oddzia³ Krakowski TMLiKPW oraz Redakcja Cracovia-Leopolis
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APEL POLSKICH ORMIAN
W imieniu organizacji ormiañskich w Polsce zwracamy siê z apelem w sprawie bolesnego dla nas problemu, którym jest brak godnego miejsca wiecznego spoczynku dla arcybiskupa ormiañskokatolickiego Józefa Teodorowicza, wielkiego mê¿a stanu, duszpasterza,
dzia³acza spo³ecznego i parlamentarzysty.
W wiêto Ofiarowania Pañskiego minê³a
100. rocznica konsekracji Józefa Teodorowicza, który sakrê biskupi¹ w katedrze ormiañskiej we Lwowie otrzyma³ z r¹k trzech wybitnych duszpasterzy: biskupa krakowskiego
kard. Jana Puzyny, arcybiskupa lwowskiego
obrz¹dku greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego oraz arcybiskupa lwowskiego obrz¹dku rzymskokatolickiego Józefa Bilczewskiego, którego rok temu Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II og³osi³ b³ogos³awionym.
Arcybiskup Józef Teodorowicz to jedna
z najwybitniejszych postaci Polski w XX wieku. Szczególnie nale¿y wspomnieæ jego zas³ugi dla parlamentaryzmu polskiego. W latach 19021918 zasiada³ on w Izbie Panów
w Wiedniu i w Sejmie Krajowym we Lwowie,
gdzie broni³ spraw polskich. Natomiast w latach 19191922 zasiada³ w polskim Sejmie
Konstytucyjnym, a w latach 192223 w Senacie RP. Do historii polskiego parlamentaryzmu przesz³o jego s³ynne kazanie wyg³oszone w 1919 r. w katedrze w. Jana w Warszawie, na rozpoczêcie obrad polskiego Sejmu
Konstytucyjnego oraz dzia³ania podejmowane dla dobra ojczyzny.
Arcybiskup Józef Teodorowicz by³ te¿ wielkim spo³ecznikiem. Po I wojnie wiatowej by³
zaanga¿owany w sprawê przywrócenia l¹ska do Macierzy. By³ te¿ delegatem wyznaniowym w Radzie Szkolnej Krajowej. Otrzyma³
tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu
Lwowskiego oraz obywatelstwo honorowe kilku miast. Zmar³ 4 grudnia 1938 r. we Lwowie.
Za zas³ugi dla ojczyzny pochowano go na
Cmentarzu Orl¹t Lwowskich na £yczakowie.
Jednak podczas okupacji sowieckiej jego cia³o przeniesiono po kryjomu do grobowca jednej
z rodzin lwowskich, gdzie znajduje siê do dzi.
To, co nas, Ormian i Polaków ormiañskiego pochodzenia, boli najbardziej, to fakt, ¿e
ten wielki patriota od dziesi¹tków lat nie ma
godnego miejsca spoczynku, a jego doczesne szcz¹tki s¹ nadal pochowane w cudzym

grobowcu i pod obcym nazwiskiem, przez co
jego zas³ugi zacieraj¹ siê w ludzkiej pamiêci.
Od 1991 r. ró¿ne rodowiska czyni¹ starania
w sprawie godnego pochówku arcybiskupa,
ale przez ostatnie 11 lat sprawa ta nie mo¿e
znaleæ swojego szczêliwego fina³u.
Zwracamy siê wiêc do wszystkich ludzi
dobrej woli o pomoc w tej sprawie. W imieniu
naszych rodowisk deklarujemy gotowoæ
wszechstronnej wspó³pracy.
MONIKA AGOPSOWICZ, delegat Federacji
Organizacji Ormiañskich w Warszawie,
JAN ABGAROWICZ, wiceprezes Ko³a Ormiañskiego w Warszawie,
IRMA D¥BROWSKA-ANTKOWIAK, prezes
Ko³a Polskiego Towarzystwa Ziemiañskiego
w Gdañsku,
MACIEJ BOHOSIEWICZ, prezes Ko³a Ormiañskiego w Warszawie,
ADAM TERLECKI, prezes Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie,
WOJCIECH ZACHARIASIEWICZ, prezes
Ko³a Ormiañskiego w Gdañsku,
ks. kan. TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI,
duszpasterz Ormian w Krakowie.

Pod powy¿szym apelem, og³oszonym
w prasie, a tak¿e za porednictwem internetu podpisujemy siê z pe³nym przekonaniem
i aprobat¹. Arcybiskup Józef Teodorowicz by³
bowiem wybitn¹ postaci¹ naszej wspólnej historii  postaci¹, której wielkoæ uznaj¹ Ormianie, Polacy i Rusini.
Tymczasem co siê okazuje? Ukraiñska
administracja uzna³a abpa Teodorowicza za
polskiego nacjonalistê i zapewne z tego tytu³u sprzeciwia siê powrotowi Jego szcz¹tków
na dawne godne miejsce. Ta sama administracja, która pozwala swoim obywatelom w³amywaæ siê i zaw³aszczaæ cudze grobowce,
pozbawiaæ je pierwotnych tablic z nazwiskami
pochowanych, niszczyæ ich zabytkow¹ formê.
Wypada wiêc zaapelowaæ do ludzi kultury ¿yj¹cych obecnie we Lwowie, do hierarchów Kocio³ów obrz¹dków wschodnich, pe³ni¹cych dzi tam swoj¹ misjê  aby sprzeciwili siê ko³tunerii i wybrykom ze strony urzêdników i dzia³aczy, których postêpowanie
wynika z niskich pobudek politycznych, nie
licuj¹cych z miejscem, w którym Lwów siê
znajduje  z Europ¹.
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SPRAWY JÊZYKA CI¥G DALSZY
Czytelnicy pamiêtaj¹ zapewne nasze pretensje kierowane do ks.bpa Stanis³awa Padewskiego, sufragana lwowskiego, który wykazywa³ dot¹d szczególn¹ aktywnoæ w kwestii eliminowania jêzyka polskiego z liturgii i paraliturgii Kocio³a rzymskokatolickiego za
wschodni¹ granic¹. Na nasz¹ szczególnie ostr¹ notatkê w CL 3/01 odpowiedzia³ listem,
który lojalnie drukujemy w rubryce Listy w tym numerze.
Ks. Biskup nades³a³ nam zarazem odbitkê dobrej wypowiedzi prezesa Zwi¹zku Polaków
na Ukrainie Stanis³awa Kosteckiego, wyg³oszonej na II Zjedzie Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie w maju 2001 r., zamieszczonej w Myli Polskiej 5/01, oraz swoj¹ replikê,
której celem by³o rozgromienie Kosteckiego, a której Myl Polska do publikacji nie przyjê³a. Ks. Biskup wobec tego za¿yczy³ sobie, by nasze pismo obie wypowiedzi wydrukowa³o.
Mielimy zamiar to uczyniæ, ale w ostatnich dniach (pocz¹tek maja 02) zasz³y nowe
wydarzenia: ks. bp Padewski odchodzi ze Lwowa. Na jego miejsce przyjdzie dwóch nowych biskupów pomocniczych, których witamy z nadziej¹! W takiej sytuacji nie chcemy
naszej polemiki z bpem Padewskim przeci¹gaæ  staje siê ona bezprzedmiotowa. Z publikacji obu wymienionych tekstów rezygnujemy.
Ksiêdzu Biskupowi Stanis³awowi ¿yczymy wszelkich £ask Bo¿ych na nowej placówce
w nowo utworzonej diecezji charkowsko-zaporoskiej. Trzeba oczywicie pamiêtaæ, ¿e i tam
rzymski katolicyzm zosta³ wniesiony w du¿ej mierze przez Polaków, a ¿yj¹cy tam dzi
Polacy chcieliby nadal zachowaæ swoj¹ to¿samoæ (czego dowodem liczne polskie towarzystwa w miastach zadnieprzañskiej Ukrainy). Szczêæ Bo¿e!
Do powy¿szych tekstów dodalimy jeszcze dwa inne, które dope³niaj¹ obrazu sytuacji
Polaków w Kociele rzymskokatolickim na terenie metropolii lwowskiej. Z tych nie rezygnujemy, bo problem pozostaje nadal aktualny.
Pierwszy z tych dokumentów to fragmenty wypowiedzi ks. Romana Dzwonkowskiego,
profesora KUL, wyg³oszonej na tym samym Zjedzie w Warszawie, a opublikowanej
w Dzienniku Kijowskim 13/01.

POLACY W KOCIELE
KATOLICKIM NA WSCHODZIE
[...] Zdarza siê, ¿e dzieci znaj¹ce dobrze
katechizm i pacierz w jêzyku polskim nie s¹
np. na Ukrainie przyjmowane do Pierwszej
Komunii wiêtej lub Bierzmowania, dopóki
nie naucz¹ siê tych samych rzeczy w jêzyku
ukraiñskim. Poniewa¿ dzieje siê to zwykle
wbrew ¿yczeniom rodziny, katecheza staje
siê w takich wypadkach ród³em niepokoju
i g³êbokiego ¿alu rodzin polskich. Ze wzglêdu na wielki autorytet duszpasterzy i oniemielenie wobec nich rzadko jest on jednak
ujawniany. Nasuwa siê trudne do unikniêcia
pytanie: jak na duchow¹ wiê religijn¹ w rodzinie bêdzie rzutowa³ fakt ró¿nych jêzyków
w modlitwie dzieci, rodziców i dziadków, którzy nie bêd¹ ju¿ w stanie przekazaæ ca³ej
tradycji religijnej, uczuæ i prze¿yæ.
[...] Rodzice odpowiadaj¹, ¿e od zawsze
nauczanie katechizmu odbywa³o siê w jêzyku
polskim, choæ dzieci go w pe³ni nie rozumia³y.
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Z czasem jednak dochodzi³y do jego zrozumienia i wiara przekazywana w ten sposób
w rodzinie trwa³a pomimo najciê¿szych prób.
Potwierdzaj¹ to przyk³ady heroicznej wiernoci Kocio³owi i wierze w czasach przeladowañ, dzi coraz lepiej znane. [...]
Na Bia³orusi i na Ukrainie mo¿na spotkaæ
sugestie odgórnego wprowadzenia do kocio³ów tzw. jêzyka pañstwowego, padaj¹ one
tak¿e niekiedy i ze strony duszpasterzy, czasem z powo³aniem siê na rzekome polecenie Ojca wiêtego, które ma jakoby brzmieæ
nastêpuj¹co: Ka¿dy naród powinien w swoim jêzyku modliæ siê (domylnie wszyscy
zostali zaliczeni do narodu ukraiñskiego) lub
W jakim pañstwie mieszkacie, w takim jêzyku powinnicie siê modliæ. Argumenty te s¹
zapewne swoistym wykorzystaniem sformu³owañ Konstytucji o Liturgii Soboru Watykañskiego II, która mówi o mo¿liwoci wprowadzania jêzyków ojczystych (nr 36, 54). Nie
mówi ona jednak, gdy¿ jest to nie do pomylenia, o wprowadzaniu jêzyków pañstwowych. Przypisywanie tego rodzaju poleceñ

Ojcu wiêtemu jest ra¿¹cym nadu¿yciem
Jego autorytetu. Przekrela jednak w odczuciach ludzi przyjmuj¹cych z absolutnym pos³uszeñstwem wszystkie polecenia kap³anów
mo¿liwoæ i chêæ upomnienia siê o jêzyk
polski. W innych wypadkach uzasadnienie
brzmi ogólnie: takie s¹ odgórne zalecenia.
Niemal 10 lat temu Zwi¹zek Polaków na
Bia³orusi sformu³owa³ zasady dotycz¹ce jêzyka polskiego w kocio³ach, które nie straci³y na znaczeniu. Brzmi¹ one nastêpuj¹co:
 Na Bia³orusi s¹ Polacy.  Maj¹ oni prawo
modliæ siê do Boga w jêzyku ojczystym. 
Takie samo prawo maj¹ do jêzyka bia³oruskiego Bia³orusini.  Prawo wyboru jêzyka
nale¿y wy³¹cznie do wiernych, a nie do osób
z zewn¹trz. Powy¿sze zasady powinny byæ
respektowane przez Koció³ i pañstwo, zainteresowane osoby i instytucje. Zasady te
nale¿y odnieæ równie¿ do Polaków na Ukrainie. S³uszne jest retoryczne pytanie jednej
z Polek na Ukrainie: Czy Koció³ nie mo¿e
rosn¹æ nie niszcz¹c tego, co przetrwa³o
wieki?
[...] Wobec braku jakichkolwiek instytucji
mog¹cych stanowiæ pomoc w zachowaniu
to¿samoci narodowej Koció³ Katolicki obrz¹dku ³aciñskiego przez sam fakt u¿ywania
jêzyka polskiego w nabo¿eñstwach by³ dla
Polaków w Rosji carskiej i w ZSRR jedynym
oparciem w zachowaniu przez nich polskiej
wiadomoci narodowej. Podobnie bywa³o
w wypadku Niemców, Litwinów, £otyszy i innych nacji. Tego rodzaju funkcja Kocio³a nie
jest jego celem i zadaniem, lecz w sposób
nieunikniony wynika z faktu zwracania siê
duszpasterzy do wiernych w ich jêzyku.
Na omawianych tu terenach mo¿na bardzo czêsto obecnie us³yszeæ opiniê, ¿e zadaniem Kocio³a nie jest podtrzymywanie
wiadomoci narodowej Polaków, gdy¿ powo³ane s¹ do tego odpowiednie organizacje polskie. To jest tylko czêciowo prawda
i nale¿y natychmiast dodaæ, ¿e zadaniem
Kocio³a nie jest te¿ zmienianie tej wiadomoci na inn¹ wiadomoæ narodow¹. Tymczasem w tym w³anie kierunku zdecydowanie prowadz¹ obecnie, w sposób bardzo
skuteczny, zmiany w dziedzinie jêzyka liturgii na Bia³orusi i Ukrainie, tam, gdzie wierni
narodowoci polskiej, pragn¹cy mieæ jêzyk
polski w kociele, nie maj¹ alternatywy.
[...] Uwa¿a siê, ¿e jêzyk modlitwy jest
jednym z najwa¿niejszych wyznaczników

przynale¿noci narodowej. Historia Polaków
na Wschodzie pokazuje, ¿e kluczem do ich
to¿samoci narodowej i przetrwania jako
mniejszoci narodowej by³ jêzyk polski w kociele, modlitwie i katechezie dzieci. Jego
nieobecnoæ w kocio³ach, pomimo oczekiwañ i potrzeb wiernych, oznacza w zale¿noci od kraju bia³orutenizacjê, ukrainizacjê
czy rusyfikacjê Polaków. Wybór przynale¿noci narodowej jest spraw¹ osobist¹ cz³owieka i Koció³ nie mo¿e w to ani bezporednio ani porednio ingerowaæ. [...] Ingerowaæ w tej dziedzinie nie mog¹ tak¿e w³adze pañstwowe.
Przyk³adem poszanowania praw wiernych w tym wzglêdzie jest np. sytuacja mniejszoci wêgierskiej w Rumunii, niemieckiej,
litewskiej, ukraiñskiej i bia³oruskiej w Polsce,
gdzie mniejszoci te maj¹ ca³kowit¹ swobodê u¿ywania w ¿yciu religijnym, katechezie
i duszpasterstwie w³asnych jêzyków narodowych.
[...] badania na Ukrainie ukazuj¹ te¿ argumentacjê stosowan¹ przez wielu duszpasterzy w odpowiedziach na pytania wiernych o przyczyny zmiany jêzyka w liturgii.
Warto przytoczyæ jej przyk³ady w dos³ownym
brzmieniu, zapamiêtanym przez wiernych.
Oto niektóre z nich:
 na Ukrainie powinno byæ po ukraiñsku;
 jêzyk liturgii powinien byæ zgodny z jêzykiem pañstwowym kraju;
 nie jestecie Polakami, lecz tylko katolikami;
 jestecie spolonizowanymi w przesz³oci Ukraiñcami;
 nie umiecie mówiæ po polsku;
 dzieci nie rozumiej¹c jêzyka polskiego
nie bêd¹ chodziæ do kocio³a;
 trzeba siê powiêciæ dla dzieci;
 trzeba siê powiêciæ dla Ukraiñców, którzy przychodz¹ albo mog¹ przyjæ do
kocio³a;
 Bóg jest jeden i jêzyk nie ma ¿adnego
znaczenia;
 mieszkacie na Ukrainie i powinnicie modliæ siê po ukraiñsku;
 to nie od nas zale¿y;
 tak jest na ca³ej Ukrainie, a nie tylko
w naszej parafii itp.
S¹ przypadki przekonywania wiernych
przez duszpasterzy, ¿e nie s¹ Polakami, lecz
katolikami-Ukraiñcami. Autorytet duszpasterski s³u¿y wówczas dzia³aniom maj¹cym
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na celu zmianê dotychczasowej wiadomoci narodowej wiernych, wbrew s³usznie g³oszonej jednoczenie zasadzie, ¿e celem Kocio³a nie jest s³u¿enie podtrzymywaniu.
Zasada ta jednak w tym wypadku dotyczy
wy³¹cznie Polaków. Zdarzaj¹ce siê próby
pewnego sprzeciwu parafian wobec wy³¹cznoci jêzykowej w liturgii s¹ w ostry sposób
t³umione. Dlatego w zdecydowanej wiêkszoci parafii np. na Ukrainie temat jêzyka sta³
siê tematem tabu. Niekiedy dochodzi do
podzia³u parafian na tle jêzyka w kociele,
rezygnacji z uczêszczania w miejscowej wi¹tyni i dalekich wyjazdów do innych kocio³ów
na mszê w. w jêzyku polskim. Dotychczas
Polacy nigdy nie musieli obawiaæ siê okazywania w nim przywi¹zania do jêzyka polskiego. Obecnie nierzadko ma to ju¿ miejsce.
Paradoks polega na tym, ¿e dzieje siê to po
odzyskaniu wolnoci przez Koció³. [...]
*

*

*

I drugi dokument: list parafian z Drohobycza, skierowany do ks. kardyna³a M. Jaworskiego (z 15 X 2001), udostêpniony nam
we Lwowie. Przedstawiamy go z niewielkimi, nieistotnymi merytorycznie skrótami.
Zwracamy siê do Waszej Eminencji. Jest
nam bardzo przykro, ¿e musimy pisaæ o naszym Ojcu Proboszczu Piotrze Winiewskim. Dla nas to najbardziej bolesny temat,
który zaistnia³ na Ziemi Drohobyckiej. Prawie dwa lata Ojciec Proboszcz [...] prowadzi
niezrozumia³¹ politykê w naszej parafii. Od
pierwszych dni pobytu wprowadza siê ukrainizacja kocio³a. Po pierwszym spotkaniu
z Ojcem Proboszczem z ambony kocio³a
podczas niedzielnej sumy by³o powiedziane: Komu siê nie podoba, co ja wprowadzam, proszê pakowaæ walizy i wyje¿d¿aæ
do Polski lub jedziæ do Sambora i Stryja,
jak jedzilicie, ale Ojciec zapomnia³, ¿e my
tutaj mieszkamy od dziada i pradziada i ¿e
my walczylimy o odzyskanie naszego kocio³a w czasach komunizmu i wywalczylimy.
Podobna ignorancja wywo³uje wielki ¿al i niezrozumienie podobnych postêpowañ Ojca. [...]
Na pocz¹tku 2000 roku w kociele by³y
rozprowadzane odp³atnie przez Ojca Proboszcza kalendarze katolickie w jêzyku ukraiñskim. Po zwróceniu uwagi Ojciec Proboszcz
agresywnie zareagowa³, odmawiaj¹c prawa
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wiernym do kalendarza w ojczystym jêzyku
motywuj¹c, ¿e mieszkamy na terenie Ukrainy i musimy ¿yæ wg regu³ ukraiñskich. [...]
Wspólny op³atek organizowany przez
parafian w Drohobyczu jest nagminnie ju¿
od dwóch lat ignorowany przez Ojca Proboszcza. [...]
Szczególny temat, który wymaga omówienia w tym pimie, jest prowadzenie katechezy
w jêzyku ukraiñskim dla dzieci. Rodzice 11
z 14 dzieci uczêszczaj¹cych na katechezê
zwrócili siê do Ojca Proboszcza z prob¹
o prowadzenie katechezy w jêzyku ojczystym
 polskim. Ojciec Proboszcz nadal obstawa³
za jêzykiem ukraiñskim, motywuj¹c swoj¹
decyzjê tym, ¿e dzieci nie rozumiej¹ swego
jêzyka ojczystego (!), co jest absolutnym nonsensem. Podobne zachowanie tylko potwierdza ca³kowit¹ ignorancjê potrzeb prostych
parafian ze strony Ojca Proboszcza.
Wyg³aszane z ambony dziwne wypowiedzi wywo³uj¹ u nas uczucie ¿alu. Tak podczas rozmowy w Borys³awiu Ojciec Proboszcz powiedzia³, ¿e dopóki nie umrze starsze pokolenie (czyt. Polaków), wtedy bêdzie
mo¿na zrobiæ porz¹dek w parafii (!). Nie
mo¿na omin¹æ nagminnie stosowan¹ przez
Ojca Proboszcza praktykê wyg³aszania pomówieñ z ambony w celu zastraszania parafian. Ojciec Proboszcz z ambony wyg³asza³
oszczerstwa w stosunku do parafian. [...]
Zarz¹d TKPZL w Drohobyczu w styczniu 2000 r. zaprosi³ Ojca Proboszcza na posiedzenie, gdzie by³ omawiany temat wspólnych dzia³añ oraz zosta³y postawione problemy nurtuj¹ce prostych parafian w Drohobyczu. Po wys³uchaniu przedstawionych
tematów, wród których m.in. by³o wprowadzenie dwóch mszy niedzielnych, nie dosz³o do ¿adnego skutku. Poprzedni Ojcowie
Proboszczowie podchodzili ze zrozumieniem do potrzeb parafian, lecz tylko obecny
Ojciec Proboszcz zignorowa³ istniej¹cy od
10 lat porz¹dek mszy, czym uniemo¿liwi³
uczestnictwo dla niektórych parafian w niedzielnej mszy. W rodzinach, gdzie s¹ ma³e
dzieci albo osoby wymagaj¹ce sta³ej opieki,
tylko jeden z rodziców albo opiekunów mo¿e
uczêszczaæ do kocio³a. Podczas tego posiedzenia Ojcu Proboszczowi by³a przedstawiona propozycja zaprowadzenia dwóch
mszy w jêzyku polskim oraz w jêzyku ukraiñskim, a nie prowadziæ mszy mieszanej jêzykowo. Podobna praktyka jest stosowana

Portal 600-letniego kocio³a w. Bart³omieja w Drohobyczu, jednej z najbardziej czcigodnych historycznych wi¹tyñ polskich. Nad gotyckim obramieniem Orze³ Polski i herb
miasta. Po bokach wyobra¿enie dwóch Mieczy Grunwaldzkich, które rycerz Jan Mê¿yk, póniejszy pierwszy wójt
drohobycki, odebra³ po bitwie z r¹k Krzy¿aków i przekaza³
królowi W³adys³awowi Jagielle.

w innych parafiach na Wschodniej Ukrainie,
gdzie nie istniej¹ kocio³y greckokatolickie
[to jest wa¿na informacja: gdzie nie istniej¹
kocio³y greckokatolickie  przyp. red.].
W Drohobyczu wiêkszoæ parafian pochodzi
z polskich rodzin albo z rodzin mieszanych,
w których jêzyk polski jest u¿ywany na co
dzieñ. Je¿eli w Drohobyczu jest 14 cerkwi
greckokatolickich, dlaczego zaistania³o zapotrzebowanie wprowadzenia jêzyka ukraiñskiego w kociele? Mo¿na zaprowadziæ oddzieln¹ mszê w tym jêzyku. [...] Jak by³o bolenie parafianom w Drohobyczu 24 grudnia
ub.r. przy rozpoczêciu pasterki [us³yszeæ] zamiast kolêdy Wród nocnej ciszy, która od
zawsze tradycyjnie rozpoczyna tê uroczystoæ, us³yszeæ ukraiñsk¹ kolêdê Nowa radist sta³a. Wielki ¿al zamiast radosnego nastroju zagoci³ w drohobyckim kociele podczas wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Adekwatn¹
reakcj¹ ludzi by³y nieliczne zaproszenia duszpasterzy na kolêdê do domów parafian.
W ci¹gu dwóch lat trwania kadencji obecnego Ojca Proboszcza nie prowadzi siê ¿adnych prac renowacyjnych przy kociele
w Drohobyczu. Nasz koció³, który ma ju¿
ponad 600 lat, potrzebuje terminowych prac
remontowych, lecz tylko obecny Ojciec Proboszcz nie chce organizowaæ ¿adnych prac
przy kociele [...]. W niedzielê podczas kazania Ojciec Proboszcz powiedzia³, ¿e nie
bêdzie nikogo informowa³ o swoich dzia³aniach zwi¹zanych z utrzymaniem wi¹tyni
i bêdzie robiæ wszystko co zechce. [Có¿ dziwnego, skoro ma dobre przyk³ady z góry!]. Jednoczenie Ojciec Proboszcz zachêca o po-

moc w pracach przy kociele w tak arogancki sposób, i¿ to spowodowa³o, ¿e wiêkszoæ
ludzi nie przychodzi do prac przy kociele.
Parafianie w Drohobyczu wyst¹pili
w obronie Ojca Ryszarda Nizio³ka, który by³
bardzo szanowany wród wszystkich parafian i uwielbiany przez m³odzie¿. Z inicjatywy Ojca Proboszcza Ojciec Ryszard Nizio³ek zosta³ odwo³any jako osoba niepodporz¹dkowuj¹ca siê dziwnej polityce Ojca Proboszcza Piotra Winiewskiego. Parafianie
wystosowali list do Ojca Prowincja³a z prob¹ o pozostawienie Ojca Ryszarda w parafii drohobyckiej. Z przykroci¹ trzeba zaznaczyæ, i¿ ta proba nie zosta³a uwzglêdniona.
[Sprawa wypisz-wymaluj przypomina casus
ks. Andrzeja Ramsa w Strzelczyskach].
Zwracamy siê do Waszej Eminencji
o wyrozumia³oæ oraz wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc w rozwi¹zaniu tego konfliktu.
Ka¿dy z ni¿ej podpisanych mo¿e potwierdziæ fakty podane w niniejszym pimie,
jak równie¿ dodaæ wiele informacji [...] Nie
jest naszym zamiarem uczyniæ jak¹ krzywdê Ojcu Proboszczowi. Chodzi jedynie o to,
¿e Ojciec Proboszcz jest przede wszystkim
osob¹ duchown¹ i odpowiedzialn¹ za ludzi,
za ich problemy. Ka¿dy proboszcz powinien
wys³uchaæ ludzi i przystaæ na ich zapotrzebowania wewnêtrzne, a nie stwarzaæ napiêcia
i potêpiaæ ¿yczenia i proby parafian. Konflikt, który zaistnia³, nie jest przez parafian,
tylko przez Ojca Proboszcza sprowokowany.
Dlatego bardzo prosimy pomóc znaleæ wyjcie z tej skomplikowanej sytuacji, która na
przykroæ nas wszystkich z³o¿y³a siê.
Nastêpuje 25 podpisów. List zosta³ skierowany tak¿e do wiadomoci O. Prowincja³a Redemptorystów w Warszawie, Prezesa
Wspólnoty Polskiej w Warszawie, Konsula Generalnego we Lwowie i in.
Wszystko to nasuwa bolesne refleksje.
Jak stwierdzi³ sam bp. Padewski, podobnych
wypowiedzi jest wiele, ale okazuje siê, ¿e
wszystkie spotykaj¹ siê z ca³kowitym brakiem
zrozumienia i ¿yczliwoci. Tak niestety wygl¹da stosunek niektórych hierarchów i ksiê¿y
(a tak¿e siostrzyczek) do Ludu Bo¿ego, do
jego pragnieñ, ¿yczeñ, woli. Tak w praktyce
traktuje siê laikat. O innych aspektach tej niepiêknej postawy nawet nie warto wspominaæ.
Czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e tak wiele ludzi
ucieka od tego?
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Micha³ Wony to postaæ odpowiadaj¹ca sensu stricto tytu³owi naszego kwartalnika. Jego ¿ycie, praca zawodowa
i osi¹gniêcia twórcze przebieg³y we Lwowie i Krakowie, choæ  jak dla wiêkszoci nas ekspatriantów  okres krakowski
kilkakrotnie przebi³ w czasie tamten pod
Wysokim Zamkiem. W tym roku mija stulecie urodzin znakomitego mistrza lwowskich i krakowskich organów.

z perspektywy prowadzonego przez Wonego na Wawelu chóru Rorantystów. Jeszcze inne informacje zaczerpnêlimy z pracy
magisterskiej Renaty Czai, opracowanej
w 1996 r. pod kierunkiem prof. Machla w AM.

Pochodzi³ z Krakowskiego: urodzi³ siê
w 1902 roku w Spytkowicach pod Wadowicami jako syn tamtejszego organisty, który
kilkanacie lat póniej obj¹³ obowi¹zki organisty u Dominikanów w Krakowie. To w³anie od ojca przej¹³ Micha³ pocz¹tki i zami³owanie do gry na organach. Swoje umiejêtnoci gruntownie pog³êbi³ w krakowskim
Konserwatorium, gdzie jednym z profesorów
by³ o. Bernardino Rizzi, W³och, franciszkanin i kompozytor, który wywiera³ wielki wp³yw
na swoich uczniów, tak¿e na Wonego. Po
studiach przez dwa lata gra³ na organach
u krakowskich Misjonarzy, a w 1926 r. wygra³ konkurs na posadê organisty kocio³a
w. El¿biety we Lwowie. Tam spêdzi³ 20 lat,
dochodz¹c w tym czasie do szczytu swojego mistrzostwa warsztatowego i twórczych
osi¹gniêæ.
W 1946 r. zmuszony do opuszczenia
Lwowa, znalaz³ siê znów w Krakowie. Tu,
wobec wakansu dla organisty w Katedrze
Wawelskiej, skorzysta³ z propozycji proboszcza, by przej¹æ tê funkcjê. Na tej zaszczytnej placówce pozosta³ przez kolejne lat kilkadziesi¹t, zyskuj¹c sobie zas³u¿one uznanie i tworz¹c  podobnie jak we Lwowie 
wiele znakomitych kompozycji muzyki religijnej. £¹cznie pozostawi³ ich ponad sto.
Zmar³ w 1990 roku.
O Michale Wonym opowiadaj¹: lwowianin Tadeusz Machl, kompozytor, em. profesor krakowskiej Akademii Muzycznej 
o okresie lwowskim, oraz krakowianin, em.
docent dr hab. Akademii Rolniczej Jan Pociej  o okresie krakowskim, widzianym

Pocz¹tek mojej wieloletniej  pomimo
du¿ej ró¿nicy wieku  przyjani i wspó³pracy z prof. Micha³em Wonym by³ niemal
przypadkowy. Kiedy, na pocz¹tku wojny,
natkn¹³em siê na Niego wchodz¹c do kocio³a w. El¿biety. Przywo³a³ mnie ruchem
rêki, a kiedy siê do niego zbli¿y³em, zaproponowa³ bym przyszed³ na chór.
Takie by³o moje z nim poznanie. Sk¹d
mnie zna³, ale sk¹d móg³ wtedy wiedzieæ,
¿e gram na organach i potrafiê akompaniowaæ chórowi? Mo¿e opowiadali Mu solici 
Andrzej Hiolski lub Marian Kolasiñski, którzy mnie znali z mszy akademickich w Katedrze Ormiañskiej, gdzie grywa³em przez
dwa ostatnie przedwojenne lata?
Potrzebowa³ pomocnika. Za ciê¿ko by³o
Mu zarazem graæ na organach i dyrygowaæ
chórem. Kiedy mnie tam ci¹gn¹³, miano
w³anie wykonaæ Mszê Piotrowiñsk¹ Moniuszki. Posadzi³ mnie przy klawiaturze i 
bez przygotowania i prób  wysz³o! Od tego
czasu by³em Jego sta³ym organist¹. Pamiêtam, ¿e innym razem  ju¿ z przygotowaniem  gralimy Stabat Mater Rossiniego.
Partie solowe piewali tenor Franciszek
Bydlewski, jego ¿ona  sopran, alt p. Inasiñska oraz bas Romuald Cyganik.
Jaki by³ Micha³ Wony? By³ z natury utalentowany. Jako muzyka cechowa³y Go trzy
wa¿ne zdolnoci: wykonawcza, improwizatorska oraz kompozytorska. Grywa³ trudny
repertuar organowy. By³ wietnym akompaniatorem. Wspaniale aran¿owa³ pieni  we
Lwowie na chór mieszany, w Krakowie  czysto mêski (Rorantystów). W latach lwow-
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Tadeusz Machl

WIELE MU ZAWDZIÊCZAM

skich zaprzyjanilimy siê. Bardzo wiele mu
zawdziêczam.
Jako cz³owiek by³ opanowany, nic Go
nie potrafi³o zdenerwowaæ. By³ powci¹gliwy, nie wylewny, nie z ka¿dym siê spoufala³. W tamtych czasach najbli¿szy by³ Mu
piewaj¹cy w naszym chórze poeta Aleksander Baumgardten (190880), póniej tak¿e pisarz, osiad³y po wojnie w Katowicach.
Wony dawa³ czasem koncerty organowe we Lwowie, ale nie w swoim kociele 
najchêtniej w kociele ewangelickim przy
ul. Zielonej. A dlaczego nie u w. El¿biety?
Mankamentem by³a tam z³a jakoæ instrumentu. Dostarczy³a go (jeszcze przed przyjazdem Wonego do Lwowa) nie najlepsza
firma Biernackich z W³oc³awka. Mia³ 73 g³osy i trzy manua³y, ale pneumatyczna traktura powodowa³a ogromne opónienia. Szkoda, bo na wykonanie organów w kociele
w. El¿biety by³ przetarg. Stawa³ do niego
tak¿e lwowski organmistrz Hase. Mylê, ¿e
jego instrument by³by o wiele lepszy. Warto
dodaæ, ¿e mielimy niedaleko konkurencjê:
w kociele w. Marii Magdaleny przy tej samej ulicy Leona Sapiehy (wymienione kocio³y sta³y na dwóch jej krañcach). Tamtejszy proboszcz, ks. Gerard Szmyd, zakupuj¹c nowe organy do swego kocio³a, wybra³
lepsz¹ firmê: Riegera z Niemiec. Wysoka
jakoæ tego instrumentu spowodowa³a, ¿e
Sowieci zamienili koció³ MM na salê koncertow¹ (któr¹ jest nadal, mimo i¿ organy
s¹ dzi zdezelowane: fernwerk przy g³ównym o³tarzu jest od lat zepsuty!).

