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REDAKCJI
OD
S£OWO

WIOSNA
Wiosna. Z nowymi si³ami przygotowujemy siê do Nowego Wieku, który nadejdzie za
kilka miesiêcy (czas szybko leci!). Nowe si³y zebra³o tak¿e Towarzystwo Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich  rozpoczê³y siê nowe kadencje zarz¹dów
wszystkich szczebli, które ju¿ zakrelaj¹ sobie plany na nastêpne lata  na pewno inne,
ni¿ n a s z e odchodz¹ce stulecie. wiat i Europê czekaj¹ wielkie zmiany, o których siê
nawet nie ni. Musimy dopilnowaæ, by te zmiany by³y dla nas korzystne, ale póki co trzeba
siê uporaæ z paroma dokuczliwociami.
Zarazem trzeba promowaæ to, co dobre, godne, optymistyczne. Nasza redakcja zwróci³a siê do Zarz¹du G³ównego TMLiKPW o zwo³anie II Spotkania Prasy Po³udniowoKresowej (pierwsze odby³o siê w Krakowie w 1994 r.). Trzeba porozmawiaæ, w³anie
teraz, u progu nowej kadencji, zastanowiæ siê nad wieloma wyzwaniami, które nios¹ nam
nowe czasy.
* * *
Tê rozmowê z Czytelnikami, która otwiera ka¿dy numer, prowadzimy ju¿ od ponad
roku. Jest chyba czytana, bo myli w niej zawarte odbijaj¹ siê w listach Czytelników, i nie
tylko: oto w Gazecie w Krakowie (z 3 lutego) zacytowano doæ obszernie i sympatycznie
kilka zdañ, wyjêtych ze S³owa od Redakcji z CL 4/99  tego numeru, który powiêcilimy
polskiej inteligencji twórczej Lwowa doby obecnej (pokazano nawet ok³adkê tego numeru). Ale mi³y redaktorek, który nas zauwa¿y³ (a mo¿e redaktorka?) pisze parokrotnie
Cracovia leopolis  tak, przez ma³e l. Nie wie co to znaczy Leopolis? Chyba teraz ju¿
musi wiedzieæ, bo inna zapewne osoba, która doda³a na koñcu notkê o kwartalniku,
napisa³a prawid³owo, a on  miejmy nadziejê  przeczyta³. Czyli nadal uczymy siê na
b³êdach, a nie w szko³ach.
Chocia¿  b¹dmy sprawiedliwi. Na wystawê o Cmentarzu Orl¹t, która by³a eksponowana w Krakowie w styczniulutym tego roku, przychodzi³o sporo m³odzie¿y i dzieci.
Zapytalimy dwie dziewczynki z IVV klasy, sk¹d siê o tej wystawie dowiedzia³y. Z prasy,
a mo¿e z plakatu, który do wielu szkó³  raczej liceów  skierowalimy? Nie  od naszej
pani, na lekcji historii  wyjani³y uczennice. Mi³o by³o to us³yszeæ.
A swoj¹ drog¹  sk¹d wie cokolwiek ta m³oda zapewne pani? Chyba nie ze swojej
nauki szkolnej albo studiów. Mo¿liwoci jest parê: poprzez osobiste zainteresowanie,
czasem ze wspomnieñ rodzinnych. Ale co najbardziej prawdopodobne: z prasy! W tej
sprawie na pewno wiele zawdziêczamy  paradoks!  nacjonalistycznym oszo³omom,
tym wszystkim Hawryszkiewiczom, Hni³kom, Szkilom etc.
Najwiêcej szkody swojemu pañstwu zrobi³y w oczach Polaków  czasem nastawionych
do Ukraiñców ¿yczliwie, a przynajmniej obojêtnie  w³anie takie g³uptasy. Za to ministrem
kultury w Kijowie zosta³ Bohdan Stupko, Bohun z Ogniem i mieczem  ten chyba wiêcej
rozumie (rozmowê z nim przytoczy³a Gazeta Wyborcza). Mo¿e takich pojawi siê wiêcej?
Jestemy umiarkowanymi optymistami, czego i Czytelnikom ¿yczymy.
* * *
W tym zeszycie  jak corocznie w numerze drugim  najwiêcej piszemy o sprawach
kocielnych. Sporo uwagi powiêcamy, zgodnie z zapowiedzi¹, paskudnej polityce planowej depolonizacji Kocio³a rzymskokatolickiego za wschodni¹ granic¹. Ten temat
bêdziemy dr¹¿yæ nieustannie.
Drug¹ czêæ numeru powiêcamy in¿ynierom i technice  ju¿ trzeci raz w naszej
piêcioletniej historii na ten temat. Chyba s³usznie, prawda? Lwów i ca³a Ma³opolska
Wschodnia mia³y wielk¹ tradycjê techniczn¹: wspania³¹ Politechnikê, górnictwo, kolejnictwo i budowê mostów, architekturê, szybownictwo i lotnictwo. Profesorowie byli prezydentami i premierami. Jest siê czym pochwaliæ.
A mi³onicy geografii i krajoznawstwa znajd¹ w tym numerze co ca³kiem specjalnego: r z e k i. Tyle tych rzek, wielkich i ma³ych! Nie mog¹ odejæ w zapomnienie.
Czytelnicy powinni wybaczyæ, ¿e nie wszystkie has³a zosta³y równie wyczerpuj¹co opracowane, bo nie³atwo nam dotrzeæ do ród³owych materia³ów. Temat prosi siê o fachowca,
o profesjonalne studium z mnóstwem danych, mapek oraz fotografii. Zachêcamy!
Redakcja

FELIETON O PAMIÊCI
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le¿ to razy patrz¹c w telewizor widzimy znan¹ nam scenê: t³um zdesperowanych ludzi z resztkami swojego dobytku, byle jak ubrany i zewsz¹d upatruj¹cy
nowego nieszczêcia. To ludzie wygnani przez wojnê, biedê i wszechobecnego wroga
ze swoich siedzib i szukaj¹cy gdzie na wiecie ratunku. Pisz¹c, ¿e scena ta jest
znana nam (to znaczy ludziom ze wschodu) nie mylê siê. Ilu¿ to z nas sta³o tak
w t³umie przekraczaj¹cym granicê, udaj¹cych siê w niewiadome, uciekaj¹cych przed
groz¹ codziennego ¿ycia i, trzeba to powiedzieæ, niezbyt ochoczo witanych w nowych
siedzibach. Strachem napawa³o nas wszystkich: s¹siad donosiciel, ¿o³dak mog¹cy
w ka¿dej chwili podrzeæ zebrane z trudem dokumenty, urzêdnik wymawiaj¹cy swoje
niet. Nie by³o przy tym kamer telewizyjnych, a nawet wcibskich dziennikarzy,
dopytuj¹cych siê sk¹d jestemy i gdzie d¹¿ymy.
Byæ mo¿e nasza pamiêæ o tamtych dniach trochê przyblak³a, zamaza³a siê wraz
z nowymi prze¿yciami i innymi ju¿ zagro¿eniami. Ale za to wraca stale wraz ze
wspomnieniami porzucony kraj. Ulica, dom, wie. Kolor ziemi i nieba. Smak jedzenia. Koció³ niedzielny. Park, w którym chowalimy siê za drzewami. Ka¿demu
z nas co innego przypomina siê we nie. I dlatego stale zbieramy kawa³ki tego
porzuconego ¿ycia, tak jak zbiera siê kawa³ki ceg³y z rozbitego domu i uk³ada
mozolnie w now¹ ca³oæ. Byæ mo¿e robimy rzeczy niepotrzebne nikomu, a byæ mo¿e
ratujemy przed zag³ad¹ to, co zosta³o nam podstêpnie odebrane. Mylê, ¿e raczej ta
druga myl przywieca nam w naszych trudach zachowania pamiêci. Bo przecie¿
pamiêci nikt nam odebraæ nie mo¿e.
Barbara Cza³czyñska

Ksi¹dz Andrzej Rams nades³a³ nam ze Strzelczysk na Wielkanoc taki oto list:
Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem
Jezus
Moi Drodzy!
Nadzieja, choæ niektórzy nazywaj¹ j¹ matk¹ g³upich, jest si³¹, która prowadzi nas
przez ¿ycie. Nadzieja chrzecijañska, choæ niektórzy mówi¹, ¿e Chrystus nie zmartwychwsta³, jest wielk¹ si³¹, która nadaje sens naszemu dzia³aniu.
¯yczymy, aby obecne wiêta Paschalne, prze¿ywane w Roku Jubileuszowym
2000, umocni³y Wasz¹ Nadziejê niezwyk³¹ wieci¹, ¿e Pan rzeczywicie zmartwychwsta³ i ukaza³ siê Szymonowi.
Ubogaceniem tych ¿yczeñ niech bêd¹ wyrazy naszej wdziêcznoci oraz modlitewnej pamiêci za wszelkie przejawy pomocy i ¿yczliwoci, jakiej od Was dowiadczamy.
W tym numerze zamieszczamy rozmowê z ks. Andrzejem Ramsem

Ireneusz Kasprzysiak

Fotografia Matki Boskiej Sokalskiej na ok³adce

RÊK¥ ANIELSK¥ WYMALOWANY
W krakowskim klasztorze oo. Bernardytówk¹, wydrukowan¹ nak³adem oo. Bernarnów od lat czterdziestu przebywa Cudowny
dynów w Sokalu. Najwyraniej obraz zosta³
Obraz Matki Bo¿ej Sokalskiej. W CL 2/97
dok³adnie odnowiony: ³atwo to spostrzec
tak na ten temat pisa³a M.T. [Maria Taszycw ods³oniêtych, widocznych jego partiach 
ka]: Obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem,
w twarzach i d³oniach Matki i Dziecka. Reszwg tradycji namalowany w 1392 r. przez
tê obrazu w ca³oci przykrywa brokatowa,
Jakuba Wê¿yka na wzór obrazu Matki
haftowana i kameryzowana sukienka.
Boskiej Czêstochowskiej, sp³on¹³ w po¿aSukienki na obrazie sprzed wojny i obecrze w 1843 r. Zosta³ odtworzony na p³ycie
nym te¿ ró¿ni¹ siê zasadniczo miêdzy sob¹:
miedzianej przez Jana Kantego Myszdawna by³a dodatkowo obwieszona wotami.
kowskiego i powiêcony
Datowanie jednak obecw 1848 r. Wywieziony z Sonej sukienki na 2. æwieræ
kala, pocz¹tkowo przeXVIII w. (Katalog Zabytków
chowywany by³ w Le¿ajSztuki w Polsce) jest uzasku, a nastêpnie przeniesadniona jedynie wówsiono go do krakowskiego
czas, gdy siê uzna, i¿ zoklasztoru oo. Bernardynów
sta³a
ona
wykonana
i umieszczono w ma³ej ka(wspó³czenie) ze starej,
pliczce za zakrysti¹ kozabytkowej materii.
cio³a.
Tyle o samym obrazie
Mo¿na do tego dodaæ,
i jego wygl¹dzie. Celem
¿e w roku 1724 pierwotny
mojego artyku³u jest naobraz zosta³ ukoronowany
tomiast ukazanie genezy
przez arcybiskupa lwowtego¿ wizerunku Maryi 
skiego Jana Skarbka 
w opowieci-legendzie...
jako trzeci w Polsce korosprzed 260 lat. Otó¿ nienowany wizerunek maryjdawno wpad³a mi w rêce
ny (po czêstochowskim
doæ niezwyk³a ksi¹¿ka
i kodeñskim). Trzeba natoo bardzo d³ugim, icie bamiast zdementowaæ mylrokowym tytule: Morze £an¹ datê jego powstania  Koció³ bernardyñski w Sokalu. Stan ski Boskiej, które Pan
prze³om XVI i XVII w.  po- przedwojenny
BÓG w Koronie Polskiey
wtarzan¹ uparcie w kolej[...] co dzieñ obficie wylenych opracowaniach, i to nawet przez powa. Jej autorem jest siedemnastowieczny
wa¿nych autorów. Jest to oczywiste niepopisarz Piotr Hiacynt Pruszcz, a zosta³a ona
rozumienie, skoro pierwotny obraz spali³ siê
powtórnie [drugie wydanie] Roku P. 1740
wraz z ca³ym wyposa¿eniem kocio³a Berprzedrukowana, w Krakowie w Drukarni
nardynów w Sokalu w gronym po¿arze 1843
Akademickiey. W ksi¹¿ce opisane s¹ ró¿roku.
ne miejsca  sanktuaria; ukazuje tak¿e teoW maleñkiej kaplicy Matki Boskiej Soriê powstawania cudownych obrazów Chrykalskiej codziennie odprawiana jest cicha
stusa i Jego Matki oraz dzia³anie £aski Bomsza w. w ró¿nych intencjach, a tak¿e
¿ej poprzez te wizerunki. Znajduje siê tam
udzielane s¹ ciche luby. Matka Bo¿a Pom.in. opowieæ o obrazie Matki Bo¿ej Socieszenia s³u¿y wiêc i pomaga ludziom, jak
kalskiej.
przed wiekami... Kaplica, z uwagi na swoje
Przytaczam tê ciekaw¹ opowieæ in extenbardzo skromne rozmiary, nie jest udostêpso, gdy¿ zosta³a ona napisana  jak ca³a
niona ogó³owi wiernych.
ksi¹¿ka  staropolszczyzn¹ doæ osobliw¹.
Dzisiejszy wizerunek Matki Bo¿ej SokalRoku 1394. Jakub Wê¿yk Malarz nie poskiej ró¿ni siê doæ istotnie od obrazu z czaledni, rodem Litwin, od Pana BOGA leposów przedwojennych, co wykazuje porówt¹ nawiedzony, lub uczyni³ do Obrazu Naynanie wspó³czesnego zdjêcia ze star¹ poczwiêtszey PANNY na iasn¹ Górê Czêsto-
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chowsk¹, ten gdy wype³ni³, wzrok utracony
otrzyma³; a usi³ui¹c wdziêcznoæ wdziêcznoci¹ nagrodziæ, postanowi³ u siebie, do
domu powróciwszy, Obraz takowy, któremu
siê dobrze przypatrzy³, odmalowaæ, a tak
chc¹c przedsiêwziêcie y lub swóy wykonaæ, nagotowa³ tablicê, y odrysowa³ go,
a gdy pilnie swemu siê odrysowaniu y rzetelnie przypatrowa³, postrzeg³ ¿e siê mu nie
zdarzy³o, umyli³ podi¹æ drugi raz drogê do
Czêstochowy dla doskonalszego uznania
Obrazu, aby w czym nie pob³¹dzi³; któr¹
drogê odprawiwszy, a z chêci¹ wielk¹ zamys³owi swemu dosyæ uczyniæ pragn¹c, znowu Obraz odrysowa³, ale y ten wtóry raz gdy
siê mu nie zda³, potrzecie wzi¹wszy swoie
instrumenta y farby, szed³ do Czêstochowy,
chc¹c go tam doskonale wymalowaæ,
a w domu swoim mieæ. Tê drogê gdy wykona³, y z wielk¹ radoci¹ powróci³ do domu
z odrysowanym Obrazem, wbieg³ do mieszkania swego, w którym by³ tablicê nañ zostawi³, a¿ tam znalaz³ ju¿ gotowy, y wiece
gorai¹ce przed nim, zdumia³y y przelêk³y
pad³ na ziemiê, niewiedz¹c co siê dzia³o;
w tym us³yszy g³os taki: Twoia chêæ ku Przenaywiêtszey PANNIE, MATCE BO¯EY, wielce siê podoba³a PANU BOGU, przeto¿ Obraz, który pragn¹³ wymalowaæ, rêk¹ Anielsk¹ wymalowany, wemiy, a w Miasteczku
Sokalu postanów go w Kociele, co on zaraz
wykona³. Przy którym dobrodzieystwa wielkie Pan BÓG, przez przyczynê swey MATKI,
ludziom czyni. Albowiem zaraz tego¿ czasu
od Tatarskich r¹k wielu ludzi, y ognia gwa³townego wybawi³. Ten Obraz iest teraz pod
stra¿¹ Zakonników wiêtego Franciszka, de
Observantia. Ex Metrica corundem, [znak
nieczytelny] Patre Juslino Ordinis Praed: discursu super Virgo veneranda in Litanijs.

Widok klasztoru Bernardynów w Sokalu od strony
miasta, przez Bug

Eugeniusz Tuzow Lubañski

CZY TRUDNO
BYÆ
POLAKIEM
W KOCIELE
Poni¿szy tekst jest przedrukiem
z Dziennika Kijowskiego nr 3 z lutego
1999 r. Autor porusza problem, który uwa¿amy za miertelnie niebezpieczny nie
tylko dla polskoci, utrzymanej wbrew przeladowaniom przez naszych oddzielonych
Rodaków  za Zbruczem przez dwa wieki, a po tej stronie Zbrucza przez ponad
pó³ wieku. Widzimy równie¿ realne niebezpieczeñstwo dla tamtejszego Kocio³a rzymskokatolickiego, który pozbawiony swojej innoci, tak¿e zewnêtrznej, nie
ostoi siê wobec agresywnej, przygniataj¹cej, rusko-bizantyjskiej wiêkszoci.
Gdyby nie Koció³ rzymskokatolicki
na Ukrainie, nie wiem jakbym sobie radzi³ w bezpardonowej rzeczywistoci
ukraiñskiej. Chodzi oczywicie o sferê
duchow¹.
Na pocz¹tku lat 90., jak tylko zaczêli
przyje¿d¿aæ do Kijowa kap³ani z Polski, to
wiat dla mnie jakby siê odmieni³. Koció³
oprócz tego, ¿e zawsze by³ Domem Chrystusowym, sta³ siê dla mnie równolegle
Domem Polskim.
Do dnia dzisiejszego pamiêtam ¿arliwe kazania franciszkanina o. Ludwika, g³oszone po polsku w zrujnowanym kociele
w. Aleksandra w Kijowie. S³owo Bo¿e
mówione ¿yw¹ polszczyzn¹ zmienia³o moje
szare wegetowanie. Zarazem kap³ani z Polski jakby przybli¿ali mi Kraj, za którym wtedy tak bardzo têskni³em.
By³em szczêliwy, bo by³em wiadkiem
odrodzenia Kocio³a i odrodzenia S³owa
polskiego na ruinach imperium sowieckiego. Koció³ rzymskokatolicki zacz¹³ dzia³aæ legalnie na Ukrainie. Du¿o wnieli
ksiê¿a z Polski w kszta³towanie parafii. Byli
wyrozumiali i inteligentni. Niejeden z nich
w Polsce pracowa³ w o wiele lepszych
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warunkach ni¿ na Ukrainie. By³em wdziêczny kap³anom polskim, ¿e czêsto wyrzekaj¹c siê nawet rzeczy elementarnych, pomagaj¹ odrodziæ Koció³ rzymskokatolicki
na Ukrainie. Polak w tym Kociele zajmowa³ swoje dostojne miejsce.

Ale minê³o parê lat

i skoñczy³ siê okres euforii. Gdy Koció³ na
Ukrainie bardziej twardo stan¹³ na nogach,
kap³ani z Polski zaczêli z dystansem ustosunkowywaæ siê do Polaków. Wiêkszoæ
ksiê¿y nauczy³a siê jêzyka ukraiñskiego.
Siostry zakonne w kociele zaczê³y mówiæ
przewa¿nie po ukraiñsku. Katechizacja
dzieci, w tym i z rodzin polskich, jest teraz
przeprowadzana w Kijowie tylko w jêzyku
ukraiñskim. Koció³ ³aciñski ca³¹ par¹
pêdzi ku Ukraiñcom, którzy nigdy nie byli
wiêkszoci¹ w wyznaniu rzymskokatolickim. Nawet w administracji prezydenta
Ukrainy nie wprowadza siê w tak szalonym
tempie jêzyka ukraiñskiego, jak siê to robi
w Kociele.

Dlaczego tak siê dzieje?

Ksiê¿a t³umacz¹ to tym, ¿e Polacy na Ukrainie nie w³adaj¹ jêzykiem polskim. Dlatego w kociele musz¹ g³osiæ Ewangeliê
w jêzyku zrozumia³ym, a takim jest ukraiñski. Jest w tym trochê prawdy, ale i du¿o
przesady. Bo i do znajomoci jêzyka
ukraiñskiego te¿ mo¿na mieæ pewne
zastrze¿enia. Wystarczy wyjæ w Kijowie
z kocio³a na ulicê, by przekonaæ siê jak
czêsto s³yszy siê mowê ukraiñsk¹. Ale to
ju¿ inny temat.
Kilka lat temu, gdy ksi¹dz Stanis³aw
Szyrokoradiuk zosta³ wywiêcony na biskupa, w wywiadzie dla DK [Dziennika Kijowskiego] wyranie powiedzia³, ¿e w Kociele musi byæ równowaga miêdzy liturgiami
po polsku i po ukraiñsku. Gdyby ta obietnica siê spe³ni³a, to nie pisa³bym dzisiaj
tego artyku³u. A piszê dlatego, ¿e uwa¿am,
¿e Polacy w swoim Kociele s¹ spychani
na margines. Mo¿na to t³umaczyæ ró¿nie.
Sami s¹ winni  bo s¹ bierni, s³abo znaj¹
jêzyk polski. Dlatego zmniejsza siê liczba
nabo¿eñstw po polsku.
Trudno mi powiedzieæ czy za tymi t³umaczeniami stoj¹ prawdziwe realia, bo
przedmiot jest zbyt delikatny. Ale trzeba te¿
nie zapominaæ, który z narodów pierwszy
ukarano za swoj¹ wiarê katolick¹ na Ukrainie. Przypomnijmy sobie choæ trochê najnowsz¹ historiê.
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Wierz¹cy Polacy z powiêceniem

stawali w obronie swoich wi¹tyñ w czasie
akcji zamykania kocio³ów w latach 30.
Przytoczê parê fragmentów z wydanej niedawno ksi¹¿ki tarnopolskiego historyka
Henryka Stroñskiego pt. Represje stalinizmu wobec ludnoci polskiej na Ukrainie.
Przez parê lat w Kijowie próbowano
przej¹æ koció³ w. Miko³aja. Na pocz¹tku
zosta³ ob³o¿ony wielkim podatkiem, który
systematycznie podnoszono, a wród mieszkañców dzielnicy zbierano podpisy pod
petycj¹ o przekazanie katolickiej wi¹tyni
na cele kulturalne. Zamiar ten jednak nie
powiód³ siê  wierni, nie bez pomocy finansowej konsulatu polskiego, obronili
koció³ przed zamkniêciem, a w³adze nie
potrafi³y zmusiæ Polaków do sk³adania
podpisów pod petycj¹.
Pod koniec roku 1933 instruktorzy rejonowego komitetu partii w S³awucie donosili, ¿e w ich rejonie nie by³o ju¿ ani jednego ksiêdza, a ludnoæ polska wci¹¿ demonstrowa³a przywi¹zanie do religii. Polacy swoje dzieci chrzcz¹, a ukraiñskie dzieci
w przewa¿aj¹cej masie ju¿ nie chrzcz¹.
Polskie dzieci wioz¹ 100 i wiêcej wiorst, po
to tylko aby spe³niæ ten obrzêd.

Jaki bêdzie Koció³ na Ukrainie

na prze³omie tysi¹cleci, zale¿y nie tylko od
osób duchownych, ale i od wiernych wyznania ³aciñskiego. Wiem, ¿e Koció³ rzymskokatolicki jest powszechny i nie ma
dominuj¹cych akcentów narodowych. Ale
trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e po Soborze Watykañskim II Koció³ g³osi Ewangeliê
uwzglêdniaj¹c obyczajowoæ, tradycjê i jêzyk ró¿nych narodów.
Nie naprawiajmy tego, co ju¿ uczyni³
Pan Bóg. Nie róbmy z Polaków Ukraiñców,
a z Ukraiñców Polaków. Niech ka¿dy naród
ma swoje równe prawa do miejsca w Kociele rzymskokatolickim na Ukrainie. Aby
tylko nie by³o tak, jak powiedzia³ pó³¿artem
mój znajomy ksi¹dz:
Panie Gienku, wy, Polacy znaj¹cy jêzyk polski, z czasem wymrzecie i wtedy
Koció³ bêdzie ukraiñski.
EUGENIUSZ TUZOW-LUBAÑSKI jest dziennikarzem, cz³onkiem redakcji Dziennika Kijowskiego, a ponadto prezesem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy na
Ukrainie (powsta³o w 1998 w Kijowie).

Krystyna Rostocka

NIE£ATWO BYÆ POLAKIEM
Wstrz¹saj¹ce potwierdzenie powy¿szej wypowiedzi p. Eugeniusza TuzowaLubañskiego znalelimy w Biuletynie
Wspólnoty Polskiej 10/99. Oto cytat z artyku³u K. Rostockiej (Opole) pt. Podró¿ po
Ukrainie. Tytu³ fragmentu pochodzi od
redakcji.

[...] Odwiedzamy Dunajowce na Podolu [za Zbruczem  przyp. red.]. Zastajemy tu
nowego proboszcza, przyby³ego spod
Augsburga w Niemczech, który z du¿ym
zapa³em kontynuuje dzie³o ks. Józefa Czopa. Ogrodzi³ ju¿ plac wokó³ kocio³a i stary
katolicki cmentarz. Planuje odnowienie
zachowanych nagrobków. Tê zapowied
przyjmujemy z ulg¹, pamiêtaj¹c wiele zniszczonych w ostatnich latach nagrobnych p³yt,
pomników i innych pami¹tek polskich,
a zw³aszcza pobliskie Ho³ozubiñce. Zebrana tam przez ks. Marka Bzinkowskiego
kolekcja starych ksi¹¿ek religijnych i dewocjonaliów, gromadzonych przez lata
i wieki w rodzinach katolickich, a nastêpnie powiêcona przez bpa Marcjana Trofimiaka, zosta³a zniszczona przez przyby³ego z Polski ks. Grzegorza.
Jak¿e zró¿nicowany jest stosunek osób
duchownych, zw³aszcza przyby³ych z Polski, do rodaków, którzy zachowali wiadomoæ swoich polskich korzeni, wiarê ojców, lecz nie zawsze dobr¹ znajomoæ
jêzyka polskiego. Nie³atwo jest byæ Polakiem na Ukrainie, zw³aszcza w sytuacji,
gdy nasi rodacy nie znajduj¹ wsparcia
w parafii, w kociele, u ksiê¿y i sióstr, którzy przybywaj¹ z Macierzy. Wówczas ich sytuacja staje siê szczególnie trudna.

Czy wynika to z nik³ej wiedzy historycznej, czy te¿ z osobliwego pojmowania misyjnej roli wykszta³conych w Polsce, przewa¿nie m³odych ksiê¿y i sióstr, którzy okrelaj¹
mianem Ukrainiec ka¿d¹ osobê urodzon¹ na Ukrainie, nie zwracaj¹c uwagi na jej
pochodzenie. Niektórzy  jak nam mówiono  wymagaj¹ nawet, aby dziecko nauczone przez babciê modlitw po polsku,
uczêszczaj¹c na katechezê, nauczy³o siê
tych samych modlitw po ukraiñsku. [...]
Na postawione przez nas pytanie, czy
w Dunajowcach znajdzie siê osoba, która
zaopiekuje siê dzieciêcym zespo³em wokalnym Maki, który powsta³ w ub. roku z inicjatywy chórzystów z Wroc³awia i Opola [...],
siostra Krystyna odpowiedzia³a, ¿e uczy
dzieci piewu, ale tylko po ukraiñsku [...].

No tak, mo¿na powiedzieæ  oszo³omy,
ludzie, których nie staæ na samodzielne mylenie. Bo przecie¿ sami tego nie wymylili,
kto ich tak pouczy³. Z jakich uczelni wyszli?
A ca³kiem na marginesie zwróæmy uwagê, ¿e
Dunajowce le¿¹ w diecezji kamienieckiej, w której biskupem pomocniczym by³ do niedawna
 zanim przeszed³ do Lwowa  bp Padewski.
Nic wiêc dziwnego...
Obszerny artyku³ o próbach depolonizacji
Kocio³a na Wschodzie opublikowa³a równie¿
Myl Polska w swoim comiesiêcznym dodatku Myl Polska o Kresach nr 1/2000.
Do tych spraw bêdziemy wracaæ, tym bardziej, ¿e coraz bardziej daj¹ one znaæ o sobie
równie¿ na obszarze geograficznie nam bli¿szym. Episkop Padewkij nie pi...
A. Ch.

A pel Pisarki
Przygotowujê biografiê Zbigniewa Herberta. Poszukujê osób,
które go zna³y, zw³aszcza ze Lwowa i z Krakowa lat powojennych
(19441948), a tak¿e wszelkich zwi¹zanych z Nim wiadectw
(dokumentów, fotografii, listów). Wiadomoci proszê kierowaæ na
adres:
Joanna Siedlecka
01-678 Warszawa, ul. E. Stachury 3
tel. (022) 833 84 02
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WIERSZE

Tadeusz Zaleski-Isakowicz

Pamiêci Ojca, który wygnany z rodzinnego Podola,
ca³e swe ¿ycie powiêci³ ratowaniu kultury Kresów

FIGURKA WIÊTEGO ANTONIEGO
Przy drodze wylotowej do Korociatyna
sta³a figurka wiêtego Antoniego
postawiona przez mego pradziadka
jako wotum dla swego patrona
Obali³ j¹ komsomolec Anton z Zadarowa
przejêty ateistycznym wyk³adem
Jego ojciec wraz z dwoma innymi
zak³u³ wid³ami pana Gociñskiego
po wojnie zosta³ traktorzyst¹
w ko³chozie S³oneczna Przysz³oæ
Widzia³em tê figurkê na dnie rowu
i grób polskiego nauczyciela
i kombajn obs³ugiwany
przez starego cz³owieka
Nie zobaczy³em tylko Antona
pad³ w pó³nocnym Afganistanie
od kul muzu³mañskich powstañców

TRANSPORT NA WSCHÓD

(w 60. rocznicê deportacji na nieludzk¹ ziemiê  red.)
Dlaczego?  nie pytaj
na nagich dêbach pojawi³ siê szron
poci¹g odje¿d¿a
wagony bez okien zawioz¹ nas
za Zbrucz i Don
szlakiem powstañców
drog¹ odmro¿onych r¹k
trzydziesty pierwszy
szeædziesi¹ty trzeci
a teraz czterdziesty
kolejny zimowy rok
Wiersze przepisane z broszurki
wydanej w drugim obiegu przez
Wydawnictwo Rota, Kraków 1985
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Ks. TADEUSZ ZALESKI-ISAKOWICZ,
ur. 1956 w Krakowie, tam¿e studia
na PAT. W czasach komunistycznych
za swój udzia³ w dzia³alnoci niepodleg³ociowej zosta³ kilkakrotnie
pobity przez nieznanych sprawców. W r. 1987 za³o¿y³ i prowadzi
nadal Schronisko dla Niepe³nosprawnych im. Brata Alberta w Radwanowicach k. Rudawy. Pisze wiersze.

ANDRZEJEM
RAMSEM
rozmawia Anna Kostecka
I wys³a³ ich, aby g³osili królestwo Bo¿e....
£k, 9,2
Strzelczyska oddalone s¹ od Mocisk
o 4 km na po³udnie. Jest to polska wie,
któr¹ obecnie zamieszkuje 130 rodzin 
ok. 650 Polaków. Jest tam teraz koció³,
plebania, stolarnia, polska szko³a pocz¹tkowa, sklep i klub. 90% ludnoci jest na
bezrobociu, gdy¿ wszyscy pracowali w fabryce telewizyjnej, która zbankrutowa³a.
Teraz ¿yj¹ dziêki gospodarce domowej
i pracy na roli.
Ksi¹dz Andrzej Rams przyjecha³ do
Strzelczysk dziewiêæ lat temu. Wczeniej
otrzyma³ ju¿ pozwolenie na wyjazd do
Afryki w celu g³oszenia tam S³owa Bo¿ego. W ostatniej chwili zosta³ odwo³any
przez swojego biskupa i skierowany do
Strzelczysk, gdy¿ tam zabrak³o duszpasterza.

