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Y Dworzec lwowski. A raczej jego ruina. Ze �cian zwisaj¹ poczernia³e przewody
elektryczne po istniej¹cych tu kiedy� lampach. Zniknê³a gdzie� zapowiadaj¹ca odja-
zdy poci¹gów �wietlna tablica, która tak zachwyca³a mnie rok wcze�niej.

Na brudnej pod³odze, trzymaj¹c kurczowo zawini¹tka i t³umoki, siedz¹ kobiety
w zaci¹gniêtych na czo³a chustkach i mê¿czy�ni w burych czapkach. Zewsz¹d spogl¹-
daj¹ czujne oczy. Kto�, kto siedzia³ obok, znika nagle ze swoimi tobo³kami, przestra-
szony prawdziwym czy zmy�lonym niebezpieczeñstwem. Jest maj, upa³, ale nikt siê nie
kwapi odpi¹æ nawet jednego guzika przy zapiêtym po sam¹ szyjê okryciu. Czujno�æ
udziela siê wszystkim. A jeszcze nieca³y rok temu po tej sali uwija³ siê kelner w nieska-
zitelnie bia³ej marynarce, przy stolikach siedzieli roze�miani ludzie, a ja czeka³am na
obiecany �pyszny deser�.

Nagle chrypi zawieszony u sufitu megafon, wszyscy podrywaj¹ siê ze swoich miejsc,
jeszcze zanim zd¹¿¹ zrozumieæ be³kotliwe s³owa. Czê�æ osób biegnie do czego�, co nie-
gdy� by³o oszklonymi drzwiami, a inni z westchnieniem pozostaj¹ na swoich miejscach
i nieruchomiej¹ w oczekiwaniu. Tak w³a�nie wygl¹da³o nasze po¿egnanie z Oleñk¹.
Ona bieg³a ze swoj¹ opiekunk¹ ku drzwiom, a ja ze swoj¹ zosta³am na miejscu.
¯adna z nas nie zna³a jeszcze bezwzglêdno�ci ostatecznych rozstañ.

Czas posuwa³ siê naprzód, mija³y lata bez ¿adnej wie�ci o Oleñce. I nagle wy³oni³ siê
przede mn¹ problem: jak rozpoznam dwunastoletni¹ dziewczynkê w dojrza³ej kobiecie?
Przecie¿ na pewno uros³a. Mo¿e bardzo, a mo¿e niewiele. Mog³a wyj�æ za m¹¿ i mieæ
dzieci, a mog³a te¿ pozostaæ samotna. Mog³a przeistoczyæ siê w zgorzknia³¹ staruszkê, a
mog³a te¿ byæ wypielêgnowan¹ dam¹. W miarê oddalania siê od czasu rozstania wyra-
sta³y przede mn¹ optymistyczne lub tragiczne wersje jej losu. Optymistyczne: wywieziona
do Rosji, znalaz³a siê w�ród ewakuowanych do Persji, Palestyny. Mieszka gdzie� teraz
w niewiadomym punkcie, w Szwecji, Ameryce, Australii, mo¿e w Afryce... Tragiczne:
zginê³a w towarowym poci¹gu, wioz¹cym j¹ w nieznane, z g³odu i zimna. Na rozleg³ych
po³aciach ziemi � w stepie � w lodowym pustkowiu, z rozpaczy i samotno�ci. Na wypa-
lonych s³oñcem piaskach, z pragnienia. Z tyfusu lub czerwonki. Stratowana przez roz-
gor¹czkowany t³um. Odepchniêta w ostatniej chwili od ratunku.

Szlaki wêdrówek rozlewaj¹ siê po ca³ej kuli ziemskiej, opasuj¹ j¹ jak równole¿ni-
ki. Zatrzymuj¹ siê w nieznanych punktach. Zbiegaj¹ siê i rozbiegaj¹. I gdzie w�ród
nich odnale�æ cz³owieka, lub jego grób? A mo¿e nie ma i cz³owieka i grobu?

My�li o zaginionych, to my�li uporczywe, powracaj¹ce. Gdziekolwiek oni s¹ � ¿yj¹cy
czy nie � póki ¿yjemy, musimy o nich pamiêtaæ. A tak¿e prosiæ Boga, by spojrza³
³askawym okiem na dzieci, zapl¹tane w krwawe szaleñstwo doros³ych.

Barbara Cza³czyñska

KWIECIEÑ JEST MIESI¥CEM PAMIÊCI NARODOWEJ
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Dawa³ przyk³ad rok po roku swojego ¿ycia
(...) S³uga Bo¿y, Metropolita Lwowski, Arcybiskup Józef Bil-
czewski � On nas z tej wieczno�ci, w której jest, zbiera i
przyucza do troski o odkupionego cz³owieka, i o Chrystusa
Odkupiciela. Ten siedemdziesi¹ty czwarty rok od Jego �mierci
jest dla nas przypomnieniem naszego obowi¹zku wierno�ci
biskupowi, który jako pasterz uczy³, dawa³ przyk³ad rok po
roku swojego niekrótkiego przecie¿ ¿ycia, i miesi¹c po miesi¹-
cu oddaj¹c w Bo¿e rêce, troszcz¹c siê o cz³owieka, sk³adaj¹c
siebie tak jak przy o³tarzu � razem z tymi, którzy byli mu powie-
rzeni � Ojcu Niebieskiemu moc¹ ofiary Jezusa Chrystusa.

Tak nam to le¿y na sercu, ¿eby by³ og³oszony b³ogos³a-
wionym ten S³uga Bo¿y, �wi¹tobliwy i przyk³adny, wspania³y
cz³owiek i uczony, i chrze�cijanin, biskup. ¯eby by³ wyniesio-
ny � On, który przecie¿ nas ³¹czy � te wschodnie i centralne
strony po³udnia Polski, tworz¹c z nas coraz bardziej Ko�ció³(...).

Taka jest ¿ywa jedno�æ Ko�cio³a � poprzez wieki, po-
przez miejsca, poprzez wszystkie ró¿nice. Takie jest wspa-
nia³e rozeznanie � co trzeba zrobiæ i jak proste jest to, co
najwa¿niesze, co do celu prowadzi. ¯ywa, ufna wiara, mi-
³o�æ Boga i cz³owieka, tego samego cz³owieka, któremu s³u¿y³
arcybiskup, S³uga Bo¿y, metropolita lwowski. Mi³o�æ, wiara i
ufno�æ, ¿e mo¿liwe jest dobre, ludzkie i chrze�cijañskie ¿ycie.
Mo¿liwe jest mimo wszystkich trudno�ci � tak¿e wtedy, kiedy
minê³y czasy prze�ladowañ, tych politycznych i fizycznych.
Ale choæ one minê³y, nie skoñczy³y siê zagro¿enia Boga i cz³o-
wieka. I mi³o�ci, i prawdy, i ¿ycia ludzkiego. Nie mniej gwa³tow-
ne, nie mniej podstêpne, nie mniej zak³amane, ni¿ to by³o przed
laty i dziesi¹tkami lat.

Przyszli�my tu w szczê�liwej intuicji, ¿e na tym miejscu
jest jakby wielkie ognisko, do którego z ró¿nych stron przynie-
sione zosta³o to pal¹ce siê ¿ywym ogniem wieczne drewno.
Tu jest Matka Bo¿a Sokalska � ta, do której wo³amy jak do
naszej Pani wspania³ej Matki lwowskiej i kalwaryjskiej. Tu prze-
cie¿ blisko nas grób b³ogos³awionego Szymona z Lipnicy. Przy-
chodzimy tutaj � bo przecie¿ to ta wspania³a siedziba w Kra-
kowie franciszkanów-bernardynów, a kiedy o nich siê mówi �
my�li siê patrz¹c na wschód � o Dukli, o Lwowie...(...).

 Franciszek Kardyna³ Macharski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Ju¿ po raz trzeci mia³a miejsce w Krakowie,
w dniu 10 kwietnia 1997, doroczna, uroczy-
sta Msza �w. w intencji rych³ej beatyfikacji
S³ugi Bo¿ego Józefa Bilczewskiego, arcybi-
skupa lwowskiego w latach 1900�1923 � tym
razem w ko�ciele oo. Bernardynów pod
Wawelem � w miejscu, gdzie od lat prawie
czterdziestu przebywa Cudowny Obraz Mat-
ki Boskiej Sokalskiej.

Jak w ubieg³ych latach wspólnej modli-
twie przewodniczy³ J.Em. ks. Kardyna³ Fran-
ciszek Macharski, arcybiskup krakowski,
w asy�cie sze�ciu ksiê¿y: o. p³k. Adama Stu-
dziñskiego OP, kapelana krakowskiego �ro-
dowiska wygnañców ze Lwowa i Ma³opolski
Wschodniej; o. Bart³omieja Mazurkiewicza
OFM Obs., gwardiana krakowskiego klaszto-
ru oo. Bernardynów; ks. dr. Józefa Wo³czañ-
skiego; o. Innocentego Ruseckiego OFM
Obs. i jeszcze dwóch innych m³odych ojców
bernardynów.

Msza �w., przy zape³nionym ko�ciele,
zosta³a odprawiona przed g³ównym o³ta-
rzem, a obok ustawiono feretron z wizerun-
kiem MB Sokalskiej (tak¿e przywieziony
z Sokala), poniewa¿ oryginalny obraz znaj-
duje siê w ma³ej kapliczce, po³o¿onej miê-
dzy zakrysti¹ a klasztorem. Tam te¿ po za-
koñczeniu Mszy �w. udali siê jej uczestnicy,
przechodz¹c �gêsiego� w¹skim korytarzem,
by zobaczyæ cudowny obraz, pomodliæ siê
przed nim i z³o¿yæ podpis w ksiêdze pami¹t-
kowej.

Przed koñcem Mszy �w. przemówi³
o. Adam Studziñski, charakteryzuj¹c postaæ
Wielkiego Arcybiskupa Lwowskiego � wypo-
wied� tê wydrukujemy w jednym z najbli¿-
szych numerów.

A oto fragmenty kazania ks. Kardyna³a:
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Naszym Czytelnikom wyja�niamy, ¿e intencja, któr¹ przed³o¿yli�my Ojcu �wiêtemu, to
rych³a beatyfikacja S³ugi Bo¿ego Józefa Bilczewskiego. Napisali�my m.in.:

Jest naszym marzeniem, by doczekaæ beatyfikacji naszego Wielkiego Arcybisku-
pa. O ile nam wiadomo, Jego proces zosta³ ukoñczony, dlatego o�mielamy siê prosiæ
Wasz¹ �wi¹tobliwo�æ o ³askawe spojrzenie na tê sprawê. Wyniesienie na o³tarze S³ugi
Bo¿ego Józefa by³oby pokrzepiaj¹ce przede wszystkim dla Polaków ¿yj¹cych tam, na
terenie Lwowskiej Metropolii, dla których postaæ Arcybiskupa Bilczewskiego jest symbo-
lem trwa³o�ci i wierno�ci katolików wobec Ko�cio³a �wiêtego i Stolicy Apostolskiej, a w
dzisiejszych nowych realiach na Wschodzie ma charakter ¿ywego �wiadectwa zakorze-
nienia w dziedzinie wiary i kultury chrze�cijañskiej.
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BERNARDYNI
LWOWSCY
Innocenty Rusecki, OFM Obs.