Micha³ Wony dzia³a³ we Lwowie przez
lat dwadziecia. Wyjecha³ ze Lwowa jako
ekspatriant w 1946 r. Zwolnione po nim
miejsce przy organach u w. El¿biety ja
zaj¹³em  na pó³tora roku. Tak¿e mieszkanie po nim odziedziczy³em, poniewa¿ w³anie wtedy siê o¿eni³em. Ówczesny wspania³y proboszcz ks. kanonik Za³uczkowski
przekaza³ mi opró¿nione przez Wonego
dwupokojowe mieszkanko w domu parafialnym na pl. Bilczewskiego (przedtem mieszka³em z rodzicami przy ul. Grunwaldzkiej).
Warto wspomnieæ przy okazji postaæ
Romana Mackiewicza, który by³ cz³onkiem
chóru Micha³a Wonego we Lwowie, a zawodowo prowadzi³ chór w szkole Sabiny
Kasparek* (w której ja kiedy zaczyna³em
naukê). Po mierci Wonego Mackiewicz
obj¹³ Chór Rorantystów Katedry Wawelskiej.
*

We Lwowie dzia³a³o kilka szkó³ muzycznych,
a z tych najwa¿niejsze by³y trzy: Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, Konserwatorium im. Szymanowskiego oraz szko³a Sabiny Kasparek.

Wiadomoæ ze Lwowa: organy w kociele w. El¿biety, zabranym na cerkiew prawos³awn¹, zosta³y doszczêtnie rozebrane,
nie ma po nich ladu. Jeszcze gorsza wiadomoæ nadesz³a na temat zabytkowego
instrumentu w lwowskim kociele Dominikanów, ale brak dok³adnych informacji. Po ich
zebraniu powiadomimy Czytelników.

Jan Pociej

PROFESOR WO•NY, JAKIM
GO ZAPAMIÊTA£EM
Po II wojnie wiatowej Katedra Wawelska zosta³a dopiero otwarta na Wielkanoc
1946 roku. Tego dnia w czasie sumy piewa³
chór Echo pod dyrekcj¹ prof. Adama Kopyciñskiego, a na organach gra³ Micha³ Wony.
Zaraz po inauguracji prof. Wony rozpocz¹³ organizowanie w³asnego wawelskiego
chóru, do którego obowi¹zków mia³o nale¿eæ uczestniczenie na sumie we wszystkie
niedziele i wiêta, a tak¿e w innych, szczególnych uroczystociach w Katedrze. Profesor uda³ siê wiêc tam, gdzie by³ najliczniejszy
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Prof. Micha³ Wony wród cz³onków wawelskiego Chóru Rorantystów

chór dobrze przygotowanych piewaków 
do Filharmonii Krakowskiej. W wyborze kandydatów pomaga³ Mu korepetytor tego chóru Zbigniew Soja. To on w³anie wskaza³
Wonemu mnie jako ewentualnego kandydata do barytonów w chórze mêskim. Propozycjê przyj¹³em naturalnie z ogromn¹ radoci¹. I tak zaczê³o siê moje  ju¿ 56-letnie 
uczestnictwo w tym chórze, zwanym Chórem
Rorantystów na Wawelu.
Ju¿ od pierwszego spotkania przylgn¹³em do Profesora i do grupy przez Niego
skompletowanej. Promieniowa³ ¿yczliwoci¹, pogod¹ ducha, otwartoci¹, delikatnoci¹, ogromn¹ skromnoci¹ i wielkim poczuciem humoru. Takim by³ jako cz³owiek. A jako muzyk? By³ fenomenalny w grze na organach. Od naszych lwowiaków wiedzia³em,
¿e konkurs na organistê w kociele w. El¿biety we Lwowie wygra³ m.in. wrêcz zdumiewaj¹c¹ gr¹ na peda³ach, bieg³oci¹ i lekkoci¹, spacerowaniem na organach.
Wszystkie te jego cechy powodowa³y, ¿e by³
przez nas uwielbiany.
Wkrótce po wejciu do Chóru zorientowa³em siê, ¿e w tej naszej ma³ej wspólnocie
trzon stanowili lwowiacy, którzy wraz z Profesorem piewali ju¿ wtedy, gdy by³ organist¹ u w. El¿biety. Tylko ¿e we Lwowie by³
to chór mieszany, licz¹cy ponad 100 osób!
Oto nazwiska tych lwowiaków, którzy nale¿eli do Chóru Wawelskiego: Bajoñski (imienia nie pamiêtam, pisa³ dla nas nuty), W³adys³aw Choma, Tadeusz Dzieszyñski, Stanis³aw Danilewicz, Jerzy Habela, Ryszard
Hawrysz, Jan Korecki, W³adys³aw Kotschy,
Roman Mackiewicz, Janusz Roszczynialski,
Stanis³aw Turowicz, Mieczys³aw Zachara.
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Niektórzy z nich, jak prof. Zachara, bardzo rzadko pojawiali siê w naszym zespole.
Mieszka³ on i pracowa³ we Wroc³awiu, ale
gdy tylko móg³, wpada³ do nas i piewa³
solówki, odwie¿aj¹c kontakt z profesorem
Wonym. W barytonach piewa³ prof. Jan
Korecki z Politechniki Krakowskiej (teoria
maszyn), w basach prof. Jerzy Habela 
teoretyk muzyki; on i Ry Hawrysz byli filarami w basach.
Dr St. Turowicz by³ wicedyrektorem w Instytucie Budownictwa. Pocz¹tkowo piewa³
jako II tenor, a póniej by³ d³ugoletnim dyrygentem-amatorem, u³atwiaj¹c prof. Wonemu wykonywanie utworów. Jego zas³ug¹
by³o powa¿ne odm³odzenie chóru, gdy wraz
z jego synem Markiem zjawi³o siê kilku rówieników tego¿. Mgr in¿. T. Dzieszyñski
wniós³ ze sob¹ ca³y szereg utworów piewanych we Lwowie. By³ krótko, bo wkrótce
z³ama³a Go choroba.
Profesorowi brakowa³o jednego: cierpliwoci w prowadzeniu prób. Rozdawa³ nuty,
podawa³ ton i  piewamy! To prawda, ¿e
dobiera³ sobie piewaków niemal zawodowych i chcia³, abymy wszyscy tak biegle
czytali nuty jak On sam. Prób wiêc prawie
w ogóle nie organizowa³, a jeli, to tylko
w czasie... kazania; bra³ nas do przedsionka chóru (przy miechach) i tam raz czy dwa
przepiewywalimy doæ trudne utwory (polifoniczne, z tekstem ³aciñskim). Oczywicie,
¿e rzadko, ale trafia³o siê za³amanie w jakim g³osie, a wówczas Profesor potrafi³
z kapelusza (tak siê mówi w gwarze piewaczej) podaæ w³aciwy ton. Dla nas graniczy³o to czêsto z cudem. Najwa¿niejsze by³o
to, ¿e On nigdy siê na nas nie wcieka³.
Prof. Wony, bêd¹c organist¹ w Katedrze,
by³ na czarnej licie u w³adz komunistycznych  nigdy nie dosta³ zezwolenia na wyjazd za granicê z koncertem. Raz Go tylko
s³ysza³em  chyba w roku 1948  kiedy wyst¹pi³ w kociele Mariackim w Krakowie jako
koncertmistrz. Jedynie na co Mu zezwolono,
to nauczanie w redniej szkole muzycznej.
By³ fantastyczny  wrêcz jakby Go co
opêta³o  gdy zaczyna³ improwizowaæ, a raczej przechodziæ po zakoñczeniu nabo¿eñstwa na wariacje z wplecionym w nie tematem pieni, np. Mêdrcy wiata, albo (po
nabo¿eñstwie za Marsza³ka J. Pi³sudskiego)  Pierwszej Brygady. Có¿ to by³a za
uciecha dla nas w tamtych stalinowskich czy

peerelowskich czasach. Tego siê nie da
opowiedzieæ  to trzeba by³o prze¿yæ.
Wród wielu utworów skomponowanych
przez Profesora mnie najg³êbiej przypad³y
do serca cztery: Z bander¹ Krzy¿a na masztach... (nagrodzona w konkursie misyjnym),
Zmartwychwsta³ Pan..., z kolêd Ko³ysanka
kolêdowa oraz Improperia, piewane przez
nas w Wielki Pi¹tek. Gdy bylimy z pielgrzymk¹ w Rzymie na spotkaniu z Ojcem
wiêtym, ten ostatni utwór zosta³ przez
Papie¿a specjalnie podkrelony.
Na zakoñczenie wspomnê, ¿e kiedy
zaprosi³ nas do siebie, do swego skromnego mieszkania na Wawelu, zobaczy³em tam
na cianach wiele obrazów namalowanych
przez Profesora. Podejrzewam, ¿e by³o to
Jego ciche hobby.
16 III 2002

Z wymienionej pracy magisterskiej
R. Czai wypisujemy fragmenty kilku ustêpów o Prof. Michale Wonym.
W kociele w. El¿biety, szczególnie bliskim
sercu lwowiaków, Micha³ Wony pe³ni³ obowi¹zki
organisty oraz kierownika i dyrygenta stuosobowego chóru. By³ to bodziec do komponowania
szeregu pieni dla tego w³anie zespo³u. Uda³o
mu siê stworzyæ co w rodzaju c e n t r u m
muzyki kocielnej, nie tylko dla tej robotniczo-kolejarskiej dzielnicy, ale i dla s³uchaczy z pobliskich
i dalszych parafii. Sam sta³ siê jedn¹ ze znacz¹cych postaci lwowskiego ¿ycia muzycznego.
wiadectwem tego s¹ recitale organowe w kociele w. El¿biety, w czasie których M. Wony
wykonywa³ kompozycje znanych kompozytorów,
a które by³y transmitowane przez Radio Lwów.
Dawa³ te¿ recitale w kociele ewangelickim.
Micha³ Wony, bêd¹c chórmistrzem w parafii
lwowskiego kocio³a i w Katedrze Wawelskiej,
napisa³ dla potrzeb swoich zespo³ów wiele utworów wokalnych z towarzyszeniem organów. Niektóre z nich zosta³y opublikowane przez G. Seyfartha we Lwowie i PWM w Krakowie.
Twórczoæ M. Wonego by³a doæ specyficzna, a z³o¿y³o siê na to kilka przyczyn. Swoj¹ pierwsz¹ funkcjê organisty pe³ni³ w lwowskiej parafii
robotników-kolejarzy. Niski poziom wykszta³cenia
muzycznego parafian kocio³a w. El¿biety determinowa³ poziom muzyki w kociele, dlatego wiêkszoæ kompozycji wokalnych napisanych w tym

czasie dostosowanych by³o do stopnia ich percepcji. Nie obni¿a³o to jednak wartoci muzycznych tych utworów, ale si³¹ faktu sta³y siê one
czym w rodzaju pieni masowych. To z kolei
wyranie zawa¿y³o na niskiej ocenie twórczoci
M. Wonego przez fachowców.
Styl ten, do którego zmusza³a kompozytora dana
sytuacja, zaci¹¿y³ niew¹tpliwie na charakterze pozosta³ych jego kompozycji, nosz¹cych cechy stylu
hymnowego. Przyk³adem mo¿e byæ pieñ Z bander¹ Krzy¿a na masztach. Hymn ten móg³by konkurowaæ z pieni¹ My chcemy Boga lub Warszawiank¹.
Organista kocio³a w. El¿biety nie rezygnowa³ z bardziej ambitnych ekspozycji muzyki powa¿nej, co odzwierciedla³o siê w wykonaniu klasyki organowej, we wspania³ych improwizacjach,
w których dawa³ upust swojemu talentowi, czy
w pracy z chórem, w której stara³ siê podaæ s³uchaczom wielkie dzie³a literatury muzycznej, polskiej i zagranicznej. Nadmieniæ nale¿y, ¿e Wony
w swej pracy musia³ siê liczyæ z mo¿liwociami
chóru, który niemal w ca³oci sk³ada³ siê z amatorów, dla których nuty partii poszczególnych g³osów s³u¿y³y tylko do odczytywania tekstu i kierunku linii melodycznych.
Wielkim atutem twórczoci i gry M. Wonego
by³o znakomite harmonizowanie pieni. W okresie
gdy kompozytor pracowa³ w kociele w. El¿biety
i na Wawelu, wielu organistów do harmonizacji
pieni piewanych przez lud u¿ywa³o jedynie trzech
podstawowe funkcji T.S.D. Natomiast Wony nie
tylko ubarwia³ swoj¹ harmonizacjê funkcjami pobocznymi, jak dominanty nawiasowe, ale i wietnie u¿ywanymi opónieniami czy antycypacjami.
Micha³ Wony posiada³ wielki dar prowadzenia piewów kocielnych. W zale¿noci od potrzeb potrafi³ swym akompaniamentem zwiêkszyæ
lub zmniejszyæ tempo piewania pieni.
Wszystkie te cechy Micha³ Wony zachowa³
do koñca ¿ycia. Pozwoli³y mu one byæ dobrym
organist¹, jak równie¿ wspania³ym kompozytorem
dla zwyk³ych, prostych ludzi.
Micha³ Wony by³ artyst¹ obdarowanym niezwyk³ym talentem wirtuozowskim, improwizatorskim i kompozytorskim. Wybitne zalety tej postaci stawia³y j¹ na czele organistów lwowskich i krakowskich. Posiada³ niezwyk³¹ ³atwoæ techniczn¹
w grze, a tak¿e wiedzê dotycz¹c¹ konstrukcji organów. Instrument kocio³a w. El¿biety pozna³
doskonale. W grze stara³ siê ukazaæ jego zalety,
a zatuszowaæ wady.

(ci¹g dalszy na str. 24)
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Z Prezesem Oddzia³u
Stowarzyszenia Wspólnota
Polska w Krakowie

ZYGMUNTEM
KOLEND¥
rozmawia
Janusz M. Paluch

Panie profesorze, jest Pan inicjatorem
akcji charytatywnej na rzecz Polaków we
Lwowie i okolicy na niespotykan¹ dotychczas skalê. Tego, co Pan dokona³,
próbowa³o wiele osób i instytucji, nikomu jednak siê nie powiod³o. Sk¹d pomys³
i jak Pan to zrobi³?
To by³a zupe³nie przypadkowa sytuacja.
Przed kilku laty uczestniczy³em w Festiwalu
Kultury Polskiej we Lwowie. Tu¿ przed wyjazdem na parkingu przy autobusie us³ysza³em rozmowê. Starszy pan opowiada³ aktorom Teatru l¹skiego z Katowic o bardzo
ciê¿kich warunkach ¿ycia Polaków, szczególnie dotkliwych dla starych, samotnych
i ob³o¿nie chorych ludzi, którzy le¿¹ w domu w koszmarnych warunkach, zdani w³aciwie na ³askê i nie³askê s¹siadów. Po
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powrocie do Krakowa zwróci³em siê do Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
o bli¿sze informacje na temat warunków
¿ycia Polaków we Lwowie. W odpowiedzi
przys³ano mi ankiety na temat Polaków, ale
prawdê mówi¹c, niewiele z nich wynika³o.
Wiedzielimy przecie¿, ¿e trudno jest tam
wy¿yæ za 10 dolarów miesiêcznie, bo tak
w przeliczeniu wygl¹da³a renta czy emerytura. Postanowi³em te informacje osobicie
sprawdziæ. W kilka osób pojechalimy do
Lwowa i wed³ug tych ankiet zaczêlimy ludzi odwiedzaæ. Dopiero wtedy przekona³em
siê, ¿e to, co nam opowiadano, to jest nic
w porównaniu z rzeczywistoci¹! To, co zobaczylimy, przekroczy³o wszelkie wyobra¿enia! Jak ci ludzie ¿yj¹ w zimie bez ogrzewania, bez elektrycznoci, czêsto bez wody,
nierzadko jedz¹c zaledwie kawa³ki chleba
gotowanego na wodzie... Potwornoæ! I wtedy zaczê³a siê ta akcja. Do Lwowa pojecha³a ekipa krakowskiej telewizji, która nakrêci³a film pokazywany póniej na antenie
telewizji publicznej, i lawinowo zaczê³y nap³ywaæ pieni¹dze z ca³ej Polski. Spontanicznoæ i hojnoæ ludzi te¿ przekroczy³a nasze
wyobra¿enie!
Ogromowi pracy wykonywanej przez
zespó³ charytatywny pod Pana kierownictwem, nie podo³a³by czêsto etatowy
aparat osób zatrudnionych w ró¿nych
fundacjach. Jak to siê Panu uda³o?
Do tej pory nie mogê uwierzyæ, ¿e co
takiego mog³o siê udaæ. W naszym przypadku mo¿na dostrzec olbrzymi¹ si³ê, jaka tkwi
w wolontariacie. Wolontariusze maj¹ jedn¹
wa¿n¹ cechê. Kiedy siê anga¿uj¹, to rzeczywicie ca³ym sercem i z przekonania. Ja
mylê, ¿e w ka¿dym z nas gdzie tam g³êboko tkwi wiadomoæ, ¿e nale¿y bezinteresownie pomagaæ ludziom. Zdajê sobie te¿
sprawê, ¿e nie ka¿dego by³oby staæ na to,
by tak bez reszty oddaæ siê tej pracy, któr¹
w naszym zespole charytatywnym wykonuje jakie dziesiêæ osób. A praca jest nieprawdopodobnie anga¿uj¹ca, bo trzeba opracowywaæ ca³y czas ankiety, przygotowywaæ
wyjazdy i w koñcu jechaæ, czêsto w trudnych
warunkach, i to nie tylko pogodowych. Przyjêlimy te¿ zasadê, ¿e osobicie odwiedzamy ludzi, którym pomagamy. Przychodzimy
do ich domów. To daje nam obraz i utwierdza o koniecznoci pomagania, a tym

ludziom z kolei daje przewiadczenie, ¿e
kto o nich myli i troszczy siê. Tego nie maj¹
w zwyczaju fundacje czy inne instytucje nios¹ce pomoc. Poza tym nas od innych fundacji ró¿ni to, ¿e my w ca³oci przekazujemy pozyskane pieni¹dze. Wszelkie koszty,
na razie, jestemy w stanie pokrywaæ z funduszy Oddzia³u Krakowskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. S¹ to zreszt¹ wydatki minimalne. Tak wiêc mia³o mogê
stwierdziæ, ¿e sprawnoæ naszego dzia³ania jest stuprocentowa! W przypadku ró¿nych fundacji jest to nieosi¹galne, bo one 
tak przynajmniej podaj¹ media  na pokrycie
s w o i c h kosztów zu¿ywaj¹ do 80% pozyskiwanych rodków. W takich przypadkach
jakakolwiek ich dzia³alnoæ mija siê z celem.
Nasza skutecznoæ wi¹¿e siê tak¿e z faktem, ¿e w dzia³alnoæ naszej grupy charytatywnej zaanga¿owali siê ludzie emocjonalnie zwi¹zani ze Lwowem i Kresami. Ludzie
doskonale znaj¹cy i czuj¹cy tamten teren.
Oni maj¹ ju¿ pewne dowiadczenie
w organizowaniu pomocy, oczywicie
w innej skali. Towarzystwo Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich od dawna stara siê pomagaæ Polakom na Kresach.
Oczywicie korzystamy z dowiadczenia
tych ludzi. Bez ich pomocy nie wyobra¿am
sobie pracy naszej grupy.
Czy mo¿e powiedzieæ Pan o jakiej iloci wp³at mówimy?
To te¿ jest charakterystyczne, bo przychodz¹ do nas ludzie starsi, w podesz³ym
wieku, i wp³acaj¹ czêsto po 10 czy 20 z³otych. Ta ofiarnoæ jest niesamowita! Liczba
darczyñców przekroczy³a ju¿ 5000 przez
okres ponad trzech lat naszej dzia³alnoci.
Nasza gospodarka finansowa prowadzona
jest bardzo profesjonalnie. Jestemy skrupulatnie i precyzyjnie rozliczani przez wydzia³ finansowy naszego oddzia³u. Dla mnie
jednak najwa¿niejszy jest fakt, i¿ udaje siê
nam zachowaæ ci¹g³oæ niesionej pomocy,
pomimo ¿e wp³aty na pomoc nie s¹ jednostajnie wnoszone. Utrzymalimy sta³y kapita³ bankowy, z którego na pomoc przeznaczamy obecnie odsetki i wp³ywy bie¿¹ce.
£atwo by³oby wszystkie te zebrane pieni¹dze w krótkim czasie rozdaæ i ca³a akcja
pewnie by siê skoñczy³a. Dziêki tej racjonal-

nej gospodarce ju¿ przez trzy lata wspomagamy prawie 700 najbardziej potrzebuj¹cych
osób. Otrzymuj¹ pomoc w wysokoci ich
emerytury. Odwiedzamy ich co kwarta³. 250
osób wspomagamy we Lwowie, a na Kresach, w ró¿nych ma³ych miejscowociach,
450 osób. To jest nieprawdopodobne  kilka
osób z komisji charytatywnej potrafi obs³u¿yæ 700 osób!
Opowiada Pan o wolontariuszach
w Krakowie. Z tego, co wiem, dziêki dzia³alnoci tej grupy ukszta³towa³a siê równie¿ grupa wolontariacka we Lwowie i innych miastach objêtych przez was opiek¹.
Z wolontariatem na Kresach jest znacznie gorzej. W Polsce nie poddalimy siê
sowietyzacji. W polskim spo³eczeñstwie
bezinteresowna dzia³alnoæ na rzecz drugiego cz³owieka  czyli wolontariat  zakorzeniona jest przede wszystkim przez Koció³. W ka¿dej parafii taka pomoc by³a i jest
udzielana. U nas wolontariat jest wiêc czym
zupe³nie naturalnym. Na Ukrainie sowietyzacja posz³a tak g³êboko w ka¿dej dziedzinie, ¿e o czystym wolontariacie trudno tam
mówiæ. Miêdzy innymi celem naszego dzia³ania jest w³anie wzbudzenie w tych ludziach umiejêtnoci postrzegania s³abszych
i poczucia potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy. Rzeczywicie, po czêci ju¿ siê
nam to uda³o. W naszej pracy znajdujemy
bowiem oparcie w grupie osób, pozostaj¹cej w sta³ym kontakcie z ludmi, którym niesiemy pomoc. Poza tym utrzymujemy kontakty z parafi¹ w. Antoniego we Lwowie,
gdzie pracuj¹ oo. Franciszkanie z Krakowa.
Tam, przy klasztorze, pewne formy wolontariatu te¿ przez lata pracy duszpasterskiej
siê wykszta³ci³y. Przekazujemy tam przede
wszystkim dary w postaci lekarstw...
Dziêki inicjatywie Pana Profesora
powsta³a przy tej parafii, byæ mo¿e pierwsza na Kresach, polska apteka darów.
Ale to zas³uga g³ównie ojca Lizuna, który podchwyci³ pomys³ i go zrealizowa³.
W ostatnim czasie przekazywanie leków
sta³o siê k³opotliwe. Jechalimy kiedy
z transportem leków i ukraiñskie s³u¿by graniczne nas nie przepuci³y. W takiej sytuacji
czêsto wolimy zap³aciæ za lekarstwa na
miejscu. Dla nas jest to ³atwiejsze i tañsze.
I bez k³opotów na granicy.
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Budynek katechetyczny przy kociele w. Antoniego we Lwowie  dzi ju¿ ukoñczony,
w którym mieci siê apteka darów. Na zdjêciu, od prawej: o. W³adys³aw Lizun, prof. Z. Kolenda, o. Krzysztof Kozio³, p. Alicja Sarabacha (opiekunka podopiecznych), A. Chlipalski

Jakie zatem priorytety stawia przed
sob¹ Oddzia³ Krakowski Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, którego jest Pan
prezesem?
Jeli pozwol¹ nam fundusze, bez w¹tpienia chcielibymy w³¹czyæ siê w dzia³ania
wzmagaj¹ce przedsiêbiorczoæ wród Polaków na Ukrainie. Jednak nasze priorytetowe dzia³ania wynikaj¹ z tego, ¿e jestemy
w Krakowie, miecie uniwersyteckim. Zatem
nasze g³ówne propozycje to letnie szko³y
jêzykowe i kultury polskiej. Organizujemy te¿
specjalne kursy dla Polaków z Kazachstanu, którzy kiedy bêd¹ repatriowaæ siê do
Ojczyzny.
Wasza pomoc skierowana jest do ludzi starszych. Mieszka jednak na Kresach
ca³a rzesza Polaków, ludzi m³odych, którzy pozostaj¹ bez pracy. Oni te¿ potrzebuj¹ pomocy. Czy istnieje jaki program,
którego celem by³oby wzmaganie aktywnoci produkcyjnej tych ludzi, wzmaganie ich przedsiêbiorczoci? Ka¿da pomoc, tym bardziej sta³a, dzia³a w sposób
demobilizuj¹cy.
Nie jestemy zaanga¿owani w takie programy jako Oddzia³ Krakowski Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W sposób wiadomy adresujemy nasz¹ pomoc do ludzi schorowanych i w podesz³ym wieku. Warunkiem
udzielenia pomocy jest ukoñczony 70 rok
¿ycia. S¹ to ludzie, którzy nie daj¹ sobie ju¿
rady. Przecie¿ nikt w tym wieku nie znajdzie
sobie pracy. Mielimy pod opiek¹ staruszkê
w wieku 95 lat! Oczywicie nie jestem zwolennikiem dawania pieniêdzy ludziom, którzy s¹ w stanie je zarobiæ. Czasy nie s¹
najlepsze, ale zawsze taki cz³owiek ma wiêksze szanse ni¿ ten schorowany i wypracowany. W najbli¿szym czasie ma siê rozpocz¹æ akcja pomocy rolnikom na Ukrainie
poprzez zachêcanie ich do przyjmowania 
a nawet kupowania  w trakcie reprywatyzacji ziemi. U nas jest to nie do pojêcia, ale tam
ludzie nie chc¹ ziemi, któr¹ mog¹ otrzymaæ
za darmo. S¹ przyzwyczajeni do ko³chozu
i sami chyba nie wierz¹, ¿e bêd¹ potrafili na
tej ziemi gospodarowaæ. Nastêpny etap to
bêd¹ kursy rolnicze oraz pomoc w zakupie
maszyn rolniczych. Podobna akcja by³a organizowana na Litwie, ale jak pan wie, nie
mo¿na tu stosowaæ ¿adnych analogii.
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Niedawno odwiedzi³ Pan Poloniê
w Kanadzie, gdzie kwestowa³ Pan na
rzecz Polaków we Lwowie. Wiemy, ¿e s¹
to ludzie od nas zamo¿niejsi i w biedzie
mo¿na na nich liczyæ. Proszê jednak
powiedzieæ, czego oni  tam za Oceanem
 oczekuj¹ od swojej Ojczyzny?
Nie s¹ to wygórowane oczekiwania. To
s¹ ludzie, którzy z regu³y maj¹ ustabilizowane ¿ycie. Nie cierpi¹ biedy. Warunki ¿ycia w wiêkszoci maj¹ bardzo dobre. Maj¹
pracê, nie nêka ich bezrobocie. To jest zupe³nie inny wiat! Oni ³akn¹ kultury polskiej.
Do kraju  ze wzglêdu na odleg³oci i koszty
 przyje¿d¿aj¹ najwy¿ej raz w roku. Oczekuj¹ zatem na wizyty teatrów, chórów, zespo³ów muzycznych czy kabaretów. Dla
nich spotkanie z kultur¹ polsk¹ to wiêto!
S¹ natomiast bardzo zaanga¿owani w pomoc Polakom w kraju. Przeprowadzi³em
tam ca³y szereg rozmów, uwiadamiaj¹c
tamtejszym dzia³aczom polonijnym, ¿e coraz bardziej poszerza siê koniecznoæ niesienia pomocy Polakom w Kazachstanie,
na Ukrainie, Bia³orusi, Litwie  generalnie
mówi¹c na obszarze pañstw powsta³ych na
bazie dawnego Zwi¹zku Radzieckiego, ale
i w Polsce, gdzie po repatriacji osiadaj¹.
W wyniku tych rozmów mo¿e dojæ do tego,
¿e pomoc p³yn¹ca ze wiata zachodniego
zostanie skoordynowana, a to dlatego, ¿e
dot¹d dociera w nierównomierny sposób.
Mówilimy ju¿ o tym w maju 2001 roku na
wiatowym Zjedzie Polaków w Warszawie. Spotykamy siê z takimi przypadkami,
¿e dana osoba otrzymuje pomoc z kilku
róde³, a kto inny, mniej zaradny, mniej
przebojowy, nie dostaje ¿adnej pomocy.

Polacy ¿yj¹cy poza Ojczyzn¹ s¹ odmiennie traktowani przez prawodawstwo
III Rzeczypospolitej. Wemy przyk³adowo dwóch Janów. Jeden mieszka w Irkucku, drugi w Chicago. Jednego wojna
rzuci³a za Ocean, drugiego Stalin na bia³e niedwiedzie. Obaj s¹ Polakami i pragn¹ otrzymaæ polski paszport. Ten z Chicago za³atwi to w kilka tygodni. Jan z Irkucka... byæ mo¿e w ci¹gu kilku lat  jak¹ iluzoryczn¹ Kartê Polaka, choæ
niekoniecznie. Nasze pañstwo wa¿y polskoæ tych Janów zawartoci¹ portfela.
Czy to jest sprawiedliwe?
Muszê siê panu przyznaæ, ¿e ja ca³ej
tej koncepcji nie rozumiem. Rzeczywicie
jest tak, jak pan mówi. Ten Polak i ten Polak, i na mi³y Bóg, jak nie wiadomo, o co
chodzi, to wiadomo, ¿e o pieni¹dze! Ten
z Kazachstanu czy Ukrainy z czym przyjedzie? Zazwyczaj jest bez grosza... Natomiast ten zza Oceanu  czy przyjedzie, czy
nie przyjedzie, to nas mniej interesuje,
paszport dostanie. On niczego w zasadzie
od Polski nie ¿¹da. Jestem przekonany, ¿e
w chwili obecnej Karta Polaka dla rodaków
 ¿yj¹cych w Kazachstanie i innych regionach dawnego ZSRR  by³aby niesamowit¹ szans¹ i pomoc¹. Ale na jej realizacjê
zaanga¿owaæ trzeba bardzo du¿e finanse
publiczne w bud¿ecie pañstwa. Zgodnie
z projektem Karty Polaka ten, kto z ni¹ do
Polski przyjedzie, ma zapewnione takie
same prawa jak obywatel polski, czyli bezp³atn¹ opiekê zdrowotn¹, prawo do bezp³atnego szkolnictwa  równie¿ wy¿szego,
prawo do pracy. Krótko mówi¹c  sprawa
nie zosta³a za³atwiona do tej pory, bo nie
ma na to pieniêdzy. Tak siê usprawiedliwiaj¹ decydenci. Ale z drugiej strony... Po
1956 roku przyjecha³o do Polski ponad
250 tys. Polaków, a przecie¿ nie bylimy
wówczas bogatszym pañstwem. W ostatnich latach w ramach repatriacji wróci³o do
kraju zaledwie 3 tys. Polaków. Liczby nieporównywalne, a my dmuchamy na zimne!

To s¹ obawy na wyrost. Niewiele ponad 10 lat temu nam równie¿ obawiano
siê daæ paszporty na w³asnoæ, bo jak mawiano, ostatni mia³ gasiæ wiat³o... Paszporty mamy, chêtnych do gaszenia wiat³a brak, ulice siê nie wyludni³y. Jeli kto
bêdzie chcia³ do nas przyjechaæ, to czy to
Polak, czy innej nacji, przyjedzie, znajdzie
zatrudnienie na czarno, poma³u zalegalizuje pobyt i ci¹gnie rodzinê. Znam przynajmniej kilka takich przypadków Rosjan,
Ukraiñców... Odnoszê wra¿enie, ¿e w naszym pañstwie nie ma woli do tego, by
ten problem za³atwiæ.
Ja by³em w Kazachstanie. Rozmawia³em
z naszymi rodakami w ich domach. Z tych
rozmów wcale nie wynika³o, ¿e nast¹pi jaki
exodus, ¿e Polska siê zawali, bo nagle zjad¹ dziesi¹tki tysiêcy Polaków z Kazachstanu. Nie, takiej sytuacji nie ma i raczej nie
bêdzie. Tam jest wiele rodzin z polskimi
korzeniami, to ju¿ trzecie pokolenie! Oni by
chêtnie wys³ali dzieci do Polski np. na studia. Nie wierzê w to, by masowo rzucali
domostwa, dorobek ¿ycia, i przyje¿d¿ali do
Polski. Z naszej strony jest to kolejny b³¹d
w rozumowaniu i rzeczywicie brak dobrej
woli. No a jakby przyjecha³o jeszcze 10 tysiêcy ludzi, to co? Polska siê zawali? Nie
przesadzajmy! W Kazachstanie s¹ dwie
sprawy, które mo¿na za³atwiæ i po czêci
bardzo dobrze roz³adowaæ ca³y nabrzmia³y
problem. Rozmawia³em o tym podczas spo-

Jedna z podopiecznych we Lwowie

I choæ ka¿da organizacja broniæ siê bêdzie
przed jak¹kolwiek ingerencj¹ z zewn¹trz,
to jednak dochodzi siê do wniosku, ¿e trzeba to wszystko skoordynowaæ. Wniosek
z mojej wizyty w Kanadzie jest taki, ¿e
Polacy na Ukrainie mog¹ liczyæ na rodaków zza Oceanu.
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tkania z premierem Buzkiem. Pierwsza sprawa wynik³a podczas oficjalnej wizyty sejmowo-senackiej, w której uczestniczy³em.
Z rozmów wynik³o, ¿e w Kazachstanie ¿yje
jeszcze 600700 Polaków, którzy sami zostali wysiedleni z Ukrainy do Kazachstanu
przez Stalina w 1936 roku. Wówczas powsta³a myl: dajmy im specjalne emerytury
rzêdu 25 dolarów miesiêcznie. To nie s¹
du¿e pieni¹dze. Gdy powiedzia³em o tym
premierowi, zareagowa³ ¿ywio³owo, mówi¹c,
¿e pomys³ mu siê podoba. Od spotkania
minê³y dwa lata. Jak siê pan domyla, efektu ¿adnego. Druga sprawa, o jakiej mówi³em, to stypendia dla m³odych ludzi polskiego pochodzenia, którzy chc¹ podj¹æ studia,
ale tam, w Kazachstanie. By³aby to kwestia
2030 dolarów miesiêcznie. W Polsce anga¿ujemy kwoty o wiele wiêksze. Ci ludzie
do Polski mogliby przyje¿d¿aæ na drugi etap
specjalistycznych studiów doktoranckich.
Pozwoli³oby to na rozszerzenie pomocy
i znaczne jej zintensyfikowanie. Jest to te¿
kapitalny sposób na repatriacjê. Do Polski
przyje¿d¿a ju¿ wyedukowany m³ody cz³owiek, który wiadomie podejmuje decyzjê

o tym, gdzie bêdzie ¿y³ i pracowa³. Jeli
bêdzie chcia³ osi¹æ w Polsce, sam sprowadzi rodzinê. Nie bêd¹ potrzebne wtedy
rodki publiczne tego rzêdu co dzisiaj. Na
razie pozosta³o to równie¿ tylko w sferze
pomys³ów. Z przykroci¹ muszê stwierdziæ,
¿e ¿aden rz¹d III Rzeczypospolitej nie zabra³ siê za ten piek¹cy problem konstruktywnie. Wygl¹da to tak, jakby nikt w jego
rozwi¹zaniu nie by³ zainteresowany. Ogl¹dam te sprawy z bliska i bardzo siê denerwujê, bo sam nic nie mogê zrobiæ, a przy
dobrej woli urzêdników by³yby to problemy
do rozwi¹zania. Mielimy na to ponad 10 lat.
Mier¿¹ mnie te polityczne, urzêdnicze przepychanki. Macham na to jednak rêk¹ i zabieram siê ka¿dego dnia do pracy.