Czy ksi¹dz wiedzia³ co o tych terenach, o tej wsi, w której mia³ siê zatrzymaæ? Jakie wra¿enie wywar³a ona na
ksiêdzu?
W 1991 roku przywióz³ mnie do Mocisk ksi¹dz W³adys³aw Ziober. Stamt¹d
udalimy siê do Strzelczysk. By³em do g³êbi serca poruszony, gdy us³ysza³em, ¿e tutaj
jest du¿o Polaków, a jeszcze bardziej zaskoczony tym, ¿e wie, w której mia³em
pracowaæ, jest polska. Do niedawna to ukrywano i nie wspominano o Polakach na
terenie by³ego ZSRR. Po przyjedzie zapozna³em siê z histori¹ tej wsi i jej mieszkañców. Zamieszkiwa³o j¹ 113 rodzin, ok. 500
Polaków, by³a ukraiñska szko³a pocz¹tkowa, sklep i klub. Zasta³em po³o¿ony fundament pod koció³.
W owym czasie msze wiête prowadzone by³y w kaplicy wykonanej z ceraty. Po
jakim czasie przez czyj¹ nieostro¿noæ
spali³a siê, wiêc zabrano siê do za³o¿enia
fundamentu. Po dwóch latach pobytu tam
ks. Andrzeja koció³ ukoñczono i powiêcono. Jest to Dom Bo¿y pod wezwaniem
Najwiêtszego Serca Jezusa i Maryi Pan-

ny. Po krótkim czasie zbudowano plebaniê, gdzie dzieci przychodz¹ na katechezê.
Czêsto organizowane s¹ kilkudniowe spotkania, ogniska, czuwania z m³odzie¿¹, równie¿ z s¹siednich parafii. S¹ dla nich wy¿ywienie i noclegi.
Kto prowadzi katechezê? W jakich
jeszcze wsiach Ksi¹dz odprawia msze
wiête?
Sam prowadzê katechezê, czêsto te¿
wyje¿d¿am na g³oszenie misji do innych
parafii. Oprócz Strzelczysk nale¿¹ do mnie
Lipniki, Czy¿owice, Radenice, Krysowice
i Czyszki. Ka¿da z wymienionych wsi ma
swój koció³.
Co roku oko³o 150 dzieci wyje¿d¿a na
wakacje do Polski. Czêsto organizowana
jest pomoc charytatywna dla najbiedniejszych parafian.
W Krysowicach, 3 km na zachód od
Strzelczysk, wzniesiono sanktuarium,
dobrze znane wiernym z ró¿nych pañstw,
tak¿e zachodnich, i czêsto przez nich odwiedzane.
W osiemdziesi¹t¹ rocznicê od objawienia siê Najwiêtszej Panny Maryi, a mianowicie w 1997 roku, otrzymalimy zgodê

Na str. 30 zdjêcie nowego kocio³a w Strzelczyskach

Z ksiêdzem
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na wybudowanie sanktuarium w Krysowicach. Miejsce to zosta³o powiêcone i ju¿
od kilku lat wi¹tynia s³ynie z licznych pielgrzymek wiernych, nawet z Zachodu. W roku 1917 Maryja objawi³a siê oko³o 1500
rodzinom w tej okolicy. Przywieziono te¿
obraz Matki Boskiej Fatimskiej i od kilku lat
trwa peregrynacja tego obrazu.
Prawie ju¿ na wykoñczeniu jest dom
spo³eczny, który znajduje siê obok sanktuarium. Co tam bêdzie siê mieciæ?
Potrzebuje on jeszcze sporo pracy
wewn¹trz budynku. Jest to dom o 1500 m2,
z czterema kondygnacjami: suterenami,
parterem i dwoma piêtrami. Bêdzie tam
pracownia krawiecka, w której dziewczêta
bêd¹ siê uczyæ szyæ, pomieszczenia dla
osób starszych, przede wszystkim samotnych; gabinet lekarski, pokoje dla goci
i pielgrzymów, dla m³odzie¿y, która bêdzie
przyje¿d¿aæ na ró¿ne spotkania lub czuwania. Bêdzie dla nich tak¿e wy¿ywienie.
Wszystkim tym zajmowaæ siê bêd¹ Siostry
S³u¿ebniczki l¹skie, które wkrótce przyjad¹. Obecnie s¹ trzy z nich  jedna dla nauczania krawiectwa, pozosta³e do prowadzenia domu i do pomocy chorym.
Czy z parafii Ksiêdza s¹ powo³ania
kap³añskie i zakonne?
Tak. Ze Strzelczysk dziesiêæ dziewczyn
posz³o do zakonu, wywiêcono ju¿ trzech
ksiê¿y, a czterech ch³opców uczy siê jeszcze w seminarium.
Przy kociele pracuje stolarnia. Ilu jest
tam zatrudnionych?
W stolarni pracuje piêciu miejscowych
stolarzy i dwóch uczniów uczy siê tego zawodu. Poza tym wiele osób pomaga przy
budowie nowego domu i przy innych jeszcze pracach.
Jak mo¿na wywnioskowaæ, prace te
poch³onê³y i poch³aniaj¹ sporo funduszy,
a przede wszystkim potrzebna jest tu
ogromna chêæ do tworzenia takich dzie³.
Tutaj pragnê mocno zaakcentowaæ, ¿e
najwa¿niejsi s¹ sponsorzy. Jak wiadomo,
ludnoæ miejscowa jest bezrobotna, bez
pieniêdzy. Dlatego fundusze pochodz¹
z ofiarnoci rodaków z Polski, g³ównie z misji, ale najwiêksza pomoc finansowa p³ynie z Niemiec. Mój kolega, jeszcze z czasów seminarium, obecnie jest duszpasterzem przy parafii w Niemczech. Stamt¹d
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przekazywana jest pomoc, ogromne rodki, tak¿e dla potrzeb miejscowej ludnoci.
Chcê tutaj dodaæ, ¿e wa¿ny jest ogromny trud i wk³ad Ksiêdza. Nie poprzestaj¹c
na kociele, plebanii i cmentarzu, dziêki
swemu powiêceniu i ubieganiu siê o fundusze, doprowadzi³ Ksi¹dz do powstania
nowych przedsiêwziêæ. W czasie pobytu
Ksiêdza wie odrodzi³a siê. Dawniej ludzie musieli przemierzaæ w spiekotê i s³otê kilka kilometrów, by uczestniczyæ we
mszy wiêtej w Mociskach, czy pogrzebaæ zmar³ych w Lipnikach. Teraz wszystko jest na miejscu.
Na samym pocz¹tku mego tutaj pobytu
zaprosi³em kilku ministrów z Polski, ¿eby
zobaczyli ówczesn¹ sytuacjê i wsparli nas
finansowo. Po zapoznaniu siê z realiami
us³ysza³em wypowied jednego z nich  ¿e
nie warto w tê wie inwestowaæ.
Byæ mo¿e dzi zmieniliby swoje zdanie, widz¹c wielkie przemiany we wsi. Ci,
którzy uwierzyli, zainwestowali i pomogli. Wie wygl¹da ju¿ inaczej, ludnoæ równie¿ od¿y³a, uwierzy³a, ¿e mo¿na ¿yæ lepiej. Czy ma Ksi¹dz jakie dalsze plany?
Du¿o chcia³oby siê jeszcze zrobiæ, ale
ma³o jest pieniêdzy. Wa¿nym zadaniem jest
zakoñczenie zaczêtej pracy. Na razie trzeba
wykoñczyæ dom spo³eczny. Na pocz¹tku
listopada jadê do Warszawy w sprawie
rozpoczêcia budowy polskiej szko³y podstawowej w Strzelczyskach. Planujemy tê
budowê na wiosnê, a z ni¹ s¹ zwi¹zane
wielkie wydatki.
Bóg zap³aæ za te s³owa.
Po zakoñczeniu rozmowy moje serce
skaka³o z radoci i jednoczenie z dumy
oraz wdziêcznoci, ¿e Bóg pos³a³ tego cz³owieka na tê ziemiê, by pomóg³ ludziom
w ich biedzie. Przypomnia³a mi siê znana
wszystkim pieñ:
Oto jest kap³an wielki
Którego w mi³oci swojej wybra³ Pan
Oby rós³ w pe³ni ³ask
Wród ludu swego.
Ks. ANDRZEJ RAMS, ur. 1958 w Porêbie Ma³ej
k. Nowego S¹cza. Ukoñczy³ Seminarium Duchowne w Tarnowie. Pracowa³ w parafiach
w Muszynie, Gorlicach, Tarnowie (koció³ MB
Fatimskiej), a od 1992 r. w Strzelczyskach
w archidiecezji lwowskiej.

Z profesorem
JERZYM
KOWALCZUKIEM
rozmawia Konrad Sura

uczelnie w kraju, nie myl¹c rezygnowaæ z ambicji zajêcia odpowiedniego
miejsca w nowej rzeczywistoci. Jednym z tych m³odych lwowiaków by³ mój
dzisiejszy rozmówca. Dla nadania rozmowie wiêkszej bezporednioci, proponujê u¿ywanie normalnej miêdzy nami
formy ty, gdy¿ ³¹czy nas znajomoæ
ponad piêædziesiêcioletnia.
Wspomnê tylko, ¿e poznalimy siê
we Lwowie w czasach smutnych i trudnych, o czym na pewno dowiemy siê
w dalszej czêci rozmowy.

* * *

W plejadzie polskich naukowców ludzie pochodzenia kresowego zajmuj¹
poczesne miejsce, tak jakociowo, jak
i ilociowo. O potêdze przede wszystkim lwowskiego rodowiska naukowego wiadczy fakt, ¿e po II wojnie wiatowej i ekspatriacji ze Lwowa naukowcy nasi, lwowianie, umo¿liwili utworzenie
kilkunastu nowych wy¿szych uczelni,
w tym najwa¿niejszych, takich jak uniwersytet we Wroc³awiu, politechniki we
Wroc³awiu, Gliwicach, Gdañsku i tak¿e
w Krakowie i in. Profesorowie lwowscy
zasilili kadry równie¿ innych uczelni
w Polsce.
M³odzie¿ lwowska, wychowana w atmosferze przedwojennej Polski, po prze¿yciach trzech okupacji i po ekspatriacji, zape³ni³a odbudowywane wy¿sze

Opowiedz na pocz¹tku o swoim rodowodzie kresowym i o podstawach wychowania obywatelskiego w Polsce miêdzywojennej, które ciê kszta³towa³y.
Urodzi³em siê w rodzinie lwowskiej.
Dziadek mój, Micha³ Kowalczuk, by³ cenionym architektem, profesorem Politechniki
Lwowskiej (wtedy Szko³y Politechnicznej),
w której prowadzi³ wyk³ady z zakresu historii sztuki. Ojciec mój, Edward, ukoñczy³
studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim i w tym okresie kiedy siê urodzi³em,
by³ sêdzi¹ w Kulikowie k. Lwowa, a matka
Jadwiga  nauczycielk¹ w szko³ach powszechnych w okolicznych miejscowociach. W Kulikowie przyszed³em na wiat.
Mogê wiêc powiedzieæ, ¿e znakomity chlib
kulikowski by³ moim pokarmem prawie
ju¿ od ko³yski. Potem przenielimy siê do
¯ó³kwi. Tam ojciec mój by³ naczelnikiem
s¹du grodzkiego do chwili przejcia na
emeryturê w po³owie lat trzydziestych.
Okres pobytu w ¯ó³kwi to moje lata ch³opiêce. Czasy te pamiêtam znakomicie i, jak
ka¿dy z nas, mylami wracam do tamtych
dni jak do okresu beztroskiego, okresu
wielu prze¿yæ, które na pewno ukszta³towa³y
moj¹ psychikê i postawê. Wp³yw ogromny
mia³a na mnie atmosfera miasta, jego
wielonarodowy charakter, a tak¿e pozycja
mego ojca w ¿yciu zawodowym i jego dzia³alnoæ spo³eczna. Zawsze imponowa³a
mi jego toga sêdziowska (niejednokrotnie
widywa³em ojca w jego gabinecie sêdziowskim, który przylega³ do naszego mieszkania w zamku ¿ó³kiewskim) i mundur sokoli, w którym zawsze wystêpowa³ na uroczystociach patriotycznych, sprawuj¹c
funkcjê naczelnika gniazda ¿ó³kiewskiego
Soko³a. Atmosfera rodzinna, oparta o najwy¿sze wartoci patriotyczne, wychowanie
religijne, a tak¿e wychowanie w szkole
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powszechnej, jakie uzyskiwalimy od
wspania³ych pedagogów, to wszystko
kszta³towa³o nasze charaktery. ¯ó³kiew by³a
miastem, które dzisiaj postrzegam jako
ma³¹ ojczyznê. Ale o tym mo¿e ju¿ przy
innej okazji. Dalsze moje losy to decyzja
Rodziców o przeniesieniu siê do Lwowa.
By³ rok 1938. Zamieszkalimy w willi mego
dziadka przy ul. Potockiego. Dla mnie to by³
okres du¿ych zmian. Musia³em przystosowaæ siê do nowego rodowiska, szczególnie w szkole redniej, XI Gimnazjum,
w którym podj¹³em naukê po uznaniu zdanego egzaminu wstêpnego jeszcze w ¯ó³kwi w tamtejszym gimnazjum im. S. ¯ó³kiewskiego. Od wybuchu II wojny wiatowej dzieli³ nas wtedy pe³ny rok; oczywicie
nie wiedzielimy, ¿e wojna wybuchnie, chocia¿ pewne przes³anki ku temu by³y. Ten
rok szkolny (1938/1939) to okres nowych
przyjani, ale i nowych wra¿eñ, jakie dla
ch³opca z prowincji wnosi³a atmosfera
Lwowa. Pamiêtam, ¿e natrafia³em na trudnoci w nauce w tym renomowanym gimnazjum, szczególnie w ³acinie. Gimnazjum,
kierowane wtedy przez dyrektora dra Stanis³awa Przedzieckiego, kontynuowa³o tradycje znanych lwowskich szkó³ realnych
(z okresu zaboru austriackiego) i szczyci³o
siê chlubnymi kartami z okresu I wojny 
Obrony Lwowa i wojny z bolszewikami.
Znajdowa³o to swój wyraz w wystroju pomieszczeñ wnêtrza budynku, a tak¿e
w umieszczeniu na fasadzie budynku od
strony ul. Zadwórzañskiej, Krzy¿a Obrony
Lwowa i tablicy powiêconej Nauczycielom i Uczniom poleg³ym pod Zadwórzem.
Te elementy, a nade wszystko wychowawcza dzia³alnoæ znakomitego grona pedagogicznego mia³y niew¹tpliwie zasadniczy
wp³yw na ukszta³towanie naszej postawy
patriotycznej i obywatelskiej. Sprawdzianem nabytych cech mia³a byæ w³anie zbli¿aj¹ca siê wojna.
Z takim baga¿em patriotycznym wszed³e w okres okupacji. Jak u³o¿y³y siê
losy rodziny za tzw. pierwszych bolszewików? Czy by³a represjonowana? Znamy dzi dok³adnie tryb i losy deportacji
sowieckich, jakie dotknê³y spo³eczeñstwo Kresów. W czterech akcjach wywózek, z lutego, kwietnia i czerwca 1940
oraz czerwca 1941, przesiedlono na
wschodnie obszary ZSRR oko³o 1 miliona osób, z tego ok. 550 tysiêcy z Ziem
Po³udniowo-Wschodnich II RP.
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To bardzo trudny i bolesny okres dla
naszej rodziny. Mój ojciec z baga¿em dzia³alnoci sêdziowskiej by³ ³akomym obiektem dla w³adzy sowieckiej. Jednoczenie
by³ wspó³w³acicielem willi, w której mieszkalimy. By³y to dostateczne i wystarczaj¹ce powody, aby ponieæ karê. Uniknêlimy deportacji na Syberiê (która dotknê³a
znakomit¹ wiêkszoæ czynnych prawników
 kolegów mego ojca, a tak¿e nauczycieli
XI Gimnazjum i moich licznych kolegów
szkolnych), ale w ówczesnych dowodach
sowieckich  paszportach rodzicom moim
wpisano za to tzw. paragraf 11. Powodowa³o to koniecznoæ opuszczenia Lwowa
i przeniesienia siê do miejscowoci odleg³ej o co najmniej 100 km od ówczesnej
granicy sowiecko-niemieckiej. Zamieszkalimy w Dawidowie k. Lwowa. Ta restrykcja w³adzy sowieckiej, skierowana g³ównie przeciwko inteligencji, spowodowa³a
wysiedlenie ze Lwowa wielu rodzin Polaków, koniecznoæ wyzbycia siê przez nich
maj¹tku ruchomego (niezale¿nie od powszechnej nacjonalizacji nieruchomoci),
zmiany trybu ¿ycia itp. Na pewno nie by³a to
restrykcja porównywalna z deportacj¹ na
Syberiê czy do Kazachstanu. Przynios³a ona
jednak olbrzymie straty moralne i materialne. Mylê, ¿e ta forma walki sowieckiej
w³adzy z narodem polskim powinna znaleæ swoje ród³owe opracowanie historyczne.
Ciekaw jestem, jak pamiêtasz szko³ê
sowieck¹? Co najbardziej bulwersowa³o
polsk¹ m³odzie¿ w zetkniêciu z narzucon¹ ideologi¹ i interpretacj¹ sowieck¹ polskich przedwojennych stosunków?
Z chwil¹ przesiedlenia nas do Dawidowa w 1940 roku zmuszony by³em przerwaæ
naukê w XI Gimnazjum we Lwowie, które
wtedy by³o ju¿ dziesiêciolatk¹ sowieck¹.
Mia³em to szczêcie, ¿e nauczycielami
w wiejskiej szkole by³y m.in. osoby, podobnie jak i nasza rodzina, obarczone restrykcjami paragrafu 11. Indoktrynacji sowieckiej tam nie by³o, chocia¿ pamiêtam, ¿e
dyrektorem szko³y by³ przedwojenny entuzjasta komunizmu, który jednak szkody
w naszych umys³ach nie poczyni³, mimo i¿
marzy³ o polskiej republice radzieckiej
(autentyczne!).
Po dwu latach ¿ycia pod s³oñcem
konstytucji stalinowskiej nast¹pi³a we
Lwowie okupacja niemiecka. Jak prze-

¿ylicie okres dostosowania do nowych
warunków?
W 1941 roku (czerwiec) powrócilimy
na krótko do Lwowa, do naszego mieszkania przy ul. Potockiego. Jak mo¿e pamiêtasz, dzielnica ta zosta³a przekszta³cona
na dzielnicê SS i policji niemieckiej (SS
und Polizei Wohnbezirk). Tak ju¿ na pocz¹tku okupacji niemieckiej zamieszkalimy przy ul. Króla Leszczyñskiego, trac¹c
znowu prawie ca³y dobytek. O nauce
w szkole nie by³o mowy. Podj¹³em pracê
w zak³adach energetycznych w charakterze goñca, a potem technika. Uczêszcza³em na tajne kursy nauczania przy Gimnazjum ss. Sacré Coeur, gdzie wraz z bratem
i kuzynami tworzylimy jedyny zespó³ m³odzie¿y mêskiej w tym s³ynnym lwowskim
¿eñskim gimnazjum zakonnym. Naukê na
tych tajnych kursach kontynuowalimy do
roku 1946 i, ju¿ podczas drugich bolszewików, uwieñczylimy naukê zdan¹ matur¹. Nostryfikacja wiadectwa maturalnego
uzyskanego wtedy umo¿liwi³a nam podjêcie studiów wy¿szych bezporednio po
II wojnie, ju¿ po ekspatriacji w Krakowie.
St¹d moja wdziêcznoæ dla zespo³u nauczycieli tajnego nauczania z matk¹ W³odarkiewicz na czele, którzy tak wiele uczynili dla naszej edukacji w tak trudnych warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej.
Osi¹gn¹³e ju¿ wtedy wiek 17 lat i zacz¹³e wi¹zaæ siê z konspiracj¹ niepodleg³ociow¹. Jestem od Ciebie starszy
o piêæ lat i od 1939 roku zwi¹zany by³em
z konspiracj¹ w ramach Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), a nastêpnie, po scaleniu, z Armi¹ Krajow¹. Jako
uczestnik podziemnego kursu podchor¹¿ych prowadzi³em szkolenie dru¿yny,
w której akurat by³e ¿o³nierzem. Jak do
tego dosz³o?
W okresie II wojny wiatowej ³¹czy³y
mnie i mego brata Janusza bardzo bliskie
wiêzi przyjani z kuzynami Andrzejem Fornelskim i Wies³awem Kowalczukiem. Do
NOW na pewno przyst¹pi³em z inspiracji
najstarszego wród nas, Andrzeja. W zawiadczeniu o uprawnieniach kombatanckich mamy zapisan¹ datê: X 1943, a wiêc
rok jeszcze okupacji niemieckiej we Lwowie. Ta data jest zwi¹zana z Twoj¹ osob¹,
gdy¿ ty i p. Roman Nitarski wprowadzalicie nas w szeregi organizacji. Pamiêtam
uroczystoæ z³o¿enia przysiêgi i póniejsze
szkolenia wojskowe.

Dru¿yna moja w ramach plutonu ppor.
Bronis³awa Szeremety Rysia bra³a
udzia³ w Akcji BURZA w lipcu 1944. Obsadzilimy Pocztê G³ówn¹ i gmach Szprechera przy ul. Akademickiej. Te¿ tam
chyba by³e?
Mieszkalimy wtedy przy ul. Leszczyñskiego. Dok³adnie pamiêtam ten okres.
Nie wszyscy zorganizowani w konspiracji
brali udzia³ w BURZY, ze wzglêdu na ma³¹
iloæ broni. Poza tym oddzia³y NOW, scalone z Armi¹ Krajow¹, krytycznie ustosunkowa³y siê do instrukcji o ujawnieniu siê przed
w³adzami sowieckimi. Dowiadczenia lat
19391941 nakazywa³y wielk¹ ostro¿noæ
w takich kontaktach. Dochodzi³y te¿ do nas
wiadomoci o aresztowaniach na Wo³yniu
i Tarnopolszczynie. Niestety póniejsze
represje sowieckie potwierdzi³y te obawy.
S³usznie zauwa¿y³e, ¿e spodziewano siê represji. Wejcie drugich bolszewików do Lwowa spowodowa³o masowe aresztowania AK-owców i innych
dzia³aczy polskiej konspiracji. NKWD
szczególnie pilnie tropi³o organizacje narodowe, w tym pisma podziemne. Ogromne aresztowania dotknê³y wychodz¹ce
we Lwowie od 1942 roku S³owo Polskie. To podziemne pismo wychodzi³o
nieprzerwanie 2 razy w tygodniu, potem
raz w tygodniu, w iloci 2500 egzemplarzy, nawet w okresie BURZY. Redakcja
przetrwa³a tropienie przez Gestapo, a najwiêksze straty ponios³a z r¹k NKWD,
które w ci¹gu pierwszego roku panowania aresztowa³o dziesiêciu kolejnych redaktorów i pracowników technicznych.
Jednak na miejsce aresztowanych przychodzili nowi konspiratorzy i ty by³e jednym z nich.
Dzia³alnoæ wydawnicza S³owa Polskiego dla mnie i moich braci by³a g³ówn¹
dzia³alnoci¹ konspiracyjn¹. Nasz zespó³
drukarzy S³owa pos³ugiwa³ siê powielaczem rêcznym, przeznaczonym dla stosowania matryc tzw. bia³kowych. Dostarczano nam matryce i papier, a my, g³ównie
nocami, w mieszkaniach prywatnych powielalimy S³owo. Nad ranem trzeba by³o
przenieæ bibu³ê do miejsc kolporta¿u,
a potem jako zabezpieczyæ powielacz. Nie
by³o to ³atwe.
Po aresztowaniu redaktora Jerzego
Paszyñskiego ps. Jastrzêbiec w po³owie
1945 roku przej¹³em redakcjê S³owa
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Polskiego. Wspó³pracowa³em na co
dzieñ z kole¿ank¹ o pseudonimie
Szczur, której dostarcza³em teksty
kolejnego numeru, a ona zajmowa³a siê
drukiem i kolporta¿em. W tym czasie
uczestniczy³e w powielaniu S³owa.
Jak to by³o?
Kontakty z kole¿ank¹ o ps. Szczur by³y
regularne, cotygodniowe. W okresie tej
naszej dzia³alnoci drukarskiej prze¿ywalimy niekiedy dramatyczne chwile i, jak
dzisiaj siêgam mylami wstecz ku tamtym
latom, czasami bliscy bylimy dekonspiracji. Zwrócê uwagê na relacjê p. Jana Wojdy³y (ps. Górniak), kierownika Wydzia³u Propagandy Okrêgu Lwowskiego NOW z jego
procesu po aresztowaniu w roku 1945, ¿e
mimo przekonania NKWD o rozbiciu przez
nich zespo³ów redakcyjnych i kolporta¿owych S³owa ukazywa³o siê ono nadal. To
w³anie w tym okresie naszemu zespo³owi drukarzy udawa³o siê szczêliwie unikn¹æ wpadki.
22 grudnia 1945 roku musia³em uciekaæ ze Lwowa, gdy¿ kurczy³a siê moja
baza lokalowa i zbyt ju¿ d³ugo utrzymywa³em siê we Lwowie na lewych dokumentach. Przy sta³ych prowierkach dokumentów przez NKWD na ulicach i po
domach, czêsto w nocy, sta³o siê zbyt
niebezpiecznie. Prowadzenie redakcji
S³owa przejê³a Szczur, z któr¹ potem wspó³pracowalicie. Jak organizowalicie sobie pracê w tamtych warunkach?
Ze Szczurem mielimy kontakt do
czerwca 1946 roku. To by³a data naszego
wyjazdu ze Lwowa. Ostatni przez nas drukowany numer S³owa ukaza³ siê prawdopodobnie w pierwszych dniach czerwca tego
roku. Szczur pozosta³ we Lwowie i S³owo
ukazywa³o siê jeszcze przez jaki czas. Niestety nie natrafiono na lad osoby Szczura
ju¿ po roku 1946, aby mo¿na by³o tê historiê
S³owa Polskiego w sposób ród³owy zamkn¹æ. S¹dzê jednak, ¿e dzia³alnoæ wydawnicza S³owa Polskiego jest ju¿ dostatecznie wyczerpuj¹co scharakteryzowana
i udokumentowana we wspó³czesnej literaturze historycznej dotycz¹cej konspiracji
na obszarach Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Warto przytoczyæ tu choæby monografiê J. Wêgierskiego Lwowska Konspiracja
Narodowa i Katolicka 19391946. Zarówno ty jak i ja, mielimy okazje równie¿ opublikowaæ (np. w Semper Fidelis), w³asne
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wspomnienia z tego okresu. Ty jako redaktor, ja jako jeden z drukarzy. Twoje wspomnienia dotycz¹ podstawowej, trudnej dzia³alnoci redakcyjnej, moje  technicznej strony wydawniczej. Uzupe³niamy wiêc monografiê J. Wêgierskiego o osobiste refleksje
po wielu latach od tamtych dramatycznych
prze¿yæ.
A wiêc uda³o siê Wam utrzymaæ konspiracjê i do wyjazdu ze Lwowa nie zostalicie zdekonspirowani przez wywiad
sowiecki.
Uda³o siê, dziêki Bogu. Uda³o siê i tobie przewieæ do Krakowa prawie pe³ny
zasób wydanych konspiracyjne numerów
S³owa. Brakuje w nim tych numerów, które ukaza³y siê pod koniec jego edycji. Piszesz o tym w swoim opracowaniu zamieszczonym w numerze 33 Informacji
TMLiKPW Oddzia³u Krakowskiego. Te egzemplarze, które posiadasz, s¹ na pewno
bezcennym dokumentem i ród³em, dla
studiów nad pras¹ konspiracyjn¹ z okresu
walki o polskoæ Lwowa. Dobrze, ¿e udostêpni³e je tak¿e Bibliotece Narodowej
i Bibliotece Jagielloñskiej, gdzie s¹ przechowywane w formie mikrofilmów. Do tych
zbiorów odelijmy zainteresowanych.
Jak wygl¹da³a Wasza droga na Zachód? Wiemy, ¿e wi¹za³o siê to z wielodniowym transportem wagonami towarowymi.
We Lwowie musielimy pozostawiæ
prawie ca³y dobytek. By³ to okres masowych wyjazdów Polaków. Okupanci to wykorzystali. Zmuszeni bylimy odsprzedaæ
Rosjanom meble za grosze. Wyjechalimy
odkrytymi wagonami towarowymi, st³oczeni w kilka rodzin. By³a to kilkudniowa gehenna, szczególnie dla moich rodziców.
Przejechalimy przez Przemyl, op³acaj¹c
¿o³daków sowieckich, dziêki czemu kontrola graniczna nie by³a zbyt rygorystyczna.
Zatrzymalimy siê w Krakowie.
Znalaz³e siê z rodzin¹ w nowych
warunkach i ciekawe, w jakim stopniu
organy pañstwowe, takie jak Urz¹d Repatriacyjny (PUR), pomog³y Wam w rozpoczêciu nowego ¿ycia?
By³ to pewien standard. Korzystalimy
przez pewien okres z zasi³ków wyp³acanych przez PUR. Natomiast, zatrzymuj¹c
siê w Krakowie u siostry mojej mamy,
w kolejce do w³asnego mieszkania, sta-

Kiedy zdecydowa³e siê na karierê
naukow¹ i jak do tego dosz³o?
Ta specjalnoæ, któr¹ wybra³em dla
realizacji tematu pracy dyplomowej, ówczenie rozwija³a siê bardzo dynamicznie.
Wi¹za³o siê to z potrzeb¹ tworzenia nowych metod badawczych wspomagaj¹cych

rozpoznawanie geologiczne kraju w aspekcie poszukiwania z³ó¿ surowców u¿ytecznych. G³ównie chodzi³o wtedy o poszukiwanie nowych z³ó¿ ropy i gazu ziemnego,
gdy¿ nasze z³o¿a karpackie (zag³êbie borys³awskie) w znakomitej swej czêci znalaz³y siê poza granicami kraju. Jednoczenie na Akademii Górniczo-Hutniczej utworzono specjalnoæ dydaktyczn¹ geofizyki
stosowanej, dla uruchomienia której niezbêdni byli pomocniczy pracownicy naukowi  asystenci. Ja zosta³em jednym z nich.
I tak siê zaczê³o.
Opowiedz o najciekawszych momentach Twojej kariery naukowej.
Powodzenie w pracy naukowej w znacznym stopniu zale¿y od nauczycieli, z jakimi
ma siê kontakt w pierwszym okresie tej
dzia³alnoci. Ja mia³em szczêcie, gdy¿
nauczycielami moimi byli wybitni geofizycy
polscy: prof. Edward Walery Janczewski,
który sw¹ wiedzê uzyska³ na uniwersytetach francuskich i szwajcarskich jeszcze
przed I wojn¹ wiatow¹, a w okresie miêdzywojennym by³ czo³owym geofizykiem
polskim, oraz prof. Henryk Orkisz, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie w latach dwudziestych, wspó³pracownik prof. Henryka Arctowskiego, twórcy
(dokoñczenie na str. 46)

Gmach XI Gimnazjum przy ul. Szymonowiczów we Lwowie.
Fot. J. Kopacz

limy jeszcze przez bardzo d³ugie lata. W tej
dziedzinie PUR absolutnie nic nam nie
pomóg³.
Kiedy rozpocz¹³e studia wy¿sze i jak
one wygl¹da³y?
Zdana matura konspiracyjnie we Lwowie, jak wspomnia³em, umo¿liwi³a mi, po
zdaniu egzaminu wstêpnego, podjêcie studiów ju¿ w roku akad. 1946/47 na Akademii
Górniczej w Krakowie. Wybra³em nowo
utworzony Wydzia³ Geologiczno-Mierniczy.
Mój brat Janusz wybra³ Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Krakowskiej (wtedy by³y to
Wydzia³y Politechniczne przy AG). Andrzej
Fornelski i Wies³aw Kowalczuk osiedlili siê
w widnicy na Dolnym l¹sku. Studia wspominam dobrze, mimo i¿ mia³em du¿e braki
na skutek wojennych perturbacji. Dyplom
magistra-in¿yniera uzyska³em w roku 1951
w dziedzinie geofizyki stosowanej. Ten patent zawodowy zadecydowa³, ¿e póniejsz¹
sw¹ karierê naukow¹ zwi¹za³em z t¹ dziedzin¹ wiedzy, ³¹cz¹c¹ nauki matematycznofizyczne i nauki o Ziemi.
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Adam Skarbiñski

ZE LWOWA DO BIELSKA

Poni¿szy artyku³ jest trzecim odcinkiem dziejów polskiego szybownictwa, spisanych
przez in¿. Adama Skarbiñskiego. Pierwszy z nich ukaza³ siê w Semper Fidelis 1/93,
drugi w naszym kwartalniku  CL 2/97. Tam¿e notka biograficzna Autora.
Artyku³ ten powiêcam pamiêci in¿. W³adys³awa Nowakowskiego, konstruktora, wieloletniego dyrektora Szybowcowego Zak³adu Dowiadczalnego w Bielsku, lwowianina.