W Krakowie i we Lwowie
O¿ywiona dzia³alno�æ �w. Jana Kapi-

strana, który przyby³ do Polski w sierpniu
1453 roku na zaproszenie króla Kazimie-
rza Jagielloñczyka i kardyna³a Zbigniewa
Ole�nickiego, da³a w Polsce pocz¹tek Ber-
nardynom, jako jednej z wielu prowincji
zakonu Braci Mniejszych � Franciszkanów.
Sta³o siê to za spraw¹ fundacji pierwszego
w grodzie krakowskim klasztoru wraz z ko-
�cio³em pod wezwaniem �w. Bernardyna z
Sieny. Z czasem nazwano ich wiêc po pro-
stu Bernardynami � byli reprezentantami
rozwijaj¹cego siê w zakonie kierunku ob-
serwanckiego, postuluj¹cego bezwzglêd-
ne zachowanie ostrej regu³y �w. Francisz-
ka. Tu trzeba wspomnieæ, ¿e pierwsi syno-
wie �w. Franciszka przybyli do Polski ju¿ w
10 lat po �mierci swego zakonodawcy, a
wiêc w roku1236, i dla nich przyjê³a siê
nazwa: Franciszkanie. Ci reprezentowali
kierunek konwentualizmu w zakonie � opo-
wiada³ siê on za z³agodzeniem regu³y,
zw³aszcza �lubu ubóstwa, za zak³adaniem
nowych i sta³ych konwentów oraz za mo¿li-
wo�ci¹ kszta³cenia siê braci w szko³ach.

Od samego pocz¹tku swojej dzia³alno-
�ci bernardyñscy zakonnicy starali siê byæ
jak najbli¿ej ludzi i ich problemów. Obej-
mowali ni¹ przede wszystkim stan �redni i
najni¿szy w spo³eczeñstwie. Poprzez to
utar³a siê o bernardynach piêkna opinia,
która mówi³a, ¿e w�ród wielu zakonów, dzia-
³aj¹cych na terenach historycznej Rzeczy-
pospolitej, ¿aden nie wrós³ tak mocno w
dzieje naszej ojczyzny, jak bernardyni �
okre�lano ich mianem zakonu polskiego.

W 1460 r. przybyli bernardyni do Lwo-
wa, gdzie te¿ siê osiedlili i za³o¿yli klasztor
wraz z ko�cio³em pw. �w. Bernardyna i �w.
Andrzeja Aposto³a. Fundatorem by³ Andrzej
ze Sprowy Odrow¹¿, starosta ruski. Drew-
niany klasztor dwukrotnie ulega³ po¿arom,
natychmiast jednak podejmowano wysi³ki
i budynki odbudowywano. Bernardyni od
samego pocz¹tku we Lwowie bardzo gor-
liwie w³¹czyli siê w duszpasterstwo, czym
pozyskali sobie ¿yczliwo�æ i sympatiê
w�ród spo³eczeñstwa. Trzeba w tym miej-

scu zaznaczyæ, ¿e praca na owych terenach
nie nale¿a³a do ³atwych, tamtejsza ludno�æ
by³a bowiem mocno zró¿nicowana pod
wzglêdem narodowo�ciowym, kulturowym
i wyznaniowym. Zamieszkiwali bowiem
Lwów i okolice nie tylko Polacy i Niemcy,
ale tak¿e Rusini.

Od lat 60. XV wieku urz¹dzali bernardy-
ni w swoim ko�ciele szopkê na Bo¿e Na-
rodzenie oraz uk³adali kolêdy w jêzyku pol-
skim. Mocno propagowali odprawianie na-
bo¿eñstw pasyjnych, co cieszy³o siê we
Lwowie du¿¹ popularno�ci¹. Zakonnicy byli
czêsto kapelanami wojsk lwowskich. Od
1806 r. zaczêli prowadziæ parafiê. Przy kla-
sztorze dzia³a³y ró¿ne bractwa, skupiaj¹ce
wielu wiernych.

W okresie urzêdowania prowincja³a
Benedykta G¹siorka (lata 1594�97) pod-
jêto decyzjê o budowie obszerniejszego ko-
�cio³a i klasztoru z trwa³ego materia³u. Do
prac przyst¹piono w 1600 roku i ju¿ w 1611
ukoñczono klasztor potê¿nych rozmiarów,
dwupiêtrowy. Ko�ció³ za� trzynawowy, w
stylu renesansowo-barokowym, d³ugo�ci
58 metrów, konsekrowano w roku 1620.
Budowle te zosta³y w³¹czone w system for-
tyfikacyjny miasta. Wie¿ê z zegarem, usytu-
owan¹ przy prezbiterium, zbudowano wraz
z ko�cio³em, natomiast dzwonnicê wznie-
siono dopiero w 1734 r. z funduszu Adama
Miko³aja Sieniawskiego, kasztelana kra-
kowskiego. Zawieszono w niej cztery dzwo-
ny. W klasztorze zamieszkiwa³o od tego cza-
su oko³o 70 zakonników. Klasztor lwowski
zawsze odgrywa³ du¿¹ rolê, istnia³ tam bo-
wiem nowicjat (od 1578), studium we-
wn¹trzzakonne, ucz¹ce m.in. kazuistyki i
teologii moralnej. W XVIII w. wyk³adano we
Lwowie filozofiê i ca³¹ teologiê. Klasztor
posiada³ okaza³¹ bibliotekê.

Lata dobre, lata z³e
Po pierwszym rozbiorze w 1785 r. kla-

sztor Bernardynów lwowskich mia³ ulec ka-
sacie. Nie dosz³o jednak do tego za spraw¹
przychylnego bernardynom austriackiego
gubernatora Galicji, Józefa Brigido, który
zdo³a³ wyjednaæ u bawi¹cego we Lwowie
cesarza Józefa II cofniêcie dekretu kasa-
cyjnego. Historia jednak nie oszczêdzi³a kla-
sztoru.

Bernardyni lwowscy niejednokrotnie
dawali �wiadectwo swojego przywi¹zania
do ojczyzny, zw³aszcza w stosunku do w³adz
zaborczych. Klasztor by³ nieraz azylem dla
dzia³aczy politycznych, poszukiwanych
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B³ogos³awiony Jan urodzi³ siê ok. 1414
roku w Dukli, na tzw. Wy¿szym Przedmie-
�ciu, które stanowi³o pierwotn¹ Duklê
(zwan¹ Star¹ Dukl¹). Pochodzi³ z rodziny
mieszczañskiej. Naukê pobiera³ prawdo-
podobnie w rodzinnej miejscowo�ci, uczê-
szczaj¹c do szko³y elementarnej i parafial-
nej. Tradycja mówi, ¿e ju¿ jako m³ody ch³o-
piec zdradza³ chêæ prowadzenia ¿ycia
pustelniczego. Pó�niej podj¹³ je w okolicy
Dukli.

Na lata 1434�40 przypada okres, w któ-
rym Jan zg³osi³ siê do furty klasztoru kusto-
dii lwowskiej (bo kustosz rezydowa³ we
Lwowie) Zakonu Braci Mniejszych Konwen-
tualnych. By³ to prawdopodobnie klasztor
w Kro�nie, najbli¿szy rodzinnej Dukli. Mia³
wtedy zapewne 20�25 lat. Po odbyciu no-
wicjatu i z³o¿eniu pierwszej profesji zakon-
nej rozpocz¹³ naukê w zakresie teologii,
która jako kolejny etap formacji zakonnej
przygotowywa³a do �wiêceñ kap³añskich.
Obok nauki rozwija³ swoje ¿ycie wewnêtrz-
ne poprzez ¿ycie zgodne z regu³¹ �w. Fran-
ciszka i czynny udzia³ w zakonnych prakty-
kach modlitewnych i æwiczeniach ascetycz-
nych.

By³ kap³anem �wiat³ym i prawym,
odznacza³ siê �wi¹tobliwo�ci¹ ¿ycia. Pre-
dyspozycje te widocznie zadecydowa³y o
wyborze Jana na wysokie urzêdy w kusto-
dii. By³ m.in. kustoszem kustodii lwowskiej
franciszkanów oraz gwardianem w Kro-
�nie. Szczególnie odpowiedzialne by³o to
pierwsze, a to za przyczyn¹ misyjnego cha-
rakteru tamtych stron, bardzo mocno zró¿-
nicowanych � by³a o tym mowa wcze�niej.

U franciszkanów przebywa³ 25 lat. Po
z³o¿eniu wszystkich wy¿szych urzêdów zo-
sta³ powo³any na funkcjê kaznodziei w lwow-
skim ko�ciele �w. Ducha. G³osi³ tam kaza-
nia w jêzyku niemieckim, poniewa¿ w ko-
�ciele tym gromadzi³ siê patrycjat miejski
Lwowa, bêd¹cy w du¿ej czê�ci pochodze-
nia niemieckiego (nie inaczej ni¿ w Krako-
wie).

Kiedy w 1460 roku przybywaj¹ do Lwo-
wa bernardyni, Jan rozpoczyna starania
o przej�cie do nich, poniewa¿ � jak ju¿ uka-
zano, reprezentowali oni liniê obserwanck¹
� przestrzeganie surowej regu³y �w. Fran-
ciszka, podczas gdy franciszkanie opowia-
dali siê za kierunkiem konwentualizmu �
czyli z³agodzeniem regu³y.

Zabiegi zwi¹zane z przej�ciem zakoñ-
czy³y siê pomy�lnie i w 1463 roku Jan z Du-
kli wszed³ w sk³ad lwowskiego klasztoru

Nowy �wiêty � Jan z Dukli, patron Lwowa

przez w³adze. Bernardyni musieli opu�ciæ
klasztor w roku1946, na skutek uk³adów
poczdamskich o ekspatriacji ludno�ci pol-
skiej z tamtych terenów, które przez w³adze
sowieckie zosta³y odst¹pione Ukrainie.

Bernardyni zostawili we Lwowie piêkn¹
kartê swojej dzia³alno�ci na przestrzeni d³u-
giego odcinka historii, i maj¹ nadziejê, ¿e
kiedy� bêdzie im dane tam wróciæ i na nowo
podj¹æ pracê duszpastersk¹ w swym prze-
piêknym lwowskim ko�ciele.