MUZYK UTALENTOWANY

móg³ konkurowaæ z renomowanym chórem lwowskiej Katedry ³aciñskiej Lutnia. W 1944 r. po
wyjedzie Micha³a Wonego do Krakowa chór
kocio³a w. El¿biety zawiesi³ swoj¹ dzia³alnoæ.
Swój nowy zespó³  Chór Rorantystów powo³a³
w Krakowie przy Katedrze Wawelskiej. Prowadzi³
go przez dalsze kilkadziesi¹t lat.

(dokoñczenie ze str. 19)
Od 1932 r. Polskie Radio  Rozg³onia Lwowska rozpoczê³a nadawanie Cyklu Koncertów Organowych z kocio³a w. El¿biety. Recitale te by³y
urozmaicone wystêpami chóru parafialnego pod
jego kierownictwem. Udokumentowane s¹ daty
omiu koncertów z lat 193237. Oprócz transmitowanych koncertów M. Wony organizowa³
i uczestniczy³ w wielu uroczystociach parafialnych, w tym: wieczory kolêd i pastora³ek, gdzie
wspaniale improwizowa³ na ich temat, uroczystoæ
z okazji z³otych godów kap³añskich ks. Adolfa
Sigmunda, proboszcza parafii w. El¿biety, rocznice Obrony Lwowa 1918 r., akademia ku czci
G.G. Gorczyckiego itd.
Micha³ Wony podczas swego 20-letniego
pobytu we Lwowie za³o¿y³ i prowadzi³ przy kociele w. El¿biety du¿y 100-osobowy chór mieszany, sk³adaj¹cy siê g³ównie z amatorów. Nak³ad pracy, jaki musia³ w³o¿yæ w podniesienie
poziomu zespo³u, by³ ogromny, lecz w nied³ugim
czasie chór swym warsztatem wykonawczym
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Serdecznie dziêkujê Panu Profesorowi za rozmowê.
Od Redakcji: o r o b o c z e j realizacji
akcji charytatywnej krakowskiej Wspólnoty
Polskiej i udziale w niej cz³onków TMLiKPW
w Krakowie pisa³a w CL 4/01 dr Romana
Machowska.

TADEUSZ MACHL, ur. 1922 we Lwowie. Profesor,
kompozytor. Naukê muzyki rozpocz¹³ we Lwowie
w 10 roku ¿ycia w szkole muzycznej Sabiny Kasparek, a w czasie II wojny uczêszcza³ do redniej
szko³y muzycznej. Studia po II wojnie w Pañstw.
Wy¿szej Szkole Muzycznej w Krakowie. Od 1952
pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego twórczoæ obejmuje muzykê instrumentaln¹ i wokaln¹, a tak¿e ilustracje muzyczne
dla teatru i filmu. Obecnie na emeryturze.
JAN POCIEJ, ur. 1916 w Opatowcu n. Wis³¹.
Dr hab., docent Akademii Rolniczej w Krakowie.
Prócz studiów i pracy naukowo-badawczej od
najm³odszych lat piewa³ w chórach amatorskich.
Od 1946 do dzi jest cz³onkiem Chóru Rorantystów Katedry Wawelskiej w grupie barytonów.

WIERSZE
O, moja szalona têsknoto!
Z³otymi falami przybywaj.
Jam burzy twej ¿ar przyj¹æ gotów,
piew wspomnieñ nam bêdzie przygrywa³.
O, s³owa serdeczne i proste!
O, moje kasztany rodzinne!
Swym szumem utulcie mnie do snu,
swym szumem pogodnym i p³ynnym.
Dalekie Twoje ulice
uka¿ mi, Miasto najwiêtsze.
Pod Twoim najczulszym z ksiê¿yców
niech w wie¿e mistyczne siê spiêtrzê.
Niech moje wzniesione ramiona
w ob³oki bia³e siê przedr¹
i niechaj wiatu zab³ysn¹,
jak z³ote krzy¿e katedrom.
Przez gwarn¹ Akademick¹,
przez cichsz¹ Zyblikiewicza,
pójdê do Parku Stryjskiego
i bêdê ze szczêcia krzycza³.
Weso³e lwy pod ratuszem
bêdê ca³owaæ w pyski
i w ¿arze najs³odszych wzruszeñ
jak braciom bêdê im bliski.
Drogi moje s¹ d³ugie;
d³ugie, kamienne i mroczne.
Marzenia owia³y mi g³owê,
bezbronne i niewidoczne.

Tylko dla lwowiaków

Rodzinnemu miastu

ks. Pawe³ Heintsch

*

*

*

kanoldy cha³wa Kawuras
marony precle alaski
owiniête w Ferdka i Merdka
kasztany z Wysokiego Zamku
na manewry
kamienie z Cytadeli na wojnê
film kowbojski przy Pasa¿u Mikolascha
w kinie Uciecha
w Stryjskim Parku bratki ciemnogranatowe
i zielone fordy u wylotu Miko³aja
przy Zyblikiewicza
u Lewickiego po drodze do katedry
figurynki misterne z br¹zu
barwnie malowane
ale kilimy w domu ³adniejsze
ni¿ te na wystawie
na Pary¿u ciastka po dziesiêæ groszy
lepsze ni¿ po dwadziecia piêæ u Zaleskiego
na korso wzd³u¿ Akademickiej
przyjaciele i wrogowie
nie mo¿na daæ siê potr¹ciæ
lepsza ju¿ granda i podbite oko
jedynk¹ z £yczakowa na dworzec
przez alejê Focha ³atwiej jest odejæ
ale trudniej wróciæ
trzeba by³o kilka kostek brukowych
z Mariackiego Placu
do rozbijania granic
i majcher gródeckiego baciara
do rozcinania fa³szywych traktatów
zabraæ ze sob¹

PAWE£ HEINTSCH, ur. 1924 we Lwowie. Ksi¹dz, poeta. W latach okupacji podchor¹¿y w ZWZ-AK.
Po wojnie studia medyczne w Gdañsku i filologii polskiej na KUL. Od 1950 w Seminarium Duchownym w Warszawie, wiêcenia kap³añskie 1955. Pracowa³ jako wikariusz, a od 1971 jako proboszcz
kolejno na 12 placówkach archidiecezji warszawskiej. Obecnie na emeryturze. Jako poeta debiutowa³
1938 na ³amach IKC. Miêdzy 195999 opublikowa³ tomiki poetyckie: Niepowrotne godziny, Gruzy
Panteonu, Dwustronne widzenie, Na tropie Jonasza, Szukanie nieba, Wszystkim samotnym, wiat³a
wiêcej, Skansen ptaków, Z³owione Atlantydy, Rodzinnemu miastu, Sto wierszy.
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Anna M¹czyñska-Bezr¹kowa

PROZA

WSPOMNIENIA Z KAZACHSTANU
Mojej córce, by wiedzia³a i pamiêta³a.

KIZIAK
Lato jest okresem przygotowania opa³u,
czyli kiziaku.
Ca³y gnój bydlêcy razem ze sk¹p¹ podció³k¹, zebrany w ci¹gu zimy, rozprowadza
siê na klepisku oko³o trzydziestocentymetrow¹ warstw¹. Taki placek obficie polewa
siê wod¹ i miesi kopytami koñskimi, a¿ do
uzyskania jednolitej masy. Potem masê tê
wt³acza siê w formy, podobne do form na
ceg³y, tylko cztery razy wiêksze, po czym
wyrzuca siê je z tych form na ziemiê, gdzie
schn¹ a¿ do stwardnienia. Nastêpnie uk³ada siê je w przewiewne piramidy do dalszego suszenia. Do zimy kiziak jest suchy,
gotów do spalania.
Najlepszym, najbardziej kalorycznym
gatunkiem jest kiziak barani.
Na wiosnê, gdy owce wypêdza siê ju¿
na trawê, kroi siê ³opatami gnój, udeptywany przez ca³¹ zimê przez owce w stajni, na
kostki oko³o 40×40 cm i gruboci 15 do
20 cm. Kostki te o kolorze tytoniu i konsystencji twardego francuskiego ciasta schn¹
przez ca³e lato w przewiewnie uk³adanych
piramidach.
Zarówno jeden jak i drugi kiziak mo¿na
by³o otrzymaæ w ko³chozie jako zap³atê za
pracê na tzw. trudodni (jednostki rozliczeniowe przy wycenie zarobków). Oczywicie
kiziak barani otrzymywali pracownicy nale¿¹cy do kierownictwa ko³chozu i osoby wy¿ej postawione na drabinie spo³ecznej. Niezale¿nie od kiziaku ko³chozowego, ko³chonicy, którym wolno by³o utrzymywaæ po jednej w³asnej krowie, robili  ka¿dy na swoim
podwórku  kiziak z ³ajna swojej krowy, mieszaj¹c go w³asnymi nogami.
Staszek Suchodolski, m¹¿ Hani Jaruzelskiej, jecha³ pewnej zimy saniami z zaprzyjanionym Kazachem. Rozmowa zesz³a na
paczki przysy³ane do Kazachstanu przez
rodziny deportowanych.
Kazach:  Wy ci¹gle dostajecie paczki,
a dlaczego wy niczego im nie wylecie?
Staszek Suchodolski:  A có¿ ja mogê
st¹d wys³aæ ?
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Kazach po chwili namys³u: Wylij im
kawa³ek kiziaku.
Rozmowa taka rzeczywicie mia³a miejsce. Niestety Staszek ju¿ nie ¿yje, ale mo¿e
to powiadczyæ jego ¿ona mieszkaj¹ca
w Sopocie.

BURAN
Specjalnoci¹ klimatyczn¹ tego regionu
s¹ zimowe burany, stanowi¹ce odpowiednik naszego wiatru halnego.
Zaczyna³o siê to zwykle wieczorem nag³ym ociepleniem do oko³o minus 10 stopni
(temperatura zimowa waha³a siê od 20 do
40 stopni). Z pocz¹tku wiatr podrzuca³ jedynie nieg z ziemi, po której zaczyna³y
sun¹æ chmurki niegowe z coraz wiêksz¹
prêdkoci¹. Potem nieg zaczyna³ kr¹¿yæ
coraz wy¿ej, coraz prêdzej, z coraz wiêksz¹ si³¹. W po³¹czeniu ze niegiem padaj¹cym z góry stwarza³o to jak¹ dezorientuj¹c¹ potêgê.
Kto siê znalaz³ w polu w czasie buranu,
prawdopodobnie do domu nigdy ju¿ nie
wróci³. Którego wieczoru moja siostra posz³a po mleko do ko³chozowej stajni, znajduj¹cej siê na koñcu zabudowañ, o jakie
200 m od naszej kwartiry, czyli mieszkania.
W czasie gdy czeka³a na udój, buran rozhula³ siê na dobre. Id¹c po omacku, na szczêcie w kierunku wioski, a nie stepu, z wyci¹gniêtymi przed siebie rêkami, natrafi³a na
cianê jakiego domu. Nie odrywaj¹c r¹k
od ciany, obesz³a chatê dooko³a, a natrafiwszy na drzwi, zaczê³a mocno waliæ, aby
wycie buranu nie zag³uszy³o jej stukania.
Otworzono jej szparkê, boj¹c siê, by nieg
nie zasypa³ wnêtrza chaty. Przecisnê³a siê
do rodka, a gospodarze widz¹c j¹ w stanie
takiego przera¿enia, pozwolili jej przenocowaæ. My tymczasem z moj¹ matk¹ (a mo¿e
i ojciec jeszcze ¿y³) spêdzi³ymy noc na
modlitwie, s¹dz¹c, ¿e Maruszka wyszed³szy ze stajni zgubi³a drogê i zamarz³a w stepie. Wczesnym rankiem gdy buran trochê
przycich³, Maruszka zjawi³a siê i opowiedzia³a nam o swoich prze¿yciach.

O ile w ko³chozie Czka³owa byli wy³¹cznie Rosjanie karnie przesiedleni do Kazachstanu, tylko za to, ¿e byli ku³akami, to
w Razcwicie by³o towarzystwo mieszane:
griaznyje chach³y, czyli brudni Ukraiñcy, jak
ich nazywali czka³owcy, oraz Kazachowie.
Po d³ugich domowych naradach przenios³am siê wiêc do Razcwitu. Natomiast
moja siostra zaczê³a pracowaæ w wielobran¿owym zak³adzie o nazwie Artiel Nowyj Byt. Podjê³a siê tam wyrobu lalek i innych zabawek z kawa³ków skóry, które stanowi³y odpady z zak³adu szewskiego. Do
dzi mam skórzan¹ rybkê, która s³u¿y mi
jako poduszeczka do szpilek. W tym artielu oraz w tzw. Promkombinacie wiele
Polek by³o zatrudnionych przy wyrobie na

bia³¹, pofalowan¹ równinê, z której stercz¹
tylko kominy. Wszystkie drzwi wejciowe
otwieraj¹ siê do wewn¹trz, gdy¿ inaczej
mieszkañcy byliby na ca³¹ zimê zamurowani. Po ustaniu buranu kopie siê w niegu
tunele i schodki, by móc wyjæ. Tunele te
i schodki trwaj¹ a¿ do wiosny.

drutach a¿urowych chust z koziej we³ny,
a tak¿e przy wyrobie swetrów, skarpet i rêkawic (te¿ na drutach) dla Krasnej Armii.
Z nazwisk pamiêtam Jankê Pagacz, która
potrafi³a wyrabiaæ misterne a¿ury, czytaj¹c
równoczenie ksi¹¿kê. By³a tam te¿ Stasia
Pod³owska, siostrzenica p. Hegedûsa, w³aciciela du¿ego sklepu z wyrobami regionalnymi przy ul. Kopernika we Lwowie
(¿ona Stanis³awa Pod³owskiego, który nie
pamiêtam gdzie by³ zatrudniony). Tak¿e
pracowa³a tam Wanda Wilkówna, która jako
jedna z pierwszych wst¹pi³a do armii gen.
Andersa i do Polski wróci³a via Londyn,
a obecnie mieszka we Wroc³awiu i przechowuje w swoim archiwum wiele akwarelek
z okresu pobytu w Gieorgijewce. Pracowa³a

Obrazek z Kazachstanu. Rys. Anna Suchodolska

Buran to straszna si³a, której boj¹ siê
wszyscy. Dowiadczony ch³op, którego buran zasta³ z koniem i saniami w po³owie drogi
miêdzy ferm¹ owcz¹ a wiosk¹, wola³ dreptaæ w miejscu, odmra¿aj¹c rêce i nogi, ni¿
jechaæ na olep, nara¿aj¹c siê na pewn¹
mieræ, mimo ¿e do domu mia³ tylko parê
kilometrów.
Buran to olepiaj¹ca wata nie¿na, która okrêca siê wokó³ cz³owieka, uderza ze
wszystkich kierunków i pcha we wszystkich
kierunkach.
Buran trwa przewa¿nie od wieczora do
rana, ale bywaj¹ te¿ i trzydniowe burany.
Wtedy ca³e ¿ycie zamiera, ludzie nie wychodz¹ z domów nawet do karmienia byd³a. Po buranie ca³a wioska przedstawia

KO£CHOZ RAZCWIT
Tak siê jako dziwnie z³o¿y³o, ¿e prawie
wszyscy Polacy pracowali w ko³chozie Razcwit, co po polsku oznacza rozkwit, a nie 
jakby siê mog³o wydawaæ  jutrzenkê porann¹. Namawiano mnie wiêc, ¿eby siê przenieæ
z ko³chozu im. Czka³owa do Razcwitu, gdzie
nasta³ nowy przewodnicz¹cy, o nazwisku Jawsiejew, rzekomo ¿yczliwy Polakom.
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tam te¿ El¿unia Kryzar (po mê¿u Niedwiecka), która równie¿ mieszka we Wroc³awiu, a tak¿e Janka Kluger, Ala Jermakowicz, Lusia Dubiñska (obecnie Rybkowa) i pani Pistlowa.
W Razcwicie wszystkie prace polowe
by³y daleko, na tzw. toczce (w dos³ownym
t³umaczeniu punkt) o oko³o 20 km od Gieorgijewki. By³a tam d³uga szopa, w której
pokotem spa³o siê na s³omie w dowolnym
s¹siedztwie, najczêciej p³ci mieszanej. Pobudka by³a jeszcze po ciemku i  po wypiciu gotowanej wody z kawa³kiem chleba 
ka¿dy nak³ada³ jarzmo na swoje wo³y, po
czym szlimy w pole, gdzie p³ugi czeka³y
w miejscu, w którym poprzedniego dnia
zakoñczono orkê. Pracê zaczyna³o siê
o wicie, a koñczy³o o zupe³nym mroku.
Wskutek tak ma³ej iloci snu i niskokalorycznego po¿ywienia, bez przerwy chcia³o
mi siê spaæ. Wkrótce dosz³am do takiej
wprawy, ¿e spa³am z otwartymi oczami,
chodz¹c za p³ugiem. By³o to co w rodzaju
zupe³nego wy³¹czenia mózgu. Dopiero
wobec koniecznoci jakiego dzia³ania
wraca³am do stanu, który by mo¿na nazwaæ na jawie.
Menu by³o takie samo jak w Czka³owie:
rano kipiatok, na obiad szczi (kapuniak)
zagêszczony kasz¹ jaglan¹, w którym gotowa³o siê miêso, przewa¿nie solone. Miêso
to po ugotowaniu dzielono na porcje i dawano ka¿demu do miski. Najwiêkszym przysmakiem by³a zupa grochowa, a tak¿e ³apsza (kluski) na mleku. Na kolacjê by³ znów
kipiatok, oczywicie gotowany w tym samym
kotle co zupa. Którego wieczoru, pón¹
jesieni¹, pieczono na toczce chleb dla robotników i na ciep³o wa¿ono. I ja dosta³am
swoj¹ porcjê: 80 deka wie¿utkiego, a tym
samym o wiele ciê¿szego chleba. W izbie
by³o ciep³o, zmêczenie zaczê³o ze mnie
parowaæ i wpatrzona w p³omieñ, bezmylnie skuba³am swój chleb. Wydawa³ mi siê
smaczniejszy ni¿ wszystko co dotychczas
jad³am. W pewnej chwili zorientowa³am siê,
¿e zjad³am wiêcej ni¿ po³owê jutrzejszej
porcji i z roz¿alenia nad sam¹ sob¹ rozp³aka³am siê.
Najtrudniejsze by³y okresy wiosennych
prac polowych. Pierwszy by³ siew na ubieg³orocznym ciernisku. Sia³o siê przewa¿nie pszenicê jar¹, gdy¿ ozimina nie przetrzyma³aby zimowych mrozów.
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Teoretycznie mia³o byæ wysiane 200 kg
ziarna na 1 hektar, ale poniewa¿ kurmasz,
czyli pra¿ona pszenica by³ przysmakiem
Kazachów (a i reszta docenia³a to jedzenie),
wiêc w chwilach odpoczynku pra¿y³o siê to
ziarno nad ogniem na kawa³ku blachy lub
³opacie i d³ugo ¿u³o. Tym samym iloæ pszenicy do siewu powa¿nie siê zmniejsza³a.
Jako niedocig³y pu³ap plonów okrelano 7q
z hektara, w praktyce za by³o to oko³o 5q.
Nic dziwnego, skoro uprawa by³a tak uproszczona. Nie stosowano ¿adnych nawozów,
ca³y gnój szed³ na wyrób kiziaku, a pracownicy zjadali czêæ ziarna przeznaczonego
do siewu.
O ile sobie przypominam, po zasianiu
robi³o siê p³ytk¹ podorywkê i to by³ koniec
zabiegów agrotechnicznych.
Ka¿dy ko³choz mia³ narzucony plan zagospodarowania ugorów. Orano je trzema
parami wo³ów. Z przodu zaprzêgano parê
najbardziej dowiadczon¹, w rodku m³ode,
a najbli¿ej p³uga  rednie. Wo³y mia³y byæ
karmione w nocy przez specjalnego nocnego pastucha. Mia³ on pilnowaæ by wo³y siê
pas³y, a nie spa³y. Poniewa¿ trawy wczesn¹
wiosn¹ by³o ma³o, wo³y zmêczone, a pastuch
prawdopodobnie wola³ w nocy spaæ, ni¿
zajmowaæ siê zwierzêtami  w rezultacie
przystêpowa³y one do rannej pracy g³odne.
K³ad³y siê wiêc na ziemi i nie by³o si³y, by je
zmusiæ do powstania i ci¹gniêcia p³uga.
Normalnie poganiano je d³ugim biczem
o krótkim, oko³o 30-centymetrowym biczysku. Bicz taki siêga³ od osoby id¹cej za p³ugiem a¿ do przedniej pary wo³ów. Odpowiednie uderzenie i okrzyk cob w lewo i cobe
w prawo, kierowa³y wo³y w odpowiednim
kierunku, tak by p³ug trzyma³ siê bruzdy.
Sytuacja zmienia³a siê, gdy przy jednym
z p³ugów wo³y siê k³ad³y. Wtedy szereg p³ugów, które by³y w tyle, musia³ siê zatrzymaæ
i  biedny wó³ ! Najpierw bito go wieloma
biczami (wo³y mia³y ju¿ pozbawione sierci
i poranione od bicia poladki). Potem wykrêcano mu ogon, tak jak siê wykrêca mokr¹ cierkê, a w koñcu k³uto zaostrzonym
kijem pod ogonem. Gdy i to nie pomaga³o,
podpala³o siê pod ogonem k³¹b gazety, a tego ¿aden wó³ nie wytrzymywa³ i zrywa³ siê
do ucieczki. Sztuk¹ by³o, by w tej samej
chwili zmusiæ do pracy pozosta³ych piêæ wo³ów. Gdy siê to nie udawa³o, ca³y manewr
szed³ na marne.

KSI¥DZ TADEUSZ FEDOROWICZ.
Na wstêpie muszê przeprosiæ Ksiêdza
Fedorowicza, je¿eli jakie opisane przeze
mnie zdarzenia by³y nieco odmienne, ale
piszê to, co pamiêtam i jak pamiêtam, a moja
pamiêæ po tylu latach mog³a trochê przekszta³ciæ fakty. Dlatego te¿ pozwoli³am sobie przes³aæ ksiêdzu brudnopis tego o nim
rozdzia³u i to, co dalej napiszê, otrzyma³o
jego akceptacjê.
Nied³ugo po naszym przyjedzie do Gieorgijewki dowiedzia³ymy siê chyba poczt¹
pantoflow¹, ¿e nasz kuzyn ksi¹dz Tadeusz
Fedorowicz, przygotowawszy sobie walizeczkê z najpotrzebniejszymi szatami kocielnymi, sk³adanym
kielichem
i mnóstwem komunikantów, zg³osi³ siê
do transportu jako
prawnik  pod innym nazwiskiem 
i przyjêto go, nic nie
podejrzewaj¹c, do
jednego z poci¹gów.
Zes³añcy, do
których go przy³¹czono, zostali wywiezieni na pó³noc
od Kazania i skierowani do pracy
przy wyrêbie lasów. W tym czasie
musia³ on bardzo
starannie zachowywaæ swoje incognito, gdy¿ i tak podejrzewano go o bli¿sze
kontakty z Panem Bogiem, co ówczesna
w³adza uwa¿a³a za powa¿ne przewinienie.
Po podpisaniu umowy miêdzy gen. Sikorskim a rz¹dem ZSRR, w czasie formowania wojska polskiego, ksi¹dz Fedorowicz
otrzyma³ glejt, zezwalaj¹cy mu na poruszanie siê na obszarze ca³ego Kazachstanu.
Wtedy zacz¹³ ju¿ jawn¹ pos³ugê duszpastersk¹, obje¿d¿aj¹c rzemiennym dyszlem
wiêksze skupiska Polaków.
W styczniu 1942 przyjecha³ te¿ i do nas.
W Wasylkówce  przysió³ku Gieorgijewki,
odprawi³ uroczyst¹ mszê w. z udzieleniem
I Komunii w. i innych sakramentów wszystkim tym, którzy go o to prosili. Jako dekora-

cjê o³tarza podczas tej mszy w. moja siostra zrobi³a lilie z wiórów drewnianych. Kwiaty by³y pomalowane na bia³o, licie na zielono. Podobno bardzo ³adnie wygl¹da³o. Ja
niestety nie mog³am uczestniczyæ w tej
mszy, poniewa¿ by³am daleko poza Gieorgijewk¹, na pracach ko³chozowych. Ksi¹dz
b³ogos³awi³ równie¿ groby zmar³ych Polaków, w tym i mego ojca, oraz odwiedza³ liczne domy. Przyszed³ te¿ do nas, a by³ to
okres, kiedy z jedzeniem by³o u nas bardzo
trudno. D³ugo zastanawia³ymy siê, czym
go poczêstujemy. Przypomnia³ymy sobie,
¿e jako ch³opak bardzo lubi³ kwane mleko, wiêc poda³ymy mu  jako
przysmak  groch
pra¿ony na suchej
patelni z kwanym
mlekiem.
Z Gieorgijewki
pojecha³ do miejscowoci Kokpekty i Balszaja Bukoñ, gdzie rozchorowa³ siê na
zapalenie
p³uc.
W czasie rekonwalescencji nauczy³ siê robiæ na
drutach i przez
pewien czas w ten
sposób pracowa³.
Opiekowa³y
siê
nim ró¿ne Polki;
wród nich zapamiêta³am p. Pischnotow¹, której m¹¿
mia³ we Lwowie du¿y sklep z lampami.
Gdy zaczê³y siê przetargi z paszportami
(dowodami to¿samoci), aresztowano te¿
ksiêdza Fedorowicza i poprowadzono wraz
z grup¹ aresztantów przez Gieorgijewkê na
stacjê kolejow¹. Dowiedziawszy siê, gdzie
maj¹ oni nocowaæ, posz³ymy z moj¹ matk¹ na spotkanie z nim. Wspomnienie jak
z koszmaru: brudni, zmêczeni ludzie, siedz¹cy na go³ej ziemi w izbie owietlonej
wy³¹cznie kopci³k¹. Do dzi mam to przed
oczyma jako horror. Nazajutrz o 4 rano miano ich prowadziæ dalej. Przed witem wziê³am butelkê mleka i pled mojej matki i wysz³am daleko za wioskê na to spotkanie,
o którym s¹dzi³am, ¿e bêdzie ostatnie.
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Stra¿nik, który konwojowa³ aresztantów, byli najpierw siedem lat w wiêzieniu, gdzie
pozwoli³ nam porozmawiaæ chwilê na dro- w czasie ledztw poddawano ich przemyldze, ale o czym siê mówi w takich okolicz- nym torturom. Na przyk³ad: stanie w celi o ponociach?
chy³ej pod³odze, w lodowatej wodzie. W najPan Bóg pozwoli³, ¿e spotkalimy siê ni¿szym miejscu tej wody by³o prawie po
w Polsce i Ksi¹dz Tadzio, jak go nazywali- kolana w najwy¿szym po kostki, ale utrzymy w rodzinie, udziela³ nam (mnie i memu manie siê w tym najp³ytszym miejscu by³o
mê¿owi) sakramentu ma³¿eñstwa w La- bardzo trudne. Drug¹ tortur¹ by³o po prostu
skach, chrzci³ we Wroc³awiu nasz¹ córecz- stanie. Profesor Nawokatikian, z którym stokê Annê Katarzynê, i równie¿ w Laskach sunki by³y wrêcz przyjacielskie, opowiada³,
poda³ jej I Komuniê w., a tak¿e dawa³ jej ¿e sta³ raz trzy doby, a stra¿nicy zmieniali siê
lub z Tomaszem Kraiñskim, dla którego te¿ co parê godzin. Po tych trzech dobach ka¿jest wujem i z którym ³¹czy go jeszcze bli¿- da z jego nóg by³a równie gruba jak obwód
sze pokrewieñstwo ni¿ ze mn¹.
tu³owia, a mo¿e jeszcze bardziej spuchniêta.
Przy spotkaniach z Kazachstañczyka- Tortury mia³y wymóc na nich przyznanie siê
mi organizowado wystêpowania
nymi we Wroc³aprzeciw w³adzy
wiu Ksi¹dz oposowieckiej, orgawiada³, ¿e kiedy
nizowania zbrojw Bukoni spotka³
nego powstania
dwoje polskich
i szpiegostwa.
dzieci bawi¹cych
Profesor powiesiê w piasku. Zadzia³ nam, ¿e po
pyta³:
tych zabiegach
 W co siê bawipodpisa³ przyznacie?
nie siê do wszyst My bawimy siê
kich zarzuconych
w ksiêdza.
mu czynów, z wy Jak¿e to?
j¹tkiem szpiego Ja robiê pierostwa. Po siedmiu
gi, a on je zjada
latach wiêzienia
 odpowiedzia³a
skazano ich na
dziewczynka.
10 lat zsy³ki. Nie
Taka to by³a
wiem, jak do tego
zabawa w ksiêdosz³o, ¿e oni wydza.
jechali z GieorAutorka u Ojca w. Jana Paw³a II
gijewki jeszcze
INNI ZES£AÑCY
przed nami. Potem d³ugo korespondowaliW czasie naszego pobytu w Gieorgijew- my, nawet po powrocie do Polski.
ce przywieziono tam, jako do miejsca zsy³Innymi zes³añcami byli Niemcy, od dawkowego, trzech profesorów uniwersytetu ere- na zamieszkali w Republice Maryjskiej. Tych
wañskiego. Starszy z nich nazywa³ siê Oku- pos¹dzano o sprzyjanie rodakom w czasie
nian, trochê m³odszy Nawokatikian, nazwi- dzia³añ wojennych  i wszystkich przesieska trzeciego nie pamiêtam. Nie wiem, jak dlono. Byli to bardzo pracowici ludzie. Najby³o bezporednio po ich przyjedzie, ale gdy lepiej zapamiêta³am jedn¹ z Niemek o imiewróci³am do domu z toczki, byli ju¿ zaprzy- niu Karolina  do dzi widzê jej mi³¹ i ³agodjanieni z moj¹ matk¹. Jej ojciec Antym Ni- n¹ twarz. Pewnego dnia znaleziono w jej pokorowicz by³ polskim Ormianinem. Obcowa- s³aniu w szopie woreczek z oko³o 2 kg
nie z jedynymi kulturalnymi ludmi w swoim pszenicy. Dr¿a³am o ni¹ wiedz¹c, ¿e tym,
otoczeniu, z którymi mog³a porozumieæ siê którzy kradn¹ oficjalnie workami, uchodzi to
po francusku lub niemiecku, by³o dla niej du¿¹ bezkarnie, ale co zrobi¹ tej, która chcia³a
przyjemnoci¹. Oni te¿ chêtnie z nami prze- ukraæ 2 kg? Na szczêcie oprócz wezwañ
stawali, a nawet jeden z nich usi³owa³ na- do kancelarii ko³chozowej, nie ponios³a ¿aduczyæ siê mówiæ po polsku. Profesorowie ci nych powa¿niejszych konsekwencji.
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Nastêpn¹ parti¹ zes³añców byli Czeczeñcy. Przepiêkni ludzie, których za sprzyjanie Niemcom porywano z ulicy  bez
baga¿y  rozdzielaj¹c przy tym rodziny. By³o
to chyba na wiosnê 1944 roku. Ludzie ci
byli na tyle hardzi, ¿e woleli umieraæ z g³odu, ni¿ pracowaæ w ko³chozie. W zimie przy
40-stopniowym mrozie widzia³o siê ich
w letnich ³achmanach, przez które przewieca³o go³e cia³o. W lepiankach, w których ich umieszczono, nie by³o opa³u, wiêc
ginêli masowo z zimna i g³odu. Okropne
by³o widzieæ b³yszcz¹ce z g³odu oczy tych
ludzi i nie byæ w stanie im pomóc. Jednorazowe nakarmienie jednej osoby nie zmienia³o sytuacji ogó³u. Na pocz¹tku, gdy co
miejscowym zginê³o, twierdzono z ca³ym
przekonaniem, ¿e to Polacy ukradli. Gdy
przyjechali Niemcy, mówiono: Polacy to
uczciwi ludzie, Niemcy to z³odzieje, ale po
przybyciu Czeczeñców  niestety nie bezpodstawnie  wszystkie kradzie¿e by³y na
nich zrzucane. A oni woleli ukraæ, ni¿ zhañbiæ siê prac¹. Trudno siê by³o z nimi porozumieæ, gdy¿ nie wszyscy mówili po rosyjsku, a my po tylu latach w³adalimy biegle
tym jêzykiem. Poza moj¹ matk¹, która
wola³a porozumiewaæ siê z Kazaczkami
na migi, ni¿ u¿ywaæ rosyjskiego.
Z Kazachami, jako pe³noprawnymi
mieszkañcami tych ziem, by³a zupe³nie inna
sprawa. Od zamierzch³ych czasów byli oni
narodem pasterskim, koczowniczym. Za
mieszkania s³u¿y³y im skórzane jurty (okr¹g³e namioty), a w nich ³ó¿ka i okr¹g³y, a raczej omiok¹tny stolik wysokoci oko³o
30 cm, przewa¿nie ³adnie rzebiony. Dooko³a tego stolika popijali herbatê z czareczek (czêsto drewnianych, lakierowanych
wewn¹trz w przeró¿ne wzory), siedz¹c
w kucki. Wszystkie posi³ki odbywa³y siê
w tej pozycji, uwa¿anej za wypoczynkow¹.
Miêso, przewa¿nie gotowane, przynosi³a na
tacy kobieta, stawiaj¹c przed najstarszym
z rodu, który to miêso palcami dzieli³ i rozdawa³ po uwa¿aniu lepsze lub gorsze kawa³ki. Jeden ze starych Kazachów w rozmowie ze mn¹ dziwi³ siê, jak mo¿na jeæ
miêso ³y¿k¹ i no¿em, bo przecie¿ smak
miêsa ocenia siê dotykiem, a to jeszcze
powiêksza przyjemnoæ jedzenia. Przypomnia³am sobie wtedy, ¿e i dla mnie jedzenie gruszki widelczykiem nie ma ¿adnego
uroku i dopiero gdy siê ma pe³ne usta, a sok

gruszkowy kapie po brodzie, to jest to!
¯adnych krzese³ ani taboretów w jurcie nie
by³o. Gdy zagoniono Kazachów do ko³chonych ziemianek, urz¹dzenie wnêtrza pozosta³o takie samo jak w jurtach.
Utrzymywali siê z hodowli wielb³¹dów,
krów, kóz, a przede wszystkim owiec. Natomiast w ogóle nie uprawiali roli, z wyj¹tkiem
ma³ych poletek, na których siali pszenicê
wy³¹cznie na kurmasz. Ten kurmasz charakterystycznym ruchem podrzucali do ust
i ¿uli. Oprócz pszenicy uprawiali te¿ tytoñ,
który drobniutko pokrojony wk³adali z przodu miêdzy zêby i doln¹ wargê.
W 1933 r. w³adza sowiecka upañstwowi³a ich stada, nie daj¹c w zamian nic. Ludzie, którzy pamiêtali te czasy, twierdzili, ¿e
jedna trzecia ludnoci kazachskiej wyginê³a
wtedy z g³odu. Cz³owiek szed³ drog¹, pada³
i ju¿ nie ¿y³. Po takich ciêgach Kazachowie
potulnie wstêpowali do ko³chozów, przechowuj¹c w sercach chêæ zemsty. Aby zasymilowaæ Kazachów, nadawano im rosyjskie
nazwiska, takie jak Orumbajew, Mejrembekow, Bekbosynow itp.
Dziwny by³ ich stosunek do Polaków.
Przy wszelkich transakcjach handlowych
uwa¿ali za swój honorowy obowi¹zek trochê oszukaæ, ale nied³ugo potem przychodzili z jakim prezentem: jajkiem, szklank¹
ajranu (co miêdzy jogurtem i kwanym
mlekiem) lub kilkoma baursakami, których
wyrób nie by³ dla nas najapetyczniejszy.
Ogólnie Kazachowie zapisali siê w naszych odczuciach i naszej pamiêci w sposób sympatyczny.
Osoby z mojej najbli¿szej rodziny  cytowane we Wspomnieniach:
Mój ojciec  Wincenty M¹czyñski ur. 1869,
doktor praw, emerytowany st. radca Prokuratorii
Generalnej we Lwowie.
Moja matka  Karolina z Nikorowiczów M¹czyñska ur. 1887.
Moja siostra  Maria (Maruszka) M¹czyñska,
obecnie Malcowa, ur. 1909, absolwentka Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie.
Ja  Anna (Hania) M¹czyñska, obecnie Bezr¹kowa, ur. 1920 r., po egzaminie dojrza³oci i 1 roku Instytutu Gospodarczego Kszta³cenia Kobiet
w Snopkowie pod Lwowem.