Minê³o pó³wiecze od powo³ania do ¿ycia (1946) Instytutu Szybownictwa  protoplasty Szybowcowego Zak³adu Dowiadczalnego w Bielsku. Z historycznego punktu widzenia wybór Bielska na siedzibê instytucji, która po II wojnie odegra³a tak
wspania³¹ rolê w lotnictwie polskim, zadecydowa³y dwie przyczyny: nies³ychany zapa³ miejscowej m³odzie¿y oraz osiedlenie
siê na l¹sku  w wyniku przesiedleñ 
kilku entuzjastów szybownictwa.
Znane s¹ pocz¹tki rozwoju szybownictwa w Polsce. Zwi¹zane s¹ ze Lwowem
i przypadaj¹ na lata dwudzieste naszego
wieku. Drugie dziesiêciolecie to rozkwit
myli konstrukcyjnej, wzmo¿ona produkcja coraz to nowych, doskonalszych typów
szybowców przeznaczonych do masowego szkolenia pilotów na licznie powsta³ych
szybowiskach w ca³ym kraju.
Utrata niepodleg³oci i czarna noc okupacyjna przekreli³y dalszy rozwój szybownictwa, stanowi¹cego wszak wstêp do
szkolenia silnikowego oraz uprawiania
piêknej ga³êzi sportu.
Duch lotniczy natychmiast pobudzi³
entuzjastów, którym los pozwoli³ prze¿yæ
okupacje, do dzia³ania na rzecz odrodzenia polskiego szybownictwa. In¿ynierowie
przybyli z orodka lwowskiego przyczynili
siê w g³ównej mierze do szybkiego jego
rozwoju. Pierwsze spotkanie w 1945 r.
zainicjowa³ pilot Piotr Mynarski w Bytomiu,
potem utworzy³a siê grupa gliwicka, do
której weszli Marian Gracz, Franciszek
Kotowski, Rudolf Matz, Józef Niespa³, Stanis³aw Figura, Teichman1 i Rudolf Weigl2.
Szukano miejsca, gdzie mo¿na by kontynuowaæ dorobek lwowski  na tereny powojennej Polski. Dowiedziano siê o istnieniu ju¿ orodka szybowcowego Tadeusza
Puchajdy w Bielsku-Bia³ej. W prowadzonych rozmowach, ze strony bielskiej brali
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udzia³: Tadeusz Gajda, W³adys³aw Janica,
Bronis³aw Wyrwicz. Bardzo czynny udzia³
mieli równie¿ na miejscu Franciszek Doñski, odkrywca szybowiska na ¯arze, a tak¿e znana postaæ lotnictwa przedwojennego  Mieczys³aw Pietraszek. Grupa gliwicka przygotowa³a do Departamentu Lotnictwa Cywilnego (DLC) przy Ministerstwie
Komunikacji w Warszawie wniosek o powo³anie Instytutu Szybownictwa.
W okresie jesienno-zimowym 1945 r.
grupa lwowska w osobach: M. Gracz, Fr.
Kotowski, R. Matz i J. Niespa³ podjê³a siê
odtworzenia dokumentacji przedwojennego
szybowca Salamandra konstrukcji in¿. Wac³awa Czerwiñskiego. Praca zosta³a zakoñczona w czerwcu 1946 r. i pozwoli³a na wykonanie pierwszych po wojnie piêciu sztuk
tych szybowców jeszcze w tym samym roku.
W dniach 1823 listopada 1945 r. odby³a siê w Grunowie (niem. Grunau, obecnie
Je¿ów Sudecki) I Ogólnopolska Konferencja Szybowcowa, zwo³ana przez DLC celem
okrelenia rozwoju polskiego szybownictwa. Uwypukli³a ona potrzebê powo³ania
jednostki naukowej powiêconej szybownictwu. Inicjatorem tej myli by³ R. Weigl,
absolwent Politechniki Lwowskiej, przedwojenny konstruktor i kierownik techniczny
szkó³ szybowcowych w Ustianowej i Czerwonym Kamieniu, uczestnik krajowych zawodów szybowcowych i samolotowych, wiêzieñ obozów koncentracyjnych. I tak zarz¹dzeniem z 25 I 1946 Minister Komunikacji
powo³a³ do ¿ycia Instytut Szybownictwa (IS)
z siedzib¹ w Bielsku. W sk³ad Instytutu
wesz³y: Orodek Szkolny Szybownictwa w
Goleszowie, Szko³a Szybowcowa na ¯arze,
Lotnisko Dowiadczalne w Aleksandrowicach, Warsztaty Dowiadczalno-Naprawcze
w Bia³ej Krakowskiej i Modelarnia Lotnicza
w Bia³ej. IS mia³ kontynuowaæ przedwojenn¹ dzia³alnoæ Instytutu Szybownictwa i Motoszybownictwa oraz doprowadziæ do projektowanej przez DLC  Centralnej Szko³y
Szybowcowej w Bielsku.
Instytut zorganizowa³ unifikacyjny kurs
instruktorów szybowcowych. Kierownikiem

Szybowiec IS-1 bis Sêp na szybowisku ¯ar.
Zdjêcie ze zbiorów A. Kubiczka

szko³y na ¯arze zosta³ P. Mynarski, student
Politechniki Lwowskiej, rekordzista Polski,
kierownik Szko³y Szybowcowej w Bezmiechowej do 1939 r. Przy znacznym wk³adzie
organizacyjnym IS odby³y siê w sierpniu
1946 r. na lotnisku w Aleksandrowicach
pierwsze po wojnie Krajowe Zawody Samolotowe. W padzierniku tego¿ roku IS
urz¹dzi³ na lotnisku pierwsz¹ wyprawê
dowiadczaln¹ celem zapoznania siê ze
zjawiskami fal wymuszonych przez teren
górski i ruchami falowymi powietrza.
Zespó³ konstrukcyjny IS przyst¹pi³ do
realizacji programu opracowanego przez R.
Weigla odbudowy od podstaw polskiego
zaplecza szybowcowego. Nast¹pi³y obloty
rekonstrukcji polskich szybowców przedwojennych Salamandra i Komar, powsta³y nowe
konstrukcje: Sêp, Mucha, ABC, Jastrz¹b
i Nietoperz, których twórcami byli lwowiacy
J. Niespa³, W³adys³aw Nowakowski, Fr. Kotowski, R. Matz, Roman Zatwarnicki, M. Gracz
i Marian Wasilewski. Szybowiec IS-1 Sêp ju¿
w sierpniu 1947 z pilotem Adamem Zientkiem zadebiutowa³ w miêdzynarodowych
zawodach szybowcowych w Szwajcarii, stanowi¹c rewelacjê, poniewa¿ by³ jedyn¹ nowo
powsta³¹ po wojnie konstrukcj¹ szybowcow¹. W 1947 r. mia³ miejsce Wy¿szy Teoretyczny Kurs Instruktorów Szybowcowych
w Bielsku. W latach 194648 nast¹pi³a intensywna rozbudowa Szko³y Szybowcowej
na ¯arze. Z lotniska w Aleksandrowicach
i z góry ¯ar ustanawiano poszczególne rekordy szybowcowe. Odbywa³y siê krajowe
i miêdzynarodowe zawody szybowcowe.

5 padziernika 1948 r. Instytut Szybownictwa zosta³ przemianowany na Szybowcowy Zak³ad Dowiadczalny (SZD), kierowany przez niemal 30 lat przez in¿. W³.
Nowakowskiego, absolwenta Politechniki Lwowskiej. Inicjatyw¹ SZD (in¿. M. Wasilewskiego) by³o powo³anie w Bielsku
w 1948 r. Liceum Mechaniczno-Lotniczego, prawdziwej kuni kadr fachowców lotnictwa dla kraju. Pracownicy Zak³adu maj¹
na swym koncie liczne opracowania artyku³ów technicznych i wydañ ksi¹¿kowych.
W latach 40. Dzia³ Wyszkolenia IS pod
kierunkiem mgra W³odzimierza Humena
by³ faktycznym organizatorem dzia³alnoci szkoleniowo-sportowej szybownictwa
w Polsce. Póniej szkolenie i sport lotniczy przejê³y ogólnopolskie organizacje
m³odzie¿owe. W padzierniku 1948 zosta³a powo³ana Centralna Szko³a Instruktorów Szybowcowych w Bielsku, w której
w wiêkszoci wyk³adowcami byli pracownicy SZD.
Zak³ad rozwija³ siê, dochodzi³a nowa
kadra. SZD, powiêcaj¹c siê wy³¹cznie
technice, dawa³ szybownictwu nastêpne
konstrukcje z drewna, a potem z tworzyw
kompozytowych, poczynaj¹c od szybowca
Jantar.
Na szybowcach o znaku IS, a póniej
SZD szkoli³y siê, osi¹ga³y sukcesy i zwyciê¿a³y ca³e pokolenia polskich pilotów, rozs³awiaj¹c imiê Polski w wiecie. Tu, w Bielsku, zdobywa³y wiedzê i praktykê liczne
generacje instruktorów szybowcowych, fachowców konstrukcji i budowy szybowców.
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Autor wyjania dodatkowo:
Przed wojn¹ istnia³y dwa orodki zwi¹zane z szybownictwem: lwowski (in¿. Wac³aw Czerwiñski) i warszawski (in¿. Szczepan Grzeszczyk i in¿. Antoni Kocjan). Sz.
Grzeszczyk po ukoñczeniu Politechniki
Lwowskiej przeniós³ siê do Warszawy.
Budowa szybowców w g³ównej mierze
odbywa³a siê:
 we Lwowie (Zwi¹zek Awiatyczny Studentów Polit. Lw.  ZASPL i Lwowskie
Warsztaty Lotnicze  LWL)  360 szt. oraz
w Krakowie (Wojskowe Warsztaty Szybowcowe  WWS) i Bielsku (l¹skie Warsztaty
Szybowcowe  WS)  320 szt., razem 680
szybowców konstrukcji W. Czerwiñskiego;
 w Warszawie (Warsztaty Sekcji Lotniczej Ko³a Mechaników Studentów Polit.
Warsz.  KMSPW i wyodrêbnione z nich
Warsztaty Szybowcowe)  360 szt. oraz
w Krakowie (WWS) i Bielsku (WS)  250
szt., razem 610 szybowców konstrukcji Sz.
Grzeszczyka i A. Kocjana;
 w innych drobnych warsztatach.
£¹cznie wyprodukowano ponad 1400
szybowców.
1

Imiê nie znane

In¿. Rudolf Weigl, ur. 1914 w Jaros³awiu, by³
bratankiem prof. Rudolfa Weigla, wynalazcy
szczepionki przeciwtyfusowej. W 1948 r. zosta³ przeniesiony do Warszawy. W 1952 r. zgin¹³
w wypadku lotniczym pod Szamotu³ami.
2

ród³a:
 relacje pisemne i ustne in¿. J. Niespa³a i in¿.
W³. Nowakowskiego
 czasopisma: Skrzydlata Polska i Technika
Lotnicza

Szybowiec SZD-9 bis Bocian na szybowisku ¯ar.
Zdjêcia ze zbiorów A. Kubiczka
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Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz

BYLI I S¥
O polskich naukowcach
w powojennym Lwowie (2)
(dokoñczenie z nru 4/99)
Mieczys³aw Grzegocki, ur. w 1932 r.
w Podliskach (pow. mociski) ukoñczy³
w 1957 Wydzia³ Sanitarny na lwowskiej medycynie. Zrazu pracowa³ jako kierownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czerwonogradzie (Krystynopolu) i uczyni³ tê placówkê pokazow¹ na ca³y ZSRR. By³o tam
jedyne na terenie ówczesnego pañstwa
podziemne laboratorium i punkt medyczny, gdzie na miejscu przeprowadzano
badania zawartoci gazów w kopalniach
lwowsko-wo³yñskiego zag³êbia wêglowego oraz ich wp³ywu na organizm górników.
W 1961 r. powróci³ do Lwowa i podj¹³
pracê doktorsk¹ w Katedrze Higieny Ogólnej Instytutu Medycznego. Habilitowa³ siê
w 1970 r. Opublikowa³ ponad 300 prac
naukowych i 4 patenty. Od 1972 r. kierowa³
Katedr¹ Higieny Pracy i Chorób Zawodowych. Dziêki jego inicjatywie oraz autorytetowi i energii na medycynie lwowskiej zosta³ utworzony Wydzia³ Sanitarno-Higieniczny, którego by³ dziekanem w latach
1978-81. By³ równie¿ redaktorem naczelnym czasopisma Higiena Pracy. Zmar³
w 1996 r. we Lwowie. M. Grzegocki by³
znany w wiecie naukowym w kraju i za
granic¹.
Jedn¹ z podopiecznych dra Henryka
Mosinga jest biolog Helena Krzemiñska.
Urodzona w obwodzie chmielnickim (ziemi p³oskirowskiej) w 1938 r. swoje lata
dzieciñstwa i m³odoæ prze¿y³a z piêtnem
dziecka wroga narodu. Po maturze nie
dosta³a siê na studia. Przyjecha³a do Lwowa i tu znalaz³a zatrudnienie oraz drugi
dom. Praca w laboratorium niezwyk³ego
cz³owieka, jakim by³ H. Mosing, wp³ynê³a
na jej dalsze losy. Podjê³a zaoczne studia
biologiczne na uniwersytecie lwowskim,
a równolegle pracowa³a w laboratorium riketsjozów. Po ukoñczeniu studiów otrzyma³a pracê laboranta na uniwersytecie,
z obietnic¹ mo¿liwoci pracy naukowej.
Niestety prace bliskie ukoñczenia by³y prze-

kazywane innym osobom, które dochodzi³y do doktoratów. Dopiero po 17 latach
¿mudnej i cierpliwej pracy, jako autorka 30
naukowych publikacji i 2 patentów, obroni³a w³asny doktorat. Jednak zmuszona by³a
zmieniæ miejsce pracy i dopiero przed kilkoma laty objê³a stanowisko pracownika
naukowego.
Dorobek naukowy H. Krzemiñskiej do
dnia dzisiejszego, to ok. 70 publikacji naukowych (22 po angielsku) i 3 patenty. Z ramienia Uniwersytetu Lwowskiego wspó³pracuje z placówkami naukowymi w RP.
Dr Ewelina Hrycaj-Ma³anicz urodzi³a
siê w 1939 r. we Lwowie, jest absolwentk¹
polskiej Szko³y nr 30 (ju¿ nieistniej¹cej).
W 1964 r. ukoñczy³a studia medyczne i od
lat pracuje na stanowisku docenta w Instytucie Medycznym. W 1983 r. obroni³a pracê
doktorsk¹, której tematem by³y badania
epidemiologiczne w zakresie niedokrwiennej choroby serca. Jest lekarzem internist¹, pedagogiem, autork¹ 42 opublikowanych prac naukowych. Od kilku lat pe³ni
godnoæ prezesa Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich we Lwowie.
Do nieprzeciêtnych przedstawicieli
wiata nauki we Lwowie niew¹tpliwie nale¿y Andrzej Otko. Urodzony w 1935 r., jest
absolwentem Szko³y nr 30. Ju¿ jako uczeñ
wyró¿nia³ siê wybitnymi zdolnociami
w przedmiotach cis³ych  fizyce i matematyce. Profesorowie specjalnie dla niego wyszukiwali skomplikowane zadania 
rozwi¹zywa³ je w mgnieniu oka i mia³ czas,
by pomagaæ kolegom.
W 1957 r. ukoñczy³ Wydzia³ Fizyczny
Uniwersytetu Lwowskiego. Do r. 1962 pracowa³ na kierowniczych stanowiskach we
Lwowie, a w latach 196280 jako starszy
in¿ynier w Fizyko-Technicznym Instytucie
Niskich Temperatur Akademii Nauk Ukrainy w Charkowie. Tam te¿ obroni³ pracê
doktorsk¹. Powróci³ do Lwowa i do chwili
przejcia na emeryturê w 1999 r. pracowa³
jako st. pracownik naukowy w Laboratorium Kryszta³ów Tlenkowych przy Katedrze
Fizyki Pó³przewodników Uniwersytetu
Lwowskiego. Wspó³pracowa³ z wieloma
placówkami naukowymi w RP. Jest autorem 94 publikacji naukowych w dziedzinie
krystalografii i pokrewnych.
Helena Nowosad, humanistka, urodzona w 1939 r. jest równie¿ absolwentk¹
Szko³y nr 30. W 1960 r. zosta³a magistrem
filologii francuskiej na Uniwersytecie Lwowskim. Podjê³a pracê pedagogiczn¹, uczy³a

w Tarnopolu. W 1981 r. obroni³a doktorat
na Uniwersytecie Kijowskim pod kierownictwem prof. O. D¹browskiego. Jako docent powróci³a do Lwowa i podjê³a pracê
w Katedrze Jêzyków Obcych Politechniki
Lwowskiej. Jest autork¹ 25 publikacji naukowych w periodykach rosyjskich, ukraiñskich i francuskich oraz wspó³autork¹
maj¹cego siê wkrótce ukazaæ podrêcznika
j. francuskiego dla uczelni technicznych.
Z powodu stanu zdrowia w 1999 r. przesz³a na emeryturê. Jej wspó³pracownic¹
by³a Barbara Ferenc-Moszyñska, urodzona w 1949 r., lwowianka, absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego. Specjalizowa³a siê
w filologii angielskiej. Pracowa³a w Katedrze Jêzyków Obcych Politechniki Lwowskiej, najpierw jako wyk³adowca, a po doktoracie od 1991 r. jako docent. Jest autork¹
25 prac naukowych publikowanych w periodykach rosyjskich i ukraiñskich. Od roku
1994 mieszka w RP.
[Od redakcji: pomijamy tu osobê doskona³ego architekta Mariana Nikodemowicza, który
w latach powojennych pracowa³ na Politechnice Lwowskiej. Powiêcimy mu osobny artyku³
biograficzny, napisany przez jego syna arch.
Aleksandra Nikodemowicza.]

Piotr Dacko i Roman Kamirowicz nale¿¹ do powojennej generacji naukowców,
wychowanków Politechniki Lwowskiej.
Piotr Dacko urodzi³ siê w 1942 r. we Lwowie, jest absolwentem Szko³y nr 10 (dawnej w. Marii Magdaleny). Dosta³ siê na
studia zaoczne, ale by³ zmuszony przerwaæ
naukê w celu odbycia s³u¿by wojskowej na
Kaukazie. Po powrocie do rodzinnego
Lwowa podj¹³ pracê laboranta w Instytucie
Badañ Naukowych Przemys³u Poligraficznego i wróci³ na studia. W 1972 r. otrzyma³
dyplom na Wydziale Przetwórstwa Nafty
i Gazu. W 1984 r. obroni³ doktorat w Kijowie. Jest autorem ok. 60 publikacji w specjalistycznych czasopismach ZSRR, Ukrainy i Polski oraz 15 patentów naukowych.
Roman Kamirowicz, urodzony w 1943
r. we Lwowie, skoñczy³ studia wieczorowe
w 1967 r. na Wydziale Automatyki i Telemechaniki. Od 1960 r. pracuje w Ukraiñskiej
Akademii Drukarstwa, gdzie spotka³ profesorów-Polaków, Zygmunta Zwierzynieckiego, W³odzimierza Bernacka i G³owackiego
 ma dla nich ogromn¹ wdziêcznoæ i szacunek. W 1988 r. obroni³ doktorat we Lwowie. Jako docent pracuje w Katedrze Auto-
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matyki i Technologii Komputerowych. Jest
jednym z autorów wspó³czesnej automatyzacji w poligrafii, opublikowa³ ponad 35 prac
naukowych. Temat ten wzbudza ogromne
zainteresowanie naukowców Europy.
Do najm³odszego pokolenia lwowskich
naukowców nale¿y Romualda Peszek£adysz, urodzona w 1959 r. Ukoñczy³a
Wydzia³ Weterynarii Lwowskiej Akademii
Medycyny Weterynaryjnej. Pracowa³a w obwodach archangielskim, stanis³awowskim
i lwowskim. W latach 90. podjê³a studia
doktoranckie w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jest doktorem nauk weterynaryjnych i wspó³autork¹
licznych publikacji naukowych.
Micha³ Maksymowicz po ukoñczeniu
szko³y w 1974 r. rozpocz¹³ studia w Odesskiej Akademii Medycznej i otrzyma³ tam
dyplom z wyró¿nieniem. Sta¿ podyplomowy i zawód lekarza anestezjologa wykonywa³ we Lwowie w Miejskim Szpitalu Po³o¿niczym, potem w Miejskim Szpitalu Klinicznym Pogotowia. Od 1991 r. jest asystentem
kliniki Akademii Medycznej w Warszawie.
Swoje prace naukowe przedstawi³ w 24
publikacjach na 12 zjazdach i kongresach
w Polsce i wielu krajach Europy oraz Japonii. W 1999 r. Rada Instytutu PAN przyzna³a
wyró¿nienie dla jego pracy doktorskiej.
* * *
Przed najm³odszym pokoleniem Polaków
Lwowa (urodzonych w latach 70.) otwieraj¹
siê wiêksze perspektywy. Mo¿liwoæ kszta³cenia siê w RP daje szanse wykazania pe³ni si³
twórczych i ich rozwoju w wybranych przez
m³odzie¿ dziedzinach. Chocia¿  powiedzmy to
otwarcie  ci m³odzi ludzie przechodz¹ tam
swoist¹ drogê krzy¿ow¹ rezerwy, odizolowania. Tu s¹ napiêtnowani jako Polacy, tam,
w Polsce  jako Ruscy.
Prawd¹ jest, ¿e czêæ m³odej inteligencji
n a r a z i e do rodzinnego miasta nie wróci.
Jest równie¿ prawd¹, ¿e zasili ona z ca³¹ pewnoci¹ potencja³ naukowy Polski. Na prze³omie
stuleci, w okresie d¹¿enia do europeizacji, m³ode
pokolenie Polaków, które nie zosta³o pozbawione ojczyzny, które posiada j¹ na co dzieñ, lecz
wszelkimi si³ami stara siê swoj¹ przysz³oæ
budowaæ na Zachodzie, w³anie obecnoæ
Polaków zza wschodniej granicy pozwala
wyrównaæ zachwian¹ równowagê potencja³u
intelektualnego i naukowego Polski.
Nie wykluczone jednak, ¿e za ile tam lat
w wymarzonej wspólnej Europie, wróc¹ oni
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do swojego gniazda jako cenieni, uznani w wiecie naukowcy, ludzie zamo¿ni, wrêcz mile widziani. Mo¿e nadejdzie taki czas, gdy ich przynale¿noæ narodowa nie bêdzie wywo³ywaæ
neurotycznych skojarzeñ i nikt o ni¹ po prostu
nie bêdzie siê pytaæ.
Wystarczy, ¿e moja generacja dzieci wojny
nale¿y do pokolenia zak³adników historii. Tak
naprawdê, to nikt nad nami siê nie rozczula. Có¿
to kogo obchodzi, jak to siê sta³o i jakim kosztem,
Polacy we Lwowie potrafili zachowaæ szkolnictwo polskie, zachowaæ jêzyk ojczysty i pielêgnowaæ swoje tradycje. Ma³o prawdopodobny mo¿e siê wydaæ fakt, ¿e wedle statystyki,
nawietlaj¹cej pozyskanie wy¿szego wykszta³cenia przez absolwentów lwowskiej Szko³y
nr 10 w latach powojennych, okaza³o siê i¿
odsetek ten wynosi 67% (pisa³am o tym w ksi¹¿ce Jubileusz Szko³y na str. 50). Gdybym chcia³a wymieniæ chocia¿by nazwiska Polaków mieszkaj¹cych we Lwowie, a posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie, zajê³oby to zbyt wiele miejsca. Jest to ca³a armia specjalistów w ró¿nych
dziedzinach.
Przedstawiciele rz¹du polskiego wcale nie
ukrywaj¹, ¿e rz¹d nie jest zainteresowany,
abymy w nowych uk³adach historycznych wyjechali z ojczyzny do ojczyzny. Wygodniej jest,
abymy zostali stró¿ami zabytków polskiej historii na tych terenach. Na poparcie ze strony
rz¹du polskiego specjalnie liczyæ nie mo¿emy,
bowiem nale¿ytej, konsekwentnej polityki
wschodniej rz¹d niestety do tej pory nie wypracowa³. Nie chodzi tu o ¿aden odwet. Chodzi
o budowanie dobros¹siedzkich stosunków opartych na wzajemnym poszanowaniu.
Rozwój i poszerzenie wspó³pracy gospodarczej miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹, wspó³praca
naukowców, zak³adanie polsko-ukraiñskich firm,
spó³ek itp., gdzie uwzglêdnione by³oby zatrudnienie Polaków mieszka¹cych we Lwowie czy
na terenie pañstwa ukraiñskiego, rozwi¹za³oby
problem chêci wyjazdu do pracy lub w ogóle
pozostania w RP Polaków ze Wschodu. Ka¿dy
ma prawo do godnego ¿ycia. Maj¹c pracê,
zarabiaj¹c nale¿ycie, odczuwaj¹c stabilnoæ
i zabezpieczenie, ¿aden szanuj¹cy siê l w o w i a n i n nie wyjecha³by na sta³e. Jeli dzi
wyje¿d¿a dla chleba, to przy pierwszej mo¿liwoci w r ó c i.
Nie odbierajmy tej szansy m³odym, nie karzmy ich za winy niepope³nione. Najbli¿sze trzydziestolecie poka¿e, czy ich talent zab³ynie na
miarê Ignacego £ukasiewicza, Stefana Bry³y,
Stefana Banacha, Ignacego Mocickiego, Mieczys³awa Gêbarowicza, Henryka Mosinga. Historia wystawi nam rachunek.

Andrzej Paw³owski

DO LWOWA
W NAGRODÊ
Dla uczczenia 80. rocznicy Obrony Lwowa, PTG Sokó³-Macierz Lwów wespó³
z krakowskim oddzia³em Towarzystwa Mi³oników Lwowa i KPW zorganizowa³
w 1998 r. konkurs wiedzy o tym historycznym wydarzeniu dla uczniów szkó³ rednich
Krakowa. Fina³ konkursu rozegra³ siê 11 listopada 1998 w sali krakowskiego Soko³a. Zwyciê¿y³a dru¿yna V Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. Witkowskiego z Krakowa, reprezentowana przez trzy sympatyczne
uczennice: Joannê Brzozowsk¹, Ewelinê
Babaniê i Agatê Fabiañsk¹ [pisalimy o tym
w CL 2/99  przyp.red.]. Nagrod¹ za zdobycie I miejsca w konkursie by³a 3-dniowa
wycieczka do Lwowa, ufundowana przez
PTG Sokó³ Kraków. Nagroda zmaterializowa³a siê w dniach 2123 maja 1999.
Po ca³onocnej podró¿y autobusem
przyjechalimy do Lwowa w pi¹tek wczesnym rankiem. Taszcz¹c ciê¿kie baga¿e 
prezenty i podarunki dla Polaków we Lwowie  dotarlimy z placu Halickiego do
miejsca zamieszkania w okolicy Ogrodu
Jezuickiego. Mimo nieprzespanej nocy
dzielne dziewczyny postanowi³y zwiedzaæ
miasto jeszcze w godzinach przedpo³udniowych. Zaczêlimy od pobliskiej katedry w. Jura, by nastêpnie ulicami Mickiewicza i Jagielloñsk¹, zawadzaj¹c po drodze o Uniwersytet Jana Kazimierza, dojæ
do ul. Legionów. Dalej  plac Mariacki,
katedra ³aciñska i kaplica Boimów, Rynek
i kamienica Jana III. Po po³udniu by³o spotkanie z m³odzie¿¹ polskiej Szko³y w. Marii
Magdaleny, które zaowocowa³o wspólnym
ju¿ spacerem z m³odymi lwowiakami po
miecie. Poszlimy ulicami Leona Sapiehy, Gródeck¹, Kazimierzowsk¹ i ko³o Teatru Wielkiego. Wieczór zakoñczylimy
w kawiarni na Legionów.
Drugi dzieñ (sobota) zacz¹³ siê wizyt¹
w studiu Polskiego Radia Lwów przy ul. Batorego, gdzie laureatki opowiada³y na ¿ywo
o swoich wra¿eniach z pobytu we Lwowie,
o swoim zafascynowaniu tym miastem i jego histori¹. A póniej by³o zwiedzanie
cmentarzy £yczakowskiego i Orl¹t i wspinaczka na kopiec Unii Lubelskiej. Przewodnikiem po Lwowie by³a nam przemi³a
pani Jadzia Pañkowska.

W niedzielê po mszy w. w Katedrze
pobieglimy do Parku Stryjskiego i na Plac
Powystawowy. Park  mimo braku pielêgnacji, ale dziêki urozmaiconej rzebie terenu i bogatej rolinnoci  zawsze piêkny,
ale dawne Targi Wschodnie to przygnêbiaj¹cy widok. Niegdysiejsze pawilony wystawowe odrapane i brudne, trawniki zaroniête chaszczami, zbiorniki wodne zbudowane
przez sowietów  pe³ne zesz³orocznych lici, nieczynne fontanny. I pomyleæ: przed
wojn¹ by³y tu piêkne aleje, kwieciste klomby
i letnie kawiarnie, z których p³ynê³y melodie
ówczesnych przebojów, pe³ne weso³ych
ludzi i bawi¹cych siê dzieci. Teraz z rzadka
ludzie têdy przemykaj¹ i tylko miejscowa
¿ulia popija bajurê na stoj¹co przy nieczynnych kioskach. Wracalimy ulic¹ Poniatowskiego, by dochodz¹c do ul. w. Zofii otrzeæ
siê o polski konsulat.
Tak oto min¹³ trzydniowy pobyt w kochanym Lwowie i na krótko ukoi³ têsknotê
za rodzinnym miastem, wyz³acanym wspomnieniami z dzieciñstwa.

Archiwum

WSI¥Æ DO POCI¥GU...
Z pocz¹tkiem XX wieku z krakowskiego
dworca odchodzi³o nieco ponad 20 poci¹gów, a wród nich 7 do Lwowa:
 o godz. 0.30 do Podwo³oczysk (tzn. do
granicy rosyjskiej na Zbruczu, oczywicie przez Lwów),
 3.03 do Lwowa (w lecie tak¿e do Czerniowiec),
 6.43 do Lwowa i Podwo³oczysk, z po³¹czeniami na Chyrów, Stryj, Stanis³awów,
Husiatyn, Kopyczyñce, Sokal,
 8.00 do Lwowa,
 9.00 lini¹ pokarpack¹ (przez Stró¿e, Zagórz, Chyrów) do Lwowa i Husiatyna,
 11.00 do Podwo³oczysk.
Od tej pory do wieczora nie odje¿d¿a³o
w tamtym kierunku nic, dopiero:
 20.38 ekspres do Lwowa i dalej: do Bukaresztu i Konstantynopola.
W 1938 r. na linii Lwów-Kraków by³o
8 poci¹gów w ka¿d¹ stronê:
 z Krakowa do Lwowa: 0.10, 6.35, 7.55,
8.35 (z Helu), 11.45, 13.15, 19.06, 23.03
 ze Lwowa do Krakowa: 4.45, 6.15, 8.50,
12.47, 15.52 (na Hel), 17.25, 21.43,
23.45.
Poci¹g osobowy bieg³ ok. 68 godzin,
popieszny 4 1/2 godziny.
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POK£OSIE KONKURSU
MOJA ULICA 
MOJA WIE
Zamieszczamy kolejn¹ pracê konkursow¹  cilej jej trzy fragmenty (i to ze
skrótami  ca³y tekst obejmuje 28 stron
maszynopisu). Za wspomnienie o ulicy Sieniawskiej pani Alicja Micha³owska otrzyma³a w naszym konkursie I nagrodê. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e poni¿sze urywki nie daj¹
pojêcia o wartoci pracy, ani poznawczej,
ani literackiej, jest jednak niemo¿liwe wydrukowanie jej obecnie w ca³oci. Nasz
kwartalnik ma zbyt ograniczon¹ objêtoæ,
a na przedstawienie bodaj fragmentów
czeka jeszcze kilka innych tekstów z tego
samego konkursu. Liczymy na wyrozumia³oæ Autorów i Czytelników. Inne fragmenty
tej samej pracy wydrukujemy w jednym
z kolejnych numerów.
Przy Starym Rynku we Lwowie stoi
maleñki koció³ek w. Jana. Zbudowano
go w miejscu pierwszego lwowskiego
drewnianego kocio³a. Tu¿ za nim wznosi
siê dwupiêtrowy budynek zwrócony frontem do ulicy Sieniawskiej, wiod¹cej w górê,
w stronê Wysokiego Zamku. [...] Budynek
ów przy Sieniawskiej 1 by³ to klasztor SS.
Najwiêtszego Serca Jezusowego, którego symbol wyhaftowany na habitach zakonnic upowszechni³ nazwê sercanki.
Klasztor przylega³ do muru kocielnego
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Alicja Micha³owska
JESTEM Z SIENIAWSKIEJ
z dzwonnic¹ i odznacza³ siê figur¹ Chrystusa, umieszczon¹ we wciêciu na naro¿niku budynku nad pierwszym piêtrem. Sercanki prowadzi³y Dom Opieki dla Panien
S³u¿¹cych, którym poredniczy³y w znalezieniu pracy, zapewniaj¹c zamiejscowym
zakwaterowanie. Mia³y te¿ u siebie szkó³kê, czyli przedszkole.
Podobno mia³am dwa lata, gdy moja
siostra Wanda zabra³a mnie ze sob¹ do
szkó³ki, a mateczka Michalina przekona³a
mamê do zapisania mnie na sta³e.
Bramê otwiera³a siostra furtianka i d³ugimi schodami prowadzi³a na górê  do
sali na pierwszym piêtrze. Wysoko na cianach malowany fryz barwi³ siê pochodem
grzecznych dzieci. Oto dziewczynki nios³y
lalkê lub pi³kê. Ch³opcy, wszyscy w czakach z gazety, maszerowali z tr¹bk¹ lub
bêbnem, albo jechali na patyku uwieñczonym drewnian¹, koñsk¹ g³ow¹.
W po³udnie dostawalimy zupê w blaszanych garnuszkach, najczêciej z kartoflami i z mlekiem  lubian¹, a czasem pó³gêst¹ mama³ygê na mleku. By³am ju¿ doæ
zadomowiona w szkó³ce, gdy Jañcia Szwetlich, stwierdziwszy ¿e ju¿ swoj¹ porcjê
ujad³am, zamieni³a mój pusty kubek na
swój:
 Alunia! Ta zjedz za mnie! Ja nie lubiê
mama³ygi, a mateczka Michalina
postawi mnie do k¹ta za karê! 
Natychmiast wywiadczy³am jej tê
przys³ugê, a tu zaraz Marysia Czajka wziê³a z niej przyk³ad, i m³odsza, Ró¿a Czajka te¿.
 Co? I ty, Wandziu Cwynar! 
zdziwi³am siê nastêpnej, by ju¿ za
jednym zamachem sw¹ uczynnoæ ofiarowaæ drobniutkiemu
blondasowi:
 Albin Smalec! Nie jesz mama³ygi?
 Nie! Nie! Ja sam! Ja sam! 
chwyci³ garnuszek w obie rêce, a¿
sapnê³am z podziwu.
Z tych to najwczeniejszych
wspomnieñ wróci³y owe autentyczne imiona i nazwiska, których póniej ju¿ nie spotka³am.