�wiêty patron
Z klasztorem lwowskim zwi¹zana jest

nieroz³¹cznie osoba b³ogos³awionego
Jana z Dukli, który w czerwcu bie¿¹cego
roku, podczas wizyty Ojca �w. w naszej oj-
czy�nie, zostanie wyniesiony do �chwa³y
o³tarzy�. B³ogos³awiony Jan to postaæ, któ-
ra ukazuje nam, i¿ poprzez wysi³ek pracy
nad sob¹, poprzez modlitwê i kontempla-
cjê � cz³owiek przybli¿a siê do Boga i osi¹-
ga chwa³ê �wiêto�ci. Jest przyk³adem dla
nas, dla naszych czasów, i warto przynaj-
mniej w skrócie pokazaæ sylwetkê przysz³e-
go �wiêtego Ko�cio³a.
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Bernardynów. Przebywa³ u nich 21 lat, pra-
cuj¹c krótko w Poznaniu, jednak zasadni-
czo przebywa³ w klasztorze �w. Andrzeja we
Lwowie. Tam te¿ pe³ni³ bardzo gorliwie swo-
je pos³ugi kaznodziei i spowiednika. Nawet
starczy wiek i utrata wzroku nie by³y prze-
szkod¹ w wype³nianiu obowi¹zków. Odzna-
cza³ siê wielk¹ pobo¿no�ci¹ maryjn¹.

Zmar³ 29 wrze�nia 1484 i zosta³ pocho-
wany we Lwowie w ko�ciele bernardyñ-
skim. Grób Jana od samego pocz¹tku by³
otoczony wielk¹ czci¹. W 1521 roku pod-
niesiono Jego cia³o, a aktu beatyfikacji do-
kona³ papie¿ Klemens XII, 21 stycznia 1733
r. A teraz bêdzie pierwszym �wiêtym ber-
nardyñskiej prowincji zakonnej.
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O. INNOCENTY (Marek) RUSECKI, ur. 1967 w Ru-
dzie �l¹skiej. Po ukoñczeniu tam¿e liceum wst¹-
pi³ do zakonu Braci Mniejszych (OFM) � Bernar-
dynów. Po studiach filozoficzno-teologicznych w
Wy¿szym Seminarium Duchownym oo. Bernar-
dynów w Kalwarii Zebrzydowskiej i �wiêceniach
kap³añskich w 1994 r., podj¹³ studia na Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie, na wydziale
Historii Ko�cio³a. Jest autorem artyku³ów o tema-
tyce franciszkañskiej i bernardyñskiej, które pu-
blikuje m.in. w roczniku �Studia Franciszkañskie�
oraz w prasie katolickiej. W klasztorze krakow-
skim pe³ni funkcjê promotora powo³añ.

Archiwum

¯YJMY
D£U¯EJ

W parafii Marii Magdaleny we Lwowie
zmar³o w styczniu 1815 r. dwóch star-
ców, z których jeden, Jan Mo�cicki, mie-
szkaniec Wólki, liczy³ lat 108, drugi, Grze-
gorz Kamiñski, lat 113 i dopiero od czte-
rech lat by³ umieszczony w Zak³adzie �w.
£azarza, zaprzesta³ by³ spe³niaæ u oby-
watela ziemskiego obowi¹zki kucharza.
(J.Bia³ynia-Cho³odecki, Lwów po Kon-
gresie Wiedeñskim, Lwów 1830).

Dnia 30 wrze�nia 1828 r. og³oszono
w tym¿e samym mie�cie zgon Jana Aloj-
zego Gintowta Dziewa³towskiego, naj-
starszego mieszkañca Lwowa. Prze¿y³
lat 116. Franciszek Siarczyñski, dyrektor
Biblioteki im.Ossoliñskich, opisuj¹c ten
�rzadki d³ugoletno�ci przyk³ad�, �ledzi³
�prawid³a makrobiotyki�, którym Dziewa³-
towski zawdziêcza³ d³ugi przeci¹g swo-
jej staro�ci. �Za g³ówn¹ zasadê � czyta-
my w �Czasopi�mie Naukowym Ksiêgo-
zbioru Publicznego im.Ossoliñskich�
(1829) � uwa¿ane byæ powinno ze zdro-
wych i czerstwych rodziców powziête
¿ycie, nie ska¿one zarodem we krwi
udzielonej p³odowi choroby. Wiele ku
temu zale¿y na twardym wychowaniu
m³odzieñczego wieku, dalekim od piesz-
czot, miêkko�ci i zbytku wygód. Starym
obyczajem domu szlacheckiego oswo-
jony by³ Gintowt z zimnem, g³odem i
prac¹. Niewybredny w pokarmie, zbytku
unika³, zado�æczyni³ potrzebie przyrodze-
nia. Ruch cia³u dawa³a codzienna nie-
mal jazda na koniu, która nawet stulet-
niemu nieciê¿k¹ by³a. Zabaw¹ jego naj-
wiêksz¹ by³o uganianie siê za zwierzem
w kniei. Tej zabawy przesz³o stuletni sta-
rzec nie zaniecha³. Nade wszystko umys³
swobodny, niezgry�liwy, nie dawa³ zbyt-
kowi trosków i smutku truj¹cego zdro-
wie ludzkie przystêpu, a weso³o�ci¹ t³u-
mi³ nieprzyjemnych wra¿eñ odczucie�.

(Zaczerpniête z ksi¹¿ki Romana Kale-
ty Sensacje z dawnych lat, Wroc³aw
1974).
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Od Redakcji

Pisali�my ju¿ o humanistach, o pisarzach i artystach, o osobach duchownych
i profesorach. By³o o ¿o³nierzach, lekarzach i cukiernikach. I nic dot¹d o in¿ynierach.

A przecie¿ jednym z wiêzów, ³¹cz¹cych Kraków ze Lwowem i Lwów z Krakowem, jest
technika, in¿ynierowie, Politechnika. Dzi� wiêc tê lukê jako tako pragniemy wype³niæ.

O Politechnice Lwowskiej ostatnio du¿o pisano. Nie przypadkiem, bo przed trzema
laty obchodzili�my 150-lecie jej za³o¿enia (1844). Wydano kilka grubych tomów i
mnóstwo pomniejszych opracowañ o stu latach polskich dziejów tej zas³u¿onej uczelni.
Nie bêdziemy wiêc tego powtarzaæ i wcale nie chcemy siê ograniczaæ do samej
Politechniki. Proponujemy po prostu kilka artyku³ów o sprawach technicznych, o
in¿ynierach, a dla rozweselenia parê anegdot.

Ale niedawno prze¿yli�my czas Wielkiej Nocy. Sk³adaj¹c przeto Czytelnikom i Przy-
jacio³om z tej okazji spó�nione (lecz zawsze serdeczne) ¿yczenia wielu ³ask Zmartwych-
wsta³ego, zamieszczamy oryginalny wiersz (wi¹zan¹ prozê?) o ³yczakowskiej Rezu-
rekcji, napisany przez krakowsk¹ lwowiankê-in¿yniera (co tym bardziej pasuje do ni-
niejszego numeru). Daj Bo¿e zdrowia!

IN¯YNIER v PROFESOR v HUMANISTA
Kazimierz Ciechanowski

Kabalistyczn¹ liczb¹ Zygmunta Wojcie-
cha Ciechanowskiego by³a trójka: rok uro-
dzenia 1873, ma³¿eñstwo 1913, �mieræ
¿ony 1930, profesor zwyczajny 1913, eme-
rytura 1960, i jeszcze parê innych dat z
trójk¹ lub jej wielokrotno�ci¹, a wreszcie
�mieræ � 1966. ¯y³ 93 lata.

START DO ̄ YCIA
Urodzi³ siê w Bochni. Rodzina by³a zwi¹-

zana z Krakowem � dziad Zygmunta, Stani-
s³aw Ciechanowski, mia³ przy ulicy Floriañ-
skiej 3 znany handel win. Swoje córki wy-
wianowa³ posesjami, ale syn Wiktoryn (oj-
ciec Zygmunta), który by³ in¿ynierem kole-
jowym, wykszta³conym w Wiedniu, i jako
kolejarz móg³ w ka¿dej chwili byæ s³u¿bowo
przeniesiony � otrzyma³ swoj¹ czê�æ w pa-
pierach warto�ciowych. Te jednak na sku-
tek krachu gie³dowego w Wiedniu straci³y
warto�æ, gdy wiêc Wiktoryn zmar³ w stosun-
kowo m³odym wieku, zostawi³ sw¹ ¿onê Flo-
rentynê ze Schwarzów w do�æ ograniczo-
nych warunkach z dziewiêciorgiem dzieci,
ró¿ni¹cych siê wiekiem w granicach 24 lat
(najm³odsza córka by³a pogrobowcem).
Chocia¿ Wiktoryn zmar³ we Lwowie, gdzie
starsze córki uczêszcza³y do Szko³y Pañ
Niedzia³kowskich, Florentyna wraz z dzieæ-
mi przenios³a siê natychmiast po jego
�mierci do rodzinnego Krakowa. Starsze
dzieci ukoñczywszy studia pomaga³y m³od-

szym: Kazimierz � in¿ynier kolejowy, Stani-
s³aw � doktor medycyny, pó�niej profesor
UJ, oraz Jadwiga � z racji swego ma³¿eñ-
stwa z Edmundem Zieleniewskim, wspó³-
w³a�cicielem znanej fabryki. Tej pomocy
doznawa³ równie¿ Zygmunt, który po ukoñ-
czeniu gimnazjum �w. Anny w 1893 r. stu-
diowa³ mechanikê na politechnice berliñ-
skiej.

By³ sumiennym studentem, niezbyt jed-
nak przebojowym. Pisze o tym jego matka
w jednym z listów: �...Zygmunt podobno ma
znowu do egzaminu przygotowywaæ siê...
� dowiedzia³am siê, ¿e owe dwa rysunki
tak¹ prac¹ zrobione a na terminie nie od-
dane � da³ swoim kolegom, którzy na tej
zasadzie zdali egzamin. Jakkolwiek to z
jego strony ³adny postêpek, ale nie zasta-
nawia³ siê wiele to pracy jego a wydatków
nie jego poch³onê³o...�. Zygmunt ukoñczy³
politechnikê w 1902 r., uzyskuj¹c dyplom
in¿yniera budowy maszyn. Pod koniec stu-
diów odby³ s³u¿bê wojskow¹ w marynarce
austriackiej, na statku w Pola (nad Adriaty-
kiem).

WE LWOWIE I PÓ�NIEJ
Po kilkuletniej pracy jako konstruktor

w Berlinie, a nastêpnie w Krakowie w fir-
mie L. Zieleniewski, rozpocz¹³ równocze-
�nie w latach 1905�1907 pracê wyk³adow-
cy z budowy maszyn w Instytucie Technicz-
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nym w Krakowie, by wreszcie przej�æ na
Politechnikê Lwowsk¹, do Katedry Pomp i
Silników Wodnych, zawsze z my�l¹ o kszta³-
ceniu przysz³ych kadr in¿ynierów polskich.
Ze Lwowem zwi¹za³ siê od 1907 r. W 1913
zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym,
i w tym charakterze pracowa³ do 1939 roku.
W latach 1939�41, gdy polskie ziemie
wschodnie zosta³y zajête przez sowieckie-
go okupanta, wyk³ada³ � zawsze w jêzyku
polskim � w �Lwowskim Instytucie Poli-
technicznym�, a nastêpnie za okupacji hi-
tlerowskiej do 1944 r. na �Kursach Politech-
nicznych�. Opu�ci³ Lwów w 1944 r., przeno-
sz¹c siê do swego ukochanego Krakowa
przekonany, ¿e to tylko chwilowe przenie-
sienie. Do Lwowa ju¿ nigdy nie wróci³.