Powy¿sze opowiadania stanowi¹ wybrane czêci wiêkszej ca³oci.
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PRAWDA O SZOSI E
ZALESZCZYCKI EJ
17

wrzenia! Niedziela. Straszny dzieñ.
Dies irae. Dies irae et calamitatis1. Jak¿e
pamiêtna data w historii naszego narodu.
Tego dnia przekroczy³o granicê kilka
zgrupowñ wojskowych, w tym szkó³ lotniczych. Jak nam by³o wiadomo, mia³y siê one
udaæ do Konstancy w Rumunii po odbiór
angielskich samolotów, transportowanych
przez Morze Czarne. Przyby³y te¿ dwie eskadry samolotów Brygady Pocigowej, które
w niedzielne po³udnie przelecia³y nad naszymi g³owami, znikaj¹c za wysokim brzegiem rumuñskim. Niektórzy ¿o³nierze, widz¹c rozbrajanych przez Rumunów kolegów,
ca³owali na mocie karabiny i wrzucali do
Dniestru. Ranni ze szpitali wojskowych przy
pomocy kolegów udawali siê na brzeg rumuñski, obawiaj¹c siê niewoli sowieckiej.
Tymczasem w zaistnia³ej sytuacji zebra³
siê po po³udniu tragicznego dnia na probostwie w Zaleszczykach Komitet Obywatelski, któremu przewodniczy³ kapitan Langman, wys³annik majora Mazurkiewicza
(ps. Zag³oba) ze Stanis³awowa, organizatora Tajnej Organizacji Wojskowej. Poinformowa³ on zebranych o sytuacji wojskowej
i zapozna³ z podporucznikiem o pseudonimie Szary, skierowanym w celu zorganiDniestr pod Zaleszczykami. Po lewej miasto,
po prawej brzeg rumuñski

Józef Juzwa
Dokoñczenie
z poprzedniego numeru

zowania tajnej komórki TOW, kryptonim
Kawon (Konspiracyjna Akcja w Obronie
Narodu). Zadaniem Kawon mia³o byæ
umo¿liwienie przerzutów do Rumunii ¿o³nierzy i cywilów spod zbli¿aj¹cej siê okupacji
sowieckiej2,3. Po naradzie z kpt. Langmanem
starosta zaleszczycki Józef Krzy¿anowski
wraz z komisarzem policji Monet¹ mieli udaæ
siê do Rumunii celem nawi¹zania kontaktów z tamtejszymi w³adzami i uzgodnienia
pomocy w przyjmowaniu Polaków. Wieczorem zosta³a zaprzysiê¿ona na probostwie
grupa konspiracyjna, sk³adaj¹ca siê z omiu
uczniów liceum, dwóch kurierek i przewodników. Siedzib¹ Kawon zosta³o mieszkanie ks. Urbañskiego. Tam wydawa³ rozkazy
i kierowa³ akcj¹ ppor. Szary, dzia³aj¹c równoczenie z kilkoma podchor¹¿ymi w tajnej
radiostacji. W nocy 10/11 padziernika radiostacja zosta³a wykryta, a wojskowi aresztowani. Dalsz¹ dzia³alnoæ prowadzilimy
dalej pod kierunkiem ks. Urbañskiego. By³em jednym z cz³onków tej grupy.
Wieczorem komisarzem miasta zosta³
dyrektor gimnazjum i liceum, Mieczys³aw
Zawa³kiewicz, ale na krótko, bo nastêpnego dnia rano zainstalowa³y siê w³adze sowieckie.
A co dzia³o siê w tym tragicznym dniu
w Kutach? Moczulski na str. 467 podaje:
Tu¿ przed pó³noc¹ w niedzielê 17 wrzenia
prezydent Ignacy Mocicki w towarzystwie ministra Becka, a za nimi pozostali cz³onkowie rz¹du,
opucili terytorium Rzeczypospolitej... Ostatecznie 18 wrzenia przed witem równie¿ Naczelny
Wódz, marsza³ek Edward mig³y Rydz przekroczy³ graniczny Czeremosz...

Wrzesieñ 1939, str. 264 (Biddle):
Prezydent Mocicki uda³ siê do Kut, gdzie
zwo³a³ posiedzenie Rady Ministrów... pod wieczór,
gdy rz¹d dowiedzia³ siê, ¿e radziecka kolumna
zmechanizowana dotar³a do niatyna, podjêto
decyzjê wjazdu do Rumunii. Prezydent Mocicki
w towarzystwie cz³onków rz¹du wjecha³ na most
³¹cz¹cy Kuty z Wy¿nic¹ po stronie rumuñskiej...
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Str. 268 (Zabie³³o):
Gdy wje¿d¿alimy do Czerniowiec... mijalimy
kolumnê ró¿nego typu wozów... to fala z Zaleszczyk spotka³a siê z fal¹ z Kut.

N

iezapomniany, straszny dzieñ 17 wrzenia rokrocznie przypomina Polakom haniebn¹ napaæ sowieck¹ na nasz¹ Ojczyznê,
napaæ, któr¹ z³amane zosta³y postanowienia traktatu ryskiego, reguluj¹ce i ustalaj¹ce
wschodnie granice Rzeczypospolitej. Z³amano równie¿ istniej¹cy pomiêdzy nami a Zwi¹zkiem Sowieckim pakt o nieagresji z roku
1932. Dzieñ ten uzna³o spo³eczeñstwo polskie za koniec istnienia Rzeczypospolitej i de
facto IV rozbiór Polski. Postanowienia paktu
Ribbentrop-Mo³otow przyznaj¹ce wschodniemu s¹siadowi granice na Bugu zosta³y przecie¿ z niewielkimi zmianami zaakceptowane
przez Sprzymierzonych, z którymi ramiê w ramê walczylimy na wszystkich frontach II wojny wiatowej. Przelewalimy krew za Wasz¹
i nasz¹ wolnoæ. Nie weszlimy z Niemcami
w ¿adne uk³ady, tak jak uczyni³y to np. Francja czy Norwegia, ale stworzylimy w kraju
najwiêksz¹ armiê podziemn¹ z wszystkich
pañstw okupowanych. Krzywdz¹ca decyzja
ja³tañska zezwoli³a bez naszej z g o d y i bez
naszego u c z e s t n i c t w a na tej konferencji, na oderwanie od Macierzy niemal
p o ³ o w y terytorium oraz na bezprzyk³adne
w historii narodów cywilizowanych w y p ê d z e n i e kilku milionów ludnoci ze swoich
domostw oraz pozostawienie wrogowi, który
wbi³ nam nó¿ w plecy, ogromnego i przebogatego maj¹tku narodowego. G³ówne orodki kultury polskiej na ziemiach wschodnich
Lwów i Wilno, po przeprowadzeniu czystki
etnicznej na ca³ym wschodnim obszarze,
przesta³y byæ polskie. W wiadomoci w³adz
PRL tamte tereny uznano za nieby³e dla historii Polski, a m³odzie¿y przys³oniono bielmem oczy, by nie dowiedzia³a siê prawdy
o zagrabionych terenach. Mówienie o Ziemiach Wschodnich przez d³ugie lata stanowi³o istne tabu. Tylko w niektórych domach
odwa¿ni rodzice uczyli dzieci prawdy.

Z tej zas³ony dymnej przedziera³y siê
czasem dwa miasta, dwie metropolie, których polskoæ starano siê w perfidny sposób wypaczyæ. A przecie¿ wystarczy przejæ
siê po nich i zagl¹dn¹æ do historii. [...]
Oprócz tych metropolii pozostawionych
poza mg³¹ graniczn¹ na wschodzie, by³o
jeszcze jedno ma³e miasteczko, które raz
po raz pojawia³o siê w rodkach przekazu
i sta³o siê celem ataków i nienawici w³adz
PRL. To Z a l e s z c z y k i . Cudownie
po³o¿one w pêtli wij¹cego siê Dniestru, o których Melchior Wañkowicz napisa³: ¯yæ, nie
umieraæ w tych Zaleszczykach! Czy mo¿na
dzi odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego
w³anie to miasto sta³o siê tak g³one w strefie zakazanej, przykrytej zas³on¹ dymn¹
przed spo³eczeñstwem polskim? Podczas
kampanii wrzeniowej cofaj¹ce siê wojsko
polskie znalaz³o siê nagle w potrzasku.
17 wrzenia odwrót na wschód sta³ siê bezcelowy, a nawet niebezpieczny. Dlatego
zwarte grupy przechodzi³y za granicê na
Litwê, £otwê, S³owacjê, Wêgry i Rumuniê.
Naczelne w³adze pañstwowe przekroczy³y
granicê rumuñsk¹ w K u t a c h, przechodz¹c most na Czeremoszu. W Zaleszczykach nie przebywa³ ani rz¹d, ani naczelne
w³adze wojskowe, ani prezydent Mocicki.
Dlaczego wiêc w³adze PRL przypisa³y Zaleszczykom, czy szosie zaleszczyckiej symbol najwy¿szej hañby zdrady narodowej,
ucieczki z pola bitwy itd., itd.? Dlaczego
powielano w podrêcznikach szkolnych, w pismach naukowych i ksi¹¿kach, pokazywano w telewizji, zdjêcie szosy zaleszczyckiej

Wodospad w Czerwonogrodzie
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 obrzydliw¹ fa³szywkê, przedstawiaj¹c¹
rozbit¹ kolumnê niemieck¹ w w¹wozie górskim, choæ wojska niemieckie nie dotar³y do
Zaleszczyk w 1939 roku, zatrzymuj¹c siê
w okolicach Lwowa? Tym fa³szywym zdjêciem pos³u¿y³o siê powa¿ne dzie³o historyczne Wojna obronna Polski, 1939 r. (MON,
1979). Kto rzuci³ na Zaleszczyki kl¹twê zdrady i hañby? Kto omota³ piêtnem niepope³nionej winy i nada³ temu miastu rangê przestêpstwa, jakiego nie by³o?
Kiedy pokazano przedwojenne do¿ynki z korowodem dygnitarzy, zd¹¿aj¹cych
szos¹ zaleszczyck¹; by³y to audycje Od
Picadora do Zaleszczyk, nie maj¹ce nic
wspólnego z t¹ miejscowoci¹, by³y artyku³y powtarzaj¹ce ten slogan, rzucaj¹cy cieñ
na w³adze II Rzeczypospolitej i hañbi¹ce
wszystko, co z tamt¹ Rzeczpospolit¹ mia³o
wspólnego. A gdy ju¿ zaczê³y siê zmiany po
roku 1989, które dotar³y do radia i telewizji,
ukaza³ siê z jak¿e symboliczn¹ dat¹ 17 wrzenia 1992 artyku³ w Nie: Zaleszczyck¹
szos¹ 1992, w którym autor zapamiêtale
i uparcie wpaja³ czytelnikom: ...wiêc kopnêlimy siê na szosê zaleszczyck¹, któr¹ to
ukochani przez naród w³adcy z Wodzem
Naczelnym w czo³ówce, byli uprzejmi oddalaæ siê z lekkim popiechem, walcz¹ce wojska i ludnoæ zostawiaj¹c na pastwê... A pod
zdjêciem odbudowanego po wojnie mostu
drogowego podpisano: Trwa³y, solidny, gotowy do przyjêcia kolejnej ekipy uciekaj¹cej
przez most w Zaleszczykach.

W

numerze 1/1992 Wojskowego Przegl¹du Historycznego ukaza³ siê artyku³
W sprawie szosy zaleszczyckiej, który mia³
na celu wymazanie bia³ej plamy z tego przekleñstwa. Jak s³usznie zauwa¿y³ autor, dr Lipiñski, WPH ma ograniczon¹ liczbê czytelników, a oczyszczenie Zaleszczyk z piêtna
hañby i zdrady wymaga przedstwienia szeroko w prasie, a przede wszystkim w podrêcznikach szkolnych, by m³odzie¿ kszta³cona dotychczas na prawdach stalinowskich
pozna³a prawdziw¹ historiê wrzeniowych
dni. Jest spraw¹ nagl¹c¹ szczególnie dzi,
gdy nie tylko wymazuje siê bia³e plamy ostatniej historii, nie tylko mówi siê prawdê o Katyniu i innych bestialstwach re¿imu komunistycznego, ale sprowadza siê prochy najznakomitszych osobistoci okresu miêdzy-
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wojennego, które jeszcze niedawno szkalowane by³y i piêtnowane by³y za to tylko, ¿e
zawsze dzia³a³y na korzyæ Polski. [...] Nadszed³ czas, by nie oszukiwano spo³eczeñstwa obrzydliwymi i fa³szywymi informacjami, jak jeszcze przed paru laty w Nie, gdzie
 cytujê: I szosa ta sama, choæ wyasfaltowana, i most stoi. Nowy most dok³adnie
w tym samym miejscu co stary. To têdy przechodzili ¿o³nierze, oficerowie i oficjele. Têdy
spieprza³a II Rzeczpospolita. Pomijaj¹c styl
i s³ownictwo autora cytatu, chcê przypomnieæ, ¿e prawo miêdzynarodowe przewiduje opuszczenie przez legalne w³adze w³asnego kraju pod naporem obcych armii i kontynuowanie rz¹dów na wychodstwie. Z tego prawa skorzysta³ rz¹d polski, podobnie
jak wiele rz¹dów i g³ów koronowanych podczas II wojny wiatowej.
Szosa zaleszczycka, to po prostu jedna
jedna z wielu dróg ³¹cz¹cych przed wojn¹
Polskê z s¹siednim pañstwem. Nie ci¹¿y na
niej ¿adna skaza, dlatego s t a j ê w j e j
o b r o n i e . Pomog³a ona tysi¹com znêkanych obywateli i ¿o³nierzy opuciæ kraj
i przeprowadziæ ich do odradzaj¹cej siê Armii Polskiej na zachodzie. W Zaleszczykach
znaleli pomoc równie¿ i ci, którzy w nielegalny ju¿ sposób chcieli przedostaæ siê do
Rumunii, spod okupacji sowieckiej. Pomog³a im w tym zaleszczycka grupa Tajnej Organizacji Wojskowej Kawon. Nie tylko zakopiañscy kurierzy, nie tylko karpaccy i biali
kurierzy, ale te¿ i kurierzy z Zaleszczyk zas³uguj¹ na odkrycie i pochwa³ê. Oni równie¿
dzia³ali dla sprawy, której na imiê Polska.
Taka jest chlubna karta szosy zaleszczyckiej i taka o niej prawda.
1
2

3

Dzieñ gniewu. Dzieñ gniewu i klêski (³ac.).
J. Juzwa, K. Zieliñski, Nieznany szlak kuriersko-przerzutowy w Zaleszczykach 1939/1940.
Archiwum Wschodnie.
J. Juzwa, Droga wiod³a przez Zaleszczyki.
Semper Fidelis 1/92.

Autor, p. dr J. Juzwa prosi³ nas listownie, by uzupe³niæ informacjê podan¹ w jego notce biograficznej (w CL 1/02, s.12), i¿
dla ks. Popie³uszki gra³ na organach nie
w Warszawie, lecz w czasie pobytu Ksiêdza w Bytomiu, 12 dni przed Jego mêczeñsk¹ mierci¹.

Maria Zawistowska

LWOWSKI HISTORYK PRAWA
Przemys³aw D¹bkowski 1877–1950
Minê³o ponad pó³ wieku od mierci wybitnego uczonego lwowskiego, profesora,
który d³ugo i owocnie pracowa³ w dziedzinie historii i teorii prawa, a tak¿e zajmowa³
siê histori¹ S³owian. Rozwój nauki polskiej
wiele mu zawdziêcza.
Przemys³aw D¹bkowski urodzi³ siê we
Lwowie, w rodzinie in¿yniera kolejowego,
uczestnika Powstania Styczniowego, wiênia warszawskiej Cytadeli. Po ukoñczeniu
z odznaczeniem gimnazjum, Przemys³aw
wst¹pi³ na wydzia³ prawa Uniwersytetu
Lwowskiego. Mia³ wspania³ych nauczycieli,
takich jak Oswald Balcer i Stanis³aw Kutrzeba. Wp³ywowi i historyków, i znawców prawa zawdziêcza³ zapewne wybór kierunku
badañ naukowych, któremu zosta³ wierny
do koñca ¿ycia. Ju¿ na drugim roku studiów
okaza³ siê zdolnym naukowcem. Opublikowa³ swoj¹ pierwsz¹ pracê badawcz¹, na
któr¹ zwrócili uwagê i wysoko ocenili ówczeni uczeni.
Po ukoñczeniu studiów i otrzymaniu
stopnia doktorskiego, dla pog³êbienia swojej wiedzy, wyjecha³ D¹bkowski za granicê
i podj¹³ dalsze studia na uniwersytetach
berliñskim i paryskim. W latach 18991908
zbiera³ materia³y do badañ naukowych w archiwach Polski, Niemiec i Rosji.
W roku 1906 zosta³ docentem, a w 1910
profesorem w katedrze historii prawa i pañstwa Uniwersytetu Lwowskiego. Pracowa³
tam do swojej mierci.
Aby ogarn¹æ wszechstronn¹ dzia³alnoæ
naukow¹ Profesora, trzeba wyodrêbniæ nastêpuj¹ce kierunki: badawczy, pedagogiczny, wydawniczy, naukowo-organizacyjny. Niezwykle p³odna by³a jego twórczoæ
naukowa: by³ autorem ponad 300 prac z zakresu historii prawa narodów s³owiañskich
w wiekach XIVXVII, a tak¿e z historii archiwistyki. Szerokie uznanie w wiecie przynios³a Profesorowi dwutomowa praca, wydana w r. 1910/11: Polskie prawo cywilne.
By³a to pierwsza solidna (1365 stron!) monografia w tej dziedzinie, a wykorzysta³

w niej materia³y zbierane jeszcze w czasie
studiów. Pracê tê, w której przedstawi³ rozwój polskiego prawa cywilnego od wieku
XIV do XVII, uhonorowa³a Polska Akademia Umiejêtnoci nagrod¹ naukow¹.
Wielka czêæ badañ profesora D¹bkowskiego odnosi³a siê do historii pañstwa i prawa ziem Polski wschodniej. Analizowa³ tam
spo³eczne i ekonomiczne stosunki, szczególnie na ziemiach po³udniowo-wschodnich,
a informacje czerpa³ z archiwaliów, takich
jak: Halickie ksiêgi s¹dowe za czasów polskich, Kancelarskie i s¹dowe ksiêgi za czasów polskich, Stosunki narodowociowe
w ziemi sanockiej w XV w., Stosunki ekonomiczne w ziemi halickiej i wiele innych.
Kr¹g zainteresowañ Profesora by³ nadzwyczaj szeroki. Bada³ historiê litewskiego,
bia³oruskiego, rosyjskiego, bu³garskiego
i serbskiego prawa. Niestety nie ukoñczy³
opracowania Historia pañstwa i prawa Czech
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i praca ta jeszcze dzi czeka na wspó³autora, który by j¹ dokoñczy³ i opublikowa³.
Mniej by³ znany D¹bkowski jako znawca
archiwów, ale i w tej dziedzinie nauki wiele
dokona³. Dok³adnie studiowa³ i opisywa³
znalezione w archiwach dokumenty oraz
ksiêgi aktów prawnych. Wyda³ szereg szkiców z historii archiwów miejskich i ziemskich
we Lwowie, a tak¿e ksi¹¿kê pt. Katalog
dawnych polskich s¹dowych aktów buskiego i be³zkiego powiatu (1937) i inne.
Profesor  jak uwa¿aj¹ badacze jego naukowej spucizny  by³ jednym z najbardziej
znanych historyków prawa. By³ cz³onkiem rzeczywistym PAU oraz cz³onkiem korespondentem bu³garskiej i czeskiej Akademii Nauk.
Otrzyma³ doktorat honoris causa uniwersytetu w Bratys³awie, by³ cz³onkiem pañstwowej rady archiwów Austrii (191028) i Polski
(192039), cz³onkiem korespondentem Francuskiego Towarzystwa Historii Pañstwa i Prawa w Pary¿u i innych towarzystw naukowych.
Profesor D¹bkowski w ci¹gu 44 lat z powodzeniem ³¹czy³ pracê naukow¹ z pedagogiczn¹. Niejeden raz by³ dziekanem wydzia³u prawa, kierownikiem katedry teorii
pañstwa i prawa. Jedyn¹ przerw¹ w jego
dzia³alnoci pedagogicznej by³y lata okupacji niemieckiej. Odmówi³ wspó³pracy z okupantem, ale to on pierwszy przyszed³ odbudowywaæ wydzia³ prawa po wojnie. W swoich notatkach zapisa³: ...prawdopodobnie ja
by³em pierwszy, który nastêpnego dnia zjawi³ siê w cianach uniwersytetu i odwiedzi³em moj¹ katedrê. Niestety znalaz³em w niej
tylko ruiny, go³e ciany, wybite okna, nie by³o
¿adnych mebli ani ksi¹¿ek. Ale ja by³em
szczêliwy, ¿e po trzech latach powróci³em
do dawnego miejsca pracy. Z zapa³em z pracownikami naszych katedr zabralimy siê
do odnowienia pracy w nich...
Wielkoæ osobowoci Profesora polega³a
na jednakowym traktowaniu studentów i kadry naukowej, nie wyró¿niaj¹c, ani te¿ nie
deprecjonuj¹c nikogo. Bieg³a znajomoæ
wielu jêzyków u³atwia³a mu kontakty ze studentami i pracownikami, za co go te¿ wszyscy kochali i szanowali. M³odzie¿y pomaga³
nie tylko w pracach naukowych, ale i materialnie, o czym nieraz wspominali jego byli
uczniowie.
Profesor D¹bkowski stworzy³ na uniwersytecie szko³ê historii pañstwa i prawa, z której wyszli tak znakomici uczeni, jak J. Ger-
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lach, W. Voisé, W. Hejnosz, W. Kulczycki,
C. Hubert, J. Adamus, K. Koranyi, W. Osuchowski, S. reniowski, Z. Wachlowski i inni. Uczniowie Profesora, mimo ¿e rozjechali
siê po wiecie, pracuj¹c na uniwersytetach
w Polsce, Francji, Niemczech, Austrii, nie
zapomnieli o swoim Nauczycielu.
Wielkie znaczenie mia³a dzia³alnoæ wydawnicza P. D¹bkowskiego. To w³anie dziêki staraniom Profesora, jego wspó³pracowników i uczniów w latach 2030. XX wieku
Lwów uwa¿ano za g³ówny orodek historii
prawa w Polsce miêdzywojennej. Profesor
by³ twórc¹ Pamiêtnika historyczno-prawnego (19251939), którego ukaza³o siê 13 tomów. Utworzy³ wraz ze swoimi uczniami
J. Adamusem i K. Koranyim Przewodnik historyczno-prawny. W 1930 r. ukaza³o siê
5 tomów, w których prace drukowano nie tylko w jêzyku polskim, ale i innych s³owiañskich jêzykach. Redagowa³ te¿ naukowe
pismo Wschód (13 tomów), Sprawozdania
Towarzystwa Naukowego we Lwowie (60 zeszytów 192139). Te pisma, a w szczególnoci dwa pierwsze, mia³y wielki wp³yw na
rozwój badañ historyczno-prawnych nie tylko u nas, ale i w ca³ej Europie. Profesor by³
sta³ym wspó³pracownikiem redakcji Ruska
Encyklopedia, wydawanej w Petersburgu,
i recenzowa³ ró¿ne czêci tego dzie³a.
Jak napisano w pomiertnych wspomnieniach  Profesor D¹bkowski, którego
naukowy wiatopogl¹d formowa³ siê na prze³omie XIX/XX wieku, nigdy nie by³ historykiem-marksist¹. Nigdy nie zmieni³ swoich
pogl¹dów, nie przystosowa³ siê do nowej
ideologii. Do koñca ¿ycia pozosta³ p r a w d z i w y m u c z o n y m , wiernym patriot¹
Lwowa, o czym wiadczy fakt, ¿e st¹d nie
wyjecha³, gdy na mocy uk³adu ja³tañskiego
oddano miasto Zwi¹zkowi Sowieckiemu.
Jest autorem kilku ksi¹¿ek o Lwowie, gdzie
ka¿da ich stronica tchnie wielk¹ mi³oci¹ do
ukochanego, rodzinnego miasta.
Opracowane przez siostrzenicê prof.
P. D¹bkowskiego, Mariê Zawistowsk¹, pracownika Wydzia³u Prawa we Lwowie  na
podstawie artyku³u Zofii Grabowskiej, opublikowanego w Halickiej Bramie (pismo ukraiñskie, wydawane we Lwowie, nr 17 z 1996 r.).
Pani M. Zawistowska zmar³a we Lwowie przed
kilkoma miesi¹cami. Przygotowa³a do druku
p.Teresa Wojciechowska w Krakowie.

SYLWETKI
£UCJA
CHAREWICZOWA
W poprzednim numerze (CL 4/01) informowalimy o ukazaniu siê biografii wybitnej
historyczki lwowskiej, napisanej przez Jadwigê Suchmiel (WSP Czêstochowa). Oto
w skrócie  na podstawie tej ksi¹¿ki  ¿ycie
i dzie³o £ucji Charewiczowej.
£ucja ze Strzeleckich urodzi³a siê
w 1897 r. w Cieszanowie (przed wojn¹ województwo lwowskie, obecnie podkarpackie). Po ukoñczeniu szkó³ w Jaros³awiu,
Przemylu i Lwowie (matura w 1918 r.
w Gimnazjum im. Z. Strza³kowskiej) podjê³a studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po
roku wpisa³a siê na UJ w Krakowie, niebawem jednak wróci³a do Lwowa na UJK. Jej
mistrzami byli profesorowie Jan Ptanik
i Franciszek Bujak (o którym napisa³a ksi¹¿kê p. prof. Helena Madurowicz Urbañska,
te¿ omawian¹ w tym numerze). Po ukoñczeniu studiów zrobi³a na UJK doktorat
(1924) oraz habilitacjê.
G³ówne zainteresowania badawcze
£. Charewiczowej dotyczy³y m i a s t a we
wszystkich jego historycznych aspektach,
a w szczególnoci Lwowa. Wyrazem tego
ju¿ we wczesnym okresie jej kariery naukowej by³a wspó³praca z Towarzystwem Mi³oników Przesz³oci Lwowa, które wydawa³o
Bibliotekê Lwowsk¹, potem za praca jako
kustosz w Muzeum Historycznym miasta
Lwowa. Pisa³a o handlu i gospodarce Lwowa, o cechach, o dziejach miast polskich
i badaniach nad ich planami, o urbanizacji
województw po³udniowo-wschodnich, o stanie zdrowotnym miast, o cmentarzach, o zabytkach ormiañskich we Lwowie, a tak¿e
o historii miast Francji. Najpowa¿niejsze jej
prace to przede wszystkim Historiografia
i mi³onictwo Lwowa (1938), Czarna kamienica i jej mieszkañcy (1935), Dzieje miasta
Z³oczowa (1929).

Drugim w¹tkiem zainteresowañ Charewiczowej by³ ruch kobiecy, w który zaanga¿owa³a siê jeszcze w czasach studenckich.
W czasie gdy studiowa³a i dzia³a³a naukowo, by³a we Lwowie ju¿ ca³a plejada pañ
aktywnych zawodowo i naukowo  autorka
biografii wymienia ich kilkadziesi¹t w ró¿nych dyscyplinach. Jako historyk powiêci³a temu tematowi kilka prac. By³a inicjatork¹ badañ nad przesz³oci¹ kobiet, nad
procesem przemian w pozycji spo³ecznej
kobiet.
Wybuch II wojny wiatowej zmieni³ sytuacjê Charewiczowej ca³kowicie. Zosta³a we
Lwowie sama (m¹¿ jako oficer zagin¹³, dzieci
nie mia³a), wyjecha³a wiêc do rodziny osiad³ej w Warszawie. Tam uczy³a w szko³ach
i w tajnym nauczaniu akademickim. W lipcu
1943 r. zosta³a aresztowana przez Niemców i osadzona w Owiêcimiu. W obozie
zaanga¿owa³a siê w konspiracyjn¹ dzia³alnoæ klubow¹, gdzie piêknie i ¿arliwie opowiada³a o ukochanym przez siebie Lwowie.
W grudniu tego samego roku zmar³a z wycieñczenia.
W Cieszanowie ods³oniêto tablicê pamiêci £ucji Charewiczowej. Nie ma tam jednak
ani s³owa o Lwowie, któremu powiêci³a ca³e
niemal ¿ycie naukowe i wiêkszoæ prac.
Barbara Barta

BR
ACIA
BRA
AR
TY
S’CI
ARTY
TYS
Przed prawie rokiem obiecalimy Czytelnikom przedstawienie sylwetki malarza
Tadeusza Popiela, twórcy monumentalnej
Golgoty  wielkich rozmiarów malowid³a,
które wystawiane corocznie do II wojny
w Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê w lwowskim
kociele oo.Bernardynów, stanowi³o t³o dla
Bo¿ego Grobu. Obecnie, od wojny, pe³ni tê
sam¹ funkcjê u Bernardynów w Krakowie 
pokazalimy je w CL 3/01.
Przy okazji przedstawiamy równie¿ sylwetkê brata Tadeusza, rzebiarza Antoniego Popiela, który stworzy³ wiele wspania³ych dzie³ we Lwowie.
Popielowie nie byli lwowianami z urodzenia, jednak z tym Miastem i Ziemi¹ zwi¹zali
swoje ¿ycie i artystyczne dokonania.
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T. Popiel (18631913) urodzony w Szczucinie, do szkó³ uczêszcza³ w Brodach, studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych w Krakowie. Swoje dzie³a pozostawi³ w wielu miejscach Polski, a tak¿e we W³oszech. We
Lwowie wspó³pracowa³ przy tworzeniu Panoramy Rac³awickiej (spod jego pêdzla
wysz³y partie pejza¿u i postacie ch³opów),
a tak¿e innych dekoracji pawilonów lwowskiej Wystawy Krajowej w 1894 r. Kilka lat
póniej odnawia³ wnêtrza kocio³a Klarysek we Lwowie (przy pl. C³owym, róg £yczakowskiej), konserwuj¹c tam obrazy
St. Stroiñskiego (XVIII w.) oraz maluj¹c na
cianach obrazy historyczne. Wykona³ te¿
malowid³a w Teatrze Wielkim. Malowa³ freski w kociele w. Józefa i zaprojektowa³
witra¿e w Katedrze lwowskiej. Od r. 1894
malowa³ portrety królów polskich w pa³acu
Badenich w Koropcu.
Tadeusz Popiel bra³ ¿ywy udzia³ w ¿yciu
artystycznym, od 1895 r. nale¿a³ do Komisji
Znawców lwowskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych. Zmar³ w Krakowie i spoczywa na Rakowicach.