Planik sytuacyjny sporz¹dzony przez autorkê

Do szkó³ki przychodzi³a pani szewcowa z po³atanymi pó³bucikami zakonnic, po
nastêpn¹ ich partiê. Zawsze prosi³a, by jej
zapiewaæ, i mateczka Michalina niezmiennie zaczyna³a, a my wtórowalimy:
Wojenko, wojenko, có¿e ty za pani,
¿e za tob¹ id¹, ¿e za tob¹ id¹
ch³opcy malowani...
Oczywicie by³am wiêcie przekonana,
¿e to o tych naszych ch³opcach namalowanych na cianie w tych gazetowych czakach i dziwi³am siê ³zom tej pani wojenki,
o której myla³am, ¿e tak siê nazywa. Zaraz
prosi³a o nastêpn¹ piosenkê:
Nasze ma³e ¿o³nierzyki na
placówkach stoj¹,
i piewaj¹ bolszewikom, ¿e siê ich
nie boj¹,
¿e siê ich nie boj¹ nic, a nic!
Tam ¿o³nierze zawodowi, tu ma³e
dzieciaki...
piewalimy ci¹g dalszy tej ulubionej piosenki w dziarskim marszu:
Mamy tylko do obrony ducha i ku³aki,
wiêcej nic!
Chocia¿ u nas broni nie ma nawet
i po³owa
Bêdziem broniæ choæ piêciami,
a nie damy Lwowa!
Nic, a nic!
 Nic, a nic!  wykrzykiwa³o siê z wielkim zapa³em.
Czasem pani wojenka prosi³a o wierszyki i wtedy ju¿ nie p³aka³a. A pamiêtam
je do dzi. Jachowicza g³ównie, tak¿e Konopnickiej, a deklamowa³o siê z przejêciem.
W pogodnie dni wyprowadzano nas na
podwórko przykocielne, sztachetami na
podmurowaniu odgrodzone od Starego
Rynku, do którego za zamkniêt¹ bram¹ prowadzi³o kilka schodków w dó³. St¹d widaæ
by³o ty³ przysadzistego budynku synagogi
¿ydowskiej, pospolicie zwanej tempel.
Jako wyró¿nienie i nagrodê mateczka
Michalina prowadzi³a nas czasem poprzez
kuchniê klasztorn¹, jakim gankiem i schodami do klasztornego ogrodu. W najdalszym k¹cie przylega³ on murem do naszego ogrodu. Kiedy, jeszcze z Wand¹, która
po wspólnym ze mn¹ roku w szkó³ce posz³a do szko³y, zobaczy³ymy ponad tym
murem Dzidkê, najstarsz¹ z nas trzech.
Musia³a tam stan¹æ na ogrodowym stole,

aby pomachaæ nam, gdy us³ysza³a dzieciêcy gwar.
Dwa razy do roku sercanki szykowa³y
z dzieæmi wielkie wydarzenia. wiêto Bo¿ego Cia³a skupia³o nas w uroczystej procesji. Dziewczynki na bia³o sypa³y kwiatki, których ca³e torby dawa³a mi Mama
z ogrodu. Ch³opcy, te¿ odwiêtnie ubrani,
zwykle w bluzki z marynarskim ko³nierzem,
nieli kwiaty lilii, albo poduszki czy szarfy.
wiêty Miko³aj przychodzi³ do szkó³ki.
Pamiêtam, ¿e gdy z Mam¹ i z Wand¹ zajê³ymy miejsca w przepe³nionej sali, na
scenê wszed³ wiêty Miko³aj za anio³kami,
nios¹cymi kosze podarków, którymi obdarowywa³ wywo³ywane dzieci. Wanda posz³a przede mn¹.
 Ta to tato! Wcale nie wiêty Miko³aj 
zapewnia³a, wróciwszy. Nie uwierzy³am.
Dosta³am wtedy ksi¹¿kê Sroczka kaszkê
warzy³a (z ilustracjami Zofii Stryjeñskiej),
z dat¹ przy dedykacji: 6 XII 1926. Wyjaniono mi znaczenie tej daty  by³a pierwsz¹
poznan¹ w mym czteroletnim ¿yciu.
Czas w szkó³ce up³ywa³ doæ jednostajnie, z wyj¹tkiem dni burzliwych, gdy
piewalimy:
Bo¿e, Ojcze Abrahama!
Ty jest Moc i Dobroæ sama!
Spojrzyj na Twe ludzkie plemiê
I pogodê spuæ na ziemiê!
Podczas przewlek³ej suszy pokorne ludzkie plemiê b³aga³o o deszcz o¿ywczy...
Gdy Jañcia, moja najlepsza kole¿anka,
opuci³a Sieniawsk¹, bo zburzono ich dom,
s¹siaduj¹cy z naszym, i nie by³o jej ju¿
w szkó³ce Sercanek, poprosi³am mamê,
aby przenios³a mnie do przedszkola Benedyktynek, gdzie ju¿ Wanda uczêszcza³a do
szko³y. I tak siê sta³o  na rok przed pierwsz¹ klas¹.
Nie orientowa³am siê, ¿e nasz ojciec
utrzymywa³ kontakt z s¹siedzkim klasztorem. A¿ kiedy, ju¿ jako uczennicê, spotka³a mnie mateczka Michalina i poprosi³a,
bym zapyta³a tata, czy móg³by zast¹piæ
wiêtego Miko³aja, a przy okazji ja  anio³ka. Przyjê³am bez buntu odkryt¹ prawdê.
I bibu³kowe skrzyd³a, gdy podawa³am ojcu
infu³ê, kapê i pastora³  jak wiêtemu przysta³o. Historia ta powtórzy³a siê póniej
jeszcze parê razy.
Wzd³u¿ klasztornego budynku trotuar
koñczy³ siê kilkoma kamiennymi schodkami, prowadz¹cymi na niezbyt szerok¹
szkarpê, przy której ma³e domki nosi³y nu-
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mery 3 i 5. W tym pierwszym stara ¯ydówka mia³a sklepik z naft¹, gdzie te¿ kupowa³o siê szkie³ka do lampy i knoty. Obok mieci³a siê bó¿niczka i freblówka dla ¿ydowskich ch³opców. [...]
* * *
Tam mieszka³ rabin z ¿on¹ i synami,
nosz¹cymi na g³owach mycki, tak jak ich
ojciec, i tak samo pejsatymi. Do wyjcia
nak³ada³ na myckê czarn¹ pluszow¹ czapê, obszern¹, obszyt¹ wko³o puszyst¹, rud¹
lisi¹ kit¹. Nosi³ d³ugi cha³at z lni¹cego
czarnego klotu, bia³e skarpety i czarne
meszty, lakiery. Przewodniczy³ mod³om
w ma³ej bo¿niczce, tej pod pi¹tym, dok¹d
nieraz w wieczory pi¹tkowe i mniej uroczyste wiêta pod¹¿ali tak¿e inni starozakonni. W te bardziej uroczyste zbierali siê w du¿ej synagodze na Starym Rynku. Nasz rabin
chyba te¿ uczy³ w s¹siaduj¹cej z bo¿niczk¹
freblówce.
Mia³am okazjê podziwiaæ najstarszego
z jego synów, Lonka. Po cementowym
mietniku w k¹cie ich podwórka wdrapa³
siê na nasz murek, gdzie przysiad³ na
skrawku  niskiego przy samej naszej bramie  parkanu, i z przejêciem, dwiêcznie
oraz bardzo g³ono wypiewywa³:
Tango dla Lonka,
Tango mych marzeñ, mych snów...
Oczywicie uwierzy³am, ¿e to naprawdê jest tango dla niego, trochê mnie zdziwi³o. Kiedy póniej rozpozna³am w nim
Tango Milonga.
Od frontu ulicy wchodzi³o siê wprost po
trzech schodkach w górê do jednoizbowego mieszkania. [...] Mieszka³ tam szewc ³atajbuta z ¿on¹, synem i córk¹ Mynda³y, starsz¹ o rok ode mnie. Ona wczeniej do³¹czy³a do do rówieniczek Wandy: Ludki Æwikówny, Lolki Haftkówny, Olgi Janowej oraz
Olgi i Liny Fedor (Fedak?). Do naszego
ogrodu przychodzi³a siê bawiæ doæ czêsto,
mimo sta³ej nieufnoci do psów.
Trzech naszych ogrodów strzeg³y trzy
psy, o czym ostrzega³a tabliczka na wejciowej bramie: Uwaga! Z³e psy! Nad ni¹
wisia³a wiêksza, z informacj¹: Stra¿nica
kominiarska, na futrynie za ma³y napis
Dzwonek zachêca³ do naciniêcia guzika.
By³ to dzwonek na baterie.
Stra¿nicê kominiarsk¹ utrzymywa³a
moja babcia. Wczenie owdowia³a po majstrze kominiarskim, Szymonie Szmigielskim, weteranie Powstania Listopadowego. Najstarszy z jej dzieci, Zygmunt, zd¹¿y³
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przed Wielk¹ Wojn¹ (nie mówi³o siê jeszcze: przed Pierwsz¹) ukoñczyæ w Zakopanem dwa lata trzyletniej szko³y stolarskorzebiarskiej (póniejszej Kenara), i siostrze
swojej, a mojej matce, wykona³ sam piêkne meble w stylu zakopiañskim, z rzebami,
co zajê³o mu dwa lata. Zarówno on, jak
i m³odszy Tadeusz, a tak¿e i mój ojciec, zostali w czasie wojny wcieleni do austriackiego wojska. Tyle tylko pamiêtam z opowiadañ, ¿e ojciec by³ a¿ na w³oskim froncie,
za wuj Tadeusz, w sam¹ wigiliê, pêdzony
z kolumn¹ jeñców przez Lwów, maszerowa³
do niewoli rosyjskiej i wiêziony by³ w Kijowie. Ostatecznie obu synów zatrudni³a babka moja dla chleba w zawodzie kominiarskim, we w³asnej stra¿nicy. Najm³odsza,
moja matka, wysz³a za m¹¿ za drukarza,
mi³onika ksi¹¿ek i Lwowa. [...]
* * *
To by³a sobota, pamiêtna dla mnie,
15 kwietnia 1939 roku. Gdy po siódmej
lekcji wysz³am z Marysi¹ (t¹ z Zamkowej)
z budynku Liceum Pedagogicznego przy
ul. Sakramentek, ze zdziwieniem zobaczy³am podbiegaj¹c¹ do mnie Wandziê Grajewsk¹ z Dziuni¹. Obie w domowych ciapach! Bardzo przejête przybieg³y uprzedziæ
mnie, ¿e u nas w domu by³ po¿ar. Zapali³
siê dach gontowy, przetopi³y przewody telefoniczne, w domu by³y tylko ciocia i Wanda.
Zaalarmowane z zewn¹trz, usi³owa³y daremnie ugasiæ p³omienie... Zanim kto
wezwa³ stra¿ telefonem od sercanek, zanim zbiegli siê ludzie do pomocy, gonty
dachu p³onê³y coraz szerzej. Ludzie starali
siê ratowaæ, jedni podawali wodê na
strych, inni zaczêli wynosiæ z domu co tylko siê komu wyda³o najcenniejsze: odzie¿
z szaf, sterty ksi¹¿ek, pociel, naczynia.
Jaki nieznajomy ¯yd dwign¹³ sam maszynê Singera na okno pokoju, by zdj¹æ j¹
od strony podwórza i odstawiæ w bezpieczne miejsce.
Stra¿acy zajêci wczeniej ratowaniem
p³on¹cej na dalekim Zamarstynowie fabryki, dok¹d pos³ano wszystkie ekipy zapasowe, przyjechali do nas dopiero po
dwóch godzinach, a szalony wiatr rozprzestrzenia³ p³omienie.
Tymczasem z miasta wróci³a mama,
zaszokowana nieszczêciem.
Zjawi³a siê te¿ policja w osobach dwóch
posterunkowych, którzy przep³oszyli kilku
znanych sobie z³odziejaszków, ale nie obesz³o siê bez kradzie¿y. W koñcu stra¿ackie

sikawki ugasi³y po¿ar. Niestety, iloæ wylanej wody uszkodzi³a sufity tak, ¿e grozi³y
zawaleniem. Wymaga³y wymiany, i ca³y
dach równie¿. Na ten czas trzeba siê by³o
z tej naszej strony domu wyprowadziæ.
Ukoñczy³am w³anie siedemnacie lat
i zda³am sobie sprawê, ¿e skoñczy³ siê
tak¿e jaki rozdzia³ w moim ¿yciu. Z ¿alem
¿egna³am nasz dom, ogrody, tak nam bliski Wysoki Zamek, do którego czulimy
siê przytuleni. I tych wszystkich, wród których prze¿y³o siê te wszystkie swoje lata.
Doæ czêsto odwiedza³am babciê i spotyka³am siê z dziewczêtami na Sieniawskiej w owym tragicznym wrzeniu, i póniej, gdy bieda panowa³a ju¿ wszêdzie.
Nie by³o mnie tam podczas kolejnych
zmian okupantów [...] Wraz z rodzicami i cioci¹, siostr¹ ojca, po aresztowaniu Wandy
(8 lutego 1940, za patriotyczn¹ dzia³alnoæ),
wywieziona 13 kwietnia 1940 r. w dalekie
stepy Kazachstanu, dopiero w 1974 r. mia³am mo¿noæ odwiedziæ Lwów i tê dawniej
moj¹ ulicê.
Ze wzruszeniem powita³am figurê Chrystusa (ocala³¹ przez zapomnienie?), czuwaj¹cego nad dawnym moim wiatem
z naro¿nika dawnego klasztoru sercanek
 obecnie szpitala, rozbudowanego na terenie dawnych domów pod numerami
3 i 5. Nie ma ju¿ bo¿niczki starego rabina.
[...] Ale mnie zaszumia³o w g³owie, gdy
podesz³am wy¿ej, na widok dawnych naszych schodów, wtulonych miêdzy dwa
parkany, których nie ma, zaniedbanych jak
i podwórze, i dom. A najbardziej na widok
resztek ogrodu pozosta³ych po odciêciu
wiêkszej czêci dla szpitala. Tych resztek,
ton¹cych teraz w chwastach tak, ¿e nie
widaæ w nich starych ju¿ drzew, sadzonych przez tatê i wujków przed trzydziestym dziewi¹tym. A w oknach od podwórza... rozsuwane kraty!
To ju¿ nie nasz dom. Nie nasz ogród.
Nie nasz ogródek przed domem, lecz
g¹szcz chwastów, jak tam, w ogrodzie. Tylko
komórka w naro¿niku podwórza zosta³a ta
sama. Ta, na której z Olkiem, gdy jeszcze
kryta by³a gontem, p³ywalimy po oceanach, zanim pokryta blach¹, rozgrzewa³a
siê w odstraszaj¹cy sposób.
Na samej ulicy te¿ inaczej. Szpital przyda³ ulicy splendoru, zniknê³y dawne rynsztoki. Nad Wysokim Zamkiem góruje wie¿a
telewizyjna, umieszczona na Polanie. Ale
kopiec! Nasz ukochany Kopiec Unii Lubelskiej, nad którego usypaniem (tato opo-

wiada³) sam Franciszek Smolka pracowa³,
tak ¿e a¿ go za stró¿a tam wziêto, a ca³e
miasto pomaga³o w budowie  ten kopiec
zmala³! To Rosjanie ciêli mu wierzcho³ek.
Podobno na wysokoæ piêciu metrów 
taki jest okaleczony. Pod dzia³o przeciwlotnicze w 1941 roku...
Sporód wszystkich znajomych jedna
tam zosta³a: Dziunia. W tej mieszanej rodzinie chowana na Ukrainkê, nawet redni¹ szko³ê skoñczy³a ukraiñsk¹. A potem
wysz³a za Polaka i trójkê dzieci w tej sowieckiej Ukrainie posy³ali do jedynej w miecie polskiej szko³y. Nie by³a to decyzja
wygodna. Zosta³a tam, we Lwowie, i ca³a
zmiana w jej ¿yciu ograniczy³a siê do przejcia na pierwsze piêtro, z wejciem przez
ganek, do pokoiku z kucheneczk¹. W tej
samej kamienicy. I nawet biedê klepie
podobn¹, jeli nie gorsz¹.
Tak to jest na naszej Sieniawskiej.
* * *
Jako Sieniawszczyzna, czyli jurydyka,
podobnie jak Chor¹¿czyzna czy Sobieszczyzna, nadana przez króla za zas³ugi wojenne i podlegaj¹ca samemu królowi, nie
miastu, musia³a reprezentowaæ jakie walory. Niew¹tpliwie nale¿a³o do nich po³o¿enie i okolica. Przechodzi³a losy podobne
jak Wysoki Zamek, poprzez wszystkie wro-
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gie najazdy i ca³¹ pl¹taninê wydarzeñ historii, któr¹ cierpia³o nasze miasto.
Tê historiê ojciec stara³ siê nam przybli¿yæ przy ka¿dej okazji. Sam szpera³ po
archiwach, opracowuj¹c Historiê drukarñ
lwowskich, wydan¹ przez Ossolineum
w 1926 r. i paru jeszcze broszur na pokrewne tematy. Na spacerach po Lwowie
opowiada³ ró¿ne ciekawostki i uczy³ mi³oci do naszego miasta. W najdawniejszym
dzieciñstwie bardzo czêsto bra³ rodzinê na
Wysoki Zamek, i z kopca t³umaczy³ i nazywa³ wszystko, o co pyta³ymy. A na dole
pamiêtam Kamieñ Sobieskiego, sk¹d widaæ Zniesienie, i opowiadanie Ojca o pogromie Turków przez Jana III pod Lwowem. I o zwi¹zkach bardzo bliskich tego
króla ze Lwowem, o odwzajemnianych
uczuciach, które Lwów podkreli³ nazwaniem dwóch ulic jego imieniem. I wzniesieniem pomnika w centrum miasta...
Ale pomnik Króla Jana III musia³ Lwów
opuciæ. Tak jak i my. Jak my...

ALICJA MICHA£OWSKA, z domu Bober, ur. 1922
we Lwowie. W 1940 deportowana wraz z rodzin¹ do Kazachstanu, zatrudniona przy wypasie owiec i w polu. W 1942 dosta³a siê do armii
gen. Andersa i z ni¹ przez Iran i Irak dotar³a do
Palestyny, gdzie przeby³a przeszkolenie wojskowe, naukê w liceum i maturê. W 1944 skierowana do Wielkiej Brytanii, w 1947 powróci³a
do Polski. Ukoñczy³a polonistykê. Osiad³a w Kraniku, pracowa³a w bibliotekarstwie i szkolnictwie rednim.
W notce biograficznej, zamieszczonej w CL 1/95
omy³kowo podano rok deportacji 1949.
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SYLWETKI
W stulecie urodzin

STANIS£AW
OCHÊDUSZKO
Urodzi³ siê w 1899 r. w Lesku (woj. lwowskie), w rodzinie nauczycielskiej. Szko³y ukoñczy³ w Lesku i Sanoku. Po maturze wst¹pi³ na
wydzia³ prawa Uniwersytetu Lwowskiego, jednak  po przerwie na s³u¿bê wojskow¹  podj¹³
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Lwowskiej. Ju¿ jako wyró¿niaj¹cy siê student
zosta³ asystentem, a zaraz po studiach otrzyma³ stypendium na sta¿ w Zurychu i Monachium. Tam zrobi³ doktorat, a po powrocie do
kraju zosta³ docentem. W 1936 r. ukoñczy³ pracê habilitacyjn¹ i w 1937 r. otrzyma³ nominacjê
na profesora i kierownika katedry Teorii Maszyn
Cieplnych.
W czasie pierwszej okupacji sowieckiej by³
nadal profesorem politechniki. Za okupacji niemieckiej pracowa³ zrazu w Szkole Rzemielniczej, a po uruchomieniu przez Niemców Staatliche Technische Fachkurse prowadzi³ tam wyk³ady w swojej specjalnoci. Po powtórnym
zajêciu Lwowa przez Sowietów zosta³ ponownie profesorem politechniki.
W 1946 r. wraz z innymi profesorami PL
wyjecha³ do Gliwic i tam aktywnie uczestniczy³
w organizowaniu Politechniki l¹skiej. Pocz¹tkowo kierowa³ a¿ trzema katedrami  Teorii
Maszyn Cieplnych w Gliwicach i Wroc³awiu
oraz Pomiarów Maszyn w Gliwicach.
Profesor Ochêduszko stworzy³ na politechnice w Gliwicach odrêbny Wydzia³ Energetyczny (póniej Mechaniczno-Energetyczny). By³
jego pierwszym dziekanem, a w 1956 r. zosta³
rektorem P. W 1961 r. powo³ano go na cz³onka
PAN.
Prof. S. Ochêduszko by³ doskona³ym wyk³adowc¹ i dydaktykiem. Wielu jego wychowanków objê³o wysokie stanowiska w polskiej energetyce, a dziewiêciu zosta³o profesorami. Opublikowa³ 70 oryginalnych prac naukowych, a za
3-tomowe monumentalne dzie³o Teoria maszyn
cieplnych otrzyma³ nagrodê pañstwow¹. Zmar³
nagle w 1969 r.
W 1997 r. ustanowiono Medal im. Stanis³awa Ochêduszki (patrz LwówGliwice w dziale
Kultura-Nauka w tym numerze).
(skrót tekstu Jana Szarguta)

TADEUSZ HOBLER
Urodzi³ siê w 1899 r. w Samborze w rodzinie inteligenckiej. Po maturze, w 1917 r. wst¹pi³
do Legionów, w armii gen. Hallera walczy³
w wojnie z bolszewick¹ Rosj¹.
W 1921 r. podj¹³ studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, w 1924 otrzyma³ dyplom in¿yniera. Do 1931 r. by³ zatrudniony
przy projekcie nowo budowanego zak³adu
w Mocicach. Zastosowa³ tam wiele w³asnych
oryginalnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych. Od r. 1931 pracowa³ przez kilka
lat w Pary¿u i Genewie, wykazuj¹c siê równie¿
nowatorskimi rozwi¹zaniami. W 1938 r. zosta³
dyrektorem technicznym Fabryki Zwi¹zków
Azotowych w Mocicach.
Od wybuchu wojny przebywa³ we Lwowie. Za okupacji sowieckiej prowadzi³ na politechnice wyk³ady z termodynamiki technicznej.
Po wkroczeniu Niemców ukrywa³ siê na wsi,
pisa³ jednak w tym czasie pracê naukow¹.
Zaraz po wojnie w³¹czy³ siê do odbudowy
przemys³u chemicznego. W 1949 r. otrzyma³
tytu³ profesora i obj¹³ Katedrê In¿ynierii Chemicznej na Wydziale Chemii Politechniki l¹skiej.
W 1954 r. zosta³ cz³onkiem PAN. Utworzy³ zak³ad In¿ynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury PAN. Za swoje osi¹gniêcia naukowe i zastosowania w przemyle otrzyma³ dwukrotnie nagrodê pañstwow¹.
Wyda³ ponad 100 publikacji, w tym 10 ksi¹¿ek, t³umaczonych na jêzyki obce. Jedenastu
wychowanków Hoblera zosta³o profesorami.
Uznawany jest za twórcê polskiej szko³y in¿ynierii chemicznej.
Zmar³ w 1975 r.
(skrót tekstu Andrzeja Burghardta)

Wspomnienia potomnych

JERZY TURNAU

Twórca Wy¿szych Kursów Ziemiañskich
we Lwowie
Jako bardzo m³ody cz³owiek mój dziadek ani
nie myla³ o rolnictwie, ani te¿ nie mia³ bli¿szych
zwi¹zków ze Lwowem. Urodzony w roku 1869
w maj¹tku swego ojca  Gaiku ko³o Dobczyc, do
szkó³ uczêszcza³ w Krakowie. Skoñczy³ gimnazjum im. Nowodworskiego, gdzie siedzia³ w jednej
³awce ze Stanis³awem Wyspiañskim i Józefem
Mehofferem; Wyspiañski poducza³ go rysunku.
Malarstwo stanowi³o w owym czasie jedyne

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY
Rzeki Ma³opolski Wschodniej
BUG
Jest jedn¹ z najwiêkszych rzek polskich, prawym dop³ywem Wis³y. Jego d³ugoæ wynosi 772
km, jednak na obszarze omawianym (Ma³opolska
Wschodnia)  ok. 130 km. B. ma swoje ród³a na
p³n. krawêdzi wy¿yny podolskiej, w pamie Woroniaków (zob. CL 3/98), w okolicy Z³oczowa. W pobli¿u maj¹ tak¿e swoje ród³a Styr i Ikwa (podobnie jak B.  po p³n. stronie krawêdzi), oraz Strypa
i Seret (po str. p³d.) (wszystkie zob.). Nastêpnie
p³ynie w kierunku p³n. przez rozleg³¹ kotlinê, zwan¹ Nizin¹ Nadbu¿añsk¹, opieraj¹c¹ siê od p³d.
o Woroniaki i Go³ogóry (zob. CL 3/98), za od p³n.
ograniczon¹ przez Wy¿yny Lubelsk¹ i Wo³yñsk¹.
W okolicy Krystynopola Bug wchodzi miêdzy te
wy¿yny, rozgraniczaj¹c je wzajemnie.
Wschodnioma³opolski odcinek B. ma nastêpuj¹ce wiêksze (lewe) dop³ywy: Pe³tew, Rata, So³okija (wszystkie zob.) Nad t¹ czêci¹ B. le¿¹:
Sasów, Busk (zob. CL 3/96), Kamionka Strumi³owa (zob. CL 4/96), Krystynopol, Sokal (zob. CL
2/97).
BYSTRZYCA
Prawy (p³d.) dop³yw Dniestru, którego krótki
bieg powstaje z dwóch rzek  Bystrzycy Nadwórniañskiej i Bystrzycy So³otwiñskiej (obie zob.),
³¹cz¹cych siê poni¿ej Stanis³awowa (zob. CL 1/
95), ok. 15 km przed koñcem. Ujcie do Dniestru
znajduje siê k. Jezupola.
BYSTRZYCA NADWÓRNIAÑSKA
(CZARNA)
Rzeka ta bierze swój pocz¹tek w pamie
Gorganów (zob. CL 3/97), a tworzy j¹ kilka potoków: Salatruk, Rafaj³owiec, Gropieniec, Dou¿yniec i parê innych, sp³ywaj¹cych z masywów Sywuli
(1836 m npm.), Gropy i Bratkowskiej oraz Doboszanki (1757 m), a zbieraj¹cych siê w rejonie wsi
Rafaj³owa. Wzd³u¿ potoku Rafaj³owiec wiedzie tzw.
Droga Legionów z Prze³êczy Legionów (zob. CL S/
98), za jej dalszym ci¹giem by³ bieg B.N. przez
wsie Zielona, Pasieczna, Pniów, pamiêtne walka-
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jego zainteresowanie, natomiast jego ojciec
¿yczy³ sobie, aby Jerzy zaj¹³ siê rolnictwem. Po
maturze wiêc wyjecha³ do Wiednia na studia
rolnicze, ale  za zgod¹ ojca  mia³ tam równie¿
studiowaæ malarstwo. Kilka lat up³ynê³o mu
w Wiedniu g³ównie na studiach malarskich. Bawi³ siê tam chyba zbyt dobrze, gdy¿ po kilku
latach, na wyrane ¿yczenie ojca, przerwa³
studia i obj¹³ w 1893 roku zakupiony dla niego
maj¹tek Mikulice w powiecie przeworskim.
Wkrótce po objêciu maj¹tku Jerzy pojecha³
do Lwowa, prawdopodobnie aby odwiedziæ
swego m³odszego brata, oficera armii austriackiej. Tam, u znajomych, pozna³ swoj¹ przysz³¹
¿onê, córkê dyrektora wydzia³u budownictwa
miejskiego we Lwowie, Helenê Hochberger. Po
lubie m³oda para zamieszka³a w Mikulicach, ale
od tego czasu ju¿ nie Kraków, lecz Lwów, sta³
siê ich drugim domem. Tam je¿dzili w zimie dla
rozrywki i tam ich dzieci chodzi³y do gimnazjum
oraz studiowa³y na uniwersytecie.
Mimo swoich studiów rolniczych w Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu mój dziadek
by³ w tej dziedzinie g³ównie samoukiem, a 
szczególnie w pierwszych latach gospodarowania  nauczycielem by³ mu ojciec Henryk.
Syn i ojciec niezwykle czêsto wymieniali d³ugie
listy, Henryk udziela³ w nich bardzo szczegó³owych instrukcji.
Wkrótce Jerzy sta³ siê pasjonatem rolnictwa, w którym interesowa³o go przede wszystkim eksperymentowanie oraz nowoci. Za³o¿y³
niezwykle jak na owe czasy nowoczesne gospodarstwo hodowlane, w którym z zami³owaniem pracowa³ nad tworzeniem nowych odmian zbó¿. Mia³ w tej dziedzinie tak wielkie
sukcesy, ¿e wkrótce ca³a produkcja zbo¿a mikulickiego sprzedawana by³a jako ziarno siewne. Znajdowa³ przy tym czas i na malowanie
obrazów, i na pisanie powieci, wprawdzie nie
najwy¿szych lotów, ale chêtnie w tamtych czasach czytanych. Sporo te¿ publikowa³ z zakresu rolnictwa. Do tego przez wiele lat administrowa³ dobrami ziemskimi Czartoryskich, które
doprowadzi³ do kwitn¹cego stanu. Któ¿ móg³by
siê domyliæ, ¿e ten aktywny cz³owiek by³ ciê¿ko chory na serce, w nastêpstwie gor¹czki
reumatycznej, której nabawi³ siê, gdy s³u¿y³
w wojsku.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci,
widz¹c wokó³ siebie rolnicze zacofanie i nieudolnoæ, za³o¿y³ w roku 1919 we Lwowie
Wy¿sze Kursy Ziemiañskie, które dzia³a³y pod
auspicjami Zwi¹zku Ziemian. Prowadzi³ je, bezinteresownie, przez 6 lat. Ówczesne wy¿sze
szkolnictwo rolnicze uwa¿a³ Jerzy Turnau za
zbyt teoretyczne i za s³abo wprowadzaj¹ce
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w technikê produkcji ¿ywnoci. WKZ zorganizowano jako dwu i pó³roczne studium. Wielk¹
wagê przywi¹zywano do zajêæ praktycznych
 okres od kwietnia do wrzenia wype³nia³y
praktyki we wzorowych maj¹tkach ziemskich.
Na wyk³adowców zwerbowano powa¿nych
i wybitnych naukowców, których poci¹gnê³o
has³o szybkiego wyszkolenia sprawnych kierowników dla zniszczonych wojn¹ gospodarstw. W pierwszych latach na kursy zapisali
siê powa¿ni studenci. By³o tam wielu, którzy
paradowali jeszcze w mundurach z demobilu,
którym wojna przerwa³a naukê gimnazjaln¹. Dorabiaj¹c jeszcze matury, nie opuszczali ani jednego wyk³adu, ani jednej praktyki.
Ale po paru latach co siê zaczê³o psuæ.
Regres polega³ na katastrofalnym obni¿eniu pilnoci studentów. Na kursy zaczê³y nap³ywaæ
studentki z dworów i pa³acyków, w nadziei na
dobr¹ partiê, i synowie ziemiañscy, których
zwabi³a wy³¹cznie nadzieja na dyplom, wymagany przez now¹ ustawê o reformie rolnej,
a uprawniaj¹cy do objêcia w³asnoci lub administracji folwarku. Jerzy Turnau gryz³ siê t¹
sytuacj¹. W koñcu, 23 padziernika 1925, zwo³a³ zebranie cz³onków zarz¹du WZK. Po jego
zakoñczeniu oznajmi³ ¿onie: Przeprowadzi³em
uchwa³ê o nieprzyjmowaniu (w nastêpnym roku
akademickim) na pierwszy rok. Trzeba skoñczyæ z tymi nieszczêsnymi kursami. W dwa dni
póniej zmar³. Po jego mierci kursy prowadzono nadal z dodaniem do nazwy imienia Jerzego
Turnaua.
El¿bieta Turnau
(na podstawie notatek
Stefana Józefa Turnaua)

Z TAMTEJ
STRONY
CMENTARZ £YCZAKOWSKI
Coroczne kwesty na ratowanie Cmentarza £yczakowskiego, przeprowadzane
w Krakowie w dniu WW wiêtych i s¹siaduj¹ce z nim dni wolne, przynosz¹ dobre rezultaty. Przypomnijmy, ¿e kwesty na cmentarzach krakowskich rozpoczêto w 1994 r.,
prace wszczêto w 1996 roku i trwaj¹ one
w ci¹gu ka¿dego sezonu od wiosny do jesieni. Na cmentarzu pracuje grupa Polaków, zorganizowana przez b. proboszcza
parafii katedralnej ks. Andrzeja Baczyñskiego. Od dwóch lat, ze wzglêdu na wyjazd ks.
Andrzeja na paroletnie studia do Rzymu,
grup¹ kieruje p. Andrzej Nuckowski.
W CL 2/97 i 3/98 relacjonowalimy
wyniki prac do koñca roku 1997. Obecnie
przedstawiamy efekty dwóch ostatnich lat:
kwiecieñ-padziernik 1998, uporz¹dkowane pola z obiektami (grobowcami,
nagrobkami):
nr 9  237
nr 13  340
nr 14  145
nr 49  61
nr 50  84
nr 71  124
nr 72  27
nr 74  7
kwiecieñ-czerwiec 1999, pola:
nr 7  346
nr 8  268
nr 12  297