Po krótkim okresie pracy w Miejskich
Wodoci¹gach z energi¹ przyst¹pi³ do orga-
nizowania Wydzia³ów Politechnicznych przy
Akademii Górniczej w Krakowie oraz Poli-
techniki �l¹skiej w Gliwicach, gdzie zosta³
pierwszym kierownikiem Katedry Pomp
i Silników Wodnych, a w l. 1945�46 dzie-
kanem wydzia³u mechanicznego tej Poli-
techniki. Pracowa³ tam do emerytury, któr¹
osi¹gn¹³ w wieku 87 lat! Owo przekrocze-
nie wieku emerytalnego by³o konse-
kwencj¹ wyniszczenia inteligencji polskiej
przez okupantów. Sprawno�æ umys³ow¹ i
fizyczn¹ zachowa³ do koñca swych dni.

W pierwszych latach powojennych wy-
k³ada³ równie¿ na Politechnice we Wroc³a-
wiu. Do Gliwic doje¿d¿a³ w ciê¿kich warun-
kach powojennych � w wagonach towaro-
wych, z przesiadk¹ w Katowicach, albo sa-

mochodami ciê¿arowymi, co nie by³o bez-
pieczne w tamtych czasach. Wspomina³ z
pewnym za¿enowaniem, jak z wagonu to-
warowego, gdy nie móg³ wysi¹�æ w Kato-
wicach, uniós³ go jaki� ¿o³nie¿ radziecki i
lekko postawi³ na peronie. Wzbudzi³o to w
nim mieszane uczucia. Dojazdy te by³y
mo¿liwe dziêki pe³nemu zaanga¿owaniu i
oddaniu m³odych wówczas wspó³pracow-
ników, pó�niejszych profesorów Macieja Za-
rzyckiego (w Gliwicach) i Kazimierza Sza-
blowskiego (w Krakowie).

W RODZINIE
W wieku 40 lat Zygmunt Ciechanowski

po�lubi³ 20-letni¹ Henny Deppe, któr¹ przy-
wiód³ z Anglii. Na �lub w 1913 r. w Londynie
(gdzie poda³ siê za obywatela polskiego),
go�cie polscy przybyli pojazdami konnymi,
angielscy za� samochodami, choæ w rodzi-
nie Ciechanowskich byli pionierzy automo-
bilizmu w Polsce (Zieleniewscy, Jan Fischer
w Krakowie) i je�dzili wy³¹cznie wozami
marek francuskich lub angielskich � nigdy
niemieckich. Tak zaznaczali swój patriotyzm.

M³ode ma³¿eñstwo zgodnie z prawami
wojny 1914 r. prze¿y³o kilka ewakuacji: Lwów
� Kraków � Praga � Kraków � Lwów. Nie-
spodziewana �mieræ ¿ony profesora w 1930
r. po urodzeniu najm³odszego syna Henry-
ka by³a ciosem dla rodziny i dla niego sa-
mego, pozostaj¹cego z piêciorgiem dzieci.
Wysi³ki profesora i jedynej córki Jadwigi sz³y
w kierunku prowadzenia domu i zorganizo-
wania ¿ycia normalnej rodziny. Wszystkim
dzieciom, mimo trudno�ci finansowych, za-
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pewni³ staranne wychowanie i wykszta³ce-
nie. Dwóch starszych synów ukoñczy³o gim-
nazjum w Rydzynie � zak³adzie znanego
pedagoga T. £opuszañskiego. K³opoty wy-
chowawcze z synami powodowa³y, ¿e przez
pewien czas najstarszego Kazimierza (pó�-
niej in¿. architekta) przedstawia³: �mój syn �
znakomity biegacz�, a m³odszego Wiktora
jako �adepta niebezpiecznego zawodu�.
Wiktor, który by³ krótkowidzem, ukoñczy³ w
Warszawie w sierpniu 1939 Szko³ê Podcho-
r¹¿ych Lotnictwa. Wraz z innymi z tej szko³y
zosta³ ewakuowany przez Lwów do Rumu-
nii i przeszed³ znan¹ drogê ¿o³nierzy polskich
przez Francjê do Anglii. Po ponownym prze-
szkoleniu na pilota, s³u¿¹c w 304 Dywizjo-
nie Bombowym Obrony Wybrze¿y, zgin¹³ w
wieku 27 lat. W morzu dnia 14 stycznia 1944
utonê³a ca³a za³oga samolotu.

Zgin¹³ równie¿ nastêpny syn, Artur,
uzdolniony muzycznie. By³ studentem me-
dycyny, gdy go w lutym 1941 aresztowano.
Zosta³ rozstrzelany przez NKWD 26 czerw-
ca 1941. Data jego �mierci zosta³a poda-
na po 52 latach przez ukraiñski Memoria³.
By³ cz³onkiem Narodowej Organizacji Gim-
nazjalnej i Akademickiej, mia³ 21 lat.

Najm³odszy, Henryk, by³ otoczony tro-
skliw¹ opiek¹ rodzinn¹. W okres wojny
wszed³ u progu ¿ycia, jako 9-letni. Po woj-
nie ukoñczy³ studia na Akademii Sztuk Piêk-
nych w Krakowie.

W GÓRACH
Swe d³ugie ¿ycie i sprawno�æ zawdziê-

cza³ Zygmunt Ciechanowski turystyce gór-
skiej. Umi³owanymi jego górami by³y Tatry.
Tradycja rodzinna wiod³a tam od po³owy
XIX wieku, kiedy to bracia Hieronim, Wikto-
ryn (ojciec Zygmunta) i Wilhelm wybrali siê
na pierwsz¹ wyprawê w Tatry, najmuj¹c w
Krakowie na targu pod Barbakanem wózki
góralskie. Matka, Florentyna, przez kilkana-
�cie lat wyje¿d¿a³a z dzieæmi do Zakopane-
go � mieszkali tam na Kasprusiach, w tym
przez 8 lat w domu wybudowanym dla �Pani
Dobrodziejki� przez Józefa G¹sienicê Ka-
sprusia Stocha. Z biegiem lat ten nadbu-
dowany o jedno piêtro dom góralski � jako
�Atma�, go�ci³ Karola Szymanowskiego
i dzisiaj jest muzeum jego imienia. Tutaj
w Zakopanem obserwowa³ Zygmunt góral-
skich rówie�ników, którzy wykorzystywali
strumienie do napêdu przemy�lnych turbi-
nek. To go zapewne sk³oni³o do pó�niej-
szych studiów nad wykorzystaniem energii
wodnej. Widzia³ te¿, jak miejscowy folklor

nadaje ka¿demu przedmiotowi u¿ytkowe-
mu cech estetyki, a i to musia³o wp³yn¹æ
na jego artystyczny rysunek, ilustruj¹cy wy-
k³ady z propedeutyki budowy maszyn.
 W Tatry chodzi³ zrazu z przewodnikiem
w du¿ych grupach rodzinnych, potem z przy-
jació³mi i samotnie. By³ te¿ speleologiem.
Swoim dzieciom przekaza³ zami³owanie do
turystyki podczas wyjazdów wakacyjnych
w okolice Starego S¹cza, prowadzi³ je na
pionierskie wówczas szlaki, i na pierwsze
przej�cia Tatrami po �cie¿kach swojej m³o-
do�ci. By³ to czas, gdy jasny horyzont za-
ciemnia³y chmury �wiatowego niepokoju.

WOJNA I PO WOJNIE
Z wybuchem wojny przez mieszkanie

Ciechanowskich przy Nabielaka 55 prze-
p³ynê³a fala ewakuowanych ze Szko³y Pod-
chor¹¿ych Lotnictwa � znajomych i krew-
nych. Kulminacj¹ przej�æ wojennych by³o
w lutym 1941 naj�cie piêciu z NKWD po
Artura, a w lipcu tego¿ roku trzykrotna wizy-
ta Gestapo i w dniu 4 lipca aresztowanie
najbli¿szych s¹siadów, prof. W³odzimierza
Sto¿ka z synami Eustachym i Emanuelem.
Ich egzekucjê na stoku Wulki wraz z innymi
lwowskimi profesorami i ich rodzinami ob-
serwowali pozostali mieszkañcy domu.

Po przetrwaniu ciê¿kiego okresu wojny
Zygmunt Ciechanowski rozpocz¹³ nowy
bieg swego ¿ycia. W 1957 r. Politechnika
Gdañska nada³a mu doktorat honoris cau-
sa, a Politechniki �l¹ska i Krakowska
uczci³y 50-lecie jego dzia³alno�ci. Ale pierw-
sze odznaczenie otrzyma³ jeszcze w Pol-
sce Odrodzonej, za patriotyczne wychowy-
wanie m³odzie¿y za czasów zaborów. W
czasie fali ksenofobii i antysemityzmu lat
trzydziestych, jako prorektor Politechniki
Lwowskiej, wskazywa³ na niebezpieczeñ-
stwo tego rodzaju postaw.

By³ cz³owiekiem niezwykle skromnym,
patriot¹ i in¿ynierem-humanist¹.

KAZIMIERZ CIECHANOWSKI ur. 1914 we Lwo-
wie. Uczy³ siê w szko³ach lwowskich oraz w
Rydzynie (tam matura). W 1940 r. ukoñczy³ Wy-
dzia³ Architektury na Politechnice Lwowskiej. Po
wojnie osiad³ we Wroc³awiu, na tamt. Politech-
nice uzyska³ doktorat i habilitacjê. Jako docent
zajmowa³ siê teori¹ architektury i epigrafi¹. Za-
projektowa³ i zrealizowa³ domy mieszkalne (we
Lwowie i Wroc³awiu), kilka ko�cio³ów. Opubli-
kowa³ ksi¹¿kê, skrypty, artyku³y i recenzje w
zakresie swojej specjalno�ci i zainteresowañ
pozazawodowych (w tym numizmatyki). Obec-
nie na emeryturze.
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KOLEBKA
POLSKIEGO

SZYBOWNICTWA
Adam Skarbiñski

Budowa szybowców polskich zosta³a
zapocz¹tkowana we Lwowie dziêki m³odym
entuzjastom ze Zwi¹zku Awiatycznego
Studentów Politechniki Lwowskiej. Tam po-
wsta³y pierwsze konstrukcje, a w okolicach
Lwowa (£ysa Góra k. Z³oczowa i Bezmie-
chowa k. Sanoka) dokonano pierwszych
lotów na polskich szybowcach. Tam te¿
wyszkolono w³asn¹ kadrê konstruktorów i
pilotów szybowcowych, a dziêki nim pod-
jêto we Lwowie równie¿ pierwsze polskie
konstrukcje samolotów. Obszerny artyku³
na ten temat opublikowa³ in¿. Adam Skar-
biñski w �Semper Fidelis� nr 1/1993, niniej-
szy za� artyku³ stanowi jego dalszy ci¹g.