ANTONI POPIEL
Rzebiarz A. Popiel (18651910) by³
m³odszym bratem malarza Tadeusza, urodzi³ siê w Szczucinie i, podobnie jak jego
brat, do szkó³ uczêszcza³ w Brodach (gdzie
ich ojciec przez pewien czas pracowa³).
Studiowa³ tak¿e w Krakowie, potem w Wiedniu. Osiad³ we Lwowie, gdzie zosta³ profesorem w katedrze rysunku i modelowania na
Politechnice (po swoim teciu Leonardzie
Marconim). We Lwowie stworzy³ szereg
znacz¹cych rzeb i pomników, przede
wszystkim pomnik A. Mickiewicza na pl. Mariackim (1904), Kornela Ujejskiego na ul. Akademickiej (obecnie w Szczecinie!), a tak¿e
Józefa Korzeniowskiego w Brodach. Jego
rzeby zdobi¹ we Lwowie Pa³ac Sprawiedliwoci (przy ul. Batorego), fasadê Teatru
Wielkiego, g³ównego dworca kolejowego.
Antoni Popiel zmar³ w czasie kuracji
w polwowskim Lubieniu i spocz¹³ na Cmentarzu £yczakowskim.
Maksymilian Jamnicki
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Z TAMTEJ
STRONY
W Stryju
Nie od dzi zauwa¿amy dobry rozwój
organizacji Polaków w Stryju. Ostatnio powsta³a tam  obok miejscowego oddzia³u
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej  szersza struktura pn. Kulturalno-owiatowe Centrum im. Kornela Makuszyñskiego. Prowadz¹ je p. prezes Tatiana Bojko jako dyrektor oraz p. Walentyna Bagiñska, jako jej zastêpczyni. Pani Tatiana poinformowa³a nas o strukturze tego polskiego
Centrum, w którego sk³ad wchodz¹ nastêpuj¹ce jednostki:
 oddzia³ stryjski TKPZL
 dru¿yna harcerska
 sobotnia szko³a m³odzie¿owa (1417 lat)
 biblioteka im. K. Makuszyñskiego
 chór Los
 teatrzyk dzieciêcy
 kó³ko taneczne
 Klub Kobiet
 kó³ko lekarzy
 sekcja badañ nad Poloni¹.
Wyra¿amy nadziejê, ¿e dzia³alnoæ nowego Centrum bêdzie równie zadowalaj¹ca, jak jego przemylana  zgodna z potrzebami i zainteresowaniami polskiego rodowiska  struktura organizacyjna. Serdecznie tego ¿yczymy Pani Prezes i wszystkim
Stryjanom.
Tatiana Bojko

TADEUSZ POPIEL

Wydarzenia
u Federacja Organizacji Polskich nU. ma
ju¿ 10 lat! Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê
25 stycznia 1992 r. we Lwowie. Prezesem
zosta³a wybrana wtedy p. Emilia Chmielowa
ze Lwowa i funkcjê tê pe³ni nieprzerwanie nadal. G³ówne biuro FOPnU mieci siê w Kijowie. O niedawnych wyborach na III kadencjê
(w r. 1999, w £ucku) pisalimy w CL 1/2000.
u Ks. Augustyn Mednis, obecnie kap³an
diecezji ³uckiej, obchodzi³ w styczniu swoje
70-lecie. Wierni wielu miejscowoci dobrze
pamiêtaj¹ tego kap³ana, £otysza, który przyby³ z Rygi na polecenie tamtejszego kardyna³a Vaivodsa na nasze zniewolone przez
sowieckiego okupanta tereny i rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ w Samborze. Kontynuowa³
j¹ w Szczercu i Chodorowie, obejmuj¹c swoj¹
misj¹ zarazem parafie w Stryju, ¯ydaczowie
i Medenicach (k. Drohobycza). Nale¿a³ do
tych ksiê¿y, którzy jako pierwsi, jeszcze
w warunkach komunistycznego ateizowania
i wynaradawiania, przywracali umêczonym
Polakom ich religijn¹ i narodow¹ godnoæ.
Do tego samego rzêdu kap³anów £otyszów, którzy wród naszych rodaków stali
siê Polakami z ducha, nale¿a³ ks. W³adys³aw Wanags, wieloletni proboszcz w Gródku Podolskim na Ukrainie (za Zbruczem).
Ks. Wanags, budowniczy kilkunastu kocio³ów w regionie p³oskirowskim (chmielnickim),
zmar³ z koñcem ub. roku. Pisalimy o nim
i zamiecilimy jego zdjêcie w CL 4/97.
u Z ostatniej chwili (przed zamkniêciem
numeru): w wyborach, które odby³y siê
w pañstwie ukraiñskim w dniu 31 marca,
przepad³ Wasyk Kujbida, dotychczasowy
mer Lwowa (a raczej Lwiwa, bo ze Lwowem
wi¹¿e siê bardziej p r e z y d e n t miasta),
os³awiony kawaler orderu w. Grzegorza.
Otrzyma³ 33% g³osów, gdy jego konkurent
54%. Jest nim Lubomir Buniak, dyrektor
du¿ego przedsiêbiorstwa.
Min. Andrzej Przewonik ma nadziejê,
¿e z nowym merem, mniej ideologicznym,
uda siê szybciej doprowadziæ do otwarcia
Cmentarza Obroñców Lwowa. Liczymy te¿
na to, ¿e za Kujbid¹ poleci jego szwagier,
cmentarny muzeolog. Ale jak bêdzie naprawdê  zobaczymy niebawem.

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY
HALICZ
Po³o¿enie. Miasto powiatowe w woj. stanis³awowskim, przy liniach kolejowych (Lwów)
ChodorówStanis³awów i Stanis³awówTarnopol.
Le¿y przy ujciu rzeczki £ukiew do Dniestru.
W okresie miêdzywojennym liczy³o ok. 3500
mieszkañców. Prowadzono tu handel drewnem
i byd³em. Miasto mia³o cegielniê, huty szk³a, olejarniê i kamienio³omy.
Historia. Osada istnia³a ju¿ w IXX w. Pierwsza wzmianka historyczna o grodzie Halicz pochodzi z 1113 r. i mówi o nim jako o miejscu handlu sol¹ sp³awian¹ Dniestrem. W 1144 r. Halicz
sta³ siê stolic¹ ksiêstwa, za³o¿onego przez
ks. W³adymirka Wo³odarowicza. Nied³ugo potem,
bo w 1188 r., ksiêstwo halickie po³¹czone zosta³o
z w³odzimierskim pod ber³em ks. Romana Mcis³awowicza. Halicz by³ wówczas jednym z najwa¿niejszych orodków polityczno-kulturalnych
i handlowych, le¿¹cych na szlaku prowadz¹cym
z Kijowa do Ratyzbony. Oko³o 1152 r. ustanowione zosta³o halickie biskupstwo prawos³awne, które
w XIV w. mia³o godnoæ metropolii, a na prze³omie XVII/XVIII w. przyjê³o uniê brzesk¹ (staj¹c
siê grecko-katolickim). W XII i XIII w. Halicz by³
przedmiotem rywalizacji politycznej i militarnej
miêdzy Polsk¹ a Wêgrami. Wêgrzy zdo³ali tu osadziæ królewicza Andrzeja, a póniej Kolomana,
który przez pewien czas (do 1222 r.) nosi³ koronê
ksi¹¿¹t halickich. Po zniszczeniu Halicza przez
Tatarów w 1240 r. i przez Litwinów, którzy
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POLACY
z POLAKAMI
MÓWI
PROF. STELMACHOWSKI
Tygodnik Nasza Polska 50/01 (red. Kaja Bogomilska) przeprowadzi³ wywiad z prof.
Andrzejem Stelmachowskim, prezesem 
ostatnio wybranym na kolejn¹ kadencjê 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Oto interesuj¹ce nas fragmenty wypowiedzi Profesora:
[...] Wydaje mi siê, ¿e jeli chodzi o Poloniê zachodni¹, uda³a siê nam rzecz wielka. Chodzi o pozyskanie zaufania. [...] Inaczej jest na Wschodzie. Tam na pierwszy
plan wysuwa siê dzia³alnoæ pomocowa.
Mamy wiadomoæ, ¿e pomoc, któr¹ dajemy, stanowi kroplê w morzu potrzeb. Niemniej jednak, je¿eli na Bia³orusi funkcjonuje
14 domów polskich, jeli na Litwie mamy
ci¹gle 123 szko³y polskie, to jest to wk³ad
o charakterze sta³ym. W tej chwili zaczêlimy ofensywê owiatow¹ na Ukrainie, gdzie
to sz³o bardzo opornie.
[...] Jak dobrze pójdzie,
to na Ukrainie 1 wrzenia przysz³ego roku
[2002] otworzymy trzy
nowe szko³y: za Zbruczem, za dawn¹ granic¹  w Gródku Podolskim, w Strzelczyskach
 to jest wiejska szko³a, i w pogranicznych
Mociskach. Staramy
siê robiæ wszystko, co
jest mo¿liwe w danych
warunkach. Organizujemy rozmaite kursy,
opiekujemy siê zespo³ami folklorystycznymi,
wspieramy grupy charytatywne. [...]
[Polityka asymilacji]
jeszcze istnieje, cho-
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cia¿ trzeba przyznaæ, ¿e na Litwie wprowadzono autentyczn¹ demokracjê. To, ¿e Polacy maj¹ swoj¹ reprezentacjê w parlamencie litewskim, to, ¿e Polacy maj¹ wiêkszoæ
w dwóch rejonach w samorz¹dzie terytorialnym, stwarza now¹ jakoæ. Na Bia³orusi do
demokracji we wspó³czesnym tego s³owa
znaczeniu, jest bardzo daleko. Gospodarka
jest kontynuacj¹ dawnego systemu gospodarki sterowanej, opartej o ko³chozy, wiêc
mimo ¿e tam odsetek Polaków jest spory,
warunki s¹ trudne. Z radoci¹ muszê jednak powiedzieæ, ¿e Zwi¹zek Polaków na
Bia³orusi jest silny, liczy³ w najlepszym okresie 32 tysi¹ce cz³onków.
Na Ukrainie mamy daleko posuniêt¹
przyjañ i ¿yczliwoæ na szczeblu rz¹dowym.
Na szczeblu lokalnym ró¿nie to bywa. Generalnie rzecz bior¹c, mo¿na powiedzieæ,
¿e jest zupe³nie dobrze na Ukrainie centralnej i wschodniej, i niedobrze  w czêci
zachodniej, gdzie niestety polonizm zderza
siê z ukraiñskim nacjonalizmem.
[...] Przeladowania to za du¿e s³owo.
Mo¿na mówiæ o drobnych z³oliwociach.
O budowê polskiej szko³y w Strzelczyskach
staralimy siê piêæ lat... Gdy wreszcie udzielono tej zgody, zaczê³y siê inne problemy.
Odrzucono projekt techniczny, bo nie
przewidywa³ schronu przeciwatomowego.
W wiejskiej szkole! Znane s¹ wszystkim k³opoty z renowacj¹ Cmentarza Orl¹t we Lwowie. To s¹ wszystko elementy sporu wywo³anego przez ko³a nacjonalistyczne. To nie
przewa¿a, nie jest wyk³adni¹ oficjalnej polityki w³adz, ale dla mieszkaj¹cych tam Polaków jest bardzo uci¹¿liwe.

KARTA POLAKA
Sprawa Karty Polaka, o której pisalimy
wielokrotnie, staje siê coraz bardziej pal¹ca
wobec zapowiedzianego  od 1 lipca 2003 r.
 wprowadzenia wiz na teren RP dla obywateli pañstw za wschodni¹ granic¹. Problemowi temu powiêcone s¹ liczne narady, rozmowy, publikacje w mediach. W ostatniej dekadzie marca Telewizja Polska
zorganizowa³a spotkanie z udzia³em przedstawicieli w³adz RP oraz czo³owych dzia³aczy z tamtej strony granicy i Polonii. W spotkaniu wziêli udzia³: senatorzy T. Rzemykow-

ski (SLD) i J. Sagatowska (AWS)  przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹ca Senackiej
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹, pos³owie P. Krzywicki (PiS) i Irena Senyszyn, pani Helena Miziniak (Wielka Brytania)  prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, oraz panie Halina Romanowa (Rosja)  prezes Kongresu Polaków
w Rosji i pani Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich nU.
Prawie wszyscy zebrani okazywali wielk¹ troskê i zastanawiali siê nad niezbêdnymi
rozwi¹zaniami w kwestii trudnoci, jakie powstan¹ dla Polaków z obszarów b. Zwi¹zku
Sowieckiego od chwili wprowadzenia wiz.
Wyj¹tkiem by³a pos³anka Senyszyn, która we
wszystkich kwestiach  jak na to zwróci³a
uwagê p. Prezydent  by³a na nie.
Oto wypowied pani Prezes FOPnU, reprezentuj¹cej interesy Polaków z pañstwa
ukraiñskiego:
Byæ mo¿e, dla Polaków mieszkaj¹cych
w pañstwach nale¿¹cych do Unii Europejskiej i w pañstwach na innych kontynentach,
sprawy Ustawy o Karcie Polaka i Ustawy
o Obywatelstwie nie s¹ na tyle istotne, jak
dla Polaków mieszkaj¹cych w pañstwach
by³ego ZSRR. Je¿eli ustawa o Karcie Polaka nie zosta³a wprowadzona w ¿ycie, powstaje pytanie: czy jest sens j¹ reanimowaæ, czy te¿ znaleæ inne konkretne rozwi¹zanie?
Absolutnie oczywiste jest, ¿e n i e
mo¿ n a un ik n ¹ æ od p o wie d zial n o  c i za los tych Polaków, którzy pozostali i pozostan¹ w kraju swego zamieszkania  na Ukrainie. Nale¿y im siê z a d o  æ u c z y n i e n i e , którego oczekuj¹ od wielu
lat od swojej historycznej Ojczyzny. Wyranym zadoæuczynieniem na dzieñ dzisiejszy mo¿e staæ siê mo¿liwoæ przywrócenia
i uzyskania przez nich polskiego obywatelstwa, nie trac¹c obywatelstwa kraju zamieszkania. W³anie w tym kierunku powinny byæ
skierowane wysi³ki Rz¹du Polskiego w obecnej kadencji.
Nale¿y zastanowiæ siê, jak wp³ynie na
Polaków, zamieszka³ych na Ukrainie, wprowadzenie wiz od 1 lipca przysz³ego roku.
Staæ na nie bêdzie ludzi interesu i tych nielicznych, którzy bêd¹ mogli sobie na to pozwoliæ. Zdecydowana wiêkszoæ Polaków 
to ludzie biedni, których tzw. dochody nie

kilkakrotnie te ziemie naje¿d¿ali, ks. Lew Dani³owicz przeniós³ w 1270 r. swoj¹ stolicê do Lwowa,
co poci¹gnê³o za sob¹ upadek ksiêstwa halickiego. Po przy³¹czeniu do Polski przez Kazimierza
Wielkiego, Halicz sta³ siê miastem królewskim,
siedzib¹ starostwa grodowego i stolic¹ ziemi halickiej, utworzonej z trzech powiatów: halickiego,
ko³omyjskiego i trembowelskiego. W 1374 r. otrzyma³ miejskie prawo magdeburskie. W 1379 r.
ponownie zosta³ na krótko wcielony do Wêgier,
by w 1387 r. ostatecznie z³¹czyæ siê z Polsk¹.
W zwi¹zku z organizacj¹ struktur kocielnych
na tamtych terenach, w 1376 r. powsta³a metropolia rzymsko-katolicka, której stolic¹ pocz¹tkowo by³ Halicz. Wród metropolitów halickich wybijaj¹ siê dwie postacie: b³. Jakub Strzemiê (Strepa, 13911409), organizator ¿ycia religijnego
i administracji kocielnej, oraz jego nastêpca, Miko³aj Tr¹ba (141012), póniejszy prymas Polski. W 1412 r. stolicê metropolii przeniesiono do
Lwowa. Król W³adys³aw Jagie³³o w 1427 r. erygowa³ w Haliczu parafiê rzym.kat. i ufundowa³ pierwszy koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP.
Król Jagie³³o dba³ te¿ o materialn¹ pomylnoæ
mieszczan halickich, nadaj¹c im liczne przywileje.
Zamek halicki wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego da³ w 1436 r. w do¿ywocie hospodarowi wo³oskiemu, który zwróci³ Polsce Pokucie, nadane
jego ojcu przez króla Ludwika Wêgierskiego.
Oprócz zamku miasto mia³o jeszcze warowniê, któr¹ utrzymywa³o z dochodów w³asnych. W 1564 r.
Sejm Rzeczypospolitej ustanowi³ Halicz miejscem
sejmików szlacheckich, które odbywaæ siê tu mia³y na tydzieñ przed sejmikami winieñskimi. W Haliczu tak¿e odbywa³y siê dokonywane przez tamtejszego kasztelana przegl¹dy szlachty ca³ej ziemi, która siê tu stawia³a na popis i okazowanie.
Halicz ze swoim zamkiem by³ w XIVXVIII w.
fortec¹ o du¿ym znaczeniu obronym. Rzeczpospolita dba³a zawsze o jego fortyfikacje, ³o¿yli na nie
tak¿e tamtejsi mieszczanie. Gdy w 1627 r. starostwo halickie obejmowa³ Stanis³aw Rewera Potocki, miasto mia³o jeszcze wa³ z trzech stron, a na
nim piêæ baszt i trzy bramy wjazdowe. Syn Rewery, Andrzej Potocki, który w 1640 r. drog¹ cesji
ojca otrzyma³ starostwo, zleci³ w 1659 r. Franciszkowi Corassiniemu z Awinionu, oficerowi piechoty
w wojsku koronnym, odrestaurowanie i ufortyfikowanie zamku. Wy³o¿one na ten cel sumy obliczano na ponad 42 tysi¹ce z³. W rêkach rodziny Potockich starostwo pozostawa³o do rozbiorów,
z przerw¹ oko³o r. 1765, kiedy to posiada³ je Feliks
Ksawery Branicki. Czysty roczny dochód ze starostwa obliczano wtedy na niemal 60 tysiêcy z³.
Ostatnim starost¹ halickim by³ Józef Makary Potocki, równoczesny starosta czorsztyñski.
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siêgaj¹ nawet progu minimum egzystencji.
Czy staæ na to bêdzie emerytów, których
rednia emerytura wynosi ok. 17 USD, czy
te¿ osoby pracuj¹ce, których miesiêczne
zarobki w wiêkszoci nie przewy¿szaj¹
35 USD?
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e bêdzie to k o l e j n a f a z a o d i z o l o w a n i a tych
ludzi od Ojczyzny.
W imieniu Polaków mieszkaj¹cych na
Ukrainie zwracamy siê do Rodaków, którzy
z pewnoci¹ maj¹ swoich bliskich lub podopiecznych na Ukrainie. Czy zostaniecie
obojêtni na fakt ograniczenia lub zerwania
¿ywych kontaktów z rodzinami i rodakami
mieszkaj¹cymi na Ukrainie, po fakcie wejcia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?
Bêdziemy wdziêczni za zaanga¿owanie siê w rozwi¹zanie tego zbli¿aj¹cego siê
problemu, oraz poruszenie opinii publicznej w Kraju. W niedalekiej przesz³oci istnia³a mo¿liwoæ ³¹czenia rodzin, natomiast
nadchodz¹ca sytuacja temu najwyraniej
nie s³u¿y.
Z ramienia organizacji cz³onkowskich
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie:
Emilia Chmielowa  prezes
Teresa Dutkiewicz  wiceprezes

A P E L
Dla polskiego zespo³u artystycznego za wschodni¹ granic¹ poszukujemy ³askawego ofiarodawcy nastêpuj¹cych urz¹dzeñ (mog¹ byæ u¿ywane,
ale w dobrym stanie):
l magnetofon kasetowy i CD, dla sali
l aparatura do nag³aniania kapeli
l videokamera
Ewentualne wiadomoci prosimy
kierowaæ na adres:
Towarzystwo Mi³oników Lwowa
i Kresów P³d. Wsch.
31-111 Kraków,
ul. Pi³sudskiego 27 Sokó³
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W Krakowie
i dalej
Z£OTE ODZNAKI
Na wniosek Oddzia³u Krakowskiego,
Zarz¹d G³ówny TMLiKPW uhonorowa³ Z³otymi Odznakami Towarzystwa:
p. Edwarda Ja³oszewskiego, twórcê
i patrona rodzinnego zespo³u artystycznego PRO-CONTRA, oraz jego wnuczki 
cz³onkinie tego zespo³u: Jadwigê Wroñsk¹,
Mariê Pohoreck¹ i Katarzynê Wroñsk¹,
którym przekaza³ wiadomoæ historycznej
polskoci Lwowa  za sta³e uwietnianie
imprez TMLiKPW w Krakowie;
p. Henryka Kolasê, in¿yniera z Energopolu, który pracuj¹c w latach 90. w Bohorodczanach, bezinteresownie zaprojektowa³
i zorganizowa³  mobilizuj¹c równie¿ ogó³
pracowników placówki  wykonawstwo symbolicznego pomnika na zlikwidowanym
cmentarzu w Stanis³awowie oraz pomnika
na miejscu kani w Czarym Lesie, a tak¿e
przyczyni³ siê do czêciowej odbudowy
i uporz¹dkowania kocio³a rzym.kat. w Stanis³awowie;
p. Barbarê Kocik, kierowniczkê Klubu Zau³ek w Krakowie  za nieustaj¹c¹
¿yczliwoæ dla polskiej kultury Lwowa 
dawnej i dzi tworzonej w warunkach wygnania, za inicjowanie i organizowanie tradycyjnych ju¿ listopadowych imprez lwowskich. W Klubie Zau³ek odbywaj¹ siê raz
na miesi¹c spotkania cz³onków Oddzia³u
(drugie po spotkaniach w Kapitularzu dominikañskim), równie¿ comiesiêczne spotkania kó³ Stryjan, Tarnopolan i Zaleszczykowian oraz zebrania rady redakcyjnej Cracovia-Leopolis;
p. Stanis³awa Firsta, gospodarza krakowskiego Soko³a  za niezmienn¹ ¿yczliwoæ dla Towarzystwa i pe³n¹ wyrozumia³oci pomoc w dzia³aniach zarz¹du Oddzia³u. Dziêki uprzejmoci Zarz¹du PTG Sokó³, krakowski TMLiKPW posiada w jego
gmachu swoj¹ bazê i korzysta z wielu nieodp³atnych udogodnieñ;

p. Micha³a Lasockiego, przewodnicz¹cego Ko³a Tarnopolan przy krakowskim Oddziale TMLiKPW  za wieloletnie organizowanie pomocy charytatywnej i owiatowej
dla odciêtych od Macierzy Rodaków w Tarnopolu i Ziemi Tarnopolskiej, za przyczynianie siê do podtrzymania zagro¿onej tam
polskoci, za integrowanie rodowiska tarnopolan w regionie ma³opolskim.
Komendê Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, za wielk¹ ¿yczliwoæ dla
polskiej historii Lwowa i Ma³opolski Wschodniej
oraz bohaterskiego zrywu niepodleg³ociowego Orl¹t Lwowskich, wyra¿aj¹c¹ siê w sta³ym
udziale Harcerzy i Pocztów Sztandarowych ZHR
w uroczystociach organizowanych przez
TMLiKPW w Krakowie, przede wszystkim pod
komend¹ Druha Ryszarda Wcis³y, a tak¿e w wycieczkach do Lwowa, utrwalaj¹cych w m³odych
sercach i umys³ach pamiêæ o tamtej odciêtej od
Macierzy umêczonej Ziemi.

PODZWONNE
DLA PRZEKROJU
W styczniu 2002 roku zamknê³a siê 57-letnia epoka krakowskiego tygodnika, który przez kilka dziesiêcioleci by³ najpopularniejszym polskim czasopismem. Ukazywa³
siê od kwietnia 1945 roku. Jego przeniesienie do Warszawy oznacza praktycznie zag³adê, bo ju¿ oficjalnie zapowiadana jest
zmiana nawet szaty graficznej, nie mówi¹c
o zawartoci i pewnym stylu.
Przekrój wychodzi³ w Krakowie, wydaje
siê jednak, ¿e by³o to pismo nie tylko krakowskie, raczej galicyjskie, ma³opolskie. W redakcji od samego pocz¹tku pracowa³o tak¿e
wielu lwowian, wspó³tworz¹cych jego wizerunek. Tygodnik czêsto nawi¹zywa³ do tradycji wschodnioma³opolskich. Publikowa³ wielokrotnie artyku³y o Lwowie, o jego historii, kulturze, obronach. Jednak niepowtarzalny styl
Przekroju po mierci Mariana Eilego coraz
bardziej siê rozmywa³, osta³o siê tylko kilka
fragmentów, z Rozmaitociami na czele.
A teraz pro domo sua: kszta³tuj¹c nasz kwartalnik (nie bêd¹c przecie¿ profesjonalistami), staralimy siê przenieæ do niego nieco z przekrojowego stylu i atmosfery, zw³aszcza co z owego
sympatycznego kontaktu z czytelnikami  jakby
kreowania rodziny, która wszystko rozumie i podobnie czuje. Czy nam siê to uda³o?

Mówi¹c o historii Halicza, nie mo¿na pomin¹æ roli, jak¹ w ¿yciu miasta od redniowiecza
odgrywa³y klasztory. Najwczeniej, bo ju¿ podczas misji w. Jacka Odrow¹¿a, przybyli tu dominikanie i w 1208 r. powsta³a tam ich placówka. W 1238 r. dominikanie otrzymali ufundowany dla nich klasztor z kocio³em pw. w. Anny.
Ponownej fundacji po zniszczeniach wojen kozackich dokona³ Andrzej Potocki, który w 1667
r. koció³ odbudowa³. Dominikanie przetrwali do
I wojny wiatowej.
W 1238 r. Boles³aw Wstydliwy sprowadzi³ do
Halicza pierwszych franciszkanów, a w 1367 r.
przybyli ze Lwowa zakonnicy osiedli tam na sta³e, wyposa¿eni dziêki Kazimierzowi Wielkiemu
w drewniany budynek klasztorny i koció³ pw. w.
Krzy¿a. Po ponownej fundacji przez Miko³aja Blunickiego w 1422 r. klasztor istnia³ bez przerwy do
kasaty w 1787 r. Po kasacie budynek zosta³ przerobiony na ratusz. W 1596 r. wojewoda be³ski
Stanis³aw W³odek ufundowa³ klasztor franciszkanom konwentualnym, za abp J.D. Solikowski
przekaza³ im XIII-wieczny koció³ w. Stanis³awa. Franciszkanie konw. opucili Halicz dopiero
po II wojnie wiatowej. Na pocz. XVIII w. istnia³a
w Haliczu tak¿e misja jezuicka.
Król Stefan Batory zezwoli³ na osiedlanie siê
w Haliczu karaimów. Do 1939 r. znajdowa³o siê
tam jedno z najwiêkszych ich skupisk na ziemiach polskich.
Zabytki. Koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP, zbudowany na miejscu pierwszego, wystawionego w 1427 r., ufundowany przez okoliczn¹ szlachtê, konsekrowany w 1785 r. Po II wojnie
przebudowany na kino. Koció³ w. Stanis³awa
z XIII w.  pierwotnie cerkiew w. Pantelejmona,
w latach istnienia metropolii halickiej pe³ni³ funkcjê
katedry ³aciñskiej. Zachowany portal romañski.
Ruiny zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego z koñcem XIV w., gruntownie odrestaurowanego w po³. XVII w., zdewastowanego w 1796 r. Ratusz przerobiony po 1787 r.
z klasztoru franciszkañskiego.
Czasy obecne. W 1994 r. wspólnota parafialna dosta³a teren pod budowê nowego kocio³a. Nowo wybudowany koció³ nosi podwójne wezwanie: w. Hipolita i b³. Jakuba Strzemiê. Obs³ugiwany jest przez ksiêdza doje¿d¿aj¹cego
z Rohatyna.
SUKIEL
Rzeczka  lewy dop³yw wicy. Wyp³ywa w pobli¿u wsi Sukiel po wsch. stronie pasma górskiego, bêd¹cego odnog¹ g³ównego ³añcucha wschodnich Bieszczadów (zob. CL 3/97), a które dzieli
doliny Oporu i wicy (obie rzeki zob. CL 2/2000).
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Notatki
u Inna jeszcze uroczystoæ mia³a ostatnio
miejsce w krakowskim kociele oo. Kapucynów  nieco wczeniej, ni¿ opisana wy¿ej
Msza w. dziêkczynna i intencyjna. W lutym
powiêcono tam tablicê upamiêtniaj¹c¹
o. Albina Janochê, kapucyna, wiênia ³agrów sowieckich, sybiraka, kapelana 8. Dywizji Piechoty armii gen. Andersa, a potem
duchowego opiekuna by³ych ³agierników
i zes³añców.
O. Albin dosta³ siê do ³agru w 1940 r.,
gdy po agresji sowieckiej prowadzi³ dzia³alnoæ duszpastersk¹ we Lwowie. W 1942 r.
zosta³ zwolniony i wst¹pi³ do armii polskiej,
ale nie opuci³ wraz z ni¹ ZSRR. W 1943
trafi³ ponownie do ³agru, a do Polski wróci³
dopiero w 1955 r. By³ tak zmieniony prze¿yciami, ¿e zrazu go nie rozpoznano i nie
wpuszczono do klasztoru. Zmar³ w ub. roku
w Krakowie.
u W wiêto Trzech Króli odby³a siê uroczysta Msza w. ormiañsko-katolicka
w nowo pozyskanym przez wyznawców
tego obrz¹dku kociele Bo¿ego Mi³osierdzia
w Krakowie. W wype³nionej wi¹tyni odprawi³ j¹ duszpasterz krakowskich Ormian
(patrz CL 1/01 i rozmowa w CL w CL 3/01)
ks. Tadeusz Zaleski-Isakowicz.
Liturgia by³a sprawowana w jêzyku grabar z t³umaczeniem czêci na jêzyk polski.
Celebrans wyst¹pi³ w oryginalnej szacie liturgicznej, która  wykonana wed³ug stare-

go wzoru  jest darem z Lichenia. Inne
przedmioty liturgiczne zosta³y ofiarowane
przez wiernych z Armenii, któr¹ ks. Tadeusz odwiedzi³ w ub. roku, w czasie wizyty
Ojca w. Jana Paw³a II w tamtym kraju.
Dzieñ 6 stycznia jest dla Ormian potrójnym wiêtem: Bo¿ego Narodzenia, Trzech
Króli i pami¹tk¹ w. Grzegorza Owieciciela. W tym te¿ dniu tego roku nast¹pi³o zakoñczenie uroczystoci 1700-lecia Kocio³a
Apostolskiego Armenii, najstarszego Kocio³a ca³ego chrzecijañstwa.
Liturgia ormiañska w Krakowie  jak
wyjani³ ks. Zaleski w swoim kazaniu  bêdzie ³¹czy³a wielowiekow¹ tradycjê kszta³towan¹ przez ten Koció³ we Lwowie, z uniwersaln¹ tradycj¹ Kocio³a Apostolskiego
Armenii. Msze w. bêd¹ odprawiane w koció³ku BM w ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 12 w po³udnie.
u Prof. Jerzy Janik, znakomity fizyk z Uniwersytetu Jagielloñskiego, otrzyma³ doktorat honoris causa Uniwersytetu Poznañskiego. Urodzi³ siê w 1927 r. we Lwowie, studiowa³ na UJ. Fizyka nie jest jedynym tematem
jego zainteresowañ. Rozwa¿ania nad zwi¹zkiem miêdzy nauk¹ a religi¹ doprowadzi³y
Janika jeszcze w latach 50. do spotkania
z ks. Karolem Wojty³¹. Wokó³ tych dwóch
osób zgromadzi³o siê grono intelektualistów,
a ich pocz¹tkowe nieformalne spotkania
przekszta³ci³y siê z czasem w seminaria
naukowe. Po wyborze kardyna³a Wojty³y na
papie¿a seminaria zosta³y przeniesione do
Castel Gandolfo. Ich organizatorem jest
zawsze prof. Janik, który uk³ada program
i starannie dobiera uczestników sporód fizyków, biologów, teologów, filozofów z ca³ego wiata. Seminaria odbywaj¹ siê z udzia³em Papie¿a co dwa lata, by³o ich ju¿ 11.
u Rocznice:

n Przed szeædziesiêciu laty (luty 1942)

wiêcenie wody w czasie Mszy w. ormiañskiej
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rozkazem gen. W. Sikorskiego zosta³a sformowana w Szkocji I Dywizja Pancerna,
wchodz¹ca w sk³ad Korpusu Wojska Polskiego. Jej dowódc¹ zosta³ gen. Stanis³aw
Maczek (urodzony w 1892 r. w Szczercu pod
Lwowem, zmar³ 1994 w Szkocji).
n Przed 30 laty (luty 1972) zmar³ we Wroc³awiu Hugo Steinhaus, wybitny matematyk
lwowskiej szko³y matematycznej, profesor
UJK (ur. 1887 w Jale).