Tak wygl¹da du¿a czêæ nagrobków na Cmentarzu £yczakowskim

mi II Brygady Legionów w latach 1914/15 (zob.
Rafaj³owa, CL S/98)  do Nadwórnej. W rejonie
tego miasteczka rzeka traci swój górski charakter
i p³ynie dalej w kier. p³n.wsch. wród wzgórz i równin). Op³ywa Stanis³awów (zob. CL 1/95) od wsch.,
a kilka kilometrów poni¿ej i ok. 90 km od róde³
³¹czy siê z Bystrzyc¹ So³otwiñsk¹, tworz¹c Bystrzycê (obie zob.).
Nad B.N. le¿¹ m.in. wsie wy¿ej wymienione
oraz miasteczko powiatowe Nadwórna. Okolice
nad górnym biegiem tej rzeki by³y terenem turystycznym, letniskowym i narciarskim.
BYSTRZYCA SO£OTWIÑSKA (Z£OTA)
ródliska tej rzeki znajduj¹ siê w pamie Gorganów (zob. CL 3/97), po p³d. stronie szczytu
Sywuli (1836 m npm.). Tworzy j¹ kilka potoków,
które zbieraj¹ siê w rejonie po³oniny Bystrej. W rejonie wsi Jab³onka traci swój górski charakter i p³ynie w kier. p³n.wsch. wród wzgórz i równin. Op³ywa Stanis³awów (zob. CL 1/95) po jego stronie
p³n.zach., a kilka kilometrów poni¿ej i ok. 80 km
od róde³ ³¹czy siê z Bystrzyc¹ Nadwórniañsk¹,
tworz¹c Bystrzycê (obie zob.).
Nad B.S. le¿¹ m.in. znane wsie So³otwina,
Starunia (zob. CL 3/96), a dalej miasteczka Bohorodczany (zob. CL 4/96) i £ysiec (zob. CL 1/2000)
oraz przedmiecie Stanis³awowa Kniahinin. Okolice nad górnym biegiem tej rzeki by³y terenem
turystycznym, letniskowym i narciarskim.
CZEREMOSZ
Prawy dop³yw Dniestru (zob.), powstaje
z dwóch ramion, maj¹cych swoje ród³a po dwóch
stronach Gór Hryniawskich (zob. CL 3/97), w okolicach szczytu Hnitesa, najbardziej na p³d. wysuniêtego punktu polskich Karpat Wschodnich przed
II wojn¹ wiatow¹, a zarazem granicy polskorumuñskiej.
C z a r n y Czeremosz (ramiê zachodnie)
wyp³ywa spod szczytu Komanowa i rozgranicza
Góry Hryniawskie od Gór Czywczyñskich (zob.
CL 3/97). P³ynie w kierunku p³n., a w rejonie wsi
¯abie skrêca na zach. i k. wsi Stebne ³¹czy siê
z Bia³ym C. Dop³ywami Cz.C. s¹ liczne potoki,
g³ównie lewobrze¿ne, sp³ywaj¹ce z Gór Czywczyñskich, m.in. Szybeny, Bystrzec, Ilcia. Nad
Cz. C. le¿y Burkut (zob. Czywczyñskie Góry, jw.)
oraz wsie Dzembronia, Bystrzec, ¯abie, Krzyworównia.
B i a ³ y Czeremosz (ramiê wschodnie) wyp³ywa spod szczytu Krecela (ju¿ po rumuñskiej
stronie, a jego g³ówny potok ród³owy nosi nazwê
Perka³ab) i rozgranicza Góry Hryniawskie od Karpat Bukowiñskich (rumuñskich). Mijaj¹c po swojej
lewej stronie Hnitesê, B.C. stawa³ siê granic¹
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Zdjêcie u góry: grobowiec rodziny Walichiewiczów po
zamkniêciu i oczyszczeniu oraz pomniki Mieczys³awa Potockiego i Nechowiczów/Rekuckich zabezpieczone przed
obsuwaniem siê przez podmurowanie.
Zdjêcia po prawej: nagrobek prof. Nusbauma-Hilarowicza przed i po robotach

lipiec-padziernik 1999, pola:
nr 15  257
nr 16  268
nr 17  142
nr 18  204
nr 20  333
Ogólem wiêc w latach 199899 pracowano na 16 polach i uporz¹dkowano w sumie 3140 obiektów (od pocz¹tku akcji 4552
obiekty). Przypomnijmy, ¿e w ramach akcji
karczuje siê dzikie drzewka i krzewy, wyrastaj¹ce z grobowców, zamyka odbite p³yty,
na nowo ustawia siê zrzucone kamienne
lub metalowe ozdoby, figury i krzy¿e, o ile
mo¿na je znaleæ w pobli¿u (czasem przykryte ziemi¹). W kilku obiektach dokonano
czêciowej rozbiórki rozpadaj¹cej siê kamiennej struktury i odbudowano na nowo,
zabezpieczaj¹c przed dalszym obsuwaniem siê (p. zdjêcie u góry).
Trzeba oczywicie zastrzec, ¿e na £yczakowie nie ma mo¿liwoci przeprowadzania
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kosztownych prac konserwatorskich, jak to
czyni siê na warszawskich Pow¹zkach oraz
na Rakowicach (po parê obiektów na rok).
We Lwowie chodzi o zabezpieczanie obiektów przed ca³kowit¹ destrukcj¹ oraz  w miarê mo¿liwoci  przed zaw³aszczaniem przez
nowych mieszkañców miasta (za mniej lub
bardziej oficjaln¹ zgod¹ dyrektora cmentarza-muzeum).
Kosztem Oddzia³u PAN w Krakowie zorganizowano odrestaurowanie nagrobków
prof.prof. J. Nusbauma-Hilarowicza, J. Zachariewicza, T. Obmiñskiego, W. Zaj¹czkowskiego i W. Wojtaka, a kosztem rodziny
 pomnik prezydenta miasta M. Michalskiego.
* * *
Dla przypomnienia: dwie ostatnie kwesty, przeprowadzone przez cz³onków Oddzia³u Krakowskiego TMLiKPW, a w roku
1999, wspomo¿one przez uczniów i uczennice VII, VIII i XXVII LO, przynios³y nastêpuj¹ce wyniki: 1998 (31 X i 1 XI.): 23.747 z³,
1999 (30 i 31 X i 1 XI.): 30.406 z³.
Kwesty przeprowadza siê corocznie na
4 cmentarzach krakowskich: komunalnych
Rakowickim, Podgórskim, Batowickim oraz
parafialnym Salwatorskim. Organizacja
kwest opiera siê na zezwoleniu, wydanym
(na obszar ca³ego kraju) przez Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
w uzgodnieniu Obywatelskim Komitetem
Ratowania Krakowa (który kwestuje na ratowania zabytków na Rakowicach) oraz zgodzie Zarz¹du Cmentarzy Komunalnych i Proboszcza parafii Najw. Salwatora.

Wydarzenia
u W sierpniu 99 odby³o siê powiêcenie odnowionej kaplicy w Jaz³owcu, gdzie
siostry niepokalanki odzyska³y po pó³wieczu czêæ pokoi w swoim dawnym domu
generalnym. Kaplica zosta³a ustanowiona
sanktuarium b³. Marceliny Darowskiej,
której szcz¹tki spoczywaj¹ w klasztornych
katakumbach.
u W ostatniej dekadzie padziernika
99 odby³o siê we Lwowie spotkanie prezesów organizacji cz³onkowskich Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych, którego
organizatorem  obok wymienionej Rady
 by³a Federacja Organizacji Polskich nU.
Przyby³o kilkadziesi¹t osób z 10 krajów.
Stowarzyszenie Wspólnota Polska reprezentowa³ dr Józef Wróbel z Krakowa. Obrady odbywa³y siê w dwóch s¹siaduj¹cych
ze sob¹ dawnych pa³acach przy ul. Kopernika: Bielskich i Sapiehów, a tematami obrad by³y: drogi rozwi¹zywania trudnoci
polskich mniejszoci i sposoby wspó³pracy z podmiotami rz¹dowymi w krajach
zamieszkania oraz nawi¹zanie partnerskiej wspó³pracy miêdzy Polakami z ró¿nych krajów.
W imieniu gospodarzy referat wyg³osi³a
prezeska FOPnU, p. Emilia Chmielowa.
G³ówn¹ uwagê powiêci³a polskiemu szkolnictwu w pañstwie ukraiñskim (strona ukraiñska nie zapewnia mniejszoci polskiej
chocia¿by podobnych warunków w owiacie, jakie od wielu lat pañstwo polskie stwarza spo³ecznoci ukraiñskiej zamieszkuj¹cej w Polsce), warunkom bytu mniejszoci polskiej w sytuacji politycznej pañstwa
ukraiñskiego, podwójnemu obywatelstwu
Polaków w pañstwie Ukraina itd.
By³a te¿ uroczysta msza w. w Katedrze, spektakl w Operze, zwiedzanie
Lwowa.
u Trwa odnawianie katedry lwowskiej
obrz. ³ac. W latach 80. i 90. dokonano restauracji wnêtrza i XVIII-wiecznej polichromii St. Stroiñskiego w trzech nawach.
Obecnie przystêpuje siê do odnowienia
prezbiterium. Przewidziane s¹: restauracja polichromii i budowa nowego o³tarza
soborowego (stoj¹cego na rodku, przed
zabytkowym o³tarzem g³ównym). Roboty te
musz¹ byæ poprzedzone remontem dachu
nad prezbiterium, a tak¿e nad otaczaj¹-

polsko-rumuñsk¹. P³ynie w kierunku p³n., przyjmuj¹c liczne górskie potoki, w tym Hramitny, nad
którym le¿y jedyna wie w górnej czêci Gór
Hryniawskich, Hryniawa.
Po po³¹czeniu siê obu ramion ko³o Stebnego,
C. by³ nadal rzek¹ graniczn¹, a¿ do ujcia do
Dniestru k. niatyna. Nad C. le¿y miasteczko
Kuty (zob. CL 34/95), a po rumuñskiej stronie
Wy¿nica. D³ugoæ C. wynosi 382 km.
Ze wzglêdu na niezwykle bogate zalesienie
pasm górskich wokó³ C. na rzece tej odbywa³y siê
sp³awy drewna (pni drzew). W zwi¹zku z tym na
obu górnych ramionach C. i ich dop³ywów istnia³y
liczne klauzy (drewniane jazy) piêtrz¹ce wody (patrz
Czywczyñskie Góry, jw.)
Nazwa C. pojawia siê w wielu polskich utworach literackich i popularnej pieni Czerwony pas.
DNIESTR
Jedna z najwiêkszych rzek II RP, o wielu
dop³ywach i rozleg³ym dorzeczu (pokrywa przewa¿aj¹c¹ czêæ Ma³opolski Wschodniej), uchodzi do
Morza Czarnego. D³ugoæ w granicach RP: 495
km (ca³kowita 1352 km). Rozgraniczenie dorzeczy
D. oraz Bugu (zob.) i Sanu stanowi europejski
dzia³ wód  zlewisk Ba³tyku i Morza Czarnego.
Pocz¹tkiem D. s¹ ród³a na wys. 879 m n.p.m.,
pod szczytem Roz³ucz w Bieszczadach Wschodnich (pow. Turka). Pierwotnie pocz¹tek D. stanowi³y ród³a Sanu, jednak ta czêæ rzeki na skutek
przesuniêæ geologicznych zmieni³a bieg i do³¹czy³a
do Wis³y.
Od róde³ do Sambora D. p³ynie w kier. p³n.
i p³n.wsch., przecinaj¹c pogórze bieszczadzkie
(Góry Turczañskie  zob. CL 3/97). Ma tu charakter rzeki górskiej. Od Sambora do Ni¿niowa
biegnie w kier. p³d.wsch., równolegle do ³añcucha
karpackiego (Karpat Wschodnich). Ma tu ju¿ bieg
nizinny o bardzo ma³ym spadku. Na tym odcinku
wokó³ rzeki potworzy³y siê b³êdne meandry, zwane
dniestrzyskami i zabagnienie terenu (m.in. tzw.
b³ota samborskie, ale równie¿ bujne pastwiska).
W okolicy Ni¿niowa D. wchodzi w jar podolski.
Odt¹d a¿ do ujcia Zbrucza (a tak¿e poni¿ej)
p³ynie krêtym, malowniczym jarem, powsta³ym
na skutek erozji, o stromych stokach wys. 100
150 m.
Staro¿ytni znali D. pod nazw¹ Tyras. Rzeka
by³a ¿eglowna dopiero od Halicza. Na prze³omie
XIX/XX w. istnia³ projekt po³¹czenia jej kana³em
z Sanem i utworzenia drogi wodnej od M. Czarnego do Ba³tyku.
D. rozgranicza krainy geograficzne: Opole i Podole (oba zob. CL 3/98) po str. p³n.  od przedgórza
Karpat Wschodnich (zob. CL 3/97) i Pokucia (zob.
CL 2/97) po str. p³d. Dop³ywy D. maj¹ zró¿nicowa-
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cymi je niskimi dobudówkami (zakrysti¹,
skarbcem itd.).
W kaplicy MB Nieustaj¹cej Pomocy
(z prawej nawy, najbli¿sza prezbiterium), na
cianie naprzeciw pomnika abpa J. Bilczewskiego  przewiduje siê umieszczenie epitafiów jego nastêpców: arcybiskupów B.
Twardowskiego i E. Baziaka, biskupów (lubaczowskich) J. Nowickiego i M. Rechowicza oraz biskupa R. Kiernickiego.

Koció³ w Strzelczyskach

u Pocieszaj¹ce wiadomoci na temat
Cmentarza Orl¹t: podobno ruszy z miejsca
dalsza odbudowa katakumb, zablokowana przez os³awionego Hawryszkiewicza,
gdy przed niemal rokiem przywieziono do
Lwowa odtworzone p³askorzeby anio³ów
i elementy gzymsów z g³ówkami anio³ów,
by nimi zast¹piæ zniszczone w czasach
sowieckich. Jest to chyba wynik interwencji w³adz kijowskich po rozpoczêciu nowej
kadencji prezydenta Kuczmy.
u W tym roku
ma te¿ wreszcie
ruszyæ budowa
szko³y w Strzelczyskach k. Mocisk. Natomiast
budowa szko³y
w samych Mociskach jest nadal
blokowana
przez lokalne w³adze ukraiñskie.
u Ministrem
kultury pañstwa
Ukraina
zosta³
Bohdan Stupka,
aktor (którego mo¿e niektórzy Czytelnicy pamiêtaj¹ w roli Bohdana Chmielnickiego
w filmie Ogniem i mieczem). W rozmowie
z red. Mariuszem Cielikiem, zamieszczonej w Gazecie Wyborczej, gdy mowa
o mówi¹cym po ukraiñsku zachodzie [pañstwa] i rosyjskojêzycznym wschodzie,
Stupka zauwa¿a: Nawet we Lwowie po
ukraiñsku mówi co najwy¿ej jedna trzecia mieszkañców [reszta po rosyjsku 
przyp.red.]. [...] Je¿eli bêdziemy d³u¿ej tolerowaæ tak¹ sytuacjê, staniemy siê koloni¹.
[...] Co najmniej 60 procent znanych wykonawców muzyki rozrywkowej jest rosyjskojêzycznych. [...]
Stefan Sochaniewicz
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POLACY
z POLAKAMI
FUNDACJA POMOC POLAKOM
NA WSCHODZIE
Przedstawiamy drug¹  obok Stowarzyszenia Wspólnota Polska  instytucjê,
której wiadczenie na rzecz naszych odciêtych Rodaków na Wschodzie, trudno
przeceniæ. Jednym z wa¿nych zadañ tej
organizacji jest sponsorowanie Gazety
Lwowskiej. Poni¿szy tekst jest przedrukiem
ulotki programowej Fundacji.
Fundacja zosta³a utworzona w 1992
roku, jej fundatorem jest Skarb Pañstwa.
Celem Fundacji jest niesienie pomocy
i wspieranie Polaków zamieszka³ych w Europie rodkowej i Wschodniej przez podejmowanie dzia³añ na rzecz:
q podtrzymywania polskoci przez upowszechnianie znajomoci jêzyka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,
q poprawy sytuacji spo³ecznej, zawodowej
i materialnej polskiej grupy etnicznej,
q tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski
i pog³êbiania wiêzi pomiêdzy rodowiskami polskimi i narodami kraju zamieszkania
Polaków,
q pozyskiwanie rodowisk polonijnych
i polskich na Zachodzie do wspó³dzia³ania
w pomocy dla Polaków na Wschodzie.
Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez:

l wspomaganie szkolnictwa polskojêzycz-

nego, w tym wy¿szego (m.in. dop³aty do
uposa¿eñ nauczycieli jêzyka polskiego),
l wspomaganie dzia³añ na rzecz zaopatrzenia rodowisk polskich w polsk¹ prasê
i ksi¹¿ki oraz zapewnienie jak najszerszego
dostêpu tych rodowisk do polskiej kultury,
l pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury
polskiej (wieckiej i sakralnej),
l pomoc organizacyjn¹ w dzia³alnoci gospodarczej Polaków na Wschodzie, w tym
szkolenie menad¿erskie i zawodowe w zakresie wprowadzania gospodarki rynkowej,
przekszta³ceñ w³asnociowych i przedsiêbiorczoci w ró¿nych dziedzinach, a zw³aszcza w rolnictwie i rzemiole,

l stypendia i organizowanie sta¿y i praktyk,
l wspó³dzia³anie z Poloni¹ z Zachodu w or-

ganoizowaniu ró¿norodnej pomocy (finansowej, doradczej, w podejmowaniu dzia³alnoci gospodarczej) na rzecz Polaków na
Wschodzie,
l pomoc finansow¹ i rzeczow¹ orodkom
kultury polskiej i polskim organizacjom na
Wschodzie,
l wspieranie religijnych potrzeb Polaków,
l w wyj¹tkowych przypadkach udzielanie
pomocy materialnej Polakom na Wschodzie,
l wspó³pracê z innymi fundacjami pañstwowymi, przedsiêbiorstwami i organizacjami
spo³ecznymi w zakresie realizacji okrelonych przedsiêwziêæ na rzecz Polaków na
Wschodzie.
Dziêki rodkom Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej w 2000 roku Fundacja realizuje
siedem programów na rzecz Polaków na
Wschodzie:
m Prasa polskojêzyczna 2000
m Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojêzycznych
m Opieka nad katedrami polonistyki i lektorami jêzyka polskiego
m Dokumentowanie ladów obecnoci
polskiej na Wschodzie
m Promocja jêzyka polskiego i kultury polskiej
m Wspieranie aktywnoci obywatelskiej
rodowisk polskich
m Wspieranie potrzeb religijnych rodowisk
polskich.
We w³adzach Fundacji zasiadaj¹:
Rados³aw Sikorski  przewodnicz¹cy
Rady, Andrzej Kowalczyk  wiceprzewodnicz¹cy Rady, Wies³aw Turzañski  prezes
Zarz¹du, Krystyna Lachowicz  wiceprezes
Zarz¹du, Artur Zawisza  wiceprezes Zarz¹du, Rafa³ Dziêcio³owski  sekretarz Zarz¹du.
Adres: 00-577 Warszawa, al. Ujazdowskie 19. Tel. 694-73-24

Do zapamiêtania
u W CL 4/99 na s. 36 podalimy w tej
rubryce informacjê o zadeklarowanej wspó³pracy kilku przedszkoli krakowskich
z grupami przedszkolnymi we Lwowie.
Obecnie aktualizujemy tamt¹ informacjê.
Krakowskie przedszkole nr 27 wycofa³o
siê ze wspó³pracy, natomiast akcjê tê podjê³y Przedszkola nr 12, 24, 65 i 178. W grudniu 99 wys³ano do Lwowa paczki z upo-

ny charakter: lewobrze¿ne (pó³nocne), sp³ywaj¹ce
z Wy¿yny Podolskiej wcinaj¹ siê w ni¹ jarami,
podobnie jak D. Najwa¿niejsze z nich to: Strwi¹¿,
wyp³ywaj¹cy tak jak D.  z Karpat, a dalej Wereszyca, £ug, wirz, Gni³a Lipa, Z³ota Lipa, Koropiec, Strypa, Seret i Zbrucz. Prawobrze¿ne (po³udniowe) to rzeki karpackie. Najwa¿niejsze z nich
to: Tymienica, Stryj z Oporem, wica, £omnica,
Bystrzyca So³otwiñska, Bystrzyca Nadwórniañska (wszystkie zob.). Nad D. le¿¹ wa¿niejsze
miejscowoci: Stary Sambor, Sambor, ¯urawno,
Halicz, Ni¿niów, Koropiec, Zaleszczyki, Okopy
w. Trójcy.
GNIEZNA
Jest lewym (wsch.) dop³ywem Seretu (zob.).
Jej ród³a znajduj¹ siê na p³n. od Zbara¿a (zob. CL
S/98) na terenie Wo³ynia, a dalej rzeka p³ynie
jarem niemal równolegle do Seretu, do którego
wp³ywa ok. po³owy jego biegu. Nad G., blisko jej
ujcia w rozleg³ym rozszerzeniu jaru, le¿y Trembowla. Historyczny zamek trembowelski po³o¿ony
jest na stromym cyplu brzegu jaru.
GNI£A
Prawy (zachodni) dop³yw Zbrucza (zob.), ród³a na p³n. od Ska³atu. Nad G. le¿¹: Ska³at,
Grzyma³ów, Touste. Jej dop³ywem jest rz. Tajna,
nad któr¹ le¿y Chorostków.
GNI£A LIPA
Lewy dop³yw Dniestru (zob.), jej ród³a znajduj¹ siê w Go³ogórach (zob. CL 3/98), blisko p³n.
krawêdzi P³yty Podolskiej i europejskiego dzia³u
wód, kilkanacie km na p³n.wsch. od Przemylan.
Na pocz¹tek G.L. sk³ada siê kilka potoków, z których najd³u¿szy nosi nazwê Tura (ród³o na wys.
ok. 440 m npm.). Od Przemylan G.L. p³ynie
w kierunku po³udniowym szerokim jarem o p³askim, bagnistym dnie. D³ugoæ rzeki wynosi 80
km. Najwiêkszym dop³ywem G.L. jest Narajówka
(jej ród³a blisko Narajowa), która do niej wp³ywa
tu¿ przed jej ujciem do Dniestru ko³o (naprzeciw)
Halicza.
Nad G.L. le¿¹ dwa miasteczka powiatowe:
Przemylany i Rohatyn, a ni¿ej Bursztyn i Bo³szowce (w miejscu ujcia Narajówki).
IKWA
Jest rzek¹ w zasadzie wo³yñsk¹, ale jej ród³a
znajduj¹ siê na p³d. sk³onie Woroniaków (zob. CL
3/98), blisko europejskiego dzia³u wód, w rejonie
wsi Hucisko Brodzkie k. Podkamienia, w obrêbie
Ma³opolski Wschodniej. P³ynie zrazu ku wsch.,
a na terenie Wo³ynia zmienia kierunek na p³n.,
przep³ywa blisko Krzemieñca. Wpada do Styru
(zob.) jako jego prawy najwiêkszy dop³yw.
Rzeka opiewana przez J. S³owackiego.
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minkami dla wszystkich czterech grup przedszkolnych we Lwowie. Upominki zosta³y zebrane przez dzieci i ich rodziców z okazji
wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Kadra pedagogiczna wymienionych przedszkoli planuje
nawi¹zanie wspó³pracy z kadr¹ pedagogiczn¹ lwowsk¹ (polsk¹) w celu wymiany dowiadczeñ. Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej AP przekaza³a piêknie wydane materia³y z miêdzynarodowej
konferencji na temat stymuluj¹cej i terapeutycznej funkcji zabawy.

W Krakowie
i dalej

ków w historii polskiej wokalistyki oraz ¿e
by³ artyst¹ wszechstronnym. Z równym powodzeniem uprawia³ operê, muzykê oratoryjn¹ i pieñ artystyczn¹. Filharmonia
Krakowska w swym nekrologu stwierdzi³a,
¿e na jej estradzie, gdzie od czasu do czasu goci³  stworzy³ szereg niedocig³ych
kreacji artystycznych.
Trudno dodaæ cokolwiek do tych opinii.
Ograniczmy siê wiêc do Jego zwi¹zków ze
Lwowem, w którym urodzi³ siê w 1922 r. i do
którego przez ca³e ¿ycie zachowa³ (i podkrela³!) swoje przywi¹zanie. Tam ukoñczy³
szko³y i kszta³ci³ siê w Konserwatorium
u maestry Heleny Oleskiej (patrz CL 3/99).
Na scenie zadebiutowa³ w Krakowie w 1944
r., ale od 1945 r. piewa³ w Bytomiu, a od
1957 a¿ do mierci  w Warszawie.
Widywalimy Go wielokrotnie w TV na
lwowskich spotkaniach. W 1994 r. wyst¹pi³
na koncercie Homagium Leopoli  Capellae Cracoviensis i naszym  w Krakowie, a w dwa lata póniej w katedrze lwowskiej. Dzidek  taki by³ tytu³ fragmentu
z ksi¹¿ki W. Szolgini Dom pod ¿elaznym
lwem, powiêcony Hiolskiemu, który zamiecilimy w CL 1/97.
W dniu mierci Andrzeja Hiolskiego
wieczorem odby³ siê koncert jubileuszowy
Capellae Cracoviensis, poprowadzony
przez Stanis³awa Ga³oñskiego w Sali Ho³du Pruskiego w Sukiennicach. W tym w³anie koncercie mia³ wyst¹piæ Hiolski, zmieniono wiêc program i wieczór powiêcono
pamiêci Mistrza.
Kazimierz Selda

ROZMOWY KRESOWE

JEDEN Z NAJWIÊKSZYCH

Kultura polska naszych czasów ponios³a ogromn¹ stratê: 27 lutego zmar³ w Krakowie wielki piewak, Andrzej Hiolski,
przyby³y tu na koncert jubileuszowy XXXlecia Capellae Cracoviensis.
Media krajowe szeroko omawia³y to
smutne wydarzenie oraz ¿ycie, sztukê
i osi¹gniêcia Mistrza. Napisano o nim, ¿e
by³ jednym z najwybitniejszych piewa-
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Od kilku lat krakowska telewizja nadawa³a program pt. Rozmowy kresowe, tworzone przez red. Dariusza Walusiaka, najpierw dwa razy w miesi¹cu, ostatnio tylko
raz. Ale i to niedawno skrelono. W zwi¹zku z tym krakowski Oddzia³ TMLiKPW zwróci³ siê do Rady Programowej TV w Krakowie z listem motywuj¹cym potrzebê tego
programu, zwracaj¹c uwagê na historyczn¹ i kulturaln¹ rolê Krakowa w Polsce 
wobec wszystkich ziem polskich i wszystkich Polaków, tak¿e tych odciêtych od Macierzy, jak równie¿ na zainteresowanie problematyk¹ Ziem Wschodnich w szerokich
krêgach Ma³opolski. Programy Walusiaka
by³y ponadto emitowane na ca³y wiat przez
TV Polonia. List zosta³ wys³any do wszyst-

kich (13) cz³onków Rady. A oto ich odpowied:

Szanowny Panie, Szanowni Pañstwo
W dniu 17 lutego br. Rada Programowa
OTV Kraków na swoim posiedzeniu (pierwszym
od otrzymania listu Pañstwa, kierowanego do
wszystkich cz³onkiñ i cz³onków Rady) przedyskutowa³a wyczerpuj¹co sprawy, których on
dotyczy³.
Podzielamy wszystkie uwagi i argumenty
wymienione w licie. Istnieje te¿ wiele innych
racji, które  choæ nie wymienione w licie 
z pewnoci¹ pozostaj¹ w krêgu Pañstwa uwagi:
1. losy zasobów Zak³adu Naukowego i Biblioteki Ossoliñskich, które pozostaj¹ jeszcze
w posiadaniu Republiki Ukrainy i s¹ ci¹gle
objête polskimi staraniami rewindykacyjnymi
na najwy¿szym szczeblu;
2. opieka nad nekropoliami, miejscami
kani Polaków i ¯ydów, mogi³ami ¿o³nierzy i orl¹t, których symbolem jest Cmentarz Orl¹t i jego losy, probie¿ pojednania miêdzy narodem
polskim i ukraiñskim;
3. losy zes³añców z lat 19361938, wywo¿onych jako etniczni Polacy z okolic ¯ytomierza
i Po³tawy i innych ziem dawnego ZSRR i czêsto
tragiczne dzieje wywo¿onych z ziem zajêtych po
17 wrzenia 1939 oraz troska o ich prawa;
4. pielêgnowanie pamiêci o pomordowanych oficerach, ¿o³nierzach KOP i policjantach
i ich symbolicznych mogi³ach w Katyniu, Miednoje i gdzie indziej;
5. wszechstronna pomoc prawna w ew.
uzyskaniu mienia zamiennego za utracone na
dawnych ziemiach wschodnich, o ile nast¹pi¹
stosowne uwarunkowania prawne.
Mo¿na, pos³uguj¹c siê zasobami archiwalnymi Telewizji Polonia, wspó³pracuj¹c z Towarzystwem Mi³oników Lwowa i Kresów [Po³udniowo-] Wschodnich nie tylko przywróciæ Rozmowy kresowe, ale nadaæ im now¹ dynamikê,
dzia³aæ na rzecz samopomocy obywatelskiej
dla rodowisk polskich i ich instytucji spo³ecznych, kulturalnych i owiatowych.
Jako przewodnicz¹cy Rady, czuj¹c poparcie kole¿anek i kolegów z naszego gremium,
deklarujê pe³n¹ solidarnoæ z uwagami pañstwa.
Z wyrazami szacunku
() Marek Mikos

Zarówno Zarz¹d Oddzia³u Krakowskiego TMLiKPW, jak i Redakcja Cracovia-Leopolis, gor¹co dziêkuj¹ Panu Przewodnicz¹cemu i wszystkim Cz³onkom Rady Programowej TV w Krakowie za zrozumienie
problemu i godn¹ uznania postawê. Bar-

KOROPIEC
Jeden z mniejszych lewych p³n. dop³ywów
Dniestru sp³ywaj¹cych z p³yty podolskiej (zob.
Podole, CL 3/98) miêdzy Z³ot¹ Lip¹ a Stryp¹ (obie
zob.). Jego ród³a znajduj¹ siê na p³n. od Podhajec, niedaleko wsi Krzywe. P³ynie prosto na p³d.,
pocz¹tkowo szerok¹ dolin¹, potem coraz g³êbszym i wê¿szym jarem.
Nad K. le¿¹ miasteczka: powiatowe Podhajce
(zob. CL 1/96), Monasterzyska, a u ujcia do
Dniestru Koropiec (zob. CL 3/99).
£OMNICA
Prawy (p³d.) dop³yw Dniestru. Swój pocz¹tek
bierze w pamie Gorganów (zob. CL 3/97) miêdzy
masywami Sywuli (1836 m n.p.m., po wsch. stronie) oraz Pietrosa (1708 m) i Popadii (1742 m, po
zach. stronie). £., p³yn¹c zrazu w kier. p³n., traci
swój górski charakter w rejonie wsi Jasieñ. St¹d
kieruje siê ku p³n.wsch., a do Dniestru wpada ko³o
Halicza (ok. 2 km powy¿ej miasta). £. zbiera doæ
liczne dop³ywy, z których wa¿niejsze s¹: z lewej
 rzeczka Mo³oda (która odwadnia zach. stoki
masywu Popadii) i Czeczwa, oraz z prawej Duba.
Nad £., której d³ugoæ wynosi 118 km, le¿¹
m.in. znane wsie Osmo³oda (tu dop³ywa Mo³oda).
Podlute, Jasieñ, Perehiñsko, a dalej miasteczko
Ro¿niatów i miasto powiatowe Ka³usz. Okolice
nad górnym biegiem tej rzeki by³y terenem turystycznym, letniskowym i narciarskim.
NIECZ£AWA
Mniejszy lewy dop³yw Dniestru (miêdzy Seretem a Zbruczem, wszystkie zob.). Od ¿róde³
w okolicy Kopyczyniec p³ynie na p³d.wsch. i uchodzi do Dniestru k. wsi Ujcie Biskupie (poni¿ej
Zaleszczyk).
OPÓR
Prawy dop³yw rzeki Stryj (zob.), stanowi¹cy o
Skolszczyzny (zob. CL 3/97) i jej górnej, po³udniowej czêci, zwanej Tucholszczyzn¹ (pojêcie etnograficzne zwi¹zane z grup¹ etniczn¹ Tucholców,
osiad³ych nad górnym Oporem i jego prawym
dop³ywem Oraw¹). ród³a O. znajduj¹ siê blisko
g³ównej grani Bieszczadów Wschodnich, pod gór¹
Jawornik k. wsi Oporzec, w rejonie £awocznego.
St¹d O. p³ynie na p³n. i pod Synowódzkiem uchodzi do Stryja. D³ugoæ O. wynosi ok. 60 km.
O. by³ sp³awny, a na licznych jego dop³ywach
istnia³y klauzy (drewniane jazy). Sp³aw drewna,
którym tu trudnili siê Tucholcy, zamar³ po r. 1887,
kiedy uruchomiono tamtêdy liniê kolejow¹ w kierunku Wêgier. W czasach nowszych dolina O.
sta³a siê zag³êbiem letniskowo-narciarskim, a na
rzece uprawiano k¹piele i sporty wodne. Znane
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dzo liczymy na wznowienie programu Rozmowy kresowe i pomoc Pañstwa w rozwi¹zywaniu niezwykle trudnych problemów
w sprawach wschodnich.
Andrzej Chlipalski

Notatki
u Proboszcz Katedry Wawelskiej ks.
Janusz Bielañski otrzyma³ od Ojca w.
godnoæ protonotariusza apostolskiego 
infu³ata. Ks. J. Bielañski pochodzi z Tartakowa (powiat sokalski).
Serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c Ksiêdzu Infu³atowi wielu £ask Bo¿ych.
u W lutym zmar³ w Krakowie Stanis³aw Zbigniew Guga, ur. w ¯ó³kwi w roku
1923, mgr praw. W krakowskim oddziale
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów
P³d.-Wsch. by³ za³o¿ycielem i prezesem
Ko³a ¯ó³kiewian. By³ te¿ zas³u¿onym dzia³aczem kultury fizycznej w krakowskiej
Wile, sêdzi¹ koszykówki. Rodzinie sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia.
u Towarzystwo Mi³oników Lwowa
i Kresów P³d.-Wsch. oraz Redakcja Cracovia-Leopolis sk³adaj¹ serdeczne wyrazy wspó³czucia Pani Profesor Krystynie Moszumañskiej-Nazar oraz Paniom £ucji
Voisé i Teresie Stadnickiej z powodu mierci Ich Matki, Pani Marii Moszumañskiej,
urodzonej we Lwowie w r. 1904, zmar³ej
w Krakowie w lutym br.
u W Krakowie zmar³a (w lutym) S³awa
z Szyszko-Bohuszów Celewicz, urodzona w 1914 r. we Lwowie. Pani S³awa by³a
córk¹ wybitnego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza, ówczenie profesora Politechniki Lwowskiej. Po I wojnie wiatowej
A. Szyszko-Bohusz zosta³ powo³any na stanowisko konserwatora Wawelu (doje¿d¿a³
st¹d do Lwowa), ponosz¹c w tym dziele
wielkie zas³ugi.
Warto przypomnieæ przy okazji, ¿e po
II wojnie nastêpc¹ Szyszko-Bohusza by³
krótko inny lwowski profesor, Witold Minkiewicz (patrz CL 2/97), który do Krakowa
doje¿d¿a³ z Gdañska. Po nim przez kilka
dziesiêcioleci odnowieniem Zamku Królewskiego na Wawelu kierowa³ prof. Alfred
Majewski, rodem z Ma³opolski Wschodniej, przed wojn¹ wspó³pracownik Minkiewicza we Lwowie.
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Kultura
Nauka
LWÓW  GLIWICE

We wrzeniu ub. roku uroczycie obchodzono na Politechnice l¹skiej w Gliwicach 100-lecie urodzin dwóch wielkich
uczonych, luminarzy nauki polskiej, Profesorów Stanis³awa Ochêduszki i Tadeusza
Hoblera. Obaj byli chlub¹ Politechniki l¹skiej, jednymi z pierwszych doktorów h.c.
tej uczelni. Energetyka polska, staj¹c u progu XXI stulecia, korzysta z ogromnego dorobku naukowego i dydaktycznego obu Profesorów, wyra¿aj¹cego siê w stworzeniu
szkó³ naukowych w swoich dziedzinach
oraz wypromowaniem ca³ego zastêpu znakomitych wychowanków i nastêpców.
Obaj Profesorowie przybyli na l¹sk po
II wojnie ze Lwowa. Z tamtych stron pochodzili, tam studiowali na Politechnice i rozpoczêli swoje kariery naukowe (prof. S.
Ochêduszko zosta³ ju¿ profesorem i kierownikiem katedry w 1937 r.). ¯yciorysy obu
Profesorów zamieszczamy w dziale Sylwetki niniejszego numeru.
W 1997 r. cz³onkowie Stowarzyszenia
Wychowanków Wydzia³u MechanicznoEnergetycznego Politechniki l¹skiej ustanowili wyró¿nienie honorowe  Medal im.