Produkcja polskich szybowców by³a w
miêdzywojennym XX-leciu rozwijana w kil-
ku o�rodkach, ale przede wszystkim w Biel-
sku-Bia³ej. Nasze szybowce zdobywa³y
wiele nagród na miêdzynarodowych zawo-
dach. Szybownictwo polskie zajê³o, obok
niemieckiego, czo³owe miejsce w Europie.

Dobra tradycja zaowocowa³a po II woj-
nie. Dzi� � jak donosz¹ media � polskie
szybowce Smyk s¹ �wiatowym przebojem.
Chc¹ je produkowaæ na polskiej licencji
dwie firmy amerykañskie: jedna w USA,
druga w Chinach. Szybowiec Fox, wykona-
ny w Bielsku-Bia³ej, zrobi³ furorê na mistrzo-
stwach Europy w akrobacji szybowcowej, i
zaraz przysz³y zamówienia z W³och, Au-
strii, Niemiec i Japonii. Przypatrzmy siê
pocz¹tkom.

*   *   *

 Artyku³ ten po�wiêcam
pamiêci in¿. Józefa Niespa³a,

konstruktora, lwowianina

START

W 1924 roku powsta³ w wyniku porozu-
mienia z Zarz¹dem Zwi¹zku Awiatycznego
Studentów Politechniki Lwowskiej (ZASPL)
projekt szybowca CW-I, opracowany przez

studenta tej Politechniki, Wac³awa Czer-
wiñskiego1. Budowa rozpoczê³a siê w Kra-
kowie, w 2. Pu³ku Lotniczym, gdzie Czer-
wiñski by³ na praktyce wakacyjnej. W 1925
r. kad³ub i usterzenie przewieziono do Lwo-
wa. Dziêki prof. W³. Rubczyñskiemu uzyska-
no pomieszczenie w warsztatach remizy
tramwajowej przy ul.Wuleckiej, i tam odby-
³a siê dalsza budowa szybowca. W 1927 r.
pokazano go na wystawie sprzêtu sporto-
wego w pawilonie LOPP. W jesieni 1927
na Skni³owie2 przeprowadzono próbê wy-
trzyma³o�ci p³ata (dwa skrzyd³a szybowca
tworz¹ p³at) do 5-krotnego przeci¹¿enia,
mierz¹c zarazem odkszta³cenia. Kpt. pil. Jan
£ukasiewicz3 wykona³ na nim kilka szurów
(szur jest to �lizg po ziemi, bez oderwania
siê w powietrze). 13 marca 1928 r. w Skni-
³owie Szczepan Grzeszczyk (uznany potem
za ojca polskiego szybownictwa, in¿ynier)
oblata³ szybowiec, ci¹gniony za samocho-
dem. Odbywa³o siê to w taki sposób, ¿e
szybowiec, ci¹gniony na linie, unosi³ siê
na kilkana�cie metrów w górê, a potem
pilot zwalnia³ hak startowy i lina odpada³a.

W 1929 roku w warsztacie stolarskim
Szczup³akiewicza przy ul. Szpitalnej 52 we
Lwowie zbudowano nowe konstrukcje in¿.
W. Czerwiñskiego: kabinkowy CW-II i szkol-
ny CW-III. W rejestrze pañstwowym otrzy-
ma³y one Nr 1 i 2. Wspomniany warsztat
przekszta³cono na Warsztaty Szybowcowe
ZASPL.

W 1930 r. powsta³ pierwszy polski szy-
bowiec dwumiejscowy wyczynowy CW-IV,
a w rok pó�niej szkolny CWJ, konstrukcji
in¿ynierów W. Czerwiñskiego i W³adys³a-
wa Jaworskiego.

NA SZERSZYCH WODACH

W 1931 r. Warsztaty Szybowcowe ZA-
SPL przenios³y siê na ul. Na B³onie 20
(pó�niejsza ul. Pierackiego), a w 1933 prze-
mieni³y siê one w spó³kê o tej samej na-
zwie. Sponsorem by³ hr. Kajetan Czarkow-
ski-Golejewski. Spó³kê utworzyli in¿yniero-
wie: Tadeusz Za³êski jako dyrektor, W. Czer-
wiñski, W³. Jaworski i inni. W jesieni 1935
r. kierownikiem technicznym zosta³ Marian
Gracz4. Pod koniec roku 1935 Czerwiñski
przeniós³ siê do Wojskowych Warsztatów
Szybowcowych (WWS) w Krakowie. Do
warsztatów ZASPL doszed³ W³adys³aw Wil-
koszewski jako ekonomista.

Warto tu dodaæ, ¿e Czarkowski-Gole-
jewski (w³a�ciciel maj¹tku w tarnopol-
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Pierwszym kierownikiem zosta³ in¿. Tade-
usz Kozakiewicz, a kierownikiem admini-
stracyjno-finansowym W³. Wilkoszewski.
Zak³ad posiada³ biuro konstrukcyjne, biu-
ro fabrykacyjne, warsztaty prototypowe, se-
ryjne i remontowe. Produkowane by³y se-
ryjnie szybowce konstrukcji W. Czerwiñskie-
go WWS-1 Salamandra, szkolne WWS-2
¯aba, treningowe WWS-3 Delfin (ich pro-
totypy opracowano w Krakowie) oraz wy-
czynowe PWS-101 (prototyp powsta³ w Bia-
³ej Podlaskiej). Kierownikiem biura kon-
strukcyjnego zosta³ in¿. Franciszek Kotow-
ski6. Wyjecha³ on razem z Józefem Niespa-
³em7 na pó³roczn¹ praktykê do PWS w Bia-
³ej Podlaskiej. Tam ju¿ pracowa³ jako kie-
rownik dzia³u projektowo-konstrukcyjnego
in¿. W. Czerwiñski, który opracowywa³ sa-
molot treningowy PWS-33 Wy¿e³. In¿. Ko-
towski w 1938 r. przeszed³ do pracy nauko-
wej na Politechnice Lwowskiej, i odt¹d biu-
ro konstrukcyjne by³o wspólne, pod kierun-
kiem Czerwiñskiego.

Z koñcem listopada stanowisko kie-
rownika Lwowskich Warsztatów Lotniczych
obj¹³ in¿. Tadeusz Chlipalski8 ze �l¹skich
Warsztatów Szybowcowych (�WS) w Biel-
sku.

NA CHWILÊ PRZED KOÑCEM

W LWL wykonano prototypy szybowców:
wysokowyczynowego PWS-102 Rekin i wy-
czynowo-akrobacyjnego PWS-103, który
mia³ startowaæ na Olimpiadzie w Helsin-
kach w 1940 r. poza konkursem, a dalej:
prototyp wysokowyczynowego B-38 M. Blai-
chera, oraz motoszybowców: wyczynowe-
go ITS-8W i meteorologicznego ITS-8M
(nie ukoñczony). Rozpoczêto te¿ budowê
dwóch egzemplarzy niemieckich szybow-
ców Meise-Olimpia9, na których mieli star-
towaæ równie¿ nasi szybownicy w czasie
Olimpiady 1940 r.

Warsztaty mia³y byæ rozbudowywane,
tak by mog³y produkowaæ samolot sporto-
wy PWS-40 Junak, konstrukcji in¿. Antonie-
go Zagórskiego. Prototyp wykonano w Bia-
³ej Podlaskiej.

Niestety sta³o siê inaczej.

*   *   *

W 1940 i 1941 r. LWL zosta³y przemia-
nowane na P³aniernyj Zawod nr 5 Osoa-
wiachima i produkowa³y szybowce sowiec-

skiem) by³ entuzjast¹ lotnictwa, a sponso-
rowanie traktowa³ jako hobby. W 1931 r.
podj¹³ lot dooko³a �wiata, zakoñczony nie-
stety wypadkiem pod Bangkokiem w Syja-
mie.

W 1936 r. Warsztaty dotkn¹³ kryzys.
Z dniem 1 VI 1937 przej¹³ je Instytut Tech-
niki Szybownictwa i Motoszybownictwa
(ITSM) jako Do�wiadczalne Warsztaty Szy-
bowcowe (DWS), z kierownikiem technicz-
nym M. Graczem. Tu trzeba wyja�niæ, ¿e
w 1932 r. powsta³ we Lwowie Instytut Tech-
niki Szybownictwa (ITS), przemianowany
w 1936 r. na wspomniany ITSM. Szybowce
stamt¹d pochodz¹ce nosi³y nadal symbol
�ITS�.

W ca³ym okresie istnienia warsztatów
budowano, oprócz ju¿ wymienionych szy-
bowców, dalsze typy: szkolne CWJbis
Skaut, wyczynowe CW-Vbis, akrobacyjne
CW-VII i szkolne CW-VIII, oraz prototypowe
ITS-II, treningowe B-I kpt. in¿. Micha³a Bla-
ichera, do pomiarów w locie ITS-IVbis. Bu-
dowano te¿ motoszybowiec ITS-VIII i szy-
bowiec bardzo lekki Promyk (TS-I) kon-
struktorów in¿. in¿. Tarczyñskiego i Stêp-
niewskiego5. Razem wybudowano 190 szy-
bowców, przeprowadzano te¿ remonty.

Z koñcem 1937 r. powsta³a spó³ka z o.o.
Lwowskie Warsztaty Lotnicze (LWL), przy
ul. Niemcewicza 37 i ul. gen. Tokarzewskie-
go (czyli Gródeckiej) 62, jako filia Podla-
skiej Wytwórni Samolotów (PWS) w Bia³ej
Podlaskiej. Przejê³y one agendy Do�wiad-
czalnych Warsztatów Szybowcowych ITSM.

In¿ynierowie Wac³aw Czerwiñski (z prawej) i Ta-
deusz Chlipalski, 1936 r.
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kie. Podczas okupacji niemieckiej 1941�
44 nie produkowano szybowców.

Przypisy:

1 Pilot, zmar³ w 1988 r. w Toronto (Kanada)
w wieku 87 lat.
2 Lotnisko lwowskie (po zachodniej stronie
miasta).
3 Zgin¹³ w wypadku lotniczym pod
Inowroc³awiem w 1934 r.
4 Pilot i konstruktor szybowcowy, in¿ynier. Kie-
rownik warsztatów LOPP w Jaros³awiu w l.
1934�35, po wojnie konstruktor Szybowcowe-
go Zak³adu Do�wiadczalnego w Bielsku.
5 Pilot, od 1935 r. kierownik techniczny ITS (po
�mierci in¿. A. Nowotnego.
6 Pilot, po wojnie konstruktor Szybowcowego
Zak³adu Do�wiadczalnego w Bielsku, profesor
Politechniki Krakowskiej.
7 Konstruktor ITS od 1933 r., a LWL od 1937 r. Po
wojnie in¿ynier-konstruktor Szybowcowego Za-
k³adu Do�wiadczalnego w Bielsku.
8 Pilot. Po wojnie profesor Politechniki �l¹skiej
i Krakowskiej. Zmar³ w Krakowie w 1997 r. w
wieku 93 lat.
9 Zwyciêzca konkursu olimpijskiego przed pol-
skim Orlikiem konstrukcji in¿. A. Kocjana.