Kultura
Nauka
DZIESIÊÆ LAT
INWENTARYZACJI
Ju¿ od 10 lat, ka¿dych wakacji, wyje¿d¿a
z Krakowa ekipa naukowców i studentów
starszych roczników z Instytutu Historii Sztuki UJ  na inwentaryzacjê kocio³ów rzymskokatolickich na odciêtych granic¹ ziemiach
po³udniowo-wschodnich oraz na obszarze
ziem ukrainnych, w ramach programu badawczego pn. Materia³y do Dziejów Sztuki
Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej, realizowanego pod kierunkiem prof. Jana Ostrowskiego. Wydawnicze
efekty tych wypraw, wzbogacone o obszern¹ dokumentacjê, omawiamy corocznie 
w³anie w niniejszym numerze piszemy
o wie¿o wydanym tomie IX. Rozpoznanie
wi¹tyñ na terenie Ma³opolski Wschodniej,
a tak¿e na Ukrainie, zosta³o w zasadzie zakoñczone, obecnie kontynuowane jest opracowanie zebranych materia³ów i wydawnictwo kolejnych tomów. Bia³¹ plam¹ pozostaje Wo³yñ, na który tamtejsza administracja
ukraiñska nie dopuci³a krakowskich naukowców. Szczêliwie lukê w pewnym stopniu wype³nia  ale pe³nowartociowego opracowania inwentaryzacyjno-naukowego zast¹piæ nie mo¿e  piêkny album wi¹tynie
na Wo³yniu ks. J. Wo³czañskiego i J. Walczewskiego (który omawialimy w CL 2/01).
Trzeba tu dodaæ, ¿e krakowskie rodowisko TMLiKPW jest systematycznie  tradycyjnie w grudniu  informowane o przedmiocie i przebiegu letniej akcji. Tym, który to na
spotkaniach w dominikañskim kapitularzu od
samego pocz¹tku przedstawia³ cz³onkom Towarzystwa  najpierw w ekipie jako student,
a od kilku lat samodzielnie, ju¿ jako doktorant
 jest Rafa³ Quirini-Pop³awski. Oto jego nied³uga, lecz ciekawa biografia oraz rodowód:

Biegnie ku p³n.wsch. wzd³u¿ tego pasma i równolegle do wicy, do której wpada. D³ugoæ Sukielu wynosi ok. 40 km (nie licz¹c licznych meandrów), a nad nim le¿¹ znane wsie Polanica i Bubniszcze (tu punkt wyjcia do atrakcyjnego zespo³u
skalnego), miasteczko Bolechów oraz wie Soko³ów, ten ostatni w wid³ach obu wymienionych
rzek. (AC)
Uwaga: w CL 2/2000 podano mylnie, ¿e Bolechów le¿y nad wic¹.
NIATYN
Po³o¿enie. Miasto powiatowe w woj. stanis³awowskim, po³o¿one nad Prutem, przy granicy
rumuñskiej, oddalone 92 km od Stanis³awowa
i 231 km od Lwowa. Przechodzi têdy linia kolejowa (LwówStanis³awów) Ko³omyjaCzerniowce. W okresie miêdzywojennym liczy³o ponad
10,5 tys. mieszkañców. By³y tu tartaki, m³yny, cegielnie, prowadzono handel ziemiop³odami. Parafie obu obrz¹dków znajdowa³y siê na miejscu.
Historia. Po podboju dokonanym przez W³odzimierza Wielkiego i przy³¹czeniu tych ziem do
Rusi, powsta³ tu gród, o który toczyli walki ksi¹¿êta ruscy. W³¹czony do Polski przez Kazimierza
Wielkiego w 1340 r., sta³ siê miastem królewskim.
Dziêki po³o¿eniu na szlaku prowadz¹cym na po³udniowy wschód, odgrywa³ niatyn znaczn¹ rolê
handlow¹. W 1415 r. hospodar Aleksander wraz
z bojarami wo³oskimi z³o¿yli tutaj ho³d W³adys³awowi Jagielle. W tym samym czasie król przyjmowa³ tu pos³ów cesarza bizantyñskiego,
przyby³ych z prob¹ o pomoc ¿ywnociow¹ dla
Konstantynopola otoczonego przez Turków. Kazimierz Jagielloñczyk w 1448 r. przeniós³ miasto
z prawa polskiego na magdeburskie.
Podczas napadu wo³oskiego na Pokucie
w 1513 r. niatyn zosta³ spalony, a nied³ugo potem spustoszony przez morowe powietrze.
W marcu 1576 r. panowie polscy witali tutaj Stefana Batorego, przybywaj¹cego do Polski po
obiorze na króla. niatyn by³ wówczas znów

Urodzi³ siê w 1972 r. w Krakowie. W latach
licealnych zaj¹³ II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sztuce, co pozwoli³o mu na
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Rafa³ Quirini-Pop³awski

podjêcie studiów na UJ bez egzaminów wstêpnych w zakresie historii sztuki (199296). W czasie studiów by³ prezesem Ko³a Naukowego Studentów Historii Sztuki, organizowa³ wyprawy naukowe do Turcji i Irlandii. W latach 199496 reprezentowa³ UJ w miêdzynarodowej organizacji
studentów najstarszych uniwersytetów europejskich MOSAIC. Swoje studia uzupe³nia³ dziêki
stypendiom w Wenecji i Oksfordzie. Jego praca
magisterska dotyczy³a rzeby w³oskiej, za praca
doktorska (obecnie na ukoñczeniu)  zwi¹zków
rzeby w³oskiej z polsk¹ rzeb¹ romañsk¹.
Zainteresowania kresowe R. Quirini-Pop³awskiego s¹ zwi¹zane z jego korzeniami rodzinnymi, g³ównie ze strony matki (Quirini)  prapradziadek by³ komisarzem Stra¿y Finansowej
w Czortkowie i Rohatynie (pochowany w Bursztynie); pradziadek aptekarzem we Lwowie, by³
powstañcem styczniowym, a w czasie I wojny
nale¿a³ do lwowskiej Stra¿y Obywatelskiej; dziadek Eugeniusz Quirini  póniejszy pu³kownik 
przyprowadzi³ na Oleandry pluton kleparowski,
który sam wyszkoli³, z II Brygad¹ Legionów przeszed³ kampaniê karpack¹ i wo³yñsk¹, póniej by³
dowódc¹ batalionu w 52. pp Strzelców Kresowych
w Z³oczowie. Brat dziadka, Artur, Obroñca Lwowa w 1918 r., by³ sekretarzem i prezesem Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie, przewodnikiem wycieczek górskich. St¹d fascynacja
Rafa³a Karpatami Wschodnimi i coroczne tam
wyprawy w latach 199096. Matka, Danuta Quirini-Pop³awska, profesor historii na UJ, by³a przez
lata aktywna w Komisji ds. Kontaktów ze rodowiskami Polonijnymi na Terenie b. ZSRR, w której
dzia³a³ równie¿ jej syn. Korzenie po stronie ojca,
arch. Witolda Pop³awskiego, to Litwa i Polesie.
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Rafa³ Quirini-Pop³awski wraz z gronem
kolegów (Andrzej Betlej, Joanna Wolañska,
Urszula Kozakowska) wspó³organizowa³
i uczestniczy w akcji inwentaryzowania i dokumentowania kocio³ów rzymskokatolickich w Ma³opolsce Wschodniej i na Ukrainie. Bra³ udzia³ we wszystkich dziesiêciu
wyprawach. Jest cz³onkiem zespo³u realizuj¹cego Materia³y. Opublikowa³ w nich
dot¹d 27 monografii kocio³ów oraz napisa³ szereg tekstów problemowych, zwi¹zanych ze sztuk¹ kresow¹.
Do m³odych osób  dzi ju¿ dojrza³ych
naukowców  którzy wczeniej równie¿ prezentowali dla Towarzystwa wyniki wypraw,
nale¿eli wymienieni Andrzej Betlej (ju¿ doktor, obecnie przygotowuj¹cy siê do habilitacji; tematem jego dysertacji by³a twórczoæ
Paw³a Gi¿yckiego, architekta polskiego baroku dzia³aj¹cego na ziemiach wschodnich)
oraz Joanna Wolañska (zajmuj¹ca siê dzi
malarzem J. Rosenem i jego polichromi¹
w lwowskiej katedrze ormiañskiej). Serdecznie im za to wszystko  a przede wszystkim
Panu Rafa³owi  dziêkujemy.
Andrzej Chlipalski

PROF. GRYGLEWSKI
UHONOROWANY
W dniu 16 listopada 2001 w Lwowskim
Uniwersytecie Medycznym uroczycie przeznano doktorat honoris causa profesorowi
Ryszardowi Gryglewskiemu, kierownikowi
Katedry Farmakologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Uroczystoæ
ta by³a wydarzeniem niezwyk³ym, tak ze
wzglêdu na Osobê uhonorowanego (z pochodzenia jest kresowiakiem), jak i na sw¹
wielow¹tkow¹ wymowê. Profesor, odk¹d
w wyniku rozpadu ZSRR powsta³y w miejsce dawnych republik radzieckich niepodleg³e pañstwa, wiadomie i konsekwentnie
realizuje ideê zbli¿enia ich rodowisk uniwersyteckich ze wiatem nauki polskiej,
wykorzystuj¹c do budowania wspó³pracy
swoje wielokierunkowe kontakty i dzia³ania,
swoje mo¿liwoci organizacyjne i swój autorytet naukowy uznawany na ca³ym wiecie. Dziêki inicjatywie i pomocy Profesora
Gryglewskiego, jego koledzy z tamtejszych
uniwersytetów od szeregu lat maj¹ mo¿li-

woæ uczestniczenia w konferencjach i zjazdach naukowych, na których prezentowane
s¹ najnowsze osi¹gniêcia nauk medycznych
w wiecie, mog¹ publikowaæ swoje prace
w czasopismach o miêdzynarodowym zasiêgu, a tak¿e uczestniczyæ w ramach bezporedniej wymiany w pracach prowadzonej
przez Profesora Katedry.
Uroczystoæ, pomimo listopadowych ch³odów, przebiega³a w ciep³ej i ujmuj¹cej atmosferze, a odczucie serdecznoci i otwarcia
dominowa³o nie tylko w oficjalnych przemówieniach, ale tak¿e w bezporednich rozmowach Profesora i towarzysz¹cych mu licznych wspó³pracowników, w toku spotkania
z gospodarzami po uroczystoci. Mo¿e taka
inicjatywa porozumienia ponad podzia³ami
w dziedzinie wspó³pracy uczonych w cile
okrelonym obszarze dzia³alnoci naukowej,
jest w stanie prze³amaæ ci¹gle istniej¹ce
opory. Specjalne znaczenie mo¿e te¿ mieæ
fakt, ¿e  po kilku s³owach powitania w jêzyku ukraiñskim  doktorant zaproponowa³, i¿
swój wyk³ad wyg³osi nie po angielsku ani po
rosyjsku, ale  za zezwoleniem audytorium
 po polsku, co te¿ uczyni³ i co zosta³o zaakceptowane. A wiêc dziêki Profesorowi
Gryglewskiemu i dziêki uznaniu dla jego
osobowoci i postawy, w lwowskiej uczelni
medycznej zabrzmia³ polski jêzyk wyk³adowy. Pamiêtajmy wszak, ¿e w tym Uniwersytecie po polsku wyk³adali profesorowie medycyny Wszechnicy Krakowskiej,
którzy byli równie¿ profesorami Uniwersytetu Lwowskiego, tacy jak Ludwik Rydygier,
Antoni Gluziñski, Adolf Beck, Henryk Kadyi, Antoni Mars, Emanuel Machek czy
W³adys³aw Sieradzki. I tak¿e dziêki nim
Uniwersytet Lwowski znalaz³ siê w gronie
znanych uczelni europejskich.
Maria Chechliñska
prac. naukowy Katedry Farmakologii CMUJ

P£YTA W WIRZU
URATOWANA
Ju¿ parokrotnie pisalimy o perturbacjach, zwi¹zanych z p³yt¹ nagrobn¹ Gabriela
wirskiego z prze³omu XVI/XVII w., która
zosta³a wyrzucona z kocio³a w wirzu i skazana na zniszczenie. Spraw¹ zaj¹³ siê prof.
Andrzej ¯aki, wirzanin, zamieszka³y dzi

zamo¿nym miastem, s³yn¹cym z jarmarków, na
które zje¿d¿ali kupcy wêgierscy, wo³oscy i greccy, g³ównie po wosk, miody, konie i wo³y.
W 1579 r. król zarz¹dzi³, by kupcy przybywaj¹cy
z Turcji, Wo³oszczyzny i Mo³dawii zg³aszali swoje towary w niatyñskiej komorze celnej.
W 1589 r., w dzieñ targowy, Turcy napadli na
miasto, podpalili domy i uprowadzili wielu kupców. W 1598 r. król poleci³ ówczesnemu starocie, by od kupców przewo¿¹cych przez niatyn
gotówkê, pobiera³ po 6 gr od ka¿dych 10 z³, z przeznaczeniem na budowê zamku. Równoczenie
c³o p³acone przez kupców jad¹cych z towarem
na wschód, mia³o byæ obracane na poprawienie
obronnoci miasta.. Na pocz¹tku XVII w. musia³
niatyn ulec jakiemu powa¿nieszemu zniszczeniu, skoro w 1613 r. król Zygmunt III uwolni³ miasto na lat 8 od wszelkich podatków i danin.
W 1618 r. król zezwoli³ Ormianom i Grekom na
osiedlanie siê w nowym miecie niatynie i na
trudnienie siê tam handlem i rzemios³em. Ormianie dostali przy tym zgodê na budowê kocio³a
oraz na wybieranie sporód siebie starszych i na
rz¹dzenie siê na wzór gmin ormiañskich we
Lwowie i Kamieñcu.
Oko³o 1642 r. starost¹ niatyñskim zosta³ Piotr
Potocki, który wykorzystuj¹c po³o¿enie niatyna
na szlaku spêdu byd³a z Mo³dawii w g³¹b Polski,
zaj¹³ siê na wielk¹ skalê handlem wo³ami i konkuruj¹c tym z miejscowymi kupcami. Twarde rz¹dy Potockiego doprowadzi³y do dramatycznych
zajæ w 1646 r. Mieszczanie odmówili p³acenia
podatku i podnieli bunt przeciwko starocie, st³umiony przez jego dragonów. W³adys³aw IV wyda³
do powstañców surowy uniwersa³ nakazuj¹cy uleg³oæ starocie, dopóki s¹d królewski nie rozstrzygnie sporu pomiêdzy stronami. Ostatecznie Potocki zawar³ ugodê z mieszczanami, których za
op³at¹ 1000 z³ rocznie na utrzymanie zamku,
uwolni³ od obowi¹zków ¿o³nierskich. W roku nastêpnym, za pozwoleniem królewskim, wydzier¿awi³ dobra starostwa Janowi £êskiemu. Potocki
w 1643 r. ufundowa³ w niatynie koció³ i klasztor dominikanów, który przetrwa³ do kasaty józefiñskiej w 1788 r.
Podczas wojen szwedzkich miasto znacznie
ucierpia³o z powodu najazdu Siedmiogrodzian.
Z tego powodu Jan Kazimierz ponowi³ w 1662 r.
mieszczanom niatyñskim zwolnienie od wszelkich podatków i innych ciê¿arów. W 1663 r. lustratorzy znaleli zamek zniszczony przez nieprzyjaciela i brak koniecznych reperacji oraz
nakazali poprawê obronnoci miasta. Starost¹
niatyñskim by³ wtedy Jan Karol Czartoryski.
W 1673 r. ogl¹da³ niatyn Sobieskiego wraz
z wojskiem, ci¹gn¹cego têdy pod Chocim.
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Kronika
u W listopadzie 01 (o czym donosimy
z opónieniem  przepraszamy) czynna by³a
w Klubie Zau³ek wystawa pt. Z Ziemi
Lwowskiej. Swoje obrazy wystawiali lwowianin Tadeusz Knaus (znany nam ju¿
z wielkiej wystawy Obraz na obrazie...
w r. 2000) oraz krakowianin W³adys³aw Szabelski. Ten drugi pokaza³ pary tematyczne
lwowsko-krakowskie: Kopiec Unii Lubelskiej
i Kopiec Kociuszki, zau³ek placu Mariackiego w Krakowiie i zau³ek Ormiañski we
Lwowie  i takich zestawieñ wiele. Bardzo
to by³o ciekawe. Dziêkujemy!
u W styczniu w krakowskim Hotelu Elektor prezentowa³ swoje malarstwo Adam
Blok, lwowianin, którego tak¿e pamiêtamy
z tej samej wystawy w r. 2000 w krakowskim
Zau³ku.
u Równie¿ w styczniu w ródmiejskim
Orodku Kultury w Krakowie czynna by³a
wystawa fotograficzna Ma³gorzaty Ptaszek
pt. Huculszczyzna na co dzieñ i od wiêta. Zdjêcia dotyczy³y czasów dzisiejszych.

w Szwajcarii, i przy pomocy kilku osób,
w tym p. J. Zamojskiej, ks. J. Wo³czañskiego oraz dra J. Smazy, poruszy³ niebo i ziemiê, by doprowadziæ do uratowania p³yty,
jej konserwacji i umieszczenia znowu w wirskim kociele.
Gabriel wirski, syn Andrzeja, urodzi³ siê ok.
r. 1500. By³ fundatorem kocio³a w wirzu (1546
61), ponadto za pierwszym t³umaczem fragmentu poematu Wergiliusza Georgica, z ³aciny na
jêzyk polski. Spocz¹³ wraz z ¿on¹ w podziemiach
kocio³a. Tam p³ytê nagrobn¹ odkryto w 1996 r.
i wmurowano w kociele w 2001 r. Na p³ycie widniej¹ herby Sa³awa i Leliwa. £aciñska inskrypcja
jest czêciowo uszkodzona.

Trzeba dodaæ, ¿e uznanie i podziêkowanie nale¿y siê ksiêdzu grecko-katolickiemu,
który administruje obecnie kocio³em w wirzu, zabranym na cerkiew. Nale¿y on do tej
czêci kleru obrz¹dku wschodniego, której
postawa budzi pewne nadzieje na powrót
kultury w tamte strony.
Aldona Duch
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u W tym samym czasie w krakowskim
Muzeum Archidiecezjalnym otwarto z inicjatywy ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
wystawê pt. Pami¹tki ormiañskie w Krakowie. Zgromadzono na niej raczej pami¹tki rodzinne ni¿ dzie³a sztuki, które by³y eksponowane przed dwoma laty na wielkiej
wystawie w Muzeum Narodowym (patrz CL
1/2000).
u Równie¿ w styczniu odby³ siê w krakowskim Dworku Bia³opr¹dnickim wieczór
autorski Jerzego Masiora. W piêknej sklepionej piwnicy wyst¹pi³ nasz Doktor i Poeta (a tak¿e prezes i organizator zespo³ów
artystycznych, kompozytor i rysownik 
w jednej osobie) wraz ze swoim nowos¹deckim zespo³em. Piosenki piewa³y ju¿
niemal legendarne, choæ tak m³ode: Ania
Patykówna (teraz ju¿ siê inaczej nazywa
i ma roczn¹ córeczkê!), Urszula So³tys
i Kinga Pancerz (która jeszcze gra³a na
flecie). Dwa dramatyczne wiersze recytowa³a przejmuj¹co aktorka Dorota Kaczmarczyk, na instrumencie klawiszowym gra³ Jan
Celewicz.

Mimo oddalenia Dworku od miasta przysz³o sporo ludzi, aplauz by³ ogromny. Dziêkujemy Ci Jerzy, a za Twoim porednictwem
ca³emu zespo³owi.
u Dopiero niedawno dowiedzielimy siê
o ciekawej imprezie, która odby³a siê przed
rokiem. By³ ni¹ I Miêdzynarodowy Rajd Historycznych Pojazdów Militarnych szlakiem
10 Brygady Kawalerii p³k. Stanis³awa Maczka
(póniejszego genera³a) z wrzenia 1939 r.
Brygada ta, wobec przyt³aczaj¹cej przewagi
nacieraj¹cej armii niemieckiej, wycofa³a siê
wtedy przez wschodnie Karpaty na Wêgry.
W maju 01 kolumna kilkudziesiêciu pojazdów wojskowych (niektóre nawet sprzed
I wojny wiatowej) przejecha³a przez dzisiejsz¹ granicê i dojecha³a do Lwowa. Tam
ustawiono je na Rynku, co wywo³a³o zrozumia³e zainteresowanie mieszkañców. Ze
Lwowa kolumna pojecha³a przez Stanis³awów i Ko³omyjê na stronê zakarpack¹.
u Poznañski chór Affabre Concinui
wyst¹pi³ w styczniu z koncertami kolêd we
Lwowie i Samborze. O ile czym normalnym
by³o koncertowanie w lwowskiej Katedrze
i samborskim kociele parafialnym, o tyle
niemal sensacj¹ by³ wystêp w grekokatolickiej cerkwi Przemienienia przy ul. Krakowskiej. Nie by³o bowiem dot¹d zwyczaju, by
w wi¹tyni obrz¹dku wschodniego urz¹dzaæ
jakiekolwiek  nawet takie  wystêpy.
Przy okazji przypomnijmy, ¿e wspomniana
cerkiew (po rusku Preobra¿enija), to dawny koció³ Trynitarzy  g³ówna niegdy placówka trynitarska w Polsce (artyku³ o tym, pt. Trzy wcielenia
lwowskiego kocio³a, opublikowa³ A. Chlipalski
w Semper Fidelis 23/91). Po I rozbiorze w klasztorze zosta³ przez Austriaków umieszczony lwowski uniwersytet, a koció³ sta³ siê jego aul¹ i bibliotek¹. W czasie Wiosny Ludów w 1848 r. wszystko
sp³onê³o, a koció³ pozosta³ w pó³-ruinie do koñca
wieku. W koñcu na prze³omie XIX/XX w. w³adze
zaborcze odda³y to grekokatolikom, którzy koció³
odbudowali, a przy okazji zepsuli architektonicznie (brzydkie w kszta³cie i kolorze he³my na wie¿ach i kopu³a).

u W lutym by³a czynna w Krakowie wystawa malarstwa Ferdynanda Ruszczyca (1870
1936). Obrazy pochodzi³y z wielu muzeów
w RP oraz wypo¿yczone z Wilna i Lwowa.

W latach 175288 niatyn by³ siedzib¹ biskupów bakoñskich, przeniesion¹ tu przez arcybiskupa Hieronima Sierakowskiego z Bakowa na
Wo³oszczynie. W tym czasie starostwo niatyñskie wci¹¿ nale¿a³o do intratnych. Lustracja
z 1765 r. wykaza³a, ¿e ówczesnemu starocie
Piotrowi Potockiemu, wojewodzicowi poznañskiemu, przynosi³o rocznie ponad 50 tysiêcy z³
czystego dochodu. Ostatnim starost¹ niatyñskim by³ Micha³ Ronikier, czenik litewski, który
po rozbiorach przez d³ugie lata pobiera³ jeszcze
przyznan¹ mu przez cesarza Józefa II pensjê
na starostwie niatyñskim.
Zabytki. Koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP, murowany, konsekrowany w 1857 r. Przy
kociele kaplica, w której równie¿ odprawiano nabo¿eñstwa. Druga kaplica na cmentarzu.
Cerkiew parafialna grecko-katolicka pw. w. Miko³aja, murowana. Cerkiew filialna pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego, drewniana, konsekrowana
w 1876 r.
Czasy obecne. Koció³ parafialny zwrócony
do kultu w 1990 r., w z³ym stanie technicznym.
Ksi¹dz doje¿d¿a z Zab³otowa.
T£UMACZ
Po³o¿enie. Miasteczko powiatowe w woj. stanis³awowskim, w odleg³oci 28 km na wsch.
od Stanis³awowa, na koñcówce linii kolejowej
(Stanis³awów-) Pa³ahiczeT³umacz. Le¿y nad
rzeczk¹ T³umaczyk, prawobrze¿nym dop³ywem
Dniestru. W okresie miêdzywojemmym liczy³o
ok. 6000 mieszkañców, fabrykê wódek i likierów,
gorzelniê i m³yny.
Historia. Brak pewnych widomoci o pocz¹tkach T³umacza, ale z pewnoci¹ istnia³ ju¿
w XIV w. i wchodzi³ w sk³ad dóbr królewskich,
gdy¿ w 1386 r. Kazimierz Wielki erygowa³
tu parafiê rzym.kat. Prawa miejskie uzyska³
w 1403 r. z nadania W³adys³awa Jagie³³y.
W 1514 r. otrzyma³ od Zygmunta Starego przywilej na jarmark roczny. Miasto czêsto pada³o
ofiar¹ najazdów tatarskich. Sta³o siê tak w 1621 r.,
kiedy to zosta³o ca³kowicie spalone, i w 1661 r.,
kiedy po przejciu wroga pozosta³o w nim zaledwie trzech mieszczan. Francuski podró¿nik w latach. 167072 wspomina T³umacz jako miasteczko z wa³ami z ziemi i palisadami na nich, ale
wszystko w wal¹cym siê stanie. W 1686 r. stan¹³
tu obozem Jan III, przygotowuj¹c siê do wyprawy
wo³oskiej, i tu odby³ przegl¹d wojsk, zanim wyruszy³ na Bukowinê. Od koñca XVII w. przez ca³e
nastêpne stulecie starostami t³umackimi byli Potoccy h. Pilawa. W XVIII w. miasteczko podnosi³o
siê z upadku. W 1765 r. by³o ju¿ 161 domów,
koció³ i dwie cerkwie. Po mierci Jerzego Micha³a
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Ksi¹¿ki
czasopisma
Nowe ksi¹¿ki
&

Otrzymalimy drugi monumentalny album powiêcony Cmentarzowi Orl¹t  zapewne z okazji dawno zapowiedzianego
jego otwarcia po odbudowie  niestety, nadal odk³adanego. Album ma inny charakter
ni¿ tamten pierwszy, omawiany przez nas
w CL S/01. Po pierwsze przedstawia dzieje
 od chwili zakoñczenia Obrony  powstania nekropolii Lwowskich Dzieci w latach
dwudziestych i wczesnych trzedziestych,
a nie historiê czasu II wojny, zniszczenia
i wspó³czesnej odbudowy (o czym g³ównie
traktuje tamten pierwszy). Po drugie za
stanowi oryginalne dzie³o grafiki ksi¹¿kowej
wysokiej klasy. Jego tytu³ brzmi: Cmentarz
Obroñców Lwowa. Mortui sunt ut liberi
vivamus. Trzeba wymieniæ czworo autorów:
redaktorkê Lidiê Smyczyñsk¹, konsultantów prof. Tadeusza £odzianê i dra Janusza Smazê (obu znanych z naszych ³amów)
oraz autora opracowania graficznego Leszka Ho³danowicza (wyd. BIS PRESS, Warszawa 2000).
Wartoci¹ albumu jest sposób podejcia
do materia³u fotograficznego. Album jest
czarno-bia³y,
z przewag¹
czerni. Zdjêcia
nie s¹ upiêkszane  przeciwnie,
potraktowano je
surowo, pog³êbiaj¹c czarnobia³e kontrasty. Teksty s¹
oszczêdne
(i równie¿ graficznie potraktowane), zawieraj¹ jednak
mnóstwo ma³o
znanych lub
zapomnianych
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szczegó³ów. We wstêpie przytoczono wypowiedzi szeregu dzia³aczy i pisarzy. Na
koñcu albumu zamieszczono spis osób spoczywaj¹cych na Orlêcej Nekropolii. Album
ma format A4 i 180 stron. Z tych 3/4 to ilustracje, g³ównie zdjêcia, trochê rysunków
z epoki, planików.
Oba albumy uzupe³niaj¹ siê doskonale.
A przecie¿ to przypadek, bo przygotowa³y
je dwa niezale¿ne zespo³y wspania³ych ludzi i twórców.

& Mamy ju¿ dziewi¹ty, opas³y tom (380
stron oraz ponad 450 ilustracji) dokumentu
naprawdê bezcennego: Kocio³y i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego pod redakcj¹ prof. Jana
Ostrowskiego (wyd. Miêdzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2001). Tom obejmuje
pas terenu od Lwowa na po³udnie, a¿ po
Karpaty. Przedstawiono 29 wi¹tyñ, w tym 3
w Stryju, ró¿nej wartoci i stanu zachowania.
Przewagê maj¹ niewielkie koció³ki wiejskie
lub ma³omiasteczkowe, w wiêkszoci zmasakrowane przez sowieckich barbarzyñców.
Tylko dwa z nich  w Stryju i w Szczercu 
przetrwa³y II wojnê bez wiêkszego uszczerbku. Wiele innych nie istnieje...
Bardzo interesuj¹ce dla nas  poza
g³ównym tematem  s¹ zawarte na pocz¹tku ka¿dego opracowania kocio³a opisy historyczne miejscowoci, które, podobnie jak w ksi¹¿kach dra T. Kukiza (o czym
pisalimy w CL 1/02), tworz¹ podwaliny
przysz³ego pe³nego s ³ o w n i k a geograficzno-historycznego Ma³opolski Wschodniej, w czym i nasz kwartalnik ma niejaki
udzia³.
Wród opracowanych miejscowoci i kocio³ów widzimy przede wszystkim Stryj i ¯ydaczów, a tak¿e Kochawinê, ¯urawno (miejsce urodzenia Miko³aja Reja), bli¿sze Lwowa m.in. Hodowicê i Nawariê, Szczerzec
i Siemianówkê, Rozdó³ (Lanckoroñskich),
a ca³kiem na po³udniu Skole (dobrze nam
znane z poprzedniego numeru CL), a w sercu gór  Feliciental.
To ostatnie has³o przyci¹ga nasz¹ uwagê jako ciekawostka. Znamy tê nazwê, wycieczka TMLiKPW z Krakowa przeje¿d¿a³a
tamtêdy w 2001 roku (obecnie oczywicie
inaczej siê nazywa). Domylalimy, ¿e by³a
to kolonia austriacko-niemiecka z okresu zapêdów germanizacyjnych Austrii w 1. po³o-

wie XIX w. Teraz poznalimy szczegó³y: wie
nazywa³a siê dawniej Smorze i powsta³a
w XVI w. na mocy przywileju królowej Bony.
W³acicielami byli m.in. Wysoczañscy
i Kropiwniccy. Po I rozbiorze przej¹³ j¹ rz¹d
austriacki, a w 1835 r. za³o¿ono tu kolonie
niemieckie Annaberg i Felizienthal, sprowadzaj¹c osadników z zachodnich Czech. Dla
nich to zbudowano w 1861 r. drewniany
koció³ek. Niemcy ¿yli tam do II wojny wiatowej. Od 1989 r. koció³ jest cerkwi¹ prawos³awn¹.
Na marginesie: jestemy pe³ni uznania dla
twórców i wydawców serii Materia³y do dziejów
sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej
Rzeczypospoltej, nie mo¿emy jednak zrozumieæ,
dlaczego stosuje siê nazwê województwo ruskie,
a nie np. Ma³opolska Wschodnia, równie historycznie uzasadnion¹ (i bardziej adekwatn¹ do tematu
dotychczasowych tomów, nie mówi¹c o wzglêdach,
których tu rozwijaæ nie ma potrzeby).

&

Tê ksi¹¿kê przyjmujemy ze szczególn¹ satysfakcj¹, poniewa¿ ucielenia ona
nasze g³êbokie i czêsto wyra¿ane sugestie,
by dokumentowaæ wzajemne zwi¹zki Lwowa z innymi miastami polskimi, szczególnie
uniwersyteckimi, ale nie tylko. I nie tylko
w naszej powojennej epoce.
W Lublinie, pod redakcj¹ (i zapewne za
namow¹) prof. W³adys³awa St¹¿ki, prezesa tamt. oddzia³u TMLiKPW, grono osób
spisa³o Lwowsko-Kresowe korzenie wy¿szych uczelni Lublina (wyd. Tow. Mi³oników Lwowa i Kresów P³d.Wsch., Lublin
2000). W miecie tym dzia³aj¹ dzi, jak wiemy, dwa uniwersytety  KUL i UMCS, a ponadto Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza i Politechnika. W ksi¹¿ce redaktorzy
zamiecili nie tylko artyku³y i notki biograficzne powojennych pracowników naukowych, ale omówiono równie¿ szeroko
Wk³ad Uniwersytetu Jana Kazimierza
w dzie³o tworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach miêdzywojennych. W sumie przedstawiono oko³o
230 postaci (w wiêkszoci ze zdjêciami)
ró¿nych specjalnoci i z ró¿nych okresów
XX wieku. Autorami biogramów s¹  poza
samym prof. St¹¿k¹  Gra¿yna Karolewicz,
Adam Chruszczewski, Krystyna Harasimiuk, Andrzej Wróbel, Franciszek Paw³owski i Iwo Pollo.

Potockiego, w 1801 r. Austriacy przejêli dobra
t³umackie na skarb pañstwa, a nastêpnie
w 1807 r. oddali je Dzieduszyckim jako czêciowy ekwiwalent za Kosów i inne maj¹tki.
Miêdzy 1818 a 1829 r. T³umacz dosta³ siê
Henrykowi Dzieduszyckiemu, pionierowi przemys³u cukrowniczego w Galicji, który ok. 1840 r.
zainstalowa³ tam urz¹dzenia do wyrobu cukru
wed³ug stosowanej wówczas technologii, z suszonych buraków. W 1845 r. wydzier¿awi³ cukrowniê von Wertheimsteinowi, bankierowi wiedeñskiemu. Po mierci Dzieduszyckiego maj¹tek popad³ w ruinê i w 1849 r. Wertheimstein
naby³ klucz t³umacki na licytacji. Pod jego zarz¹dem cukrownia, do której wprowadzi³ nowoczesn¹ produkcjê ze wie¿ych buraków, bardzo
siê rozwinê³a i mog³a dostarczaæ dziennie 1500
g³ów cukru. Obok cukrowni powsta³a w T³umaczu fabryka maszyn i narzêdzi rolniczych, gorzelnia przerabiaj¹ca melasê i m³yn parowy, po³¹czony z gorzelni¹. W folwarkach t³umackich
rozwiniêto uprawê buraków cukrowych. Budowano drogi i mosty, osuszano moczary i zamieniano na ³¹ki, podjêto eksploatacjê torfu. Ca³a
okolica zaczê³a podnosiæ siê gospodarczo, jej
mieszkañcy znajdowali pracê. W 1853 r. Wertheimstein, który z niewystarczaj¹cymi funduszami zaanga¿owa³ siê w dzia³ania zakrojone
na tak szerok¹ skalê, zbankrutowa³. Utworzono
wtedy Towarzystwo Akcyjne dla Fabryki Cukru
w Galicji, które zarz¹d produkcji odda³o Prusakowi, J. Bredtowi. Mimo wszelkich starañ o uratowanie cukrowni t³umackiej, w 1876 r. dosz³o
do jej likwidacji.
Zabytki. Park miejski, za³o¿ony z pocz¹tkiem
XVIII w.
Czasy obecne. Koció³ zosta³ wysadzony
przez okupantów sowieckich w r. 1971/72. Nie
ma w T³umaczu Polaków, natomiast ostatnio do
w³adz zg³osi³a siê 15-osobowa grupa, która chcia³aby pozyskaæ kaplicê obrz¹dku rzym.kat. na miejscowym cmentarzu.
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Wród uczonych, którzy opuszczaj¹c
z koniecznoci Lwów, zwi¹zali siê na sta³e
z Lublinem, znajdujemy takie znakomite
nazwiska jak s³ynny okulista Tadeusz Krwawicz, geograf i twórca s³ynnego Chóru Erjana Jan Ernst, chirurg Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz, ftyzjatra Tadeusz Kielanowski, biochemiczka i autorka wspomnieñ Janina Opieñska-Blauth i wiele innych. Ale nie
znalelimy nazwisk o. Alberta Kr¹pca, profesora i b. rektora KUL-u, ani prof. Andrzeja
Nikodemowicza, kompozytora, który przed
ponad 20 laty przeniós³ siê ze Lwowa do
Lublina.
Niech lubelska ksi¹¿ka bêdzie wzorem
dla podobnych inicjatyw oddzia³ów TMLiKPW
oraz rodowisk uczelnianych. Kilka orodków ma siê ju¿ czym pochwaliæ w tej dziedzinie, podobno co powstaje w Poznaniu.
Czekamy niecierpliwie!
Ale czy tylko chodzi o uczelnie i tylko
o epokê powojenn¹? Ludzie ekspatriowani
ze Lwowa i Ziem Po³udniowo-Wschodnich
zajêli ró¿ne stanowiska w administracji,
szkolnictwie, instytucjach, przemyle, przedsiêbiorstwach. Byli artyci, literaci, muzycy
i inni, którzy odcisnêli swoje piêtno na ¿yciu gospodarczym i duchowym Lublina i Lubelszczyzny (nie zapominajmy, ¿e nie tylko stolica siê liczy!). I odwrotnie: Lublin we
Lwowie. Nie zapomnijmy postaci wielkiego
poety renesansu Sebastiana Klonowica,
który swoje ¿ycie podzieli³ miêdzy Lwów
i Lublin. Tak udane dzie³o trzeba wiêc kontynuowaæ!
Nasza Redakcja musi siê wyt³umaczyæ z wielkiego opónienia publikacji powy¿szego tekstu.
Zosta³ on napisany zaraz po otrzymaniu ksi¹¿ki
z Lublina  przed rokiem. I uton¹³ w stosie materia³ów, pomimo i¿ ksi¹¿kê tê powitalimy z wielkim aplauzem! Proszê nam wybaczyæ  poprawimy siê zaraz po otrzymaniu drugiego opracowania, do którego wy¿ej zachêcamy!
Mi³o nam, ¿e wykorzystalicie herby z przygotowanej przez nas pocztówki (autorem graficznego opracowania herbów by³ nie¿yj¹cy ju¿ art.
plastyk Bohdan Pr¹dzyñski). Przymierzamy siê
do wydania drugiej takiej kartki, bo dalsze herby
zebralimy dziêki naszym Czytelnikom.
Równie¿ opónione jest (z tych samych co
powy¿ej powodów) omówienie ksi¹¿ki s. Marii Eny,
Autorkê bardzo przepraszamy! W obu sprawach
próbujemy siê niniejszym zrehabilitowaæ.

52

& S. Maria Ena, niepokalanka z Jaz³owca, nades³a³a nam opracowan¹ przez siebie ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Gdzie mi³oæ dojrzewa³a do bohaterstwa, a powiêcon¹ ¿yciu, cnotom i zas³ugom siostry Wandy Garczyñskiej, niepokalanki, urodzonej w roku
1891 we Lwowie i zmar³ej w 1954 r. w Warszawie. Jakkolwiek najbardziej owocny
okres ¿ycia s. Wandy by³ zwi¹zany z Warszaw¹ i Szymanowem (od 1933 a¿ do mierci, z roczn¹ przerw¹ na pracê w Wa³brzychu), to jednak los sprawi³, ¿e pierwsz¹ i najd³u¿sz¹ czêæ tego ¿ycia spêdzi³a we Lwowie i Jaz³owcu i tam zosta³a ukszta³towana
do przysz³ej s³u¿by Bogu i ludziom.
Wanda Garczyñska urodzi³a siê w starej i niegdy zamo¿nej rodzinie szlacheckiej, jednak wysadzonej z siod³a i osiad³ej we Lwowie i Brze¿anach. Dziadek Wandy, Leon Syroczyñski by³ rektorem Politechniki Lwowskiej, dwie ciotki niepokalankami w Jaz³owcu.
Po latach szkolnych spêdzonych u Niepokalanek w Ni¿niowie i Jaz³owcu (matura w 1910 r.)
Wanda Garczyñska podjê³a pracê nauczycielki we
Lwowie. Bra³a udzia³ w Obronie Lwowa w 1918 r.,
a w wojnie bolszewickiej by³a pielêgniark¹.