Stanis³awa Ochêduszki, przyznawany za
wybitne osi¹gniêcia zawodowe i naukowe
na polu termodynamiki i energetyki.
W r. 1999 Medal im. Stanis³awa Ochêduszki otrzyma³ Profesor Zygmunt Kolenda,
kierownik Katedry Teorii i In¿ynierii Procesów Metalurgicznych Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, a zarazem Prezes
Oddzia³u Krakowskiego Stowarzyszenia
Wspólnota Polska.
Czcigodnemu Panu Profesorowi, zawsze ¿yczliwemu dla spraw lwowskich Polaków, z którym mamy zaszczyt wspó³pracowaæ i uwa¿aæ za Przyjaciela naszego
Towarzystwa  sk³adamy gratulacje i serdeczne ¿yczenia zdrowia, pomylnoci i wielu kolejnych osi¹gniêæ w pracy naukowej,
a tak¿e dalszych owocnych wysi³ków na
rzecz Polaków na Wschodzie.
Oddzia³ Krakowski Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów P³d.-Wsch.
Redakcja Cracovia-Leopolis

PRZYJECHALI POECI
Nasze s³owo, nasz jêzyk nie umrze,
nie zginie.
W sobotni wieczór 19 lutego br. do ródmiejskiego Orodka Kultury w Krakowie
zawitali niezwykli gocie: polscy poeci ze
Lwowa, dla których dyrektor OK p. Janusz
Paluch (z pomoc¹ finansow¹ Wspólnoty
Polskiej) zorganizowa³ warsztaty poetyckie. Spotkanie by³o przejmuj¹ce, nastrój
udzieli³ siê wszystkim zebranym, którym
bliski by³ duch poezji  poezji opiewaj¹cej
Lwów.
Goæmi tymi by³o 5 osób: panie Barbara Zajdel, Irena Masalska, Irena Nuckowska (obecnie w Warszawie) i Helena Duniec  wszystkie ze Lwowa, oraz pan Wiktor Dawyliw z Krystynopola. S¹ oni przedstawicielami ró¿nych pokoleñ i rodowisk
i losów, a tym samym odmiennych myli,
pogl¹dów, uczuæ i pragnieñ.
Spotkanie poprowadzi³ p. Stanis³aw
Dziedzic z UJ. Poprzez krótki zarys historii
Lwowa i ¿ycia spo³ecznego Polaków w epoce wspó³czesnej wprowadzi³ s³uchaczy
w atmosferê ¿ycia naszych Rodaków, w ten
utêskniony Lwów. Pomogli mu w tym sami
poeci, czytaj¹c swoje wiersze. W utworach
tych odbija³y siê na przemian weso³e
i smutne nuty dzisiejszych realiów i reflek-

z tego miejscowoci to: £awoczne, S³awsko, Tuchla, Ze³emianka, Hrebenów. Ni¿ej le¿y miasteczko powiatowe Skole.
PE£TEW
Lewobrze¿ny dop³yw górnego Bugu (zob.), d³ug.
ok. 70 km, powstaje w obrêbie miasta Lwowa jako
zlewisko kilku strumieni, z których znaczniejszymi
s¹ Pasieka, Potok Wulecki i ¯elazna Woda  ten
ostatni uwa¿any równie¿ jako w³aciwy pocz¹tek
P. Wszystkie te strumienie ³¹cz¹c siê w kotlinie,
tworzy³y tam bagna i trzêsawiska, likwidowane
w miarê powstawania i rozrostu miasta, same za
w ci¹gu XIX w. zosta³y na terenie miasta zasklepione, nad nimi powsta³y miejskie ulice i skwery.
P³yn¹c w obrêbie miasta ku p³n., za Gór¹ Zamkow¹ zmienia P. kierunek na wsch., potem p³n.wsch.
i dop³ywa do Bugu pod Buskiem.
PISTYÑKA
Rzeczka  prawy dop³yw Prutu (zob.). Wyp³ywa na terenie Beskidu Huculskiego (zob. CL 3/97)
pod gór¹ Gra³ut, kieruje siê na pó³noc, a do Prutu
uchodzi k. Ko³omyi. Nad P. le¿¹ popularne miejscowoci letniskowe: wie Szeszory, z wodospadem na P., i miasteczko Pistyñ.
PRUT
Druga po Dniestrze rzeka Ma³opolski Wschodniej nale¿¹ca do zlewiska Morza Czarnego. Jego
pierwszy, górski odcinek zbiera wody z pó³nocnej
strony pasma Czarnohory, a ni¿ej  za porednictwem swoich dop³ywów  z Beskidu Huculskiego
(oba zob. CL 3/97) i p³d. czêci Pokucia (zob. CL
2/95). P. powstaje w rejonie Howerli z po³¹czenia
wielu potoków ród³owych, z których za g³ówny
uwa¿a siê Dancyszyk, wyp³ywaj¹cy pod Turku³em
z jeziorka Niesamowitego (na wys. ok. 1750 m
npm.). Jako rzeka górska p³ynie w kierunku p³n.,
a opuszczaj¹c góry w rejonie Delatyna, zmienia
kierunek na p³d.wsch. i p³ynie dalej równolegle do
Karpat. Dolina nadpruciañska stanowi o Pokucia.
D³ugoæ P. od róde³ do granicy Ma³opolski i Bukowiny wynosi ok. 150 km, ca³kowita za, do
ujcia do Dunaju w Rumunii  632 km. P. posiada³
najwiêkszy redni spadek poród rzek polskich:
2,7 promille. Tworzy wodospady: Huk (wys.
78 m) w Jaremczu i Kapliwiec w Mikuliczynie.
Najwa¿niejsze dop³ywy P. przed granic¹ Bukowiny, to Prutec oraz Pistynka i Rybnica (obie
zob.), a w linii granicy Czeremosz (zob.). Dolina
górnego odcinka P. by³a znanym zag³êbiem rekreacyjno-turystycznym, letniskowym i narciarskim.
Wzd³u¿ P. (a tak¿e jego dop³ywów) rozwinê³y siê
liczne miejscowoci uzdrowiskowo-turystyczne,
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Anna Kostecka
Aniê Kosteck¹ ³¹czy z lwowskimi poetkami podobne spojrzenie na ojczyznê, polskoæ,
polskie s³owo. Sama pochodzi z Mocisk,
a w Krakowie ukoñczy³a studia polonistyczne
na UJ.

Kronika
u Z okazji 50-lecia kap³añstwa ks. kardyna³a Franciszka Macharskiego Z³oty
Medal Zas³ugi nada³o Mu Polskie Towarzystwo Teologiczne, którego ks. F. Macharski by³ sekretarzem generalnym w latach szeædziesi¹tych.
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PTT powsta³o we Lwowie w r. 1924,
a od 1948 r. dzia³a w Krakowie.
u Studenci architektury Politechniki
£ódzkiej inwentaryzuj¹ od kilku lat obiekty
budownictwa na Huculszczynie i Pokuciu. Ostatnio badali obiekty zak³adu przyrodoleczniczego dra Apolinarego Tarnawskiego w Smodnej k. Kosowa oraz architekturê
sakraln¹ i pastersk¹. W listopadzie 99
czynna by³a w £odzi wystawa efektów prac
z czwartej ju¿ wyprawy.
Powy¿sz¹
informacjê
zaczerpnêlimy
z czasopisma Gdzie szum Prutu... nr 1/2000.

u Kolejna wystawa z lwowskimi eksponatami: przez trzy miesi¹ce na prze³omie ub. i b. roku w Domu Matejki w Krakowie by³a czynna wystawa Spotkanie po
latach raz jeszcze, na której pokazano
zestaw obrazów Mistrza Jana, wypo¿yczonych z tzw. Lwowskiej Galerii Sztuki (czyli
Galerii Orzechowicza przy ul. Ossoliñskich).
Najwa¿niejszym pokazanym dzie³em by³
obraz zatytu³owany Karol Gustaw z Szymonem Starowolskim przy grobie £okietka, który Matejko namalowa³ w 1857 r.
i dziêki niemu otrzyma³ stypendium cesarskie na studia zagraniczne (mia³ wtedy lat
19!). Zaprezentowano jeszcze dwa inne
obrazy olejne oraz 10 szkiców. By³y to ostatnie sporód obrazów Matejki przechowywanych we Lwowie. Inne eksponowano
w Krakowie w latach 1995 i 96 (patrz CL

Starowolski z krolem szwedzkim

sja nad ¿yciem. Jednak wszystkich gdzie
w g³êbi duszy nurtuje pytanie o ojczyznê.
Ka¿dy przedstawia swój dom rodzinny,
Koció³, do którego nale¿y, Lwów wed³ug
swoich emocji i pragnieñ. Ta myl ich ³¹czy, lecz dzieli sposób przedstawiania, ciekawy i oryginalny u ka¿dego z osobna.
W wierszach pani Barbary Zajdel, najstarszej poetki z tego grona, na nowo od¿y³y wspomnienia z tragicznych czasów, o zamkniêtych kocio³ach, ale i radoæ z pomylnych odmian w ¿yciu. I. Masalska przypomnia³a nam gwarê lwowsk¹, od której
ju¿ siê trochê odzwyczailimy, i skierowa³a nas ku refleksji nad przemijaniem wiata, pocieszaj¹c na koñcu jedyn¹ wartoci¹  mi³oci¹, która jest sta³a i wszystko
przetrwa.
Przy wierszach Ireny Nuckowskiej i Heleny Duniec skupilimy siê na poszukiwaniu ojczyzny, naszego miejsca w kraju. Obie
s¹ urodzone w latach siedemdziesi¹tych
czy osiemdziesi¹tych, a dla ludzi z tego
czasu i w dodatku studiuj¹cych w Polsce
charakterystyczne jest poszukiwanie ojczyzny. Piêkna deklamacja i gra s³ów w wierszach podnios³a nas na duchu.
Wieczór min¹³ szybko i mi³o, ci¹gle przy
rozpamiêtywaniu i prze¿ywaniu. Z drugiej
strony, podsumowuj¹c to co us³ysza³am,
radoæ i duma rozpiera³a mnie na myl, ¿e
s¹ jeszcze m³odzi ludzie wra¿liwi na piêkno, ¿e mimo ciê¿kiej sytuacji ekonomicznej nie zatwardzaj¹ serc, nie pogr¹¿aj¹ siê
w walce o byt i nie daj¹ st³umiæ swoich
uczuæ przez trudy codziennego ¿ycia. Coraz
to wiêksza liczba ludzi pisz¹cych przekonuje mnie, ¿e polskie s³owa i poezja dwiêcz¹ i nie zatracaj¹ siê, lecz z coraz wiêksz¹
moc¹ przebijaj¹ mur przesz³oci.

2/96). Na wystawie mo¿na te¿ by³o zobaczyæ dyplom honorowego obywatelstwa
miasta Lwowa, ofiarowanego Janowi Matejce przez Radê Miasta 30 wrzenia
1869 r. (przypomnijmy, ¿e podobny dyplom
krakowski Matejko zwróci³ w protecie za
wyburzenie zabytkowego szpitala w. Ducha pod budowê teatru miejskiego).
Wracaj¹c do wspomnianego wy¿ej s³ynnego obrazu: wiêkszoæ Czytelników pamiêta zapewne, o co w nim chodzi, ale
przypomnijmy: gdy Szwedzi zajêli Kraków
w 1655 r., ich król przyby³ tu, a po katedrze
wawelskiej oprowadza³ go ks. Starowolski, znany pisarz. Kiedy podeszli pod pomnik W³adys³awa £okietka, Starowolski
wyjani³: Oto król, który na tron polski wróci³, mimo ¿e trzykrotnie by³ wygnañcem.
Na to król szwedzki: Ale wasz obecny król
tu ju¿ nie wróci (mowa o Janie Kazimierzu). Starowolski wyrzek³ wtedy prorocze
s³owa: Deus admirabilis, Fortuna variabilis (Pan Bóg zadziwiaj¹cy, a Fortuna
zmienna). Zapamiêtajmy i my te s³owa.
Dziêki uprzejmoci Pani Kustosz M.
Buyko cz³onkowie krakowskiego oddzia³u
TMLiKPW zostali na wystawê zaproszeni
i oprowadzeni. Serdecznie dziêkujemy!
Uwaga do redaktora, który o tym obrazie pisa³ w Dzienniku Polskim nr 253/99:
proszê Pana (a mo¿e Pani), co to znaczy,
¿e tego obrazu nie mamy u siebie? Najwa¿niejsze to, ¿e o n jest u siebie.
u W drugiej po³owie stycznia w Galerii Wspólnoty Polskiej w Krakowie czynna
by³a wystawa pt. Polskie dziedzictwo kulturowe na Wschodzie. Z prac Orodka
d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego
poza Granicami Kraju.
u W styczniu otwarta zosta³a w krakowskim Klubie Zau³ek wystawa ma³¿eñstwa malarzy Stefana i Janiny Berdaków
zatytu³owana: Pejza¿e z niebiañskim sztafa¿em.
Stefan Berdak urodzi³ siê we Lwowie
w 1927 r., tam chodzi³ do szkó³. Studiowa³
na krakowskiej ASP (dyplom 1955). Uprawia malarstwo, rysunek, grafikê, gipsoryt
i emalierstwo. Bra³ udzia³ w ok. 100 wystawach, a jego prace znajduj¹ siê w wielu
muzeach krajowych i paru zagranicznych.
Jest doskona³ym rysownikiem i wra¿liwym
koloryst¹. Cech¹ jego twórczoci jest unikanie rutyny i stabilizacji oraz poszukiwanie nowych rodków wyrazu.

z których najbardziej znane to Worochta, Tatarów,
Mikuliczyn, Jaremcze (z Kamieniem Dobosza).
Nad P. le¿y stolica Pokucia  miasto powiatowe
Ko³omyja, Zab³otów oraz niatyn, ko³o którego P.
opuszcza Pokucie i Ma³opolskê Wschodni¹. Nad
P. powsta³o z koñcem XIX w. szereg s³ynnych
kamiennych mostów kolejowych, z których najwiêkszy znajdowa³ siê w Jaremczu, zniszczony
w czasie II wojny wiatowej.
Nazwa Prutu pojawia siê w wielu utworach
literackich i popularnej pieni Czerwony pas.
RATA
Lewy dop³yw Bugu (zob.). Jej ród³a znajduj¹
siê na wsch. krawêdzi Roztocza (zob. CL 2/98),
k. Werchraty (na terenie RP). P³ynie w kier. wsch.
równole¿nikowo, poprzez Nizinê Nadbu¿añsk¹. Do
Bugu uchodzi przed Krystynopolem. Nad R. le¿¹:
miasteczko powiatowe Rawa Ruska oraz Mosty
Wielkie.
RYBNICA
Prawy dop³yw Prutu. Wyp³ywa na terenie
Beskidu Huculskiego (zob. CL 3/97), blisko góry
Bukowiec. Kieruje siê na p³n.wsch., do Prutu uchodzi na Pokuciu (zob. CL 2/95) miêdzy Zab³otowem
a niatynem. Nad R. le¿y miasteczko powiatowe
Kosów.
SALATRUK
Potok w Gorganach (zob. CL 3/97), który
wraz z kilkoma innymi tworzy Bystrzycê Nadwórniañsk¹ (zob.). Okolica tego potoku jest t³em
powieci J. Bieniasza W puszczy nad Salatrukiem i jej przeróbki dla dzieci Turul  król karpackiej puszczy.
SAN
Prawy dop³yw Wis³y, który swoje ród³a ma
blisko prze³êczy U¿ockiej k. Sianek w Bieszczadach Wschodnich (pe³na d³ugoæ S. wynosi 398
km). Od samych róde³, na odcinku 50 km stanowi
obecn¹ granicê.
Dop³ywami S. jest kilka niewielkich rzek
wschodnioma³opolskich: Wiaru, Wiszni, Szk³a
(wszystkie zob.) i ca³ego szeregu mniejszych.
SERET
Lewy dop³yw Dniestru (miêdzy Stryp¹ a Zbruczem, wszystkie zob.). Rzekê tworz¹ trzy potoki,
wyp³ywaj¹ce w Woroniakach (zob. CL 3/98) spod
europejskiego dzia³u wód (375-440 m npm.) k. wsi
Majdan, Huta Werchobuzka i Nuszcza w pow.
z³oczowskim i blisko róde³ Bugu. Biegnie z p³n.
na p³d., a d³ugoæ rzeki od zbiegu potoków (w stawie tzw. Ratyskim) do ujcia do Dniestru k. Gród-
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u Jeden z najznakomitszych kompozytorów polskich, Wojciech Kilar, otrzyma³
Z³ote Ber³o  nagrodê Fundacji Kultury
Polskiej za rok 2000. Nagroda przyznawana jest za wybitne osi¹gniêcia w dzia³alnoci intelektualnej, a w przypadku Kilara
wyró¿niono jego znakomite dzie³a muzyki
kameralnej, symfonicznej i filmowej oraz
rozs³awianie polskiej kultury na wiecie.
Kilar napisa³ muzykê do prawie 150 filmów najwybitniejszych re¿yserów. Wojciech Kilar urodzi³ siê w r. 1932 we Lwowie, tam chodzi³ do szko³y powszechnej.
Po II wojnie wiatowej osiad³ na Górnym
l¹sku.
Przypomnijmy, ¿e utwór Kilara pt. Preludium chora³owe wszed³ do programu
koncertu Homagium Leopoli, zorganizowanego przez Krakowski Oddzia³ TMLiKPW
i wykonanego w listopadzie 1994 r. przez
Capellê Cracoviensis pod dyr. Stanis³awa
Ga³oñskiego w sali Filharmonii Krakowskiej (pisalimy o tym w CL 1/95 i 4/96).
u Swoje 75-lecie obchodzi inny znakomity kompozytor polski, Andrzej Nikodemowicz, którego utwór Cantus Humilis
równie¿ by³ odegrany na koncercie Homagium Leopoli w 1994 r. A. Nikodemowicz urodzi³ siê w 1925 r. we Lwowie, sk¹d
wyjecha³ w 1980 r. i osiad³ w Lublinie.
u Zapobiegliwi dzia³acze z bran¿y naukowej organizuj¹ uniwersytet polskoukraiñski na wzór polsko-niemieckiej Viadriny, za³o¿onej przed pary latu we Frankfurcie nad Odr¹. Zadaniem takiego uniwersytetu ma byæ zbli¿enie miêdzy
narodami, co nie jest w naszej stronie
Europy rzecz¹ now¹, poniewaæ zbli¿amy
siê intesywnie ju¿ od 55 lat. Za 45 lat bêdziemy przeto obchodziæ stulecie.
Idea jest wiêc znakomita. Pomylmy,
jak owocna (i dla kogo) bêdzie wymiana
myli miêdzy naukowcami i studentami
ukraiñskimi, wychowywanymi w duchu
narodowym (by nie u¿yæ s³owa o ³aciñskiej
etymologii), a wybranymi naukowcami
i studentami polskimi, wychowywanymi na
Europejczyków, u których pojêcia patriotyzmu czy w³asnej racji stanu s¹ skutecznie
têpione.
Uniwersytet ma byæ zlokalizowany po
stronie RP  w Przemylu, Che³mie lub
Zamociu. Handlowcy ju¿ zacieraj¹ rêce.
Kazimierz Selda
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ARCHIWUM

SEKRET
NIEMIERTELNOCI
Wybitny pisarz, Zygmunt Kubiak, zapytywany przez Paw³a Czapkiewicza
(Rzeczpospolita 48/2000) wypowiada
siê na temat m.in. relacji miêdzy literatur¹ a totalitaryzmem. Oto fragment rozmowy:
P.C. [Josif Brodski] oskar¿y³ literaturê rosyjsk¹ naszego stulecia o to, ¿e
zd³awiona przez totalitaryzm, a w³aciwie zahipnotyzowana bezmiarem tragedii narodu, nie potrafi³a ani filozofi¹,
ani stylem wznieæ siê ponad poziom,
wyznaczony przez to dowiadczenie?
Z.K. [...] za ma³o znam literaturê rosyjsk¹, tak¿e okresu totalitarnego, aby
stwierdziæ, czy Brodski ma racjê. Byæ
mo¿e ma, gdy¿ powinno byæ jednak niebo, niebo spokoju, rozpiête ponad najwiêksz¹ nawet groz¹. Rosyjscy pisarze
¿yli w centrum systemu totalitarnego,
a pañstwo komunistyczne jest tak
straszne, ¿e byæ mo¿e oni nie mogli
temu sprostaæ.
P.C. A co zrobiæ w tym kontekcie
i w kontekcie kanonu, o którym mówimy, z twórczoci¹ Zbigniewa Herberta?
Z.K. Twórczoæ Herberta jest utrzymaniem tradycyjnej funkcji poezji, tradycyjnego sposobu uprawiania poezji
w epoce grozy. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
on sprosta³ temu, co Brodski postulowa³ wobec pisarzy rosyjskich, a czemu
oni nie sprostali. Herbert jest na tê grozê bynajmniej nie znieczulony, widzi j¹
wyranie  zarazem jest ponad ni¹,
u niego jest to niebo.
P.C. Jest te¿ otamowanie owej grozy
i rozpaczy poprzez gorset formy, poprzez
styl, kunsztownoæ polszczyzny...
Z.K. Tak, jest. Ale ja mylê, ¿e u niektórych pisarzy rosyjskich te¿ mo¿e byæ
gorset formy. Ja ich nie znam, ale przecie¿ gorset formy mo¿e siê jednoczenie wi¹zaæ z uleg³oci¹ wobec systemu. Natomiast u Herberta jest jeszcze
wzniesienie siê ponad to, co nas niszczy³o  przy jednoczesnym widzeniu
tego, co nas niszczy³o. [...]

Ksi¹¿ki
czasopisma
Nowe ksi¹¿ki
& Zainteresowanie krakowskich historyków sztuki spucizn¹ artystyczn¹ Ma³opolski Wschodniej nie s³abnie. Po okresie
ich badawczego rozpoznania nastêpuje
naukowa eksploatacja. Wydawnictwo Universitas zaprezentowa³o pierwszy tom
w ramach nowej serii Ars vetera et nova
pt. Sztuka dawnej Ziemi Che³mskiej i Województwa Be³skiego (Kraków 1999). Jest
to zbiór prac naukowców, zwi¹zanych z Instytutem Historii Sztuki UJ, pod redakcj¹
doskonale znanego naszym Czytelnikom
dra Piotra Krasnego, autorami interesuj¹cych nas opracowañ s¹ za nie mniej nam
znani A. Betlej, K.J. Czy¿ewski, P. Krasny,
M. Wójcik. W ksi¹¿ce omawia siê lub bodaj
wymienia zabytki architektury i sztuki sakralnej, m.in. w Bohorodczanach, Brze¿anach, Buszczu, Hodowicy, Felsztynie, Kulikowie, Podhajcach, Rohatynie, Sokalu,
Uhnowie, Warê¿u. Szczególnie cieszy nas
dowartociowanie najbardziej zapomnianych, pó³nocnych okolic województwa
lwowskiego: Sokala, Warê¿a, Uhnowa,
choæ przykro patrzeæ na zdjêcia popadaj¹cych w ruinê piêknych kocio³ów w tych
miejscowociach.
Ciekawym tematem, poruszanym w paru opracowaniach, jest zjawisko postgotyku  architektury o cechach gotyckich w kocio³ach XVIXVII w.  charakterystycznego
dla Ma³opolski Wschodniej. Do tematu
tego wrócimy, poniewa¿ niebawem ma siê
ukazaæ osobna ksi¹¿ka na ten w³anie
temat.

Ksi¹¿kê mo¿na dostaæ w ksiêgarniach naukowych.

& W koñcz¹cym siê XX wieku ma³o
kto z wspó³czesnych pokoleñ Polaków 
cilej Ma³opolan  zdaje sobie sprawê,
jak wielka przepaæ dzieli³a dwie czêci
XIX wieku, w którego spucinie i legendzie obracalimy siê niemal przez ca³e
nasze stulecie. Zrozumia³e, ¿e bli¿szy nam
 g³ównie wygnañcom ze Wschodu Polski
 jest podzia³ naszego wieku, i to a¿ na trzy

ka w pow. zaleszczyckim wynosi 222 km. W górnym biegu S. tworzy kilka stawów (w tym tarnopolski). Krête ³o¿ysko rzeki biegnie coraz g³êbszym jarem o stromych i czêsto urwistych brzegach.
Z wiêkszych miejscowoci nad S. le¿¹: Za³oce, Tarnopol, Mikuliñce, Strusów, Budzanów,
Czortków, z dominuj¹cymi nad jarem ruinami zamków. Najwiêkszym dop³ywem S. jest Gniezna
(zob.).
SO£OKIJA
Lewy dop³yw Bugu (zob.). Jej ród³a znajduj¹
siê na wsch. krawêdzi zachodniego Roztocza (zob.
CL 2/98), niedaleko Tomaszowa Lubelskiego (na
terenie RP). Po przekroczeniu obecnej granicy
p³ynie równole¿nikowo w kier. wsch., poprzez
Nizinê Nadbu¿añsk¹. Nad S. le¿¹: Uhnów, Be³z
oraz Krystynopol  w miejscu ujcia tej rzeki do
Bugu.
Przez krótki okres po II wojnie S. czêciowo
znajdowa³a siê po stronie PRL, a czêciowo stanowi³a granicê z ZSRR. Jednak po narzuconej
zamianie terytoriów w r. 1951, granica zosta³a
przesuniêta na p³n. (m.in. w celu przejêcia przez
ZSRR linii kolejowej Rawa RuskaBe³zKrystynopol).
STRYJ
Prawy, jeden z najwiêkszych i najobfitszych
dop³ywów Dniestru (zob.). Jego ród³a znajduj¹ siê
u podnó¿a g³ównego grzbietu Bieszczadów
Wschodnich (zob. CL 3/97), na stokach góry Jawornik (po drugiej stronie tej góry s¹ ród³a Oporu
 zob.). S., przerzynaj¹c siê przez Góry Turczañskie (zob. CL 3/97), zatacza rozleg³y ³uk, kieruj¹c
siê wpierw na p³n.zach., potem na p³n. i wsch. Po
wch³oniêciu Oporu p³ynie ju¿ rozleg³¹ dolin¹ ku
p³n.wsch. terenem podmok³ym, tworz¹c meandry
i liczne odnogi. Do Dniestru uchodzi ko³o ¯ydaczowa. D³ugoæ tej rzeki wynosi 221 km. S. zbiera
liczne rzeczki i potoki z Gór Turczañskich. Najwa¿niejszym dop³ywem prawobrze¿nym jest Opór,
lewobrze¿nym Stynawka.
Nad rzek¹ S. le¿¹ dwa miasta powiatowe:
w górnym biegu Turka, w dolnym Stryj. Miêdzy
nimi le¿y Synowódzko, gdzie schodz¹ siê rzeka
S. i Opór. Oboma rzekami sp³awiano drewno z okolicznych gór do czasu przeprowadzenia têdy linii
kolejowej z koñcem XIX w.
Etymologia nazwy rzeki S.  patrz CL 1/99,
s. 43.
STRYPA
Jeden z najwiêkszych p³n. (lewych) dop³ywów
Dniestru (zob.)  d³ugoci ok. 150 km. S. powstaje
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czêci: do I wojny  jeszcze niewola, epoka
miêdzywojenna oraz ponad pó³wiecze po
II wojnie, To przecie¿ ca³kiem ró¿ne wiaty.
W wieku XIX cezurê dla Ma³opolan-Galicjan stanowi³o wprowadzenie autonomii
w krajach habsburskiej monarchii. Gdyby
nie ta autonomia Galicji, nie wiadomo jak
bymy dzi wygl¹dali  my Ma³opolanie 
czy bylibymy polskimi patriotami, a Ma³opolska polskim Piemontem?
Jednym (choæ nie jedynym) z czynników, które doprowadzi³y Austriê do ery
autonomicznej, by³y wydarzenia Wiosny
Ludów 184849. Ze wszystkich ziem polskich mia³a ona szczególnie znacz¹cy przebieg w Galicji, a g³ównie we Lwowie (pisalimy o tym w CL S/98). Nic wiêc dziwnego,
¿e historycy z rzeszowskiej WSP, interesuj¹cy siê szczególnie Galicj¹, powiêcili
Wionie Ludów specjaln¹ sesjê (kwiecieñ
1998), a nastêpnie wydawnictwo w doskona³ej serii Galicja i jej dziedzictwo: tom 12
 Galicja w 1848 roku. Demografia, dzia³alnoæ polityczna i spo³eczna, gospodarka i kultura, pod red. Andrzeja Bonusiaka
i Mariana Stolarczyka (Wyd. Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej, Rzeszów 1999). Tom zawiera 12 artyku³ów historyków rzeszowskich, krakowskich i czeskich.
W tomie najwiêcej o Lwowie, tak¿e
o Stanis³awowie i ca³ej Galicji Wschodniej.
Szczególnie interesuj¹cy wyda³ siê nam
artyku³ M. Stolarczyka o polskiej Gwardii
Narodowej, powo³anej do ¿ycia we Lwowie za zgod¹ cesarza w marcu 1848, niestety rozwi¹zanej ju¿ w listopadzie tego¿
roku po wypadkach, o których pisalimy
z okazji 150-lecia tego zrywu.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w ksiêgarniach naukowych.