�ród³a:

Relacje pisemne i ustne prof. T. Chlipalskiego,
in¿. M. Gracza, in¿. J. Niespa³a i in¿. R. Zatwar-
nickiego.
Jednodniówka wydana z okazji XXV-lecia ZA-
SPL Lwów (1909/10�1934/35). Nak³adem ZA-
SPL, drukarnia K. Doroszyñskiego, Lwów.
A. Glass: Polskie konstrukcje lotnicze 1893�
1939. Wyd. WKi£ 1977.

ADAM SKARBIÑSKI, ur. 1921 w Poznaniu (lecz
w lwowskiej rodzinie, prawnuk prezydenta
Lwowa, Micha³a Michalskiego). Szko³y ukoñczy³
w Poznaniu, a studia na wydziale lotniczym
Szko³y In¿ynierskiej im. Wawelberga i Rotwan-
da w Warszawie. By³ konstruktorem i technolo-
giem w Szybowcowym Zak³adzie Do�wiadczal-
nym w Bielsku-Bia³ej, obecnie na emeryturze,
mieszka w Bielsku. Autor podrêczników z za-
kresu swej specjalno�ci, a tak¿e  artyku³ów na
temat historii polskiej awiacji. By³ uczestnikiem
Powstania Warszawskiego.

IN¯YNIER
TRZECH EPOK
Dragomira Drozdowska

In¿ynierowie starszego i �redniego po-
kolenia, którzy pracowali w krakowskich
biurach projektowych w ci¹gu pierwszego
powojennego æwieræwiecza, pamiêtaj¹ za-
pewne in¿yniera Józefa Stiksê, �wietnego
fachowca starej daty w bran¿y instalacji sa-
nitarnych, a przy tym eleganckiego pana,
w którym � dziêki charakterystycznej wy-
mowie � z ³atwo�ci¹ rozpoznawano cze-
skie pochodzenie.

Jego córka opisuje niezwykle barwne
losy tego czesko-lwowsko-krakowskiego
in¿yniera. Tytu³y pochodz¹ od Redakcji.

Z MORAW W �WIAT
Urodzi³ siê na Morawach w 1884 roku.

Pochodzi³ z 18-dzietnej rodziny nauczyciel-
skiej. Szko³ê skoñczy³ z odznaczeniem,
a chc¹c siê dalej kszta³ciæ, musia³ sam lek-
cjami zarabiaæ na w³asne utrzymanie, stan-
cjê w Brnie i naukê w tamtejszej �przemy-
s³ówce�. Tê szko³ê równie¿ ukoñczy³ z od-
znaczeniem.

Mia³ niewiele ponad 20 lat, gdy rozpocz¹³
pierwsz¹ pracê zawodow¹ w biurze tech-
nicznym firmy �Zak³ad Budowy Wodoci¹gów
i Pomp � Antoni Kunz� w Hranicach w Cze-
chach (z firm¹ t¹ zwi¹¿e siê niemal na ca³e
¿ycie). Projektowa³ wodoci¹gi, z p³ac¹ 50
koron miesiêcznie, ale niebawem firma wy-
s³a³a go do ówczesnej Galicji, i tam szybko
opanowa³ jêzyk polski.

Kolejnym miejscem za granic¹, do które-
go zosta³ wydelegowany, by³a Kolonia. Wie-
le tam skorzysta³: wydoskonali³ swoj¹ niem-

In¿. Józef Stiksa z ¿on¹ (lata 1950.)

Poszukiwani s¹ krewni Juliusza
Biedermana, aptekarz w Chodorowie,
zmar³ego we Lwowie w r. 1935. Jego

¿ona Joanna, z domu Pilc, zmar³a
we Lwowie w r. 1959. Oboje s¹

pochowani na cmentarzu £yczakow-
skim.
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czyznê, a to z kolei pozwoli³o mu na korzy-
stanie z niemieckiej literatury fachowej. Tam
rozpocz¹³ kolekcjonowanie swojego pierw-
szego ksiêgozbioru, którego pozbawi³a go
pierwsza wojna. Drug¹ wspania³¹ bibliote-
kê, zebran¹ w czasie miêdzywojennego XX-
lecia, straci³ w drugiej wojnie.

W Kolonii podj¹³ 3-letnie eksternistycz-
ne studia w Szkole In¿ynierii Sanitarnej, a ¿e
niebawem firma skierowa³a go do swego
oddzia³u we Lwowie, gdzie mia³ nadzoro-
waæ kilka realizacji wodoci¹gów, rozsianych
po ca³ej Galicji � ze Lwowa doje¿d¿a³ na
zaoczne studia do Kolonii! W r. 1911 zda³
ostatnie egzaminy i zdoby³ stopieñ in¿yniera.

WE LWOWIE
osiad³ na sta³e jako pracownik firmy Kunz.
Ale w³a�ciciel konkurencyjnej firmy we Lwo-
wie, in¿. Rodakowski, zaproponowa³ mu pra-
cê u siebie na znacznie lepszych warunkach.
Stiksa zgodzi³ siê, wtedy jednak zareago-
wa³a firma Kunz: da³a jeszcze lepsze wa-
runki i stanowisko kierownika oddzia³u
lwowskiego. Oczywi�cie na to przysta³, a je-
go uposa¿enie zwiêkszy³o siê do 1000 ko-
ron miesiêcznie (w stosunku do pierwszej
pracy wzrost co najmniej 20-krotny!), lecz
wzros³y tak¿e obowi¹zki: do 15 godzin pracy
dziennie.

Nieco wcze�niej w roku 1909 firma wy-
delegowa³a m³odego pracownika na budo-
wê wodoci¹gu do guberni berdyczowskiej w
carskiej Rosji. Trafi³ przy okazji do maj¹tku
osiad³ej w tamtych stronach czeskiej rodziny.
Efektem wizyty by³ �lub z ich piêkn¹ córk¹ w
1912 roku. W ma³¿eñstwie tym urodzi³o siê
we Lwowie przed, w trakcie i po I wojnie troje
dzieci: Jarmila, Milosz i Dragomira. Gdy wy-
buch³a I wojna, a do Lwowa zbli¿ali siê Ro-
sjanie, Stiksowie opu�cili swoje nowe, 5-
pokojowe mieszkanie i zbiegli na Morawy.
Niebawem wrócili, ale mieszkania i dobytku
(z bibliotek¹!) ju¿ nie odzyskali.

Rezultatem wojny by³o powstanie Cze-
chos³owacji, i tam pozosta³a firma A. Kunz,
jej oddzia³ za� w polskim Lwowie. Ze wzglê-
dów formalno-prawnych dokonano podzia-
³u firmy: we Lwowie powsta³a osobna fir-
ma, pod dotychczasow¹ zreszt¹ nazw¹, a
jej wspólnikami stali siê: Towarzystwo Ak-
cyjne A. Kunz w Hranicach z 75%, oraz in¿.
Stiksa z 25% udzia³ów.

NA SWOIM
Firma mia³a warsztaty przy ul. Na Baj-

kach, biura mie�ci³y siê nie opodal przy ul.

Leona Sapiehy. Jednak dla rozwijaj¹cego
siê zak³adu nie by³o to wystarczaj¹ce, wiêc
w roku 1922 wynajêto realno�æ przy ul. Kró-
la Leszczyñskiego, mieszcz¹c tam warszta-
ty, sk³ady i biura. Firma liczy³a wtedy 40 pra-
cowników. Tymczasem w r. 1925, gdy na sta-
nowisku prezesa rady nadzorczej centrali w
Czechos³owacji nast¹pi³ wakat, kierownic-
two tej firmy postanowi³o powo³aæ na to sta-
nowisko in¿. Stiksê, a lwowsk¹ firmê sprze-
daæ. Sta³o siê jednak inaczej: Stiksa propo-
zycji nie przyj¹³, do Czechos³owacji nie wró-
ci³, a lwowsk¹ firmê w ca³o�ci wykupi³.

Od tego czasu nastêpuje szybki rozwój
firmy. W r.1928 jest ju¿ 200 pracowników,
warunki pracy musia³y siê wiêc pogorszyæ.
Stiksa podejmuje przeto decyzjê zakupie-
nia nieczynnych obiektów dawnej fabryki
maszyn i odlewni na Zniesieniu. Tam prze-
nios³a siê ca³a firma i tam zamieszka³ w³a-
�ciciel z rodzin¹.

W tym czasie wykonywa³ zamówienia
z ca³ej Polski. Projektowa³ i realizowa³ m.in.
instalacje dla ró¿nych zamków, np. w Dziko-
wie (hr. Tarnowskich) k. Tarnobrzega. W zam-
ku ³añcuckim do dzi� mo¿na podziwiaæ piêk-
ne ³azienki z herbami, a tak¿e ³a�niê z urz¹-
dzeniami gimnastycznymi, zamówion¹ przez
hr. Alfreda Potockiego. W r.1937 je�dzi³ in¿.
Stiksa w tej sprawie do Anglii. Jeszcze do
dzi� w wielu miastach Polski, szczególnie
na Wschodzie, tak¿e we Lwowie, zauwa¿a
siê na ulicach przykrywy studzienek kanali-
zacyjnych z napisem �A. Kunz� � to w³a�nie
by³y roboty in¿yniera Stiksy.

Nadszed³ jednak �wiatowy kryzys. Licz-
ba pracowników firmy musia³a zmniejszyæ
siê do 50, a ich jedynym zajêciem by³ re-
mont i konserwacja stoj¹cych maszyn. Nie-
bawem jednak przysz³a pomoc ze strony rz¹-
du polskiego: oto dla z³agodzenia bezrobo-
cia w�ród niekwalifikowanych rz¹d urucho-
mi³ rezerwy, które przeznaczy³ m.in. na bu-
dowê sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
(infrastruktura miejska nie by³a w tamtych
czasach w polskich miastach rozwiniêta).
Stiksa zdoby³ wtedy zlecenie na dostarcze-
nie czê�ci mechanicznych do urz¹dzeñ, a to
zapewnia³o mu powrót do prosperity. Do
1939 r. firma stanê³a mocno na nogach.

Ale zbli¿a³ siê czas wojny. Pierwsze sy-
gna³y nadci¹gaj¹cej burzy sprowokowa³y
Stiksê do poczynienia zapasów materia³o-
wych � na rok. Niestety, ju¿ wkrótce, w ci¹gu
5 minut utraci³ owoce kilkudziesiêcioletniej,
nieustaj¹cej i uczciwej pracy. A by³o to tak:
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Wojska sowieckie wkroczy³y do Lwowa
w pi¹tek po po³udniu (22 wrze�nia 1939). W
niedzielê rano ujrzano z okien mieszkania
wchodz¹c¹ na podwórze fabryczne grupê
ok. 10 osób, a na jej czele majora Czerwo-
nej Armii. Stiksa wyszed³ naprzeciw i wtedy
rozwinê³a siê nastêpuj¹ca rozmowa:

Major: Wy gospodarz (wy chaziaj)?
Stiksa: Tak.
Major: No to ju¿ nie jeste�cie gospoda-

rzem. Wy teraz dyrektorem fabryki. Jutro pu-
�cicie fabrykê w ruch, jak zwykle. Tylko ju¿
nie jako gospodarz, lecz jako dyrektor.