W 1926 r. maj¹c lat 35, zdecydowa³a siê
wst¹piæ do zakonu. Ten dojrza³y dla s. Wandy okres ¿ycia przebiega³ najpierw we Lwowie, potem w Jaz³owcu, Jaros³awiu i najd³u¿ej w Warszawie, w klasztorze przy ul. Kazimierzowskiej. Przed II wojn¹, w czasie jej
trwania i w latach powojennych by³a nauczycielk¹ i pe³ni³a ró¿ne funkcje klasztorne. Ale
g³ównym akcentem jej ¿ycia by³o dobro
potrzebuj¹cych, szczególnie ujawni³o siê to
w czasie wojny, kiedy  wykazuj¹c wielk¹
odwagê fizyczn¹ i moraln¹  aktywnie opiekowa³a siê ludmi w sytuacjach zagro¿eñ
¿yciowych, wykazuj¹c wielk¹ odwagê fizyczn¹ i moraln¹. Uratowa³a wiele dzieci ¿ydowskich i za to zosta³a odznaczona medalem
Sprawiedliwy wród narodów wiata.

&

Znakomicie wprowadzona w problematykê historii Lwowa  tak¿e dziêki wielokrotnym podró¿om naukowym do bibliotek i archiwów pozosta³ych pod Wysokim
Zamkiem  pani profesor Henryka Kramarz
napisa³a biografiê wielkiego prezydenta
Lwowa: Tadeusz Rutowski. Portret pozytywisty i demokraty galicyjskiego. Nazwisko T. Rutowskiego wi¹¿e siê w pamiêci

nego Lwowa. Zabiega³ o tworzenie infrastruktury
miejskiej oraz podnoszenie walorów estetycznych
ulic i osiedli.
Interesuj¹c siê sztuk¹ i histori¹, anga¿owa³
siê w ¿ycie kulturalne miasta, zak³ada³ towarzystwa literacko-artystyczne, urz¹dza³ wystawy.
W 1897 r. za³o¿y³ Miejsk¹ Galeriê Obrazów, spowodowa³ zakupy dla niej dzie³ sztuki, w tym wielkich nazwisk zagranicznych i krajowych z ró¿nych
epok. Dalej za³o¿y³ Muzeum Narodowe im. Króla
Jana III, zakupuj¹c w tym celu w 1908 r. tzw.
Kamienicê Królewsk¹ przy Rynku (od Lubomirskich). Zabiega³ o wybudowanie Pa³acu Sztuki,
co jednak nie dosz³o do skutku.

szerszego ogó³u przede wszystkim z jego
dzieln¹ postaw¹ w czasie I wojny wiatowej i deportacj¹ do Rosji jako zak³adnika
w 1915 r. Nie jest to jednak jedyny powód
do szacunku dla tej wybitnej i zas³u¿onej
dla Lwowa postaci.
Tadeusz Rutowski przyszed³ na wiat
w Tarnowie w 1852 r.  na rok bie¿¹cy przypada wiêc 150-lecie jego urodzin  w rodzinie ziemiañsko-inteligenckiej (by³ synem
burmistrza Tarnowa). Ukoñczy³ studia prawnicze w Wiedniu, podj¹³ pracê dziennikarsk¹, a nawet wydawa³ w³asne pismo. Po
kilku latach dzia³alnoci w Krakowie przeniós³ siê w 1884 r. do Lwowa. Tu redagowa³
pismo Rocznik Statystyki Przemys³u i Handlu Krajowego, anga¿uj¹c siê w ¿ycie gospodarcze i spo³eczne. W 1887 r. zosta³
pos³em do austriackiej Rady Pañstwa,
a w dwa lata póniej do Sejmu Krajowego.
W 1905 r. powo³ano go na stanowisko wiceprezydenta miasta Lwowa (pracowa³ jako
pierwszy zastêpca kolejnych prezydentów
Micha³a Michalskiego, Stanis³awa Ciuchciñskiego i Józefa Neumanna).
Na nowym stanowisku zaj¹³ siê przede
wszystkim tzw. regulacj¹ miasta, a w dziele tym
wspó³pracowa³ najbli¿ej z in¿. Ignacym Drexlerem,
wytyczaj¹c wspólnie kierunki rozwoju urbanistycz-

Najbardziej jednak znanym powodem do
chwa³y Rutowskiego by³a jego godna postawa w czasie okupacji Lwowa przez Rosjan w 1915 r. Po rozsypce w³adz galicyjskich uznano go  jedynego z elity, który
w miecie wiadomie pozosta³  za prezydenta miasta. Wykaza³ wtedy wielk¹ energiê i takt w ró¿nych formach ochrony i wspierania bytu i zdrowia ludnoci.
Gdy Rosjanie wycofali siê ze Lwowa,
zabrali zak³adników, w tym prezydenta Rutowskiego. W Rosji spêdzi³ dwa lata, wykazuj¹c tam ogromn¹ aktywnoæ patriotyczn¹
na rzecz polskich Legionów. Powróci³ entuzjastycznie witany. W czasie jego nieobecnoci przemianowano ul. Teatraln¹, gdzie
mieszka³, na Rutowskiego. Niestety po roku
dalszego zarz¹dzania miastem, u progu niepodleg³oci, Tadeusz Rutowski zmar³ w marcu 1918 r.
By³ cz³owiekiem wielkiego presti¿u i autorytetu moralnego, znakomitym organizatorem we wszystkich przejawach ¿ycia miasta i jego ludnoci. By³ wybitnym lwowianinem i Polakiem.

&

Kraina, któr¹ (od XVI wielu) nazywamy Ma³opolsk¹ Wschodni¹, a któr¹ kiedy
okrelano jako Ziemiê Czerwieñsk¹, w pewnych okresach za jako Ru Czerwon¹ (czy
Halick¹), potem województwo ruskie (niby
jako spadek po owej Rusi)  by³a we wczesnym redniowieczu obszarem s³abo zaludnionym, jeli przyk³adaæ miarê terenów j¹
otaczaj¹cych po stronie zachodniej, albo 
za górami  po³udniowej. Ludnoæ autochtoniczn¹, przynajmniej w zachodniej czêci
tego obszaru, mniej wiêcej po rzekê Stryj,
stanowili we wczesnym redniowieczu
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(wczesnym  w rozumieniu tej czêci Europy, a nie Europy w ogóle) zachodnios³owiañscy Lêdzianie, wspó³tworz¹cy naród
polski, by³y to jednak peryferie ich osadnictwa. Nic dziwnego wiêc, ¿e na ziemie te
nap³ywa³a ludnoæ z ró¿nych stron i z ró¿nych powodów.
Mo¿na to, upraszczaj¹c, sprowadziæ do trzech
kierunków:
1) wschodnios³owiañscy Rusini, uchodz¹cy
przed Tatarami, którzy w pewnym okresie ca³kowicie podporz¹dkowali sobie Ru Kijowsk¹ i liczne sk³ócone miêdzy sob¹ ksiêstewka, jakie tê Ru
tworzy³y;
2) zachodnios³owiañscy Polacy, dla których
kraj lêdziañski by³ ziemi¹ s w o j ¹, a polska tam
obecnoæ by³a niezbêdna dla obrony kraju przed
najazdami ze wschodu (w³anie owych Tatarów,
którzy  jak dobrze pamiêtamy  w 1241 r. doszli
a¿ pod Legnicê);
3) zakarpaccy Wo³osi  w istocie mieszana
ludnoæ z po³udniowych Karpat: Wo³osi (wraz
z Mo³dawianami tworz¹cy w przysz³oci naród
rumuñski) oraz Wêgrzy z Siedmiogrodu.
Oprócz wymienionych przybywali tu te¿ Niemcy, penetruj¹cy wszelkie kierunki w Europie i wnosz¹cy wiele w zakresie cywilizacji zachodnioeuropejskiej, ¯ydzi, Ormianie  kupcy i rzemielnicy, opanowuj¹cy szlak handlowy z Bliskiego
Wschodu, a tak¿e inni, którzy w naszej historii
odegrali mniej istotn¹ rolê.
Sporód wymienionych nacji najmniej wiemy
o Wo³ochach, chocia¿ z podstawowych faktów
zdajemy sobie sprawê: zasiedlili oni puste do
tamtego czasu pó³nocne Karpaty i ich podnó¿a,
w poszukiwaniu nowych obszarów do wypasu
byd³a. Ich potomkami, choæ ju¿ nie czystej krwi,
s¹ Huculi, Bojkowie i £emkowie.

O imigracji wo³oskiej i ich organizacji na
nowym terenie napisa³ ksi¹¿kê Grzegorz
Jawor pt. Osady prawa wo³oskiego i ich
mieszkañcy na Rusi Czerwonej w pónym redniowieczu (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin
2000). W pracy tej pokazano zasiêg imigracji wo³oskiej, nie ograniczaj¹cej siê do obszarów górskich. Pasterze wskazali niejako
drogê  potem, do XVI w., nap³ynê³a szeroka fala ludnoci rolniczej i rzemielniczej,
która zorganizowa³a w³asne osady i rz¹dzi³a siê swoimi prawami.
Brzemienny dla naszej historii by³ jednak fak, i¿ ludnoæ ta wyznawa³a prawos³a-
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wie, podobnie jak wczeniej przybywaj¹cy
tu Rusini. Jest wiêc logiczne, ¿e Wo³osi, odciêci od swojego dawnego kraju i spo³ecznoci swego pochodzenia, zaczêli siê ³¹czyæ z ludnoci¹ prawos³awn¹  rusk¹, bo
od Polaków oddziela³a ich religia, tradycyjny
obyczaj, pismo (Rumunia dopiero w 2. po³owie XIX w. przesz³a na pismo ³aciñskie).
Z czasem nast¹pi³a wiêc rutenizacja Wo³ochów, ale i oni dali swój wk³ad w kulturê tego
obszaru. Przytoczmy, co na ten temat pisze
autor ksi¹¿ki:
[...] Równie¿ analiza porównawcza poszczególnych elementów kultury ludowej
zarówno materialnej, jak i duchowej (zw³aszcza muzyki i instrumentów muzycznych,
tañca, magii, oraz zdobnictwa i góralskiego
budownictwa  zarówno wieckiego, jak
sakralnego), popularna zw³aszcza w okresie miêdzywojennym wród przedstawicieli
nauki rumuñskiej, utwierdzi³a ich w przekonaniu, i¿ jest to wynik dawnych migracji. Do
podobnych wniosków doszli te¿ R. Reinfuss
i Z. Stieber podkrelaj¹c, ¿e wspólnych cech,
jakie ³¹cz¹ mieszkañców Karpat w dziedzinie kultury, nie mo¿na wyjaniæ bez uwzglêdnienia omawianych migracji. Zdaniem tych
autorów wk³ad ten by³ niewspó³miernie du¿y

w porównaniu z liczebnoci¹ emigrantów.
Doæ czêsto, zarówno w historiografii polskiej, jak te¿ czeskiej i s³owackiej, wyra¿ane jest przekonanie o ba³kañskich lub siedmiogrodzkich wzorcach organizacji górskiego wypasu owiec w pó³nocnych Karpatach.
Podobieñstw doszukuje siê te¿ czasem
w sposobie wykonywania konkretnych przedmiotów i organizacji produkcji rzemielniczej,
w przypadku zawodów uznawanych w literaturze przedmiotu jako typowo wo³oskie.
[...] (w naszym kwartalniku pisalimy o tym
parokrotnie  patrz np. nr 3/97, 3/01). Jedynie górna, bogatsza warstwa Wo³ochów
(podobnie jak Rusinów) do³¹czy³a do wy¿ej
ówczenie postawionej ludnoci polskiej,
g³ównie szlachty. To przecie¿ oni przynieli
do Polski herb Sas, którym pieczêtowa³a
siê póniej du¿a czêæ miejscowego ziemiañstwa w Ma³opolsce Wschodniej, z Dzieduszyckimi na czele.
G. Jawor rozwiewa szereg mitów, g³ównie niepolskiej proweniencji. Przyk³adowo: znany historyk ukraiñski M. Hruszewski (prze³om XIX/XX w.)
czêste zatargi polsko-mo³dawskie na Pokuciu
interpretowa³ woluntarystycznie jako antypolski
ukraiñski ruch narodowy w Halickiem, co nie znajduje oczywicie ¿adnego pokrycia w ród³ach.

& W wieku XIX Lwów zyska³ bardzo wiele. Staj¹c siê stolic¹ kraju  miasta jednego
z kilkunastu wiêkszych w Polsce, które co
prawda ju¿ w ubieg³ych wiekach systematycznie wzrasta³o, a w dwóch ostatnich
stuleciach przeskoczy³o by³¹, zdegradowan¹ stolicê Rzeczypospolitej  rozwin¹³ siê
w metropoliê. Najwiêkszy rozwój Lwowa nast¹pi³ w okresie autonomii galicyjskiej, czyli
od lat 60., to jednak w owych wczeniejszych
kilkudziesiêciu latach postêp by³ niema³y. Nie
mamy tu na myli jedynie rozwoju urbanistycznego, ale przede wszystkim tworzenie siê
kultury nowoczesnego, sto³ecznego miasta.
Przypomnijmy niektóre wa¿ne progi rozwoju:
1817  narodziny Ossolineum, 1842  otwarcie
teatru Skarbkowskiego, 1844  powstanie szko³y
technicznej, która z czasem rozwinê³a siê w Politechnikê, 1841  podjêcie zasklepiania pierwszych odcinków Pe³twi, co poza efektem sanitarnym zaowocowa³o powstaniem reprezentacyjnych
arterii miasta. I tak dalej.
Powstanie tych inwestycji idzie w parze z rozwojem kultury duchowej. Uniwersytet jest co praw-

da jeszcze zniemczony, ale wielka biblioteka i wielki teatr s¹ polskie. W miecie tworzy siê warstwa
inteligencji o coraz szerszym spectrum pochodzeniowym i zawodowym, a obok intelektualistów
miejscowych, pojawiaj¹ siê liczni przybysze 
przyk³adem dziedzina muzyki: uczeñ Chopina
Karol Mikuli lub syn wielkiego Amadeusza  Franciszek X.W. Mozart. Rozwija siê prasa, powstaj¹
wydawnictwa ksi¹¿kowe.

Tak siê jednak w Polsce sk³ada³o, ¿e
w miastach mielimy niedostatek mieszczañstwa i inteligencji. Do tej drugiej wchodzi³o trochê zubo¿a³ej szlachty  poprzez
swoich wykszta³conych przedstawicieli, jednak mieszczañstwo (przede wszystkim kupiectwo, ale i drobni urzêdnicy), obok niewielkiego odsetka ca³kiem zdeklasowanej
szlachty, to w przewa¿aj¹cej mierze nie
Polacy z pochodzenia: miejscowi ¯ydzi i Ormianie (choæ trudno ich stawiaæ w jednym
rzêdzie) lub nap³ywowi Niemcy, Czesi, nawet Francuzi. Wszyscy polszczyli siê szybko, w drugim pokoleniu byli przewa¿nie
Polakami (i patriotami, uczestnikami naszych
powstañ).
Szczególnym zawodem, na pograniczu
kupiectwa i inteligencji, by³o ksiêgarstwo.
Szczególnoæ ta odnosi³a siê równie¿ do
pochodzenia: tu, jak i w sferze urzêdniczej,
element nap³ywowy miesza³ siê ze szlacheckim.
Klasycznym przyk³adem tej w³anie sfery by³a rodzina ksiêgarska W i l d ó w, której znakomity znawca tamtej w³anie epoki
i Lwowa Zbigniew Sudolski powiêci³ ksi¹¿kê pt. Walka z ¿yciem. Korespondencja
lwowskiej rodziny Wildów (Wydawnictwo
Ancher, Warszawa 2001). Sudolskiego
znamy jako autora ksi¹¿ki Jeremi o Kornelu
Ujejskim, którego postaæ i w tej ksi¹¿ce przewija siê nader czêsto. Epokê i nastrój ksi¹¿ki oddaje doskonale dobrana ilustracja na
ok³adce: litografia z pocz¹tku XIX w. (a raczej jej zgrabnie spreparowane fragmenty,
co mo¿na sprawdziæ, porównuj¹c z ilustracj¹ nr 3).
Karol Wild za³o¿y³ w 1796 r. trzeci¹ we
Lwowie ksiêgarniê (wczeniej byli ju¿ Piller
i Pfaff), a w 1811 pierwsz¹ wypo¿yczalniê 
obie mieci³y siê przy ul. Krakowskiej. W latach 181619 wydawa³ czasopismo Pamiêtnik Lwowski, przekszta³cone nastêpnie
w Pszczo³ê Polsk¹, a potem jeszcze
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Pamiêtnik Galicyjski, jednak wszystkie
upad³y z braku prenumeratorów. Wyda³ w³asnym nak³adem kilka ksi¹¿ek, by³ dostawc¹
nowoci do Ossolineum.
Kontynuatorami firmy byli syn Ludwik,
ziêæ Edward Winiarz (który potem mia³ w³asn¹ znan¹ firmê), a wreszcie m³odszy syn
Karol Kazimierz, który uczyni³ z firmy Wildów jedn¹ z przoduj¹cych w Galicji. Uruchomi³ dzia³y antykwarski i nutowy oraz map
i obrazów, wydawa³ Dziennik Literacki i inne pisma. Wydawa³ ksi¹¿ki nie byle jakie,
lecz wybitnych autorów, jak Szajnocha, Ujejski, Szujski, £oziñski i wielu innych.
¯on¹ Karola Wilda II by³a Leonia z Maciejowskich, córka lwowskiego lekarza
i Francuzki. Cechowa³y j¹ uroda i wra¿liwoæ, talent towarzyski i muzyczny, tote¿
w jej salonie zbiera³a siê elita kulturalna
miasta  literaci, uczeni, muzycy. Leonia
mia³a niestety nieuleczaln¹ w tamtej epoce
grulicê, tote¿ dalsze lata jej ¿ycia zdominowa³y wyjazdy dla ratowania zdrowia  g³ównie do Meranu* (gdzie zreszt¹ zmar³a
w 1878 r. w wieku 44 lat).
Wymianie listów miêdzy Karolem i Leoni¹
Wildami oraz ich korespondencji z innymi
osobami powiêcona jest omawiana tu ksi¹¿ka. Jest to znakomita kopalnia wiedzy o Lwowie pierwszych trzech æwierci XIX wieku,
o ludziach tamtej epoki, ich problemach,
obyczajach, interesach, a tak¿e  poezji, która

wyra¿a³a szczególne uczucia miêdzy Leoni¹
Wildow¹ a Kornelem Ujejskim.
*

Uzdrowisko Meran (Merano), ówczenie
w austriackim po³udniowym Tyrolu, obecnie
we W³oszech. Tak siê z³o¿y³o, ¿e nazwa
Meranu pada³a w poprzednim numerze CL,
w artyku³ach o Zaleszczykach, zwanych niegdy polskim Meranem.

& W Bibliotece Cracovia-Leopolis, po
Listach ze Lwowa K. Makuszyñskiego i Zadwórze  Polskie Termopile S.S. Niciei,
pojawi³a siê nowa pozycja: Tadeusza Kamiñskiego Tajemnica Czarnego Lasu
(Kraków 2001), jako trzeci tomik tego zas³u¿onego ju¿ wydawnictwa. Przez stanis³awowian zosta³a przyjêta z radoci¹ i wzruszeniem, gdy¿ jest to opracowanie od dawna
oczekiwane i szczególnie wa¿ne.
W oparciu o dokumentacjê znawcy tematu, Adama Rubaszewskiego, T. Kamiñski daje nam prawdê o eksterminacji polskiej inteligencji w Stanis³awowie w czasie
niemieckiej okupacji 194144. We wstêpie
autor krótko przedstawia zarys historii miasta, jego dzieje w czasie miêdzywojnia, a dalej obu okupacji, sowieckiej i hitlerowskiej.
Jako m³ody jeszcze ch³opiec by³ wiadkiem
stosunków panuj¹cych po wkroczeniu wojsk
sowieckich i dzia³añ NKWD w Stanis³awowie, podaje ca³y szereg danych, ilustruj¹cych tragiczn¹ sceneriê wywozu Polaków
na nieludzk¹ ziemiê oraz cierpienia wsi
polskich w czasie krwawych ¿niw ukraiñskich organizacji OUN i UPA.
Ksi¹¿ka jest jednak powiêcona g³ównie tragedii mordu nauczycieli i innych przedstawicieli polskiej inteligencji w sierpniu
1941 r.  dramatu, który nigdy nie zosta³ rozliczony do koñca (z niewiadomych przyczyn...), wyciszony w PRL. Autor przytacza
szereg szczegó³ów tych strasznych dni,
wplataj¹c równoczenie dane, odnosz¹ce
siê do g³ównych sprawców masakry: braci
Mauerów.
Bardzo wa¿nym walorem opracowania
jest za³¹czona na koñcu ksi¹¿ki lista ofiar
(ok. 140 nazwisk). (MJ)
& ¯yciorys Stanis³awa Klimpla wyznacza kilka zacnych miejscowoci: miejsce
urodzenia  Krocienko (to podbieszczadz-
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kie, a nie pieniñskie), Chyrów (konwikt jezuicki), Lwów (gimnazjum i lata doros³e),
Dobromil (pierwsze lata samodzielnoci),
a w koñcu Katowice i Warszawa (te¿ zacna?). Tamte dawne dokumentowa³ kolejnymi ksi¹¿kami: Sk¹d nasz ród, Jak prze¿y³em trzy okupacje oraz serii: W dolinie
Strwi¹¿a (dotyczy okolicy, w której autor siê
urodzi³, dzi po polskiej stronie ja³tañskiej
granicy), W dolinie Wyrwy oraz W dolinie
Pe³twi.
W dolinie Wyrwy (wyd. Instytut Lwowski, Warszawa 2001) to wspomnienie z okresu pierwszej okupacji sowieckiej, spêdzonej
w Dobromilu. Autor snuje opowieæ niemal
dzieñ po dniu, opisuje codzienne sprawy,
pracê na poczcie, s¹siadów i wspó³pracowników  w tym Rosjan przyby³ych z odleg³ych
stron. I tu dla nas rzecz zaskakuj¹ca, niespotykana w ¿adnych innych wspomnieniach tamtego czasu: autor traktuje tych
przybyszów  swoich kolegów w pracy, prze³o¿onych, przedstawicieli w³adzy, a tak¿e
rodziny wszystkich wymienionych, jako
czêæ normalnego krajobrazu. Traktuje ich
powa¿nie i podobnie powa¿nie traktuje tryb
pracy w swoim urzêdzie, wynikaj¹ce tam
problemy  jakby nigdy nic. Szczêliwie
Stalina nie zalicza do tej, jakby akceptowanej rzeczywistoci. To prawda, ¿e wród
nap³ywowych Rosjan i innych nacji radzieckich bywali ludzie zwykli, ¿yczliwi, kulturalni
 a biedni, którzy nigdy nie zaznali normalnego ¿ycia i czêsto tak samo cierpieli, jak
my wtedy. Jednak nic nie zmieni faktu, ¿e
ówczesna sytuacja by³a okupacj¹, a nap³ywowi Rosjanie  okupantami.
W dolinie Pe³twi (wyd. UKiP J&D Gêbka, Gliwice 2001) to wspomnienie 20 lat
spêdzonych pod Wysokim Zamkiem (1927
46), w których mieci siê 2-letni epizod dobromilski, opisany w tomie wy¿ej wspomnianym. Autor mieszka³ najpierw z rodzin¹,
potem ju¿ z ¿on¹ i dzieæmi w paru miejscach
Lwowa, o doæ du¿ym rozrzucie: na Zamarstynowie i na Bogdanówce (za rogatk¹ Gródeck¹), w blokach na Stryjskiej, przy ul. Ukonej (znowu blisko Gródeckiej rogatki), a na
koniec przy ul. Jakuba Strzemiê (przy parku
Stryjskim).
Lwowskie wspomnienia Stanis³awa
Klimpla maj¹ jakby dwie czêci: historyczno-chronologiczn¹, zwi¹zan¹ z biegiem
lat i miejscami zamieszkania wy¿ej wyliczo-

nymi, oraz problemow¹ (szko³a i studia
prawnicze, praca, wojsko, sport, a wreszcie wojna).
Obie ksi¹¿ki Klimpla nie cechuj¹ siê
szczególnymi wartociami literackimi ani
pog³êbion¹ refleksj¹. S¹ jakby opowiadaniem dla rodziny, przyjació³, kolegów. Dotycz¹ jednak t a m t y c h stron, wydarzeñ
i ludzi, i dlatego ciekawe dla nas wszystkich.
Ich zalet¹ jest opis ¿ycia, sytuacji, obyczaju.
Jest nieco dobrych informacji geograficzno-krajoznawczych (czego nigdy za wiele),
a przede wszystkim ta w³anie, przewijaj¹ca siê przez stronice ksi¹¿ek ogromna masa
ludzi z ró¿nych miejsc, rodowisk i pokoleñ.
Dla naszej redakcji  kiedy zabralimy siê
do indeksu wschodnich Ma³opolan  wartoæ nieoceniona!
Maria Jordan (MJ), Marek Wenecki

Jest co czytaæ (28)

P£AJ ZNACZY CIE¯KA
Kontynuuj¹c omawianie równie¿ czasopism ogólnych i specjalistycznych, które dla
Ziem Wschodnich rezerwuj¹ na swych
³amach sta³e miejsce (w CL S/01 i 4/01
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pisalimy o Biuletynie Instytutu Pamiêci Narodowej i Spotkaniach z Zabytkami), przedstawiamy kolejne pismo, w którym  nie bez
powodu  szczególn¹ czêæ Ziem Wschodnich traktuje siê bodaj najszerzej. Pismem tym
jest pó³rocznik Almanach Karpacki P£AJ,
o którym wspominalimy ju¿ w CL 4 /98, wydawany od 1986 r. w Warszawie. Zacytowalimy wtedy za³o¿enie programowe Redakcji co do przedmiotu zainteresowania
tego pisma. Jest nim  powtórzmy  wiat
gór w przestrzeni i czasie, a na tym p³aju
mo¿na odnaleæ oprócz ladów kierpców
i racic, tak¿e lady podkutych butów pierwszych turystów czy rzuconych tu przez kolejne wojny ¿o³nierzy. Wschodnie Karpaty
pasuj¹ do tych s³ów jak ula³.
Wczeniej omawialimy numery 3, 4, 8
i 10, teraz mamy kilka nastêpnych  niestety nie wszystkie, bo pismo rozchodzi siê
szybko, choæ nie jest najtañsze  obecnie
kosztuje 16 z³.
Tematyka jest niezwykle ró¿norodna i dotyczy zagadnieñ przyrodniczych, turystycznych, historycznych, artystycznych, a tak¿e
wspó³czesnych. Naszych krakowskich Czytelników mo¿e  z racji niedawnej wycieczki
 zainteresowaæ nr 18, niemal w ca³oci
powiêcony Skolszczynie (8 artyku³ów),
a tak¿e w nrze 12 artyku³ o skalnych atrakcjach tej okolicy  Uryczu, Bubniszczu,
Rozhurczu. O dawnej turystyce letniej i zimowej pisa³a Zofia Tyska, która wraz z mê¿em prowadzi³a znane schronisko na Maryszewskiej (oboje zostali zamordowani przez
Ukraiñców), co przypomniano w nrze 12.
O wycieczkach wspó³czesnych pisze Tadeusz Petrowicz w nrach 14 i 19 (kiedy i u nas
by³ jego tekst i wiersz).
O kulturze huculskiej i bojkowskiej czytamy w nrze 13 (St. Vincenz) i 16, a o kolonizacji józefiñskiej (koniec XVIII w.) m.in.
w rejonie Dobromila, Sambora, Drohobycza,
Stryja, Doliny i Ka³usza  w nrze 19. O ochronie przyrody w Czarnohorze dawniej i dzi
 w nrach 15 i 18. Wodospady i jeziora
w Karpatach Wschodnich opisano w nrze
16, a o darabach na Czeremoszu dwa artyku³y w nrze 15.
Na temat Legionów znajdujemy dwa
artyku³y w nrze 12, o ochronie granicy w 16.
W tym ostatnim tak¿e o rozwoju kolei. O obozach polskiego harcerstwa w tamtych górach, od czasów Andrzeja i Olgi Ma³kow-
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skich po czasy dzisiejsze, mo¿na przeczytaæ w nrze 15.
Nr 14 zawiera a¿ trzy artyku³y traktuj¹ce
o mo¿liwociach odbudowy naszego obserwatorium na Popie Iwanie. O farze w Drohobyczu pisze Tadeusz Trajdos w nrze 13,
za w 15 znajdujemy dwa felietony K. Makuszyñskiego o Stryju.
Wymienione tematy wschodniokarpackie nie wyczerpuj¹ oczywicie zawartoci
P³aju, choæ stanowi¹ wiêkszoæ. Poza tym
pisze siê o Karpatach w dzisiejszych granicach RP (najwiêcej o Beskidzie Niskim
i Bieszczadach  s³usznie, bo czy mo¿na
wiecznie pisaæ o Tatrach, Pieninach i Babiej
Górze?). Sporo materia³u znajdujemy o Spiszu i Orawie poza granicami RP, o Bukowinie i Karpatach rumuñskich, o Zakarpaciu
i Siedmiogrodzie.
Pismo mo¿e wiêc zainteresowaæ nie tylko mi³oniów turystyki górskiej i ludzi gór
oraz mi³oników Ziem Wschodnich. Ka¿dy
znajdzie w nim co dla siebie.
Kazimierz Selda

Wertuj¹c wydawnictwa
Æ Ju¿ w parê tygodni po pamiêtnej, ubieg³orocznej wizycie Ojca wiêtego odby³a siê
w Przemylu wystawa i ukaza³ siê albumik fotograficzny pt. Papie¿ Jan Pawe³ II
we Lwowie. Czerwiec 2001, a wszystko
dziêki Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej, któremu od niedawna dyrektoruje
pan Mariusz Olbromski. Autorami fotografii
s¹ cz³onkowie B&W Group (co t³umaczy
siê Black and White, czyli czarno-bia³e, bo
tylko takie zdjêcia s¹ przez grupê uznawane). Jest ich siedmioro: dwóch Polaków
z Przemyla, dwoje S³owaków oraz dwóch
Ukraiñców i Rosjanin, ¿yj¹cy we Lwowie.
Tym ostatnim jest Aleksy Jutin, nadworny
fotograf lwowskiego Polskiego Teatru, którego znamy z wystawy w Krakowie, opisanej w CL 2/01.
Zdjêcia dokumentuj¹ te dwa szalone dni
we Lwowie, kiedy normalne ¿ycie zatrzyma³o siê, a Lwów ogarnê³a gor¹czka w natê¿eniu dot¹d nieznanym. Suma eksponowanych fotogramów dobrze oddaje nastrój
tamtych 48 godzin. A nam najbardziej podoba³y siê zdjêcia Aleksego.
Album do dostania w Przemylu.

Naszym zdaniem



... sk¹d ich ród

rodowiska liberalno-postêpowe coraz szerzej propaguj¹ w Polsce przekonanie, ¿e wspó³czesny cz³owiek
owiecony nie przywi¹zuje ¿adnej wagi do tego, gdzie siê urodzi³, gdzie wyrós³, w jakim kraju mieszka
i jakim pos³uguje siê jêzykiem. Krótko mówi¹c: nie czuje zwi¹zku z w³asnym narodem, z w³asnym,
rodzimym terytorium, z ziemi¹, która go wyda³a i ukszta³towa³a. Lansuje siê portret cz³owieka obecnej doby
jako bezpañstwowca, który nie interesuje siê zupe³nie c z y m  t a k i m jak w³asny naród. To przekonanie
okrelone rodowiska liberalne staraj¹ siê wmówiæ rzeszom naszych wspó³ziomków, a zw³aszcza m³odzie¿y.
Ju¿ rednie pokolenie  nie mówi¹c o starszym  dobrze pamiêta, jak to sowieci usi³owali przez ca³e
dziesiêciolecia stworzyæ pojêcie narodowoci radzieckiej, obejmuj¹cej wszystkich mieszkañców ZSRR. Nie
uda³o siê, bo udaæ siê nie mog³o. Podobne fiasko ponios¹ dzisiejsi propagatorzy narodowoci europejskiej. Ten,
kto posiada elementarn¹ wiedzê na temat historii poszczególnych narodów  i kto myli w sposób samodzielny
 wie, dlaczego jest to niemo¿liwe. Oburza jednak prymitywne k³amstwo mówi¹ce, ¿e przynale¿noæ narodowa,
pañstwowa, ¿e umi³owanie rodzimego jêzyka s¹ wspó³czesnemu mieszkañcowi Europy i wiata zupe³nie obojêtne. Niniejszy felieton, przytaczaj¹c prawdziwe zdarzenia, chce zaprzeczyæ propagandzie antynarodowej i fa³szywym twierdzeniom liberalnych mylicieli i intelektualistów. S¹ to zdarzenia z czasów schy³kowej komuny.
Przekonany jestem, ¿e nic siê nie zmieni³o dzisiaj w patriotycznym myleniu zniewolonych wówczas ludzi.
Odzyskana niepodleg³oæ, choæby formalna, wzmocni³a jeszcze ich narodowe odczucia. Podane przyk³ady maj¹
pewne odniesienia tak¿e do naszych Kresów Wschodnich.
Swego czasu znalaz³em siê wraz z zaprzyjanionym teatrem w Rumunii  w Oradei. Na bankiecie po
przedstawieniu pozna³em miejscow¹ recenzentkê teatraln¹. W trakcie rozmowy owiadczy³a, ¿e jest Wêgierk¹,
i opowiedzia³a mi o swoich perypetiach zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹. Jako rusycystka z wykszta³cenia uczy
tego jêzyka w wiejskiej szkole podstawowej, odleg³ej od Oradei o... 50 kilometrów. Gdzie bli¿ej nie by³o dla
niej miejsca  nie jest przecie¿ Rumunk¹, tylko przedstawicielk¹ wêgierskiej mniejszoci narodowej. Codziennie
doje¿d¿a poci¹giem do pracy i z powrotem po 50 km. Szczególnej wymowy dodawa³ jej opowieci fakt, ¿e
Oradea le¿y na historycznie czysto wêgierskim terytorium Siedmiogrodu, tu¿ za dzisiejsz¹ granic¹ Wêgier.
Poruszony jej wyznaniami pytam  w najlepszej wierze  dlaczego upar³a siê, by mieszkaæ w Rumunii,
dlaczego nie wyjedzie na sta³e na Wêgry? Milczy chwilê, patrzy wymownie i nagle wybucha:  Tu jest wêgierska
ziemia! Niech pan powie swoim rodakom mieszkaj¹cym we Lwowie, ¿eby wyjechali do Polski, ¿eby uciekli,
opucili rodzinn¹ ziemiê, zdradzili j¹! Przyznam, ¿e zrobi³o mi siê okropnie g³upio.
Drugie zdarzenie (istnia³ jeszcze Zwi¹zek Sowiecki), opowiedziane mi przez zaprzyjanionego, du¿o m³odszego kolegê. Nosi on nazwisko o brzmieniu typowym dla ziemi wileñskiej, mo¿e te¿ nowogródzkiej, bêd¹ce zreszt¹
pochodn¹ nazwy konkretnej miejscowoci. Kiedy skoñczy³ studia, ojciec postanowi³ pokazaæ synowi, sk¹d siê
wywodz¹. Udali siê wiêc na Wileñszczyznê. W Wilnie mój kolega, bardzo jeszcze naiwny, chcia³ koniecznie zademonstrowaæ sw¹ bliskoæ etniczn¹ i narodow¹. Zagadn¹³ wówczas w sklepie m³od¹ ekspedientkê:  Gawaritie po
polski? Na swoje pytanie otrzyma³ spokojn¹ odpowied:  Nie, proszê pana, ja mówiê po polsku.
Obrazek trzeci: jestem w Tallinie, przywióz³ mnie tutaj z Moskwy sowiecki kolega redaktor. Nasz gospodarz,
miejscowy dziennikarz, rodowity Estoñczyk, proponuje wieczorne wyjcie do teatru na spektakl klasyki wiatowej
(Szekspir?, nie pamiêtam). Przedstawienie w Narodowym Teatrze Dramatycznym. Rozumujê logicznie: chodzi
o narodnyj tieatr. G³ono potwierdzam swoje rozumowanie:  Rzecz bêdzie grana po rosyjsku? Estoñski kolega
spogl¹da na mnie dziwnie i powiada bardzo z³¹ ruszczyzn¹:  To jest teatr narodowy, a wiêc estoñski, a nie
rosyjski. A jutro poka¿ê ci pole piewacze, gdzie na wiêto Pieni  narodowej, estoñskiej  przyje¿d¿a ka¿dorazowo 250 tysiêcy ludzi. Jest nas niewiele, musimy starannie pielêgnowaæ w³asn¹ kulturê muzyczn¹ i piewacz¹.
Szybko obliczam w mylach: Estonia ma dzi (1977) oko³o miliona 400 tysiêcy mieszkañców [licz¹c
z niemowlêtami i starcami  przyp. red.]. A wiêc zjawia siê tutaj na raz ponad jedna szósta narodu!
Ireneusz Kasprzysiak
Postscriptum:
Od piêædziesiêciu lat mieszkam w Krakowie. Znam to miasto niemal na pamiêæ. Zw³aszcza to dawniejsze,
które tu zasta³em w 1951 r. Znam dobrze bli¿sze i dalsze okolice, przede wszystkim na po³udnie od Krakowa,
w stronê Tatr. A jednak ka¿dego roku jadê na wypoczynek na swoj¹ cianê wschodni¹. Na dzisiejsze kresy, sk¹d
pochodzê. Dlaczego tak robiê? Rozumiej¹ to doskonale ci wszyscy, którzy postêpuj¹ podobnie jak ja  jeli
oczywicie posiadaj¹ w³asne miejsce na ziemi... (IK)
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Ksi¹¿ki mo¿na zamawiaæ u Autora pod adresem:
ks. Pawe³ Heintsch, Dom Ksiê¿y Emerytów,
05-400 Otwock, ul. Geislera 18/8.