& Ukaza³ siê pierwszy w historii (!)
przewodnik sensu stricto po lwowskim kociele katedralnym: Lwowska Katedra obrz¹dku ³aciñskiego pw. Wniebowziêcia
Najwiêtszej Marii Panny, a napisa³ go
znany doskonale naszym Czytelnikom
dr Jerzy Petrus, krakowski historyk sztuki,
obecnie wicedyrektor Wawelu. Dr Petrus
wyda³ niedawno dwie ksi¹¿ki o zabytkach
¯ó³kwi, o czym donosilimy. W tym przewodniku Autor przedstawia najpierw historiê wi¹tyni od jej powstania w XIV w., dalej
omawia sam¹ budowlê i dzie³a sztuki w niej
zawarte. Na koñcu podaje listê arcybiskupów-metropolitów i sufraganów lwowskich, z których wielu sta³o siê postaciami
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historycznymi. U³atwia nam to znakomicie
orientacjê przy czytaniu wielu ró¿nych ksi¹¿ek, nie tylko na tematy kocielne.
Szerzej o swoim najnowszym dziele
i o katedrze opowie sam Autor w rozmowie, któr¹ niebawem zamiecimy w CL.
Przewodnik mo¿na zakupiæ we Wspólnocie Polskiej w Krakowie i w Warszawie.

& W CL 1/2000 zamiecilimy artyku³
o Stanis³awowie  autorstwa Krzysztofa
Broñskiego, ale nie zd¹¿ylimy omówiæ
jego ksi¹¿ki, która zaraz potem siê ukaza³a: Rozwój spo³eczno-gospodarczy Stanis³awowa w latach 18671939 (Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1999).
Dr K. Broñski jest historykiem, pracuje
w Miêdzynarodowym Centrum Kultury
w Krakowie, zajmuje siê rozwojem miast,
g³ównie w XIX w. Jako przyk³ad obra³ sobie
w³anie Stanis³awów, doceniaj¹c niezwyk³e walory tego miasta i wzorcowoæ jego
rozwoju, zw³aszcza w ci¹gu XIX stulecia.
Zwracalimy niejednokrotnie uwagê, ¿e to
miasto, które po pierwszej dekadzie XX w.
liczy³o 33 tys. mieszkañców, mia³o zabudowê miejsk¹ o niebo przerastaj¹c¹ równorzêdne miasta, np. nieznacznie wtedy wiêkszy Tarnów (36 tys.) lub du¿o wiêksz¹
Ko³omyjê (42 tys.), a w niektórych miejscach nie ustêpuj¹c¹ np. Krakowowi, który
mia³ w tym czasie 4 i pó³ raza wiêcej ludnoci. Pamiêtajmy, ¿e Stanis³awów nie by³
wtedy jeszcze miastem wojewódzkim

i liczy³ dopiero 250 lat swej historii. To
wszystko autor dokumentuje, opisuje, wyjania, porównuje. Treæ uzupe³niaj¹ pouczaj¹ce tabelki oraz mapki i planiki.
Ksi¹¿ka Broñskiego jest opracowana
w sposób niezwykle rzetelny, a jej tematyka jasno uporz¹dkowana, czyni¹c z tej pracy naukowej ksi¹¿kê do czytania równie¿
dla zainteresowanych nieprofesjonalistów.
Brakuje tylko zdjêæ, co wynik³o podobno
z popiechu wydawniczego. Materia³ fotograficzny ma siê jednak znaleæ w nastêpnej ksi¹¿ce dra Broñskiego o Stanis³awowie. Czekamy z niecierpliwoci¹.
Ksi¹¿ka dostêpna w ksiêgarni Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, ul. Rakowicka 27
(budynek biblioteki).

& Przed rokiem (CL 1/99) donosilimy o ksi¹¿ce powiêconej energetykom-lwowiakom na l¹sku. Ten sam autor,
W³adys³aw Wilgusiewicz wyda³ kolejn¹
ksi¹¿kê pt. Energetycy kresowiacy na
l¹sku (Katowice 1999), w której zamieci³ nastêpnych ponad 70 ¿yciorysów in¿ynierów, pochodz¹cych z ziem wschodnich
(g³ównie z Ma³opolski Wschodniej i Wo³ynia, a równie¿ z centralnej i zachodniej
Polski lub z dawnej Rosji, lecz we Lwowie
wykszta³conych)  osiad³ych po II wojnie
na l¹sku. Autor interesuje siê in¿ynierami elektroenergetyki oraz gospodarki cieplno-energetycznej, gazowniczej, ciep³owniczej i ekologii.
Pisze te¿ o sobie i swojej rodzinie. Sam
urodzi³ siê w 1924 r. we Lwowie, a jego
rodzice pochodzili spod Kamionki Strumi³owej. Jego ¿ona Stella z Ma³kiewiczów i jej
rodzina wywodz¹ siê z okolic Kopyczyniec
i Husiatyna. Oboje Wilgusiewiczowie i ich
dwie córki pracowali w energetyce, jedynie
syn nie podtrzyma³ tradycji rodzinnej: jest
historykiem i z zami³owaniem organizuje
wycieczki do Lwowa dla l¹skiej m³odzie¿y
licealnej.
Warto wynotowaæ z ksi¹¿ki Wilgusiewicza kilka informacji o przedwojennej elektroenergetyce lwowskiej. Elektrownia we
Lwowie zosta³a uruchomiona w 1908 r.
i by³a najwiêksza na ziemiach wschodnich,
a zarazem nale¿a³a do grupy najstarszych
i najwiêkszych w Polsce. Jej moc pocz¹tkowa wynosi³a 8 MW (megawatów), w roku
1935  30 MW, a w 1939 r. wzros³a do
50 MW. Druga z kolei by³a elektrownia w Borys³awiu  o mocy 11 MW. Swoje niewielkie
elektrownie mia³y Stanis³awów i Tarnopol

z czterech potoków, maj¹cych swe ¿ród³a w Woroniakach (zob. CL 3/98), blisko tzw. krawêdzi
podolskiej, a po³o¿onych ko³o wsi (id¹c od zach.):
P³uchów, Podlipce, Iwaczów (to ramiê jest zwane
G³ówn¹ Stryp¹, ród³a na wys. 365 m n.p.m.)
i Jaros³awice/Ryków (Ma³a Strypa, ród³a 378 m
n.p.m.). Potoki te ³¹cz¹ siê w Zborowie, a st¹d S.
p³ynie na po³udnie, pocz¹tkowo szerok¹ dolin¹,
a dalej  od po³owy swojej d³ugoci  coraz g³êbszym i wê¿szym jarem, wij¹cym siê meandrami.
Do Dniestru uchodzi k. Beremian. Dop³ywami S.
s¹: w górnej czêci rzeczka Wosuszka, nad któr¹
le¿y miasteczko Koz³ów, bli¿ej ujcia za p³yn¹ca
po³udnikowo, równolegle do S., rzeczka Olchowiec, nad któr¹ po³o¿ony jest Jaz³owiec.
Nad S. le¿¹ dwa miasta powiatowe: Zborów
i Buczacz.
STRWI¥¯
Lewy dop³yw Dniestru (zob.), d³ug. 98 km.
Wyp³ywa z Przedgórza Bieszczadzkiego na terenie RP (k. Ustianowej) i biegn¹c w kier. p³n.wsch.
wp³ywa do Dniestru poni¿ej Sambora. Nad S. le¿¹
Ustrzyki Dolne, Chyrów, w pobli¿u Felsztyn.
S. jest jedyn¹ rzek¹ w obrêbie III RP, nale¿¹c¹
do zlewiska M. Czarnego.
STYR
Jest rzek¹ wo³yñsko-polesk¹ i prawym dop³ywem Prypeci, ale wyp³ywa z p³n. stoków Woroniaków (zob. CL 3/98) w obrêbie Ma³opolski Wschodniej. S. powstaje z dwóch ramion (ró¿nie lokalnie
nazywanych): lewe (zach.) ma swoje ród³a k.
Oleska, prawe (wsch.) powstaje z kilku potoków,
które zlewaj¹ siê k. wsi Ruda. Oba ramiona p³yn¹
w kier. p³n.zach. i schodz¹ siê miêdzy Manastyrkiem Brodzkim a Stanis³awczykiem, przybieraj¹c
nazwê S. Dalej p³ynie na p³n.wsch. i k. Strzemilcza wp³ywa na teren Wo³ynia.
Prawym dop³ywem S. jest Suchowólka, nad
któr¹ le¿¹ Brody (zob. CL 1/97).
SZK£O
Prawy dop³yw Sanu (zob.). Swoje ród³a ma
na p³d. sk³onie wschodniego Roztocza (zob. CL 2/
98) na wys. ok. 300 m n.p.m., na p³n. od miejscowoci Szk³o (Szk³o-Star¿yska, Wola Star¿yska).
Wa¿nym dop³ywem S. jest równorzêdna z nim
rzeczka Gnojeniec, maj¹ca swe ród³a blisko
Dobrostan i biegu rzeczki Wereszycy (zob.). S.
p³ynie w kierunku zach. i zbiera liczne potoki
sp³ywaj¹ce z Roztocza, a tak¿e wody siarczane
ze róde³ (m.in. Siwa Woda) zdrojowiska Szk³o.
S. przep³ywa przez udrowisko i miasteczko
Szk³o, miasto powiatowe Jaworów oraz Krakowiec (zob. CL 2/98), nieopodal którego przekracza
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(po 1,15 MW), rafineria w Drohobyczu, cukrownie w Chodorowie i Horodence, kopalnia soli w Ka³uszu, tartak w Demni
Wy¿nej oraz PKP we Lwowie.
Ksi¹¿ka do nabycia w Gliwicach.

Ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ pod adresem:
Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice 1,
32-064 Rudawa

&

W ksiêgarniach zauwa¿ylimy:

§ Leopold Staff, Wiersze (Wydawnictwo C&T, Toruñ 1996)
§ Edward Kajdañski, Micha³ Boym,
ambasador Pañstwa rodka (wyd. Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1999).
Sylwetkê Micha³a Boyma, syna lwowskiej
rodziny mieszczañskiej, misjonarza w Chinach,
zamiecimy niebawem.
Malwina Piskozub

Prof. Jan Zaleski (pod Monte Cassino)

& Niedawno omawialimy na tych
³amach (CL 3/99) now¹, lecz pomiertnie
wydan¹ ksi¹¿kê jêzykoznawcz¹ prof. Jana
Zaleskiego (19261981), a oto ju¿ mamy
nastêpn¹: Kronikê ¿ycia (Wydawnictwo
Radamsa, Kraków 1999), przygotowan¹
do druku przez syna  ks. Tadeusza Zaleskiego.
Tom ten to dziennik spisywany z ró¿n¹
szczegó³owoci¹ w latach 196981, ale
dotycz¹cy ca³ego ¿ycia Autora, jeli nie liczyæ drzew genealogicznych rodziny, które
siêgaj¹ do pocz¹tku XIX w., a nawet 2. po³.
XVIII w., kiedy to ormiañska rodzina ¿ony
Profesora  Teresy z Isakowiczów  przyby³a na ziemie polskie z Siedmiogrodu.
Z tej w³anie rodziny pochodzi³ Izaak Miko³aj Isakowicz (18241901), arcybiskup
lwowski obrz¹dku ormiañskiego, a tak¿e
ks. Leon Isakowicz (18971944), ormiañski proboszcz Stanis³awowa. Przypominamy ulicê Isakowicza we Lwowie, ³¹cz¹c¹
ulice Wuleck¹, Nabielaka i Potockiego  to
w³anie od owego arcybiskupa.
Jest cech¹ dzienników spisywanie
wydarzeñ, z których sk³ada siê czas ludzkiego ¿ycia  wielkich i zwyk³ych, a tak¿e
upamiêtnianie ludzi, którzy ten czas dzielili
 wysoko na wieczniku lub ca³kiem blisko, w zasiêgu rêki. Pierwsze 20 lat swego
¿ycia omawia Autor skrótowo, tym bardziej

¿e dziennik z wczeniejszych lat utraci³ i musia³ go odtwarzaæ. Najdawniejsze lata zna
oczywicie z tradycji rodzinnej, z ogólnej
wiedzy historycznej. Ale II wojnê pamiêta
ju¿ dobrze, nie brak tu wiêc osobistych
wspomnieñ, np. z rzezi ukraiñskich w pobliskich wsiach. Dalszy ci¹g zapisków to
sprawy publiczne, których wagê docenia,
bo skrzêtnie je zapisuje, i prywatne, domowe. S¹siaduj¹ ze sob¹ notatki o Solidarnoci i Wa³êsie (tamtych lat) z zapiskami
z uczelni, o bytnoci w teatrze lub o spotkaniach towarzyskich. Autor utrwali³ nazwiska swoich kolegów i nauczycieli, swoich
profesorów, kolegów-profesorów i studentów i swoich goci. Wród tych ostatnich
nie brak znanych nazwisk, poniewa¿ prof.
Jan Zaleski by³ ogólnie szanowany i lubiany. Wspó³pracownicy i przyjaciele wspominaj¹ Go do dzi, choæ niebawem minie 20
lat od Jego przedwczesnej mierci.

42

Wertuj¹c wydawnictwa
ð Przed piêciu laty, w 1995 r., przypad³o
stulecie g e o f i z y k i polskiej  utworzenia
pierwszej w Polsce katedry geofizyki na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Od tamtego
czasu nauka ta prze¿y³a ogromny rozwój 
w latach miêdzywojennych przodowa³ w tej
dziedzinie Lwów, a czo³ow¹ jej postaci¹
by³ prof. Henryk Arctowski. Po II wojnie
rozwój geofizyki zwi¹za³ siê z Krakowem 
na UJ i AGH. W tej ostatniej dzia³ali lwowianie, naukowi nastêpcy Arctowskiego,
profesorowie Henryk Orkisz i Jerzy Kowalczuk (patrz CL 2/97 i 1/99).
Dla uczczenia jubileuszu J. Kowalczuk
opracowa³ ksi¹¿kê pt. 100-lecie geofizyki
polskiej 18951995. Kalendarium. Praca
ta ma równie¿ dla nas znaczenie szczególne, poniewa¿ wiele tam o wk³adzie lwowskiego rodowiska w rozwój tej dziedziny
nauki, wa¿nej dla geologii i górnictwa, hydrologii, sejsmologii, meteorologii, a nawet dla badañ kosmicznych. Ksi¹¿kê tê
m.in. omawia sam autor w rozmowie
z K. Sur¹ w niniejszym numerze CL.
Nak³ad ksi¹¿ki jest ju¿ wyczerpany.

ð

W kwartalniku Radoæ Wiary 2/99
(kwartalnik Archidiecezji Lwowskiej obrz.
³ac.) znalelimy rozmowê o. Kazimierza
Piotrowskiego z ks. drem Józefem Wo³czañskim, dyrektorem Archiwum, Biblioteki i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrz.
³ac. Przedmiotem rozmowy jest Wydawnictwo b³. Jakuba Strzemiê Archidiecezji
Lwowskiej, którym równie¿ kieruje ks. J.
Wo³czañski. Ksi¹dz opowiada o przedwojennych wydawnictwach lwowskiego
orodka myli filozoficzno-teologicznej, który w latach miêdzywojennych wysun¹³ siê
na czo³o rodowisk naukowo-teologicznych
w Polsce, dystansuj¹c Kraków, Warszawê
czy Wilno. Zawdziêcza³ to arcybiskupowi
Bilczewskiemu, który sta³ siê protektorem
rozwoju nauk teologicznych we Lwowie i zaprosi³ do tego miasta kilku znanych uczonych, jak ksiê¿a profesorowie Kazimierz
Wais, Aleksy Klawek, Piotr Stach. Do nich
do³¹czyli Adam Gerstmann, Józef Umiñski, Teofil D³ugosz, Jan Stepa.
Wydawnictwo b³. Jakuba Strzemiê zosta³o erygowane w r. 1984 w Lubaczowie,
a w 1991 r. sta³o siê agend¹ reaktywowanej archidiecezji lwowskiej. Dotychczas
wydano:

obecn¹ granicê. Do Sanu wpada k. Radymna na
terytorium RP.
WICA
Prawy (p³d.) dop³yw Dniestru (zob.) o d³ugoci
ok. 100 km, który swój pocz¹tek bierze na p³n.zach.
krañcu Gorganów, w pobli¿u prze³êczy Wyszkowskiej, stanowi¹cej rozgraniczenie Bieszczadów
i Gorganów (oba pasma zob. CL 3/97). Terenem
ródliskowym . i jej pierwszego, równorzêdnego
dop³ywu, Czarnej Roztoki, s¹ stoki Gorganu Wyszkowskiego i Sywani. . jako rzeka górska p³ynie
ku p³n. a¿ do Bolechowa, a tam zmienia charakter
na nizinny i kierunek na p³n.wsch., potem na wsch.
Do Dniestru uchodzi k. ¯urawna.
Wa¿niejszymi dop³ywami s¹ Mizuñka, Sukiel
(lewe), Turzanka (prawy, nad ni¹ le¿y miasteczko
powiatowe Dolina). Nad . le¿¹ m.in. znane wsie
Ludwikówka, We³dzirz, Wygoda i miasteczko
Bolechów.
WIRZ
Lewy dop³yw Dniestru (zob.). Jego ród³a
wyp³ywaj¹ ok. 8 km na p³n.zach. od miasteczka
wirz, na wys. ca 430 m n.p.m. Od m. wirz
rzeczka p³ynie w kierunku po³udnikowym, jej d³ugoæ wynosi ok. 50 km. Do Dniestru uchodzi k.
Martynowa. . p³ynie szerokim jarem o p³askim,
bagnistym dnie. Jar kilkakrotnie przegrodzono
groblami, tworz¹c seriê du¿ych stawów: ko³o wsi
Podkamieñ, Psary, Knihynicze, ¯urów, Czerniów,
Bukaczowce.
WERESZYCA
Lewy (p³n.) dop³yw Dniestru (zob.), d³ug. ok.
60 km. Wyp³ywa na p³d. sk³onie wzgórz wschodniego Roztocza (zob. CL 2/98), wród rozleg³ych
lasów w rejonie wsi Wereszyca, ok. 320 m n.p.m.
P³ynie na p³d., ale jej pierwsza po³owa jest krêta.
Przep³ywa przez tereny wybitnie wodonone: miêdzy biegiem W., Szk³a (zob.) i jej dop³ywu Gnojeñca le¿y Wola Dobrostañska z obfitymi zasobami
wód podziemnych wysokiej jakoci, pobieranych
od 1901 r. dla Lwowa (podobnie jak z pobliskiego
Szk³a i Kamieniobrodu). W swym górnym biegu W.
zasila d³ugi, ponad 6 km ci¹g stawów rybnych,
nastêpnie przep³ywa przez Staw Janowski, a nieco ni¿ej przez ca³¹ seriê wielkich stawów: m.in.
Drozdowicki (przed Gródkiem Jag.), Lubieñski
(przed Lubieniem W.). Do Dniestru wpada przed
Miko³ajowem.
Nad W. le¿¹: Janów (k. Lwowa), miasto powiatowe Gródek Jagielloñski (zob. CL 4/97), uzdrowisko Lubieñ Wielki, Komarno (zob. CL 1/95). Wereszyca stanowi umown¹ zach. granicê Opola
z Nizin¹ Ma³opolsk¹.
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ks. Teofil Skalski, Terror i cierpienie.
Koció³ katolicki na Ukrainie 1900
1932. Wspomnienia (1995)
l ks. Józef Wo³czañski, Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego
z Andrzejem Szeptyckim w czasie
wojny polsko-ukraiñskiej 19181919
(1997)
l ks. Józef Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpieñ i grozy w Ma³opolsce
Wschodniej 19391946 (1997 i 1998)
l ks. inf. Zygmunt Ha³uniewicz, Zostaje
tylko pamiêæ... Listy z ³agrów 1947
1953 (3 tomy, 1998-1999).
Z wymienionych tytu³ów w CL 4/97
omówilimy pracê ks. J. Wo³czañskiego.
Pozosta³e omówimy w najbli¿szych numerach.
W przygotowaniu jest m.in. monografia
Zgromadzenia Sióstr Józefitek.
l

Ksi¹¿ki mo¿na zamawiaæ: Wydawnictwo B³.
Jakuba Strzemiê, Oddzia³ w Krakowie, 31-002
Kraków, ul. Kanonicza 13.

ð Zbyt ma³o jest ogó³owi znana postaæ kardyna³a Albina Dunajewskiego
(18171884), odnowiciela diecezji krakowskiej po niemal wiekowym upadku, spowodowanym sytuacj¹ polityczn¹ tej czêci
Polski.
Przypomnijmy, ¿e diecezja krakowska
 tak jak ca³a ziemia krakowska  uleg³a
w okresie porozbiorowym kilkukrotnemu
podzia³owi. Najpierw, jeszcze przed w³aciwymi rozbiorami, Austria zaanektowa³a
Podhale i S¹decczyznê (176970). W I rozbiorze (1772) zabra³a czêæ po³udniow¹
i wschodni¹ województwa i diecezji  granic¹ sta³a siê Wis³a, a obszar ten w³¹czono do Galicji. Pod wzglêdem kocielnym
utworzono tam now¹ diecezjê tarnowsk¹.
Reszta  z po³o¿onym na samej granicy
Krakowem  pozosta³a przy okrojonej Polsce, ale w III rozbiorze (1795) i ta czêæ
przypad³a Austrii.
Gdy w 1807 r.  za spraw¹ Napoleona
 powsta³o Ksiêstwo Warszawskie, ta
czêæ wraz z Krakowem (czyli od Wis³y na
pó³noc) wesz³a w jego sk³ad od 1809 r., ale
ju¿ w 1815 r. Kongres Wiedeñski przyzna³
j¹ Rosji, wy³¹czaj¹c jedynie Kraków, jako
wolne miasto  Rzeczpospolit¹ Krakowsk¹. Ów ma³y, niby wolny skrawek Polski1
dotrwa³ do 1846 r., gdy zosta³ w³¹czony do
austriackiej Galicji. Ten stan nie uleg³
zmianie do 1918 r.
44

Od 1809 r. biskup krakowski formalnie
wiêc zarz¹dza³ diecezj¹ w dwóch pañstwach: w Wolnym Miecie i zaborze rosyjskim, a póniej w Austrii i Królestwie Kongresowym, zale¿nym od Rosji. Dla tej drugiej czêci utworzono urz¹d wikariusza apostolskiego w Kielcach, ale na d³u¿sz¹ metê
by³o to nie do utrzymania. Rz¹dy austriacki
i rosyjski, za zgod¹ Rzymu, dokona³y
w 1874 r. ostatniego rozdzia³u: pó³nocna
czêæ sta³a siê diecezj¹ kieleck¹, w ca³oci w granicach imperium rosyjskiego. Natomiast  w ramach Galicji  odciêto od
diecezji tarnowskiej dekanaty le¿¹ce na po³udnie od Krakowa i stworzono z nich na
nowo diecezjê krakowsk¹ z prawdziwego
zdarzenia.
Ks. Albin Dunajewski zosta³ biskupem
krakowskim2 w r. 1879. Przysz³o mu wiêc
tworzyæ wszystko od nowa: zintegrowaæ
diecezjê terytorialnie i personalnie, odrestaurowaæ wszystkie urzêdy kurialne, doprowadziæ do odrodzenia seminarium
duchowne3 (w r. 1879 by³o tam zaledwie 7
alumnów).
Dzia³alnoæ na polu odnowy diecezji
krakowskiej nie by³a oczywicie jedynym
osi¹gniêciem biskupa Dunajewskiego.
Wielkie zas³ugi mia³ na polu duchowym,
tak wród rzesz wiernych, jak i duchowieñ-

stwa. Swój rozkwit prze¿y³y za jego czasów
zakony, dawne i nowo przyby³e.
Postaæ tego wybitnego ksiêcia Kocio³a przybli¿a nam praca zbiorowa, obejmuj¹ca materia³y sesji naukowej zorganizowanej w 100-lecie jego mierci, pod redakcj¹ o. Wies³awa Murawca, pt. Kardyna³
Albin Dunajewski (Wydawnictwo w. Stanis³awa, Kraków 1995).
Dunajewski urodzi³ siê w Stanis³awowie. Po maturze wst¹pi³ na Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego, ale
wkrótce go opuci³ i przeniós³ siê na Wydzia³ Prawa, koñcz¹c go w 1839 r. Od najm³odszych lat by³ zaanga¿owany w dzia³alnoæ niepodleg³ociow¹. Zosta³ za to
aresztowany i skazany na karê mierci,
lecz u³askawiony. Po trzech latach amnestionowany, pracowa³ zawodowo w Buczaczu, potem w Krakowie. Tu ponownie
wst¹pi³ do Seminarium Duchownego,
a wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w roku
1861, maj¹c lat 44. Po 8 latach zosta³ biskupem, a w 1890 r. kardyna³em, jako siódmy na stolicy w. Stanis³awa.
Przypomnijmy, ¿e ósmym by³ Jan Puzyna (rodem z Gwodca pod Ko³omyj¹),
dziewi¹tym Adam Stefan Sapieha, wczeniej kap³an archidiecezji lwowskiej. Dziesi¹tym kardyna³em w Krakowie by³ Karol
Wojty³a, wywiêcony na biskupa przez arcybiskupa lwowskiego i administratora
w Krakowie, Eugeniusza Baziaka. Jedenastym kardyna³em jest Franciszek Macharski.
1
Rzeczpospolita Krakowska ci¹gnê³a siê wzd³u¿
pó³nocnego brzegu Wis³y, od Jaworzna poza
dzisiejsz¹ Now¹ Hutê.
2
W Krakowie nie by³o arcybiskupstwa i archidiecezji, lecz tylko biskupstwo i diecezja, co nie
umniejsza³o politycznego znaczenia stolicy.
Formalnie wy¿sz¹ rangê otrzyma³ Kraków dopiero w latach dwudziestych XX wieku. W Polsce przedrozbiorowej by³o tylko dwóch arcybiskupów-metropolitów: gnienieñski i lwowski.
Kraków podlega³ Gnieznu.
3
Seminarium krakowskie mieci³o siê w klasztorze ks. Misjonarzy na Stradomiu. Tam jeszcze
w latach 188084 studiowa³ Józef Bilczewski,
póniejszy arcybiskup lwowski.

Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w ksiêgarniach katolickich.

ð W Krakowie ukazuje siê od kilku lat
dwumiesiêcznik Arcana, powiêcony 
jak pisz¹ redaktorzy  kulturze, historii,

WIAR
Rzeczka  prawy dop³yw Sanu (zob.). Swoje
ród³a ma na terytorium RP, na p³n. od Ustrzyk
Dolnych. Przechodzi przez obecn¹ granicê k. Ni¿ankowic, p³ynie w kierunku p³n., ale po kilkunastu
kilometrach wraca na stronê RP. Do Sanu uchodzi
k. Przemyla.
WISZNIA
Prawy dop³yw Sanu (zob.), d³ug. 98 km. Swoje
ród³a ma w rejonie Beñkowej Wiszni k. Rudek.
P³ynie na p³n., a od miasteczka S¹dowa Wisznia
na zach., wzd³u¿ szosy LwówPrzemyl, a¿ do
wsi Twierdza, potem k. Mocisk i dalej na p³n.zach.
Obecn¹ granicê przekracza nieopodal Starzawy
(na p³n. od Medyki). Do Sanu wp³ywa k. Radymna
na terytorium RP.
ZBRUCZ
Lewy (pó³nocny) dop³yw Dniestru (zob.), który
w myl traktatu pokojowego miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ i Ukrain¹, zawartego 18 marca 1921 r. w Rydze, stanowi³ odcinek granicy miêdzy RP a ZSRR,
pogwa³conej przez agresjê sowieck¹ na Polskê we
wrzeniu 1939 r. Wczeniej, od 1772 r. stanowi³
liniê demarkacyjn¹ I rozbioru, a od 1793 r. rozgranicza³ zabory austriacki i rosyjski, stanowi¹c granicê miêdzy Galicj¹ a Rosj¹ carsk¹.
Nazwa rzeki pochodzi od b³otnych ³¹k, zwanych zbruczami, z których wyp³ywa. ród³a Z.
znajduj¹ siê po stronie ukrañskiej, sk¹d pod¹¿a on
krótkim odcinkiem (10 km) na zach. ku wsi Szczêsnówka w pow. zbaraskim. Od tego miejsca, jako
rzeka graniczna, p³ynie po³udnikowo z p³n. na p³d.
Jego d³ugoæ wynosi 244 km. Podobnie jak inne
rzeki P³yty Podolskiej, Z. p³ynie jarem. Jego najbardziej malowniczym odcinkiem jest prze³om przez
pasmo Miodoborów (zob. CL 3/98), d³ugoci ok. 20
km, który Z. pokonuje meandrami (naj³adniesze
miejsce k. wsi Krêci³ów, po³o¿onej na zach. brzegu rzeki). Poni¿ej prze³omu le¿y wie Liczkowce,
ko³o której w 1849 r. wy³owiono ze Z. prehistoryczny pos¹g wiatowida (zob. CL 3/96). Równie¿
w dolnym biegu, a¿ do samego ujcia do Dniestru,
Z. p³ynie meandrami.
Najwa¿niejsze miejscowoci nad Z. po stronie
zach.: Toki, Podwo³oczyska, Husiatyn, Kudryñce,
a u ujcia Okopy w. Trójcy. Wa¿niejsze miejscowoci po stronie ukraiñskiej to Wo³oczyska, Satanów. Z kilku dop³ywów Z. po stronie zach. najwiêksza jest rzeka Gni³a (zob.).
Z£OTA LIPA
Lewy dop³yw Dniestru (zob.), którego górn¹
czêæ tworz¹ dwa ramiona (w³aciwie osobne
rzeczki) o tej samej nazwie. Ramiê prawe, d³u¿-

45

polityce. W spisie sta³ych wspó³pracowników znajdujemy wród innych nazwiska
Jadwigi Staniszkis i Ryszarda Legutki 
znanych politologów (ten ostatni organizuje m.in. konferencje powiêcone polityce
wobec Polaków na Wschodzie), pisarza
i poety Leszka Elektorowicza (rodem ze
Lwowa), krytyka i pisarza Jacka Trznadla
(wyda³ niedawno ksi¹¿kê o literatach-zdrajcach, którzy zbiegli siê w 1939 r. we Lwowie i tam dobrze siê poczuli pod radzieck¹
w³adz¹, do czasu oczywicie), Leszka D³ugosza (jego Odê do mowy kresowej drukowalimy w CL 2/98).
Niedawno wpad³ nam w rêkê nr 6/1998
Arcanów. Znalelimy w nim artyku³ Dory
Kacnelson pt. Raport austriackiego szpiega  z Mickiewiczowskich archiwaliów we
Lwowie. Autorka, rodem z Polski, znalaz³a
siê po II wojnie na Syberii i tam bada³a losy
polskich zes³añców z XIX w. Potem przez
lata mieszka³a w Drohobyczu, a przed kilku
laty znalaz³a siê w RP. Obecnie mieszka
w Niemczech. Oto wstêp do artyku³u D.
Kacnelson:
W roku 1966, gdy przyjecha³am ze
Wschodniej Syberii do Drohobycza jako
wyk³adowca literatury powszechnej tamtejszej WSP, rozpoczê³am kwerendê
w lwowskich archiwach. Kontynuujê je do
dzisiejszego dnia. Gwa³tem odebrane
przez Sowietów, po czêci brutalnie zniszczone, archiwa polskie we Lwowie pozostaj¹ osierocone do dzi. Jednym z licznych przyk³adów celowego niszczenia
pami¹tek kultury polskiej jest palenie manuskryptów w by³ym lwowskim Ossolineum w roku 1947 przez kierownika
dzia³u rêkopisów Olega Kuszcza. By³ to
jeden z dymisjonowanych pu³kowników
KGB, posy³anych do bibliotek i archiwów
dla przeprowadzenia w nich czystki.
Archiwici i bibliotekarze nazywali ich
czarnymi pu³kownikami. Wówczas pad³a ofiar¹ m.in. zawartoæ ponad stu skórzanych worków korespondencji, niewydanych prac, manuskryptów s³ynnego
mickiewiczologa, profesora uniwersytetu
Jana Kazimierza  Juliusza Kleinera.
Polski bibliotekarz Jan Rogala potajemnie uratowa³ kilka worków, teraz stanowi¹
one w dziale rêkopisów b. Ossolineum
tzw. zespó³ Kleinera [...]
W tym samym numerze Arcanów
wydrukowano wspomnienie Rosjanki,
Aleksandry Matiuchiny pt. Sowiecki rok
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lwowski. Obyczajowoæ wi¹t sowieckich
na przyk³adzie powojennego Lwowa.
Pismo mo¿na otrzymaæ w powa¿niejszych
ksiêgarniach.

ð Równie¿ w Krakowie, wród wielu
ukazuj¹cych siê pisemek parafialnych,
uwagê zwraca Królewicz  miesiêcznik
parafii w. Kazimierza Królewicza na Grzegórzkach. W ka¿dym numerze tego periodyku znajdujemy teksty Marii Jordan (nasi
Czytelnicy znaj¹ dobrze Pani¹ Profesor
z CL 1/2000), która opowiada g³ównie
o Stanis³awowie i Huculszczynie. W nrze
12/99 czytamy ponadto artyku³ o Matce Boskiej Jaz³owieckiej i Hymn do Niej, a fotografia Cudownej Statuy (dzi w Szymanowie) ozdabia ok³adkê tego numeru.
Apelujemy do Czytelników o branie
przyk³adu: pisujcie do swoich lokalnych
pism, udostêpniajcie redaktorom materia³y
i fotografie  trzeba Polaków szeroko informowaæ o Tamtej Ziemi. W razie potrzeby 
pomo¿emy.
Pismo rozprowadza Parafia w. Kazimierza
w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej.