Stiksa: Niczym innym nie by³em, a fakt,
¿e w urzêdzie figurujê jako w³a�ciciel udzia-
³ów, nie ma znaczenia.

Major: Proszê oddaæ klucze od kasy i fa-
bryki.

Stiksa: Klucze s¹ na portierni, pod opiek¹
portiera.

Mimo i¿ �nacjonalizacja� zak³adu posz³a
tak g³adko, major zostawi³ dwóch milicjan-
tów z bagnetami do pilnowania.

In¿. Stiksa pracowa³ w charakterze dy-
rektora prawie przez ca³y pa�dziernik. Zaraz
na pocz¹tku stworzono �radê robotnicz¹�,
która po ca³odziennej naradzie przynios³a
protokó³, który zobowi¹zywa³ dyrektora do
wprowadzenia go w czyn, bez prawa krytyki.
Postanowiono tam m.in., ¿e kto nie mia³ urlo-
pu w tym roku, idzie na urlop od jutra. Dyrek-
tor Stiksa na to odrzek³: � Ja w tym roku nie
mia³em urlopu, i w ogóle nigdy w swoim
¿yciu, wiêc jutro udajê siê na miesiêczny
urlop. Tak siê te¿ sta³o, i zaraz odwo³ano
pilnuj¹cych go milicjantów. W ci¹gu kilku dni
opu�ci³ Lwów (pod pretekstem wyjazdu na
Wo³yñ po ¿ywno�æ), dotar³ do Przemy�la i
przez San przeszed³ do strefy niemieckiej.
1-go listopada znalaz³ siê

W KRAKOWIE
Przyjecha³ tu w jednym ubraniu, w jed-

nej parze butów, z potrójn¹ zmian¹ bielizny.
Wynaj¹³ sobie pokój i pierwsze kroki skie-
rowa³ do Zakopanego. Przed sam¹ wojn¹
budowa³ tam oczyszczalniê �cieków, jeszcze
nie ukoñczon¹, a z tytu³u tej pracy nale¿a³o
mu siê jeszcze 40 000 z³otych. Niemcy oczy-
wi�cie odmówili honorowania d³ugu przed-
wojennego zarz¹du miejskiego, ale skorzy-
stali z sytuacji i zaanga¿owali go do ukoñ-
czenia budowy oczyszczalni, a nawet wyp³a-
cili z góry 15 tysiêcy. Obiekt zosta³ ukoñczo-
ny z pocz¹tkiem stycznia 1940, a zarobiona
gotówka umo¿liwi³a start na nowo w Krako-
wie. Za³o¿y³ wiêc w³asne biuro techniczne.

W tym czasie dobrnê³a do Krakowa ¿ona z
najm³odsz¹ córk¹. We Lwowie wyrzucono
je z mieszkania, ale szczê�liwie dosta³y siê
do transportu, którym wracali do okupowa-
nej przez Niemców zachodniej Polski �bie-
¿eñcy�.

W 1941 r., zaraz po zajêciu Lwowa przez
Niemców, in¿. Stiksa pojecha³ tam na roze-
znanie sytuacji w swojej przedwojennej fir-
mie. Zasta³ tam Ukraiñców, swoich dawnych
pracowników, ale ci pozbawili go z³udzeñ:
�Nie ma tu niczego dla pana, firma Kunz jest
nasza, ukraiñska�. Mimo to wystara³ siê, ¿e
Niemcy oddali mu zarz¹d firmy, prowadzi³
wiêc równolegle swoj¹ lwowsk¹ i biuro w
Krakowie. W 1944 r. przewiduj¹c powrót
Sowietów, wyjecha³ ze Lwowa do Krakowa.

Zaraz po wojnie � by³ ju¿ po sze�ædzie-
si¹tce � podj¹³ pracê w krakowskich biu-
rach projektowych, a potem w Kierownic-
twie Odnowienia Zamku Królewskiego na
Wawelu. Pod jego nadzorem projektowano
instalacje w wielu zamkach: w Pieskowej
Skale, Suchej, Baranowie, Krasiczynie, Wi-
�niczu. By³ zawodowo czynny jeszcze w wie-
ku osiemdziesiêciu lat. Zmar³ w Krakowie,
w wieku 93 lat.

DRAGOMIRA DROZDOWSKA, z domu Stiksów-
na, ur. we Lwowie,  tam¿e ukoñczy³a szko³y.
Studia farmaceutyczne rozpoczê³a w czasie II
wojny na tajnych kompletach UJK, ukoñczy³a na
UJ w Krakowie. Pracowa³a w aptekach krakow-
skich, obecnie na emeryturze. Jej m¹¿, in¿. Jerzy
Drozdowski, pochodzi³ z Doliny w Stanis³awow-
skiem.

NIE TYLKO
POWAGA

Tadeusz Czerny

Najpowa¿niejszym profesorom zdarza³y
siê (i pewnie nadal siê zdarzaj¹) zabawne
potkniêcia. Mo¿na by nawet rzec, ¿e im
wiêksza powaga, tym wiêcej okazji do hu-
morystycznych spiêæ, które wcale powagi
nie ujmuj¹. Z tomiku wspomnieñ dawnych
pracowników naukowych i absolwentów
Politechniki Lwowskiej (*) wybrali�my kil-
ka anegdot o lwowskich uczonych. Jedn¹
z nich, o prof. W³odzimierzu Sto¿ku i �ka-
taryniarzu� przytoczyli�my w CL 1/96 (str.
36).
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Prof. Kazimierz Bartel przed postawie-
niem pytania na egzaminie przegl¹da³ indeks,
patrzy³ na rok urodzenia i datê rozpoczêcia stu-
diów. Zdarza³o siê, ¿e starsi studenci wracali
na studia po kilkuletniej przerwie. Raz tak w³a-
�nie siê zdarzy³o: �O, to stara gwardia przycho-
dzi zdawaæ egzamin, dlaczego tak pó�no pan
do mnie przychodzi?� � pyta Bartel. �By³em w
wojsku, panie profesorze�. �A to siê panu chwa-
li, ja te¿ by³em ¿o³nierzem. A mo¿e pan ¿onaty?�
Na twierdz¹c¹ odpowied� kolejne pytanie: �To
pan dzieciaty?� Student odpowiada, ¿e nie. �Pa-
nie kolego, ma³¿eñstwo bez dzieci to rozpusta!�
Student nie zapomnia³ jêzyka w gêbie: �Panie
profesorze, ja jestem dopiero dziewiêæ dni ¿ona-
ty, a nie dziewiêæ miesiêcy�.

Prof. Gabriel Sokolnicki przez wiele lat
by³ zaanga¿owany w tworzenie przepisów i
norm elektrycznych. By³ ponadto wielkim pe-
dantem, i zapewne pod wp³ywem wielolet-
niej dzia³alno�ci normalizacyjnej pewnego
razu opracowa³ regulamin dla swojej do-
mowej ³azienki. Zawiera³ on szereg punk-
tów na temat porz¹dków, a tak¿e racjonal-
nego wykonywania czynno�ci, w³a�ciwych
temu miejscu. Np. przy myciu r¹k nie nale¿y
myd³a moczyæ pod kranem, bo niepotrzeb-
nie przesi¹ka wod¹, lecz braæ suche � po
uprzednim zwil¿eniu r¹k, i dopiero wtedy
mydliæ. W innym punkcie regulaminu naka-
zywa³ mê¿czyznom przy za³atwianiu �ma³e-
go interesu� podnosiæ deskê klozetow¹.
¯ona profesora, znana z poczucia humoru,
natychmiast poprawi³a: zamiast �deskê klo-
zetow¹� napisa³a: �nogê�. Profesor uzna³ to
za �g³upie kawa³y�, przywróci³ pierwotne
brzmienie i regulamin oprawi³ w ramkê ze
szk³em.

Prof. Lucjan Boettcher, którego syn zgin¹³
w Obronie Lwowa, a ¿ona zmar³a, ¿y³ w wielo-
letniej samotno�ci, zyskuj¹c opiniê uczelniane-
go dziwaka. Pewnego razu id¹c na uczelniê
zamy�lony i rozwi¹zuj¹c w g³owie jak¹� mate-
matyczn¹ ³amig³ówkê, poczu³, ¿e jedn¹ nogê ma
krótsz¹. Napotkanego przypadkiem studenta
zawo³a³ do siebie, i powiada: �Panie kolego, nie
wiem, co siê sta³o, musia³em okuleæ. Niech mi
pan pomo¿e, bo ju¿ jestem spó�niony na wy-
k³ad�. Student wyj¹ka³: �Ale¿, panie profesorze,
pan ma jedn¹ nogê na krawê¿niku, a drug¹ na
jezdni!�

Prof. Kazimierz Zipser, rektor Politechniki,
o¿eni³ siê maj¹c dobrze pod piêædziesi¹tkê. Zapy-
tany przez kolegów, dlaczego tak pó�no to uczy-
ni³, odpowiedzia³: �Proszê panów, kawaler ¿yje
jak król, a umiera jak pies. ̄ onaty ¿yje jak pies, a

umiera jak król. A ja to dobrze przemy�la³em, bo
¿y³em jak król i bêdê umiera³ jak król�.

Prof. W³odzimierz Burzyñski podczas
wyk³adów przerabia³ przyk³ady, pos³uguj¹c siê
przy obliczeniach suwakiem logarytmicznym.
Kiedy� wypad³o pomno¿enie dwa przez dwa.
Profesor, przyzwyczajony do suwaka, wyko-
na³ na nim to skomplikowane mno¿enie i oznajmi³
g³o�no: �Wynik wynosi o k o ³ o czterech� ku
ogólnej weso³o�ci sali.

Prof. Kazimierz Bartel wchodzi na salê
wyk³adow¹ zdenerwowany. Podchodzi do ta-
blicy, bierze kredê i grubymi literami wypisuje: D
U P A , a nastêpnie zwraca siê do studentów:
�Temu, kto poprawnie rozwi¹¿e to zadanie, za-
liczê w indeksie egzamin z geometrii wykre�l-
nej�. Na sali cisza, nikt siê nie zg³asza. Profesor
stwierdza: �Szkoda, my�la³em, ¿e mam do czy-
nienia z inteligentnymi studentami, bo zadanie
jest bardzo proste: Doktor Uniwersytetu Plamit-
zer Antoni�. Tu ma³e wyja�nienie: na Politechni-
ce wyk³ada³o geometriê wykre�ln¹ dwóch pro-
fesorów, nie bardzo siê toleruj¹cych: Bartel, in-
¿ynier, po ukoñczonej Politechnice Lwowskiej,
oraz Plamitzer, po ukoñczeniu Uniwersytetu Jana
Kazimierza. Dwie ró¿ne uczelnie i dwie odmien-
ne szko³y nauczania.