Z prasy dowiedzielimy siê, ¿e jeszcze wczeniej, bo kilka dni po wizycie Papie¿a we Lwowie,
ukaza³ siê inny album: Trwajcie w jednoci. Znalaz³o siê tam 200 zdjêæ autorstwa Waldemara
Sosnowskiego. Tej pozycji nie widzielimy, nie
mamy o niej bli¿szych informacji. Mo¿e kto z Czytelników widzia³ ten album?

Æ O ksiêdzu Pawle Heintschu s³yszelimy ju¿ dawno, niestety nie by³o dot¹d okazji zetkn¹æ siê z jego twórczoci¹ bezporednio. Nadarzy³a siê wreszcie okazja dziêki p. Marii Sajdak, zamieszka³ej k. Gorlic 
jej ciekawy list cytowalimy w CL 3/01, a dwa
wiersze (wraz z notk¹ biograficzn¹) Ksiêdza
drukujemy w tym numerze. Przepraszamy
za opónienie.
Pani Maria przys³a³a nam wspomnienia
ks. Heintscha pt. Wilki, owce i pasterze (wyd.
Towarzystwo Mi³oników Miasta Warki i Muzeum im. Kazimierza Pu³askiego, Warka
2000) oraz tomik Sto wierszy (Wydawnictwo Dolnol¹skie, Wroc³aw 1999).
W pierwszym Ksi¹dz opowiada o swoim
lwowskim dzieciñstwie i latach m³odzieñczych.
Pochodzi z rodziny lekarskiej, zaprzyjanionej z rodzinami innych poetów: Herbertami
i Baczyñskimi. To rodowisko oraz historia
i kultura Lwowa, a tak¿e udzia³ w konspiracji
wojennej ukszta³towa³y jego osobowoæ, która wraz z poetyckim talentem leg³y u podstaw
jego subtelnej twórczoci poetyckiej. Warto
zaznaczyæ, ¿e wysoko ceni³ tê twórczoæ
prof. Juliusz Kleiner, a tendencyjnie nieprzychyln¹ (!) opiniê mieli... Józefa Hennelowa
i Wojciech ¯ukrowski (co uwa¿aæ nale¿y oczywicie za najwy¿sz¹ pochwa³ê dla Poety).
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Æ W ci¹gu ostatnich czterech lat ukaza³y siê
trzy tomiki wierszy Marzanny Fia³kowskiej-Pyzowskiej, z zawodu aktorki. Utwory autorki zyska³y bardzo szybko uznanie za niezwyk³¹
umiejêtnoæ powi¹zania konstrukcji swych
utworów z rodzajem przes³ania i refleksji, które chce wyraziæ. Motywem, który niezwykle
silnie wybija siê w utworach poetki, s¹ nêkaj¹ce obrazy z dzieciñstwa, zwi¹zane z wojn¹. M. Fia³kowska-Pyzowska urodzi³a siê we
Lwowie i z tamtych stron zapewne pochodz¹
wojenne koszmary. Uczy³a siê po wojnie
w Kielcach, w 1959 r. ukoñczy³a Wy¿sz¹
Szko³ê Teatraln¹ w Krakowie i przez prawie
30 lat gra³a w krakowskich teatrach. Choroba przerwa³a jej intensywny kontakt ze scen¹.
Tytu³y tomików: Karet¹ nocy (1996),
Wszystko przysypa³ dast (1997), Twarze
uczuæ (1999). Oto wiersz z tego ostatniego,
zatytu³owany Mamo:
Mamo
urodzi³a mnie
po raz drugi
w przydro¿nym
rowie nakrywaj¹c
cia³em
jêkiem katiusz
krzykiem armat
dzi
zalêknionym spojrzeniem
gubionymi przedmiotami
mylonymi dniami
rozp³ywasz siê
ja nic wiêcej
ju¿
przepraszam
Mamo
Æ W krakowskim Dzienniku Polskim
(28/02)  jako ilustracjê artyku³u Micha³a
Ro¿ka, powiêconego mierci i pogrzebowi
króla Jana III  pokazano stronê tytu³ow¹
wydania sprzed 120 lat Hymnu Jubileuszowego [...] u³o¿onego z powodu obchodu 200
letniej rocznicy odsieczy Wiednia 12 wrzenia 1883. Stronê zdobi rysunek Juliusza
Kossaka, pod nim za umieszczono nazwiska lwowskich autorów dzie³a: Muzyka
Karola Mikulego, S³owa W³adys³awa Be³-

zy. I jeszcze dopisek ma³ymi literkami: Z lit.
A. Przyszlaka przedt. Tow. przem. Lwów.
W przysz³ym (2003) roku przypadnie
320 rocznica Odsieczy Wiedeñskiej i 270
rocznica przeniesienia zw³ok króla z Warszawy na Wawel (1733). A gdyby tak Chór
Organum na tê okazjê zechcia³ wykonaæ
ów utwór lwowskich twórców? Mo¿e przy
okazji uda³oby siê go zapiewaæ na dziedziñcu Kamienicy Królewskiej przy lwowskim Rynku?
Z tak¹ propozycj¹ nie do odrzucenia
zwracamy siê do Profesora Bogus³awa
Grzybka!
Æ W tej samej gazecie nr 18/02 wyczytalimy, ¿e w 1928 r. odby³y siê w K r a k ow i e obchody 10-lecia og³oszenia niepodleg³oci przez Ukrainê (czyli w roku 1918).
W obchodach wziêli udzia³ przedstawiciele...
w³adz miejskich oraz konsulowie Niemiec
i Czechos³owacji. Darujmy sobie komentarz.
Æ Ca³kiem dla nas nieoczekiwanie w nowym tygodniku Newsweek Polska (polska
wersja pisma amerykañskiego) ukazuj¹ siê
artyku³y powiêcone Lwowowi i Ma³opolsce Wschodniej. Ich autorem jest Andrzej
Tomasz Solecki  jak wyjaniono  geolog
z Uniwersytetu Wroc³awskiego, którego hobby jest historia, a jak wynika z tematyki artyku³ów  w³anie tamtych ziem.
W nrze 13/01 przeczytalimy (Od bolszewików do King Konga) o lotnikach amerykañskich, którzy w 1920 r. walczyli o polski Lwów. Byli pilotami w eskadrze im. T. Kociuszki. Jeden z nich, Merian C. Cooper sta³
siê po latach twórc¹ s³ynnego niegdy filmu

King Kong. Ci, którzy zginêli, spoczêli na
Cmentarzu Orl¹t.
W nrze 6/02 (Galicyjskie pocz¹tki rewolucji) autor przypomnia³, ¿e u podstaw rewolucji techniczno-kulturowej, któr¹ spowodowa³o odkrycie zastosowania ropy naftowej, le¿a³ wynalazek Ignacego £ukasiewicza, dokonany we Lwowie, a okolice
Drohobycza sta³y siê pierwszym na wiecie
zag³êbiem wydobycia nafty. Pierwsze u¿ycie lampy naftowej do owietlenia mia³o
miejsce w 1853 r. w aptece Mikolascha we
Lwowie, a pierwszym, owietlonym w ten
sposób budynkiem by³ w tym samym roku
lwowski Szpital Powszechny. Pierwsz¹ lampê skonstruowa³ we Lwowie blacharz Adam
Bratkowski  pokazalimy j¹ w CL 1/02.
Æ Doæ szeroko relacjonujemy, lub bodaj
notujemy, wiadomoci i artyku³y prasowe, ale
dot¹d nie omawialimy audycji radiowych
lub programów TV, powiêconych n as z e m u tematowi. A szkoda, bo w ci¹gu
lat by³o ich wiele. Najwy¿szy czas, by tak¿e
media audiowizualne wprowadziæ do tej
rubryki (choæ jej tytu³u zmieniaæ nie bêdziemy). Czytelników prosimy o informowanie
nas o widzianych lub s³yszanych programach, bo sami nie jestemy w stanie wszystkiego (ani nawet czêci) z³apaæ.
22 lutego rano w II programie Tadeusz £omnicki, nie¿yj¹cy ju¿ aktor (pan Wo³odyjowski!),
opowiada³ o swoim ¿yciu i ze wzruszeniem wspomina³ w³asn¹ ma³¹ ojczyznê. Urodzi³ siê w Podhajcach, gdzie mieszkali jego rodzice, matka by³a
lwowiank¹. Na ekranie pokazano sporo starych
zdjêæ ze Lwowa i Podhajec.
26 lutego widzielimy film o Marianie Hemarze, nakrêcony w Anglii z okazji obchodu w Londynie zesz³orocznego stulecia urodzin Poety. Na
ekranie telewizora zobaczylimy ca³y polski Londyn z prezydentem Kaczorowskim na czele i ca³y
londyñski Lwów  na czele z paniami W³ad¹ Majewsk¹, Renat¹ Bogdañsk¹-Anders i Iren¹ Delmar. Ale przede wszystkim by³o wiele zdjêæ ze
Lwowa i piosenek Hemara o Lwowie.
7 marca TV Polonia urz¹dzi³a spotkanie
dyskusyjne na temat studiów m³odzie¿y polskiej
ze Wschodu w RP. Udzia³ wziêli przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji i profesorowie uniwersytetów, a tak¿e m³odzie¿ z pañstw za obecn¹ wschodni¹ granic¹. Punktem wyjcia dyskusji by³a obserwacja, i¿ wiêkszoæ absolwentów, którzy
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Ekslibris R. Mêkickiego dla biblioteki
Potockich w zamku w Pomorzanach

otrzymali stypendia na studia w Polsce, w wiêkszoci nie wraca ju¿ do pañstw swego zamieszkania, oddalaj¹c za³o¿ony na wstêpie cel: podniesienie standardu spo³ecznego polskich mniejszoci narodowych. Dlatego dojrzewa koncepcja
zmiany systemu stypendialnego: RP bêdzie 
poprzez Wspólnotê Polsk¹ i ró¿ne fundacje 
udzielaæ stypendiów na studia w miejscu urodzenia. Mia³oby to (niezale¿nie od stron ujemnych)
szereg pozytywów: po pierwsze  pozwoli na
zwiêkszenie liczby stypendiów, po drugie  rozszerzy wachlarz specjalnoci zawodowych, po
trzecie  nie wyizoluje m³odych ludzi z ich rodowiska, po czwarte  pozwoli unikn¹æ trudnoci
z uznaniem polskich dyplomów w tamtych pañstwach i u³atwi otrzymanie pracy, a wreszcie po
pi¹te  da realn¹ nadziejê na odbudowê polskiej
inteligencji w tamtych pañstwach. Mówiono równie¿ o mo¿liwoci powstawania filii polskich uczelni w niektórych orodkach za wschodni¹ granic¹.

Æ Uniwersytet Jagielloñski wydaje interesuj¹cy i efektowny periodyk (kwartalnik?)
Alma Mater. Wpad³ nam w rêce nr 32/lato
2001, w którym znalelimy ciekawe leopolitana. Najwa¿niejsze to artyku³ Przybli¿anie Lwowa: A. Cielak i D. Grodowska-Kuliñska relacjonuj¹ swoje poszukiwania
dokumentów historii Uniwersytetu Lwowskiego w lwowskich archiwach
i bibliotekach. Powodem jest podjêty w Archiwum
UJ  kierowanym
przez prof. J. Michalewicza  zamiar opracowania
dokumentacji
dziejów tej 340letniej uczelni (dokument powo³uj¹cy akademiê we
Lwowie podpisa³
król Jan Kazimierz w lutym
1661 r. By³ to trzeci uniwersytet polski, po krakowskim i wileñskim
Stefana Batorego). Z uznaniem
i satysfakcj¹ witamy inicjatywê ba-
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dawcz¹ kolejnej krakowskiej instytucji naukowej, dotycz¹c¹ historii i kultury Lwowa.
W artykule P. Hordyñskiego Ekslibris Polski
Miêdzywojennej wymieniono dwóch lwowskich
twórców tych drobnych form graficznych: Rudolfa
Mêkickiego (18871942) i Ludwika Tyrowicza
(190180). Tego pierwszego ekslibris biblioteki
zamku w Pomorzanach (Potockich, k. Przemylan) pokazujemy obok.
Warto przypomnieæ, ¿e postaæ R. Mêkickiego
by³a eksponowana na wystawie czterech czo³owych bibliofilów lwowskich XX wieku (obok F. Biesiadeckiego, A. Semkowicza i M. Opa³ka), zorganizowanej wspólnie przez krakowski oddzia³
TMLiKPW oraz Bibliotekê Jagielloñsk¹ w 1994 r.
Ostatnie, to w³aciwie nie leopolitanum, lecz
stanislavovianum. W rozmowie R. Pagacz-Moczarskiej z Tadeuszem E. Witkiewiczem, niedawno zmar³ym Wielkim Mistrzem Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego, dowiadujemy siê, ¿e pierwsze kino na ziemiach polskich powsta³o w Stanis³awowie w r. 1907 i funkcjonowa³o do wybuchu
II wojny wiatowej. Prowadzi³ je in¿ynier Leon
Harasiewicz. Mia³o 200 miejsc, cieszy³o siê du¿¹
frekwencj¹, filmy by³y jeszcze nieme.

Æ W Rzeczypospolitej 58/01 przeczytalimy, ¿e najwybitniejsz¹ polsk¹ kolekcjonerk¹ w XIX w. by³a nie ksiê¿na Izabella Czartoryska (swoje zbiory z pu³awskiej wi¹tyni
Sybilli udostêpni³a publicznoci dok³adnie
200 lat temu, w 1801 r.), lecz... Gabriela
Zapolska we Lwowie. Przebywaj¹c w Pary¿u pod koniec XIX w. zebra³a obrazy van
Gogha, Gauguina, Pisarra, Seurata i innych
wybitnych malarzy, uznawanych w tamtej
epoce za nowoczesnych. Nastêpnie przywioz³a je do Lwowa i wystawia³a. W Krakowie pokaza³a je w 1911 r. Niestety musia³a
swój zbiór sprzedaæ, gdy popad³a w tarapaty (nie tylko finansowe  jej upadek przedstawi³a nam Nina Repetowska przed paru
laty w Zau³ku, a tak¿e na gocinnych wystêpach we Lwowie  patrz CL 3/98).
Æ Wystêpuj¹ca w krakowskim Teatrze Nowoci w styczniu 1919 r. s³ynna amerykañska gwiazda filmowa polskiego pochodzenia
Pola Negri (18961987) przekaza³a czêæ
swego wynagrodzenia na pomoc dla Lwowa,
znêkanego wtedy walkami z Ukraiñcami
(o czym przypomnia³ Dziennik Polski 13/02).
Jaros³aw Marczuk

Listy do redakcji
Otrzymalimy nastêpuj¹cy list od ks. biskupa Stanis³awa Padewskiego, rezyduj¹cego we Lwowie:
Szanowny Panie Redaktorze,
Przekazano mi Nr 3/2001 Cracovia-Leopolis, gdzie sam Pan Naczelny podsumowa³ moje
poczynania na Ukrainie jako niegodne i niesprawiedliwe.
Proszê wybaczyæ, ¿e s¹ na blankiecie naklejki z jubileuszowego roku, ale wiadomie wybieram te kartki, ¿eby dogodziæ Pañskiemu dobremu smakowi, gdy chodzi o ³acinê, o któr¹ tak¿e
Pan siê dopomina.
[Przepraszamy za wtrêt  nasza aluzja by³a
chyba doæ czytelna. Z trojga z³ego ³acina bardziej stosowna.]
[...] Nie bêdê siê ustosunkowywa³ do poszczególnych wypowiedzi i pouczeñ mentorskich Pana
Redaktora, ale skoro wystêpuje Pan w todze magistra elegantiarum [?], to chcia³oby siê powiedzieæ: wiêcej taktu, Mistrzu! bo to, co Pan uj¹³
w szare ramy jest niegodziwe i niesprawiedliwe.
Da³ Pan te¿ przyk³ad osobliwej stylistyki i kultury choæby w takim sformu³owaniu: Ksi¹dz biskup mo¿e go (Koció³, SP) uszczêliwiaæ swoim
biskupstwem  jak na Redaktora Naczelnego b¹d
co b¹d kwartalnika, a nie Echa Krakowa [?] 
niesmaczne.
[Proponujemy rzecz rozpatrywaæ w kontekcie, a nie w oderwaniu.]
Ale nie o tym chcê pisaæ. Na s. 26 jest zamieszczony artyku³ autora N.N. (?!?) Koció³
a jêzyk ojczysty na kanwie jakiego listu ze Lwowa, a w³aciwie zza Zbrucza, nie wiecie, kto jest
autorem tego listu.
[Odpowiadamy: nie wiemy, podobnie jak nie
wiedzia³y redakcje Dziennika Kijowskiego i Myli
Polskiej, które równie¿ ten tekst wydrukowa³y.
Ale cieszymy siê, ¿e list poszed³ w Polskê.]
Pozwalam sobie za³¹czyæ podobny tekst autora zza Zbrucza, gdy¿ treæ jest podobna, a chodzi mi o to, ¿eby Wasz Zespó³ Redakcyjny by³
nieco lepiej zorientowany w tutejszych realiach.
Moja odpowied na wyst¹pienie Autora zza
Zbrucza by³a wys³ana do redakcji Myli Polskiej,
ale list polecony wróci³ z powrotem do Lwowa,
nie wiem dlaczego nie zosta³ przyjêty, czy¿by nam
odmawiano prawa do obrony?

Wylijcie¿ kiedy ekipê na kilka miesiêcy na
Ukrainê, niech poczuj¹ smak tutejszego ¿ycia
i paradoksów. Jestem tu ju¿ 14 lat i wszystkich
niuansów nie rozgryz³em, a Wy zza miedzy
wszystko wiecie?!
[Có¿, my to znamy nie tylko zza miedzy. Znamy dobrze sytuacjê po obu stronach Zbrucza.
Jedzimy tam i przyjmujemy ludzi stamt¹d. Rozmawiamy z dzia³aczami i zwyk³ymi ludmi. Relacje nie s¹ buduj¹ce, a list Ks. Biskupa i za³¹czniki
raczej utwierdzaj¹ nas w ponurym nastroju.]
I logiki nie ma w niektórych Waszych zarzutach. Lwów jest milionowym miastem, ma kilka parafii rzymskokatolickich. Nie ma ani jednej mszy w.
w jêzyku ukraiñskim, choæ s¹ Ukraiñcy rzymskokatolicy i dopominaj¹ siê o to. Chcia³oby siê za Panem u¿yæ oceny: niegodne to i niesprawiedliwe.
[Ale t y l k o we Lwowie, bo tam rodowisko
polskie jest silne i zdeterminowane. Nie jestemy
pewni, czy z tymi dopominaj¹cymi siê Ukraiñcami to nie mitologia, mamy inne g³osy. Proszê
wybaczyæ.]
Wszystkie insynuacje pod moim adresem,
jakie drog¹ szeptan¹ i drukowan¹ s¹ rozpowszechniane, uzasadniaj¹ moj¹ probê o zamieszczenie w Waszym kwartalniku artyku³u Stanis³awa Kosteckiego i moj¹ odpowied: Koció³
w Ukrainie krzywo postrzegany z Gródka Podolskiego  gdy¿ tam wyjaniam pewne nabola³e
sprawy. Bêdzie to z Waszej strony: godne i sprawiedliwe.
[Z przedrukowania tych tekstów zrezygnowalimy  wyjanienie na s. 12. A swoj¹ drog¹ nie
jestemy pewni, czy ich odbiór by³by zgodny z zamierzeniami Ks. Biskupa. Zamieszczamy natomiast dwa inne teksty.]
A tak na marginesie dodam, ¿e Episkopat
Polski nie miesza siê do wewnêtrznych spraw
Kocio³a na Ukrainie, wiadom, ¿e biskupi tutaj
wiedz¹, jakie rodki ewangelizacji stosowaæ, by
by³y skuteczne.
[Czy odrzucanie jêzyka polskiego nale¿y do
rodków ewangelizacji? Jako katolicy mielimy
i mamy lepsze wyobra¿enia o ewangelizacji].
Zdarza³y siê natomiast przykre dziennikarskie
niewypa³y [?] i interwencje Przewodnicz¹cego
Episkopatu Kardyna³a Mariana Jaworskiego by³y
bardzo ostre. [Nie komentujemy]
[...] z powa¿aniem i ¿yczeniem tak¿e dla Was:
wiêcej taktu!

Bardzo dziêkujemy.
Pochlebne dla nas s³owa znalaz³y siê
w licie napisanym z Warszawy przez
p. prof. Annê M. Komornick¹ do naszej
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redakcyjnej kole¿anki, p. Barbary Cza³czyñskiej (cytujemy je za zgod¹ Pani Profesor):
[...] przy okazji tego listu chcê Pani i ca³ej
Redakcji wyraziæ mój podziw dla wielu zalet, które CL posiada. Bez sztucznej emfazy  kocham
Was za niezwyk³¹ obiektywnoæ przy przytaczaniu tekstów ju¿ dzi historycznych  z okresu
miêdzywojennego i ca³ego PRL-u oraz przy komentowaniu ich. Nie ma s³odzeñ, upiêkszeñ,
zamazywania drastycznych momentów. Z³o jest
nazwane z³em, a dobro  dobrem. Jestecie unikalni w czujnym przestrzeganiu realiów i szczegó³ów  tak jeli chodzi o sprawy merytoryczne
(nieuzasadnione krytyki lub aprobowanie spraw
karygodnych), jak i nazewnictwo, poprawnoæ
polszczyzny, wymiewanie idiotycznych anachronizmów, które bujnie kwitn¹ wród ps[eudo]-historyków od 7 boleci!  macie 100% racji! Pisz¹c po polsku o przedwojennych kresowych miejscowociach  zbrodni¹ jêzykow¹ jest podawanie ich w zruszczonej formie.
Pamiêtam gdy w pe³ni socjalistycznej PRLki,
wyrabiaj¹c sobie paszport, wypisa³am w ankiecie: miejsce urodzenia = Lwów, kraj = Polska,
sadystyczny chamidron z UB kaza³ mi wpisaæ
ZSRR. T³umaczy³am, ¿e gdy siê rodzi³am to by³a
Polska, nawet próbowa³am siê podmalaæ mu:
wpiszemy Polska (obecnie ZSRR). Us³ysza³am
w odpowiedzi: wy bêdziecie dyktowaæ funkcjonariuszowi Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych jak
pisaæ w paszporcie!!. Ze ³zami (wciek³oci)
w oczach zareplikowa³am: to dlaczego nie pisaæ
Lwiw, i najlepiej cyrylic¹!  Podobna sprawa
powtórzy³a siê przy dowodzie osobistym.
Ceniê Wasz¹ Redakcjê za odwagê przekonañ, za m¹dry patriotyzm, bez szowinizmu czy
zacietrzewienia  i za ciête, dowcipne uwagi
wobec autorów artyku³ów czy ksi¹¿ek, którzy [...]
bardziej lub mniej rozmylnie przeinaczaj¹ fakty.
Ocalacie i zachowujecie polskoæ naszego Podola, któr¹ per fas et nefas tyle lat starano siê
oczerniaæ lub wykazywaæ  ¿e nie istnia³a. I robicie to bardzo niebanalnie i wszechstronnie  sylwetki uczonych lwowskich, wspomnienia wojenne i powojenne kresowiaków, poezja, historia
miejscowoci  bezcenna szara kolumna w ka¿dym numerze. Ile¿ wzruszenia budz¹ te nazwy,

tak dawno niewidziane  g³ono powtarzam ich
dwiêk. I oczywicie wydarzenia wspó³czesne,
ludzie i towarzystwa  którzy tyle maj¹ zas³ug
w utrzymaniu polskiego jêzyka, szko³y, w urz¹dzaniu rocznic na tej rdzennie polskiej ziemi. [...]

Bardzo dziêkujemy Pani Profesor.
Pisze do nas z Bytomia p. dr Józef Juzwa,
zaleszczykowianin, którego dwie czêci artyku³u o Szosie Zaleszczyckiej wydrukowalimy
w poprzednim i niniejszym numerze:
[...] Nie mam wielu zeszytów kwartalnika
Cracovia-Leopolis, ale w nr. 4/2000 relacja
z jednego ze zjazdów Rodziny Zaleszczyckiej
by³a mojego pióra. Tam te¿ dowiedzia³em siê, ¿e
Jadwiga z £obzowa  na której Polakach wychowa³em siê od dziecka, jest moj¹ najbli¿sz¹
s¹siadk¹ z T³ustego w pow. zaleszczyckim.
Moja mama czyta³a nam, dzieciom, Trylogiê,
Pana Tadeusza i Polaków [...]

Wstyd siê przyznaæ, ale my dot¹d Polaków nie czytalimy! Trzeba bêdzie to
gdzie po¿yczyæ.
A taki oto polemiczny list nadszed³ ze
Lwowa w zwi¹zku z nasz¹ odpowiedzi¹
w CL 4/01 na list pani Jadwigi Jamróz:
Panie Andrzeju! Nie zna Pan faktów, a udaje
Pan sêdziego. Pani Jadwiga Jamrozówna ma
racjê, a nie Pan. W kaplicy Jab³onowskich nigdy
nie by³o konfesjona³u bp. Kiernickiego, Sta³ tam
czasowo konfesjona³ z kaplicy w. Józefa. A konfesjona³ bp. Kiernickiego stoi jak sta³ przy kaplicy
Z³otej  Najw. Sakramentu. To tam wieszano
stu³ê, portret i dawano kwiaty. Niech wiêc Pan
lepiej popyta siê, zanim napisze inne g³upstwo.
Wiêcej skromnoci!
Maria... (nazwisko nieczytelne, kartka czêciowo oberwana. Ze zdenerwowania?)

No có¿, mocno powiedziane. Mimo to
dobrze pamiêtamy ów konfesjona³ z portretem, stu³¹ i kwiatami, stoj¹cy d ³ u g o naprzeciw pomnika abpa Bilczewskiego.
Czekamy na dalsze listy. Z pozdrowieniami
Redakcja

W nastêpnym numerze:
O in¿ynierach  profesorach, dyrektorach, architektach v O panoramie plastycznej Lwowa v Poci¹giem do Wiednia v Lwów i Jaros³aw v Wiadomoci
64

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

ERRATA

Przedziwny b³¹d wkrad³ siê do notki biograficznej p. dr. Janusza Kamockiego, autora
artyku³u o ceramice huculskiej w CL 1/02 (s. 27): jako Jego drugie imiê podalimy: Eugeniusz, co nie ma ¿adnego zwi¹zku z rzeczywistoci¹. Powinno byæ: Janusz Maria Kamocki. Pan dr Kamocki traktuj¹c to z humorem zauwa¿y³, ¿e niepotrzebne by³y tylko dwie
pierwsze litery tego imienia: eu! Bardzo przepraszamy, Panie Doktorze!
Drugi dotkliwy b³¹d pojawi³ siê w artykule o Zaleszczyckich baronach w tym samym numerze na s. 13, wiersz 18 od do³u: ojciec Augusta (Turnaua) to oczywicie Józef Turnau, a nie
Brunicki. Tak zreszt¹ wynika z kontekstu, tylko nazwisko zosta³o mylnie dopisane przy przepisywaniu na komputerze. Autorkê artyku³u pani¹ prof. El¿bietê Turnau bardzo przepraszamy.
I trzeci na s. 43: w Notatkach, wiersz 14 od do³u: gubernator Lwowa domaga siê
oczywicie realizacji polecenia prezydenta Kuczmy, a nie Kujbidy. Ten drugi (mer) jest
w³anie przeciwny.
Ju¿ dawno nie by³o tylu byków! Wyrozumia³ych Czytelników te¿ prosimy o wybaczenie.
Poprawimy siê (do nastêpnego razu)!
PROBA
Poszukuje siê III tomu pt. LISTY PASTERSKIE I MOWY OKOLICZNOCIOWE
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (wydane we Lwowie ok. r. 19081910).
Ewentualn¹ wiadomoæ prosimy kierowaæ na nasz adres:
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i KP-W, 31-111 Kraków, ul. Pi³sudskiego 27
Na I stronie ok³adki: Panorama Drohobycza, akwarela Feliksa Lachowicza.
Z lewej gotycki koció³ parafialny

Czasopismo Oddzia³u Krakowskiego
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich2
Redaguje zespó³: Andrzej Chlipalski (redaktor naczelny), Barbara Kocik, Janusz M. Paluch
Rada Redakcyjna: Andrzej Chlipalski, Barbara Cza³czyñska, Ireneusz Kasprzysiak, Barbara Kocik,
Romana Machowska, Janusz M. Paluch, Krystyna Stafiñska, Irena Suchanek, Maria Taszycka,
Marta Walczewska
Adres redakcji: Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
31-111 Kraków, ul. Pi³sudskiego 27
Informacje o prenumeracie: Romana Machowska, tel. (12) 637-13-21
Sk³ad i ³amanie: FALL, Kraków, tel. (12) 413-35-00, 294-15-28, e-mail: fall@inetia.pl
Druk: Poligrafia Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarów, 31-015 Kraków, ul. Pijarska 2
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nades³anych materia³ów, a tak¿e wprowadzania ródtytu³ów. Artyku³ów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Copyright by Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Oddzia³ w Krakowie

S³owo od Redakcji
DOKUMENTOWAÆ HISTORIÊ
Felieton
Barbara Cza³czyñska
FELIETON W KOLORZE ZIELENI
Marta Walczewska
ZAKOÑCZENIE I POCZ¥TEK
Naszym zdaniem
Stanis³aw Sochaniewicz
NA ZAMÓWIENIE
ks. Marian Skowyra
ŒWIADKOWIE WIARY

II

1

2

5

6

APEL POLSKICH ORMIAN

11

SPRAWY JÊZYKA CI¥G DALSZY

12

Tadeusz Machl
Jan Pociej
MUZYK UTALENTOWANY

16

Rozmowy
Janusz M. Paluch
ROZMOWA Z ZYGMUNTEM KOLEND¥
Poezja
Ks. Pawe³ Heintsch
RODZINNEMU MIASTU
TYLKO DLA LWOWIAKÓW
Proza
Anna M¹czyñska-Bezr¹kowa
WSPOMNIENIA Z KAZACHSTANU

20

25

26

Józef Juzwa
PRAWDA O SZOSIE ZALESZCZYCKIEJ (2) 32
Maria Zawistowska
LWOWSKI HISTORYK PRAWA

35

Sylwetki
Barbara Barta
£UCJA CHAREWICZOWA
Maksymilian Jamnicki
BRACIA ARTYŒCI

37
37

Z tamtej strony
W STRYJU
WYDARZENIA

38
39

S³ownik geograficzno-historyczny
Maria Taszycka
HALICZ K SUKIEL K ŒNIATYN
K T£UMACZ

39

Polacy z Polakami
MÓWI PROFESOR STELMACHOWSKI
KARTA POLAKA

40
40

W Krakowie i dalej
Z£OTE ODZNAKI
PODZWONNE DLA PRZEKROJU
NOTATKI

42
43
44

KulturaKNauka
Andrzej Chlipalski
DZIESIÊÆ LAT INWENTARYZACJI
Maria Chechliñska
PROF. GRYGLEWSKI UHONOROWANY
Aldona Duch
P£YTA W ŒWIRZU URATOWANA
KRONIKA

45
46
47
48

Ksi¹¿kiKCzasopisma
Maria Jordan, Marek Wenecki
NOWE KSI¥¯KI
Kazimierz Selda
P£AJ ZNACZY ŒCIE¯KA
Jaros³aw Marczuk
WERTUJ¥C WYDAWNICTWA

58

Naszym zdaniem
Ireneusz Kasprzysiak
SK¥D ICH RÓD

59

Listy

63

50
57