ð Po¿yteczny i ciekawy podrêcznik
wyda³ Znak: Leksykon polskich powiedzeñ historycznych (spisali M. Wilamowski, K. Wnêk i L.A. Zyblikiewicz, Kraków
1999). Zebrano prawie 250 hase³, wród
nich i takie, które nas szczególnie mog¹
zainteresowaæ. Przede wszystkim: Semper fidelis  zawarto tam historyczne wyjanienie tej dewizy oraz krótki zarys dziejów
Lwowa. Wa¿ne, ¿e napisano to po polsku
(nie chodzi naturalnie o jêzyk)  prawdziwie i ¿yczliwie.
Znalelimy w Leksykonie sporo hase³ zwi¹zanych bezporednio lub porednio z histori¹ i postaciami ziem wschodnich, np. Gente Ruthenus, natione polonus, Polska to obwarzanek..., Polska A,
Polska B, Polska przedmurzem chrzecijañstwa, Polska od morza do morza, Pokraczny bêkart traktatu wersalskiego,
a tak¿e Jam nie z soli ani z roli, jeno z tego
co mnie boli... (hetman Czarniecki) lub
D.U.P.A. (Wojciech Dzieduszycki).
Ciekawsze has³a i ich wyjanienia
postaramy siê przedrukowaæ w kolejnych
numerach CL.
Ksi¹¿ka dostêpna we wszystkich ksiêgarniach.
Malwina Piskozub

Z profesorem Jerzym
KOWALCZUKIEM
rozmawia Konrad Sura
(dokoñczenie ze str. 13)
polskiej szko³y geofizycznej na UJK. Kontakt z Nimi to na pewno podstawa mojego
póniejszego zaanga¿owania naukowego.
A sama praca na uczelni to konglomerat
dzia³añ dydaktycznych i badawczych. Jestem nauczycielem akademickim, st¹d
autorstwo skryptów i podrêczników akademickich, promotorstwo dziesi¹tek prac
magisterskich, autorstwo kilkudziesiêciu
publikacji i szeregu prac niepublikowanych.
Przeszed³em pe³n¹ drogê awansów zawodowych i naukowych. Posiadam stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego, profesora zwyczajnego. Jestem promotorem 15 przewodów doktorskich. Z grona moich najbli¿szych wspó³pracowników
szereg osób uzyska³o stopnie naukowe
doktorów habilitowanych i tytu³y profesorów. W dziedzinie dzia³alnoci organizacyjnej w AGH pe³ni³em przez wiele lat funkcje
prodziekana, wicedyrektora instytutu i kierownika zak³adu naukowego. Mo¿na mówiæ o istnieniu krakowskiej szko³y sejsmiki stosowanej, której to specjalizacji w obrêbie geofizyki stosowanej powiêca³em
najwiêcej uwagi od chwili podjêcia pracy
w Akademii Górniczo-Hutniczej. W dziedzinie organizacji ¿ycia naukowego poza
uczelni¹ czynnie wspó³dzia³am w komitetach i komisjach naukowych PAN.
Wytê¿ona praca naukowa nie przyæmi³a Ci lwowskich wspomnieñ i sentymentu do czasów m³odzieñczych. Przez
d³ugie lata zbiera³e materia³y do historii
swojej lwowskiej szko³y, tj. XI Liceum
i Gimnazjum im. J.J. niadeckich.
Jest to praca ostatniej dekady. Znalaz³em pewien wzorzec w zamiarach pana
in¿. Andrzeja Chlipalskiego, który przed laty
og³osi³ w Przekroju, ¿e prosi uczniów
Szko³y im. Marii Magdaleny we Lwowie
o nadsy³anie swych wspomnieñ z okresu
nauki w tej szkole. Mia³a powstaæ Ksiêga
Pami¹tkowa  zrealizowano zreszt¹ ten
zamiar niedawno, chocia¿ pod innym tytu³em z okazji jubileuszu 180-lecia Szko³y.
Pomys³ ten wiêc przenios³em ¿ywcem
do idei skonstruowania Ksiêgi Pami¹tko-

sze, ma swoje ród³a na p³d. stoku Go³ogór (zob.
CL 3/98), przy samej p³n. krawêdzi P³yty Podolskiej, nieopodal wsi Majdan Go³ogórski (ok. 400 m
n.p.m) k. Z³oczowa (zob. CL 4/96). Ramiê lewe,
krótsze, wyp³ywa na p³d. stoku Woroniaków (zob.
CL 3/98) nieopodal wsi Szpik³osy k. Z³oczowa.
Oba ramiona p³yn¹ w kier. po³udniowym i schodz¹
siê na ok. 8 km przed Brze¿anami. D³ugoæ Z.L.
(od róde³ prawego ramienia) wynosi 125 km, a do
Dniestru uchodzi przed Ni¿niowem. Nad prawym
ramieniem le¿y m.in. Dunajów, nad lewym Pomorzany, za nad scalon¹ Z.L. miasto powiatowe
Brze¿any, przed którymi powsta³ wielki staw.
Lewym dop³ywem Z.L. jest m.in. rzeczka Zgni³a
Lipa, której ród³a znajduj¹ siê k. wsi ¯uków,
a uchodzi pod Dunajowem.
Teksty opracowa³ Andrzej Chlipalski. Redakcja
sk³ada podziêkowanie p. dr Tadeuszowi Kukizowi za
pomoc w zbieraniu materia³ów.
Omówienia powy¿szych hase³ nie maj¹ charakteru naukowego i zosta³y opracowane na podstawie
dostêpnej literatury, przewodników i map. Ewentualne uzupe³nienia co do doboru hase³ i ich tekstów
a tak¿e zauwa¿onych b³êdów lub niecis³oci prosimy kierowaæ na adres redakcji.

wej dla XI Gimnazjum we Lwowie, którego by³em uczniem zaledwie przez jeden
pe³ny rok szkolny: 1938/1939. W odpowiedzi na moje apele i inne zabiegi dawni
uczniowie przekazali mi przesz³o 150 wypowiedzi  relacji obejmuj¹cych ich okresy
nauki w Gimnazjum. Przes³ano mi wiele
wartociowych dokumentów, sam za
w wyniku kilku udanych kwerend w archiwach i bibliotekach (g³ównie we Lwowie)
zdoby³em masê wartociowych materia³ów
odnosz¹cych do okresu miêdzywojennego,
ale i obejmuj¹cych okres zaboru austriackiego (poprzedniczki tego Gimnazjum to
Szko³y Realne I i II) oraz pierwszej okupacji sowieckiej od 1939 r. Jak wynika z nades³anych relacji, zarówno wielu nauczycieli
jak i uczniów Gimnazjum w okresie II wojny
wiatowej by³o deportowanych w g³¹b
ZSRR, wiêzionych przez Niemców i w³adze
sowieckie. Wielu kolegów chlubnie zapisa³o siê w kampanii wrzeniowej i w walce
zbrojnej na Zachodzie. Wielu tam pozosta³o, wielu wojny nie prze¿y³o.
Dysponujê wiêc ok. 3000 stronami
rêkopisu, któremu nada³em tytu³: Historia
owiaty, szkolnictwa i wychowania na Ziemiach Od³¹czonych II Rzeczypospolitej 
Kresach Po³udniowo-Wschodnich, Tom I:
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Ksiêga Pami¹tkowa XI Pañstwowego Liceum i Gimnazjum im. J.J. niadeckich
we Lwowie nr 569. Ten zapis: tom I, to
wyra¿enie nadziei, ¿e bêdzie mo¿liwe
kontynuowanie takich monografii dla innych szkó³ rednich tamtego obszaru.
Opracowanie to, aktualnie w formie rêkopisu, jest dostêpne w Oddziale Rêkopisów Biblioteki Jagielloñskiej, a tak¿e 
w formie odbitek kserograficznych  w szeregu innych bibliotek w Polsce.
By³e te¿ wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Mi³oników Lwowa w Krakowie.
Tak. By³o to przed dziesiêciu laty. Wtedy
to by³y pocz¹tki TML. Teraz jest to dobrze
zorganizowane Towarzystwo Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Towarzystwo bardzo siê wzmocni³o i jest
znacz¹ce wród organizacji kresowych.
Oddzia³ krakowski jest niew¹tpliwie licz¹cym siê ogniwem w ogólnopolskim zespole skupiaj¹cym ponad 80 oddzia³ów.
Ma wiele inicjatyw w³asnych, wa¿nych dla
naszej spo³ecznoci kresowej. Choæby te,
¿e posiada w³asne czasopismo, kwartalnik Cracovia-Leopolis oraz ¿e Oddzia³
zainspirowa³ i efektywnie wspomaga prowadzenie prac zabezpieczaj¹cych groby na
Cmentarzu £yczakowskim poza kwaterami Cmentarza Obroñców Lwowa.
Po zmianie ustroju Polski przyszed³
czas na zalegalizowanie naszego statusu kombatanckiego i 16 maja 1990 roku
wyda³em Ci owiadczenie o s³u¿bie w Armii Krajowej. Jak¹ wartoæ maj¹ dla Ciebie uzyskane uprawnienia kombatanckie? Wiem, ¿e dzia³asz w organizacjach
kombatanckich.
Kilkadziesi¹t lat prze¿ytych w PRL, jakie up³ynê³y od naszej dzia³alnoci w AK
we Lwowie, by³y okresem, w którym tamta
dzia³alnoæ mog³a byæ jedynie domen¹
wspomnieñ, a czasem ¿alu po  wydawa³oby siê  nieskutecznoci tamtego dzia³ania. Cud jakim by³ rozpad komunizmu
i cud odzyskania niepodleg³ej III RP radykalnie nasze patriotyczne postawy o¿ywi³y
i potwierdzi³y sens ówczesnego postêpowania. Nasza spo³ecznoæ kombatancka
swe zadanie po³¹czenia idei niepodleg³ociowych II i III RP realizuje skutecznie,
chocia¿ jest nas coraz mniej. Dzia³alnoæ
rodowiska krakowskiego i Ogólnopolskiego Okrêgu ¯o³nierzy AK Obszaru
Lwowskiego jest tego dowodem. I ja w tej
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dzia³alnoci mam sw¹ jak¹ skromn¹
cz¹stkê.
Pracujesz w dalszym ci¹gu nad gromadzeniem materia³ów historycznych
dokumentuj¹cych polskoæ Lwowa, np.
wydaj¹c w³asnym sumptem Informacje (biuletyn) TMLiKPW Oddzia³u Krakowskiego.
Informacje to pozosta³oæ po pierwszych próbach wydania drukiem biuletynu
dla cz³onków Oddzia³u Krakowskiego TML
jeszcze w roku 1989 (grudzieñ). Technika
powielaczowa nie sprzyja obecnie kolporta¿owi jakichkolwiek materia³ów informacyjnych wydanych tym sposobem. Uzyska³em jednak akceptacjê obecnych w³adz Oddzia³u Towarzystwa, aby Informacje mog³y siê nadal ukazywaæ, chocia¿ CL
w sposób znakomity pe³ni funkcjê organu
Oddzia³u. Zamieszczam w nich jednak
g³ównie to, co nazywam dokumentami
przesz³oci i, jak mogê s¹dziæ, niektóre
zamieszczane materia³y maj¹ sw¹ wartoæ,
g³ównie dokumentacyjn¹. Ostatni, 57 numer Informacji (z listopada 1999 roku)
zawiera reprodukcje kilku zaproszeñ na
m³odzie¿owe zabawy karnawa³owe z okresu miêdzywojennego we Lwowie, ale i reprodukcjê fotografii szcz¹tków samolotu
wojskowego, który uleg³ tragicznej katastrofie w Zubrzy k. Lwowa, prawdopodobnie w 1937 roku. Ciekawym dokumentem
z lat okupacji niemieckiej jest w tym numerze reprodukcja owiadczenia o pochodzeniu aryjskim mieszkañców Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Wyda³e te¿ ostatnio ksi¹¿kê ród³ow¹, dokumentuj¹c¹ wk³ad lwowskich
uczonych w dziedzinê geofizyki w Polsce.
Ksi¹¿ka ta nosi tytu³: 100 lat geofizyki polskiej 18951995. A wiêc dotyczy nie
tylko wk³adu geofizyków lwowskich w tê
dziedzinê wiedzy. Impulsem dla tego rodzaju opracowania by³a setna rocznica
utworzenia na UJ katedry geofizyki i powierzenia jej kierownictwa prof. Maurycemu
Piusowi Rudzkiemu w 1895 roku. By³a ona
pierwsz¹ katedr¹ uniwersyteck¹ geofizyki
nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Sta³a
siê pionierskim w wiecie orodkiem naukowo-dydaktycznym tej matematyczno-fizycznej dziedziny wiedzy, wspó³dzia³aj¹cej
z naukami o Ziemi. Geofizyka od tego czasu niezwykle siê rozbudowa³a teoretycznie
i wzbogaci³a o nowoczesne metody ba-

dawcze. ledz¹c chronologicznie wydarzenia rozwoju geofizyki w Polsce, wk³ad geofizyki lwowskiej trzeba specjalnie wyodrêbniæ jako niezwykle znacz¹cy. wiadcz¹ o tym
istnienie we Lwowie Katedry Geofizyki i Meteorologii na UJK, kierowanej przez prof.
Henryka Arctowskiego, oraz pierwszych
polskich przemys³owych orodków geofizyki stosowanej (Pionier, Geotechnika),
funkcjonowanie na tamtym obszarze obserwatoriów geofizycznych, wa¿nych z punktu widzenia geofizyki ogólnej i stosowanej,
i inne fakty. Oceniam, ¿e w oko³o 40% Kresy Wschodnie II RP (bo tak¿e Wilno) wnios³y do historii rozwoju polskiej geofizyki na
pocz¹tku jej kszta³towania siê swój trwa³y
i nieprzemijaj¹cy wk³ad. Na obszarach II RP,
okupowanych w okresie II wojny przez
Niemców i w³adze sowieckie, geofizyczna
dzia³alnoæ naukowa i przemys³owa zosta³a brutalnie przerwana. Powojenne
ustalenie nowych granic miêdzypañstwowych sta³o siê powodem zrujnowania dorobku polskich orodków geofizycznych
utworzonych na obszarach Ziem Wschodnich. Kilku geofizyków lwowskich, którzy
prze¿yli tragiczne lata wojenne, po wojnie
podjê³o trud odbudowy zniszczeñ wojennych w tej dziedzinie. Jest to udokumentowane w moim opracowaniu.
Czy masz jeszcze jakie plany w tej
dziedzinie dzia³alnoci?
S¹dzê, ¿e ksi¹¿ka, o której wspominamy wy¿ej, bêdzie mia³a drugie, poszerzone
wydanie. Konieczne s¹ ucilenia i uzupe³nienia. A mo¿e zdecydujê siê wydaæ j¹
wraz z obszernym streszczeniem w jêzyku
obcym i szeregiem ilustracji tematycznych.
Sk³ania mnie do tego informacja, ¿e rodzina profesora Orkisza, za³o¿yciela i kierownika Stacji Geofizycznej (magnetycznej) UJK
w Janowie k. Lwowa, jest w posiadaniu
unikatowych fotografii odnosz¹cych siê do
Stacji. Tak¿e by³bym bardzo usatysfakcjonowany, gdyby moje starania o wydanie
drukiem Ksiêgi Pami¹tkowej XI Pañstwowego Liceum i Gimnazjum we Lwowie
znalaz³y swój pozytywny fina³.
Przeledzilimy w tej rozmowie typowy ¿ywot lwowiaka, zrodzony z patriotycznego wychowania. Naprzód walka o niepodleg³oæ, potem s³u¿ba zawodowa na
niwie naukowej i dzia³alnoæ spo³eczna.
¯yczê Ci wiêc zdrowia i si³ do dalszej
dzia³alnoci i dziêkujê za rozmowê.

APEL
Nasza Redakcja przystêpuje do
opracowania INDEKSU MIESZKAÑCÓW MA£OPOLSKI WSCHODNIEJ
(w tradycyjnym rozumieniu geograficzno-historycznym). Chodzi o zebranie
mo¿liwie najwiêkszej listy nazwisk rodzin i ludzi, którzy deklarowali narodowoæ polsk¹ (bez wzglêdu na brzmienie nazwiska). Opracowanie takie jest
wa¿ne z punktu widzenia historycznego
i mo¿e mieæ zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i ¿ycia. Opracowanie zakrojone jest na szereg lat, chodzi bowiem o kilkaset tysiêcy nazwisk i parê
milionów osób (z ró¿nych epok).
Zwracamy siê przeto do Czytelników
(i nie tylko) o nadsy³anie znanych sobie
nazwisk rodzin i ich cz³onków  z krêgu
w³asnej, szeroko rozumianej rodziny
oraz bli¿szych czy dalszych znajomych
(ze szko³y, pracy, miejsca zamieszkania)  którzy urodzili siê na obszarze
Ma³opolski Wschodniej lub tam ¿yli (i ¿yj¹ jako Polacy).
Jako Ma³opolskê Wschodni¹ rozumie siê obszar województw lwowskiego (od dzisiejszej granicy na wschód),
stanis³awowskiego i tarnopolskiego.
Interesuj¹ce nas dane to (wedle
mo¿liwoci):
 nazwiska, imiona, nazwiska panieñskie,
 daty i miejsca urodzin oraz mierci
(a tak¿e miejsca spoczynku),
 nazwiska i imiona rodziców, dziadków i dalszych przodków, rodzeñstwa,
dzieci,
 miejsca zamieszkania w Ma³opolsce Wschodniej,
 zawód, wykonywana praca, osi¹gniêcia, zas³ugi, w³asnoci.
Drodzy Czytelnicy  piszcie, nie
zwlekajcie! Informacje takie musimy
przekazaæ nastêpnym pokoleniom.
Nasz adres:
Towarzystwo Mi³oników Lwowa
i Kresów P³d.Wsch.
31-111 Kraków
ul. Pi³sudskiego 27, Sokó³

49

Listy do redakcji
Bardzo ciekawy list  wraz z ksi¹¿k¹,
omówion¹ w poprzednim numerze CL 
otrzymalimy od pana Józefa Wiktora
z K³odzka. Oto fragmenty:
... ja jestem dumny, ¿e mieszka³em we
Lwowie przy ulicy Kadeckiej, inaczej mówi¹c bylimy przecie¿ s¹siadami [list jest
adresowany do A. Chlipalskiego]. Jak wiele nurtuje mnie wspomnieñ z przesz³oci,
wra¿eñ których dowiadczy³em w czasie
i po wojnie, mieszkaj¹c na Górce Kadeckiej  ul. Kadecka 6, do roku 1957. [...]
Mo¿na by snuæ wiele opowieci na temat
swojego ¿ycia  mojego ¿ycia osobistego
i s¹siadów, i historii naszej ulicy. A czy
pamiêta Pan, ¿e ta ulica w 1938 roku otrzyma³a miano Peowiaków  by³a uroczystoæ, wiêcenie... [...]
A mo¿e by opracowaæ i wydaæ w przysz³oci historiê Górki Kadeckiej (ul. Kadecka, Wulecka, Pe³czyñska, Kosynierska,
Pochy³a, Abrahamowiczów, wzgórza Pe³czyñskie i Wuleckie itd.)  architektura,
mieszkañcy, historia. p. dr in¿. Zbigniew
Schneigert dawno temu przys³a³ mi trochê
informacji o ulicy Kadeckiej, móg³bym
Panu wys³aæ to do Krakowa. S¹dzê, ¿e
dzi taki materia³ historyczny, dotycz¹cy
przecie¿ historii Lwowa, mo¿e byæ cenny
 to dokument. [...]
Drogi Panie Józefie  to znakomity pomys³, ale czy znajdziemy ludzi, którzy by a¿
taki szmat miasta potrafili opisaæ? Bo jeli
taki zakres, jaki Pan proponuje, to jeszcze
by³yby ulice Herburtów, Skibiñskiego, Dylewskich, nowe uliczki za cmentarzem Stryjskim, a nawet Obertyñska. Zacznijmy wiêc
od jednej  w³anie Kadeckiej. Przyznam
siê, ¿e mam jej opis i zdjêcia wszystkich
domów (zrobi³em to 810 lat temu, ze szczególnym uwzglêdnieniem kamienicy nr 28).
Moja propozycja: polê to Panu do przejrzenia, ewent. skorygowania i uzupe³nienia
o Pana materia³y i dra Schneigerta. Równoczenie zwracamy siê do wszystkich by³ych mieszkañców wymienionych ulic  apel
poni¿ej. Przy okazji osobiste wspomnienie:
w 1968 r. by³em we Lwowie przyczepiony
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do grupy m³odzie¿y z jednej z krakowskich
uczelni. Oprowadza³a nas Rosjanka, której
zwierzy³em siê, ¿e jestem lwowianinem.
A na jakiej ulicy wy mieszkali?  zapyta³a.
Wymieni³em Kadeck¹, czyli Gwardiejsk¹.
A, eto aristokraticzeskaja ulica!  poinformowa³a mnie przewodniczka. Oczywicie
ta szczególna arystokratycznoæ dotyczy³a
raczej czasów sowieckich, bo przed wojn¹
mieszkali tam zwykli ludzie. A swoj¹ drog¹
to piêkna ulica i nie dziw, ¿e sowieccy prominenci tam siê pchali.
APEL
do dawnych mieszkañców Kadeckiej
Góry, Wulki i otaczaj¹cych je ulic! Prosimy o nadsy³anie wspomnieñ, fotografii
i wszelkich materia³ów dotycz¹cych tej
czêci przedwojennego (a mo¿e i wojennego) Lwowa. Wspólnie z Panem Józefem Wiktorem z K³odzka zamierzamy
skompletowaæ rodzaj monografii tej piêknej okolicy miasta. Szczegó³y wy¿ej.
A oto list pani Anny Marii Ostrowskiej
z Warszawy, który odnosi siê do naszego
omówienia ukraiñsko-angielskiego przewodnika po Lwowie, o którym pisalimy
w CL 3/99:
W pe³ni zgadzam siê z wypowiedzi¹
Pana Redaktora [...] dotycz¹c¹ prawdy
historycznej, której nie wolno zak³amywaæ,
bo i po co? W Europie nikt tego nie czyni.
Przyk³ad: tego lata [1999] by³am w Czechach i zwiedza³am m.in. wspania³y zamek Wranow nad Dyj¹, dawniej nazywany
po austriacku Frain (le¿y blisko Wiednia,
ale odciêty od niego granic¹ czesko-austriack¹). W³acicielami tego zamku od
wieków rednich by³y rody rycerskie o nazwiskach brzmi¹cych po niemiecku, a od
pocz¹tku wieku XIX by³ on w rêkach Polaków: najpierw rodu Mniszchów, potem,
a¿ do drugiej wojny hrabiów Stadnickich.
I wcale nikt tego nie ukrywa. W kolosalnym zamku nie brakuje polskich pami¹tek: widzia³am herby na bramach, portrety
itp. Warto tu przypomnieæ, ¿e gniazdem
rodu Mniszchów by³y Laszki Murowane
w Samborskiem, a Stadniccy wywodzili siê
z ziemi przemyskiej. Do jednej ga³êzi tej
rodziny nale¿a³y do ostatka Krysowice pod
Mociskami (jednak w³aciciele Wranowa
to inna ga³¹  z Nawojowej w S¹deckiem).

Tak siê równie¿ sk³ada, ¿e dwa lata
temu by³am na S³owacji i zwiedza³am
miasta blisko polskiej granicy, które tworzy³y tzw. 13 Grodów Spiskich. Grody te
by³y oddane w zastaw królom polskim
przez cesarza niemieckiego (za po¿yczenie mu pieniêdzy, których nigdy nie zwróci³) i w polskich rêkach trwa³y a¿ do rozbiorów. W imieniu naszych królów zarz¹dza³
nimi ród Lubomirskich. Tam te¿ nikt nie
mówi o polskiej okupacji, o polskich panach, ciemiê¿cach lub tp., w czym celowali Sowieci, a teraz ich spadkobiercy.
Dziêkujemy Pani Annie Marii. Przyjemnie us³yszeæ, ¿e nasi po³udniowi s¹siedzi
s¹ cywilizowani.
Dr Jerzego Masiora poruszy³ artyku³
Teresy Dutkiewicz o lwowskich naukowcach, opublikowany w CL 4/99:
1. Prof. Wilhelm Mozer by³ tak¿e moim
nauczycielem, wprawdzie nie akademickim, ale zawsze... By³o to w czasie niemieckiej okupacji. W utworzonej przez
Niemców Technische Fachschule (ul. Akademicka) prof. Mozer wyk³ada³ technologiê lub materia³oznawstwo, ju¿ dobrze nie
pamiêtam. By³em uczniem tej szko³y redniej (wyj¹tek za Niemców) w klasie elektrotechnicznej. Mam taki dyplom z 1943 r.
Szko³a przysposobia³a g³ównie redni personel techniczny (tzw. Bahnvervalterów)
dla Ostbahn. Prof. Mozera zapamiêta³em
dobrze jako b. ¿yczliwego i czêsto
umiechniêtego wyk³adowcê, niezwykle
kompetentnego. Wiadomo  kierownik
katedry na Politechnice. Ciekawie opowiada³ nam o sile wody. Np. dowodzi³, ¿e strumieñ wody spadaj¹cy z odpowiedniej wysokoci ma tak¹ si³ê kinetyczn¹, ¿e przeci¹æ go szabl¹ (!) nie mo¿na.
2. Dr Mariê Chmielowsk¹, stypendystkê i opiekunkê prof. Gêbarowicza, zna³em b. dobrze. By³a moj¹ nauczycielk¹
historii na kompletach tajnego nauczania,
które czêsto odbywa³y siê w jej mieszkaniu w oficynie kamienicy na ul. Ossoliñ-

skich. W s¹siedniej kamienicy mieszkali
pp. Nikliborcowie, te¿ moi nauczyciele: on
mat. i fiz., ona jêzyk niemiecki. Prof.
Chmielowsk¹ odwiedzalimy (jej uczniowie) doæ czêsto w Ossolineum, gdzie za
Niemców pracowa³a. U niej zdawa³em
maturê wiosn¹ 1944, jeszcze we Lwowie.
Dalsze losy Pani Profesor s¹ mi nieznane.
[...] warto by zamieciæ o tej wybitnej kobiecie i patriotce obszerniejsz¹ wzmiankê w CL. Ciekawostka: z mieszkania prof.
Nikliborców wyruszy³ mój oddzia³ AK do
akcji Burza  ja do ochraniania kina
Apollo na Chor¹¿czyzny i wieszania flagi
na ratuszu. Nie wiem sk¹d siê wziê³o tyle
wersji i autorów tego wyczynu.
3. [...] nieprawd¹ jest, ¿e skocznia narciarska na p³n. stoku Kajzerwaldu nie istnieje. Kajzerwald to najbli¿sze mi strony 
mieszka³em na Lenej. Wzgórze to co
roku odwiedzam i zawsze co sfotografujê. Do 39 r. i za Sowietów wszystkie nie¿ne zimowe popo³udnia tam spêdza³em,
je¿d¿¹c na nartach. Wzgórze Kajzerwaldu by³o doskona³ym terenem narciarskim.
Opisa³em to w SF. Pamiêtam szcz¹tki
skoczni z drugiej po³owy lat 30. By³a to
konstrukcja drewniana, ale ju¿ w rozsypce, nie wykorzystywana. Ciekawe, bo mia³a naturalny rozbieg z najwy¿szego punktu wzgórza i naturalny zeskok do dolinki,
w g³êbi której by³ gr.-kat. cmentarz i cerkiew. Po wojnie Sowieci skoczniê odbudowali, przydaj¹c jej metalow¹ konstrukcjê,
któr¹ podwy¿szyli rozbieg. Dzi ta konstrukcja, choæ tak¿e zdewastowana, stoi
po pr. stronie asfaltowej alei, biegn¹cej
wród zalesionego grzbietu Kajzerwaldu.
Wdrapa³em siê przed paru laty na tê skoczniê. Oceni³em, ¿e mo¿na z niej by³o oddawaæ skoki do 40 m. Wspania³y stamt¹d
widok na masyw W. Zamku, Piaskowej Góry
i na p³ytê Podola a¿ po Dublany. Skocznia
wiêc jest, tylko w ruinie, jak zreszt¹ prawie
wszystko we Lwowie.
Dziêkujemy Ci, Jerzy, za te wspomnienia. Gdzie s¹ ch³opcy z tamtych lat?

Niniejszy numer CRACOVIALEOPOLIS zosta³ wydany przy pomocy finansowej
Wydzia³u Edukacji i Kultury Urzêdu Miasta Krakowa
Rekacja sk³ada podziêkowanie w imieniu w³asnym i Czytelników
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W nastêpnym numerze:
O plastykach lwowiakach po tej stronie v Dokoñczenie artyku³u K. Grzegockiej o plastykach we Lwowie v O ludziach teatru i baletu v O architektach i architekturze v O budowie
kocio³a v Historia sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza

ERRATA
Dwa bardzo przykre b³êdy wkrad³y siê do piêknego wiersza p. Jadwigi Jamróz,
zacytowanego w artykule o lwowskich poetach w CL 4/99, str. 12, w lewej szpalcie. Tytu³
wiersza powinien brzmieæ LIPIEC WE LWOWIE, 1944 ROK, a opuszczono dwa ostatnie
dwa wyrazy (1944 rok)  to jednak nie nasza wina! Naszym b³êdem jest natomiast
zniekszta³cenie pocz¹tku tego wiersza  powinien on brzmieæ:
W lipcowym s³oñcu droga bez koñca
i kurz i piach.
Obcy odeszli, obcy nadeszli,
matka we ³zach.
Autorka s³usznie zwraca nam uwagê w licie, ¿e takie przekrêcenie zmienia rytmikê
wiersza, a sens czyni niejasnym  kto odszed³?
Bardzo przepraszamy! I dziêkujemy za mi³e s³owa o naszym kwartalniku. Tym bardziej
nam wstyd!
W tym samym numerze na str. 26 zasz³y pomy³ki w brzmieniu dwóch nazwisk. Ma byæ:
Grzegorz Trubicki (a nie Trzebicki)
Jerzy Peszko (a nie Peszek).

Na I stronie ok³adki cudowny obraz Matki Bo¿ej Sokalskiej
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KARTKA WIELKANOCNA
Oddzia³ Krakowski Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich wyda³ now¹ kartkê pocztow¹  na Wielkanoc 2000. Obrazek sk³ada siê z dwóch
czêci: na dole panorama Lwowa, sfotografowana przez Jasia Walczewskiego, nad ni¹
unosi siê Chrystus Zmartwychwsta³y z renesansowego obrazu P. Perugino. Obraz ten
wisi w apartamentach papieskich w Watykanie, a na wykorzystanie jego fragmentu
otrzymalimy z Rzymu wysokie pozwolenie.

Spis treœci
S³owo od redakcji
WIOSNA

I

Barbara Cza³czyñska
FELIETON O PAMIÊCI

1

Sylwetki
STANIS£AW OCHÊDUSZKO
TADEUSZ HOBLER
El¿bieta Turnau
JERZY TURNAU

24
25
25

Ireneusz Kasprzysiak
RÊK¥ ANIELSK¥ WYMALOWANY

2

S³ownik geograficzno-historyczny
RZEKI MA£OPOLSKI WSCHODNIEJ
25

Eugeniusz Tuzow-Lubañski
CZY TRUDNO BYÆ POLAKIEM
W KOŒCIELE?

3

Z tamtej strony
Jerzy ¯uk
CMENTARZ £YCZAKOWSKI
WYDARZENIA

27
29

Polacy z Polakami
FUNDACJA POMOC POLAKOM
NA WSCHODZIE
DO ZAPAMIÊTANIA

30
31

Krystyna Rostocka
NIE£ATWO BYÆ POLAKIEM
Wiersze
Tadeusz Zaleski-Isakowicz
FIGURKA ŒWIÊTEGO ANTONIEGO
TRANSPORT NA WSCHÓD
Rozmowy
Anna Kostecka
ROZMOWA
Z KS. ANDRZEJEM RAMSEM
Konrad Sura
ROZMOWA
Z PROF. JERZYM KOWALCZUKIEM
Adam Skarbiñski
ZE LWOWA DO BIELSKA
Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz
BYLI I S¥ (2)

5

6

7
9
14

W Krakowie i dalej
Kazimierz Selda
JEDEN Z NAJWIÊKSZYCH
Andrzej Chlipalski
ROZMOWY KRESOWE

32

NOTATKI

34

Kultura ♦ Nauka
LWÓW – GLIWICE
Anna Kostecka
PRZYJECHALI POECI
KRONIKA

32

34
35
36

16
Archiwum
SEKRET NIEŒMIERTELNOŒCI

Andrzej Paw³owski
DO LWOWA W NAGRODÊ

19

Archiwum
WSI¥ŒÆ DO POCI¥GU...

19

Pok³osie konkursu
„M o j a u l i c a , m o j a w i e œ”
Alicja Micha³owska
JESTEM Z SIENIAWSKIEJ
20

38

Ksi¹¿ki ♦ Czasopisma
Malwina Piskozub
NOWE KSI¥¯KI
39
Malwina Piskozub
WERTUJ¥C WYDAWNICTWA
43
APEL
Listy

49
50