*   *   *
Tu pozwolê sobie na osobiste wspomnie-

nie, ju¿ z lat powojennych. Prof. Antoni Plamit-
zer, który wyk³ada³ geometriê wykre�ln¹ na
wydziale architektury Politechniki Krakowskiej,
by³ niezwykle lojalny, czasem do przesady,
wobec nie¿yj¹cego (zamordowanego przez
Niemców) prof. Bartla. Studentowi, który wy-
mienia³ �podrêcznik Bartla� (o perspektywie ma-
larskiej), z zasady zwraca³ uwagê: �Czy to pañ-
ski ko-le-ga? Pro-fe-so-ra Bartla, proszê pana!�
I jeszcze jedna anegdota z tych czasów o prof.
Plamitzerze. Grupa studentów czeka³a przed
drzwiami jego gabinetu. Oczekiwanie przed³u-
¿a³o siê niezno�nie, wiêc najodwa¿niejszy uchy-
li³ drzwi i stwierdziwszy, ¿e pokój jest pusty,
powiedzia³ do�æ g³o�no przy zamykaniu drzwi:
�nie ma tego sk...�. W tym momencie drzwi siê
otworzy³y, stan¹³ w nich Plamitzer, i wycieraj¹c
rêce rêcznikiem (umywalka by³a w k¹cie tu¿ za
drzwiami, wiêc niewidoczna) wycedzi³: �Czy
pan nie wie, ¿e ty-tu-³y ro-do-we zosta³y znie-
sio-ne, a obowi¹zuj¹ tylko na-u-ko-we?�

�������-
*) Patrz CL 1/96, Kronika. Autorami przytoczo-
nych anegdot s¹ pp. E. Brzuchowski, K. Cie-
chanowski, J.i W. Fuliñscy, J. Harasymowicz,
L.J. Preidl i S. Sokolnicki.
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l. 1890�99 wychodzi³o znów w Krakowie,
potem na lat 40 wróci³o do Lwowa). Poza
tym we Lwowie by³o liczniejsze �rodowi-
sko, a przede wszystkim wielka Politechni-
ka. Po ponad 60 latach edycji kres po³o¿y³a
mu II wojna.

� A to obecne, krakowskie?

� Krakowskie Towarzystwo Techniczne
podjê³o na nowo jego wydawanie ju¿ w
1945 r. Nie opar³o siê jednak komunistycz-
nej centralizacji � zlikwidowano je w 1948
r. Kiedy zosta³em rektorem Politechniki Kra-
kowskiej w 1956 r., reaktywowa³em to czci-
godne �Czasopismo Techniczne�. Nieste-
ty w 1965 r. znowu zosta³o zlikwidowane �
centralizacja da³a o sobie znaæ ponownie.
Potem wydawali�my je jako skromniejsze
�Zeszyty Naukowe Politechniki Krakow-
skiej�, które wychodz¹ do dzi�. Trzeba by³o
odczekaæ trzydzie�ci lat, by znale�li siê spo-
nsorzy (Realbud, Wodoci¹gi krakowskie),
i �Czasopismo Techniczne� od¿y³o. Zosta-
³em jego redaktorem naczelnym, bo mam
w tej dziedzinie do�wiadczenie � i zami³o-
wanie.

� Sk¹d to do�wiadczenie?

� O, to stara historia. Jeszcze jako student
Politechniki Lwowskiej w latach 30-tych by-
³em przez parê lat naczelnym redaktorem
�¯ycia Technicznego� (z pocz¹tku nazywa³o
siê �¯ycie Technickie�). Pismo wychodzi³o
we Lwowie, ale by³o organem studenckich
kó³ naukowych wszystkich czterech pol-
skich uczelni technicznych: Politechnik
Lwowskiej, Warszawskiej i Gdañskiej oraz
krakowskiej Akademii Górniczej. Poza tym,
ju¿ po ukoñczeniu studiów, jako asystent
prof. Matakiewicza (bud. wodne), zwi¹za-
nego z �Czasopismem Technicznym�, mia-
³em kontakt tak¿e z t¹ redakcj¹. Na to na³o-
¿y³y siê wspomniane do�wiadczenia po-
wojenne w Krakowie.

� Studiowa³ Pan Profesor na Politechni-
ce Lwowskiej � to by³a tradycja �galicyj-
ska�, ¿e m³odzi krakowianie na technicz-
ne studia szli do Lwowa?

� Ale¿ ja jestem we Lwowie urodzony
(1907 r.)! Mój ojciec by³ in¿ynierem kolejo-
wym i po I wojnie zosta³ przeniesiony naj-
pierw do Tarnowa, potem do Krakowa. Tu
wiêc koñczy³em gimnazjum �w. Jacka i zda-

Z prof.
Bronis³awem
KOPYCIÑSKIM
rozmawia
Andrzej Chlipalski

Prof. Bronis³aw Kopyciñski, rektor Politechniki Kra-
kowskiej (po 1956 r.)

� Panie Profesorze, niedawno wpad³ mi
w rêkê numer redagowanego przez Pana
�Czasopisma Technicznego� (podtytu³:
�Miesiêcznik po�wiêcony zagadnieniom
techniki�). Pismo o takim samym tytule
wychodzi³o do II wojny we Lwowie. Czy
jest jaki� zwi¹zek miêdzy tymi wydaw-
nictwami?

� Oczywi�cie, to jest kontynuacja. Mo¿na
by nawet powiedzieæ, ¿e �kontynuacja kon-
tynuacji�. Pismo powsta³o najpierw w Kra-
kowie w roku 1880 � zaczê³o je wydawaæ
Krakowskie Towarzystwo Techniczne, ale
w dwa lata pó�niej w³adze austriackie
odmówi³y mu debitu. Tytu³ przeniesiono
wtedy do Lwowa, jako organ tamtejszego
Polskiego Towarzystwa Politechnicznego
(zamiast dotychczasowej �D�wigni�, ale w
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³em maturê. Potem, od 1925 r. by³y studia
we Lwowie i krótko wspomniana asysten-
tura, ale w 1934 r. przenios³em siê do Kra-
kowa, bo dosta³em tu dobr¹ posadê.

� Jak Pan wspomina Politechnikê
Lwowsk¹?

� To by³a wspania³a uczelnia. Da³a Polsce
wiele pokoleñ znakomitych in¿ynierów, na-
ukowców, twórców, ale równie¿ czo³owych
mê¿ów stanu miêdzywojennego XX-lecia.
Nie zapomnijmy, ¿e to kadra Politechniki
Lwowskiej umo¿liwi³a utworzenie politech-
nik w Krakowie, Gliwicach i Wroc³awiu, i wy-
datnie zasili³a politechnikê w Gdañsku, a
nawet w Warszawie. Praktycznie wszystkie
powojenne polskie uczelnie techniczne, kra-
kowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej nie
wy³¹czaj¹c, �odziedziczy³y� doskona³¹ kadrê
naukowo-dydaktyczn¹ z tamtej Politechniki.
Sto lat polskiej Politechniki Lwowskiej to
wielka karta polskiej nauki i techniki. Taka
ciekawostka: w latach 1904�06 W³adys³aw
Sikorski zorganizowa³ na PL kursy wojsko-
we � uczêszczali na nie Pi³sudski, Sosn-
kowski, Prystor.

� A lwowska �studenteria� � czy mo¿e j¹
Pan scharakteryzowaæ?

� Na to pytanie mogê daæ do�æ precyzyjn¹
odpowied¿, bo na PL � jako student i asy-
stent � przebywa³em prawie 10 lat. Mia³em
wiêc mo¿no�æ porównania �rodowiska
lwowskiego i krakowskiego. Ró¿nicê od-
czuwa³o siê niejako pod�wiadomie: w Kra-
kowie panowa³ dostojny spokój, podczas
gdy atmosferê w�ród studentów we Lwo-
wie cechowa³o pewne sta³e napiêcie, stan
� mo¿na by powiedzieæ � gotowo�ci bojo-
wej. Abstrahuj¹c od przes³anek historycz-
nych, od �wie¿ej pamiêci Obrony Lwowa
1918 r., powodem tego stanu rzeczy by³o
poczucie odpowiedzialno�ci za polsko�æ
Miasta, zw³aszcza wobec jawnie okazywa-
nej wrogo�ci przez mniejszo�ci narodowe,
choæ wcale nie tak liczne. Przypomnê dane
statystyczne odno�nie do narodowo�ci stu-
dentów na PL: w 1925 r. by³o 76% Pola-
ków, 14% ¯ydów i 10% Ukraiñców (w³a�ci-
wie Rusinów). Wiêkszo�æ m³odzie¿y pol-
skiej stanowili kresowiacy z województw
po³udniowo-wschodnich, ale i wileñskie-
go, a poza tym z krakowskiego i poznañ-
skiego. Ci ostatni bardzo szybko poczuwa-
li siê kresowiakami, zw³aszcza ¿e nie brak

by³o wydarzeñ, które wymaga³y czujno�ci i
reakcji w obronie polsko�ci i religii.
� Mo¿e jakie� wspomnienia osobiste?

� Mo¿na je uogólniæ w odniesieniu do tych,
którzy � tak jak ja � rozpoczynali studia
w 1925 r. Ju¿ w listopadzie tego roku spo-
tkali�my siê przy ods³oniêciu Pomnika Or-
l¹t, zbudowanego tu¿ przy g³ównym gma-
chu Politechniki. Wydarzenie to nie mog³o
siê przyczyniæ do polepszenia stosunków
z Rusinami.

W trzy lata pó�niej, w listopadzie 1928,
byli�my g³êboko poruszeni profanacj¹ tego
pomnika, oblanego przez Ukraiñców atra-
mentem. Na zwo³anym przez Bratni¹ Po-
moc wiecu uchwalono protest przeciwko
legalizacji ukraiñskiego stowarzyszenia
�Osnowa�, oraz wydanie zakazu noszenia
czapek, tzw. mazepinek, w których ¿ó³ty otok
by³ nakryty ¿a³obn¹ krep¹ � mia³a ona byæ
utrzymywana a¿ do uzyskania niepodleg³o-
�ci Ukrainy.

W czerwcu 1929 na procesjê Bo¿ego
Cia³a posypa³y siê z okien ¿ydowskiego
gimnazjum od³amki muru i inne �miecie.
Ta prowokacja uczuæ religijnych wywo³a³a
demonstracje uliczne oraz strajki na uczel-
niach � ¿¹dano odpowiedniego zdo�æuczy-
nienia. Wypadki owe przesz³y do historii
Lwowa pod nazw¹ klocjady, od nazwiska
starosty grodzkiego Alfonsa Klotza, który
wyda³ nakaz rozpêdzenia demonstracji. W
zaj�ciach by³o kilka humorystycznych fak-
tów, np. wypuszczenie na ulice miasta pro-
siaka z napisem �kloc�, lub noszenie w kla-
pach marynarek zapa³ek � symbolizuj¹cych
kloce � zrywanych przez policjê.

W 1930 r. Senat Akademicki PL zatwier-
dzi³ sw¹ uchwa³¹ statuty stowarzyszeñ
�Osnowa� i Wzajemnej Pomocy Studentów
¯ydowskich. W zwi¹zku z tym Bratnia Po-
moc wysunê³a ¿¹danie, by stowarzyszenia
te uchwali³y deklaracjê lojalno�ci wobec
Pañstwa Polskiego. Spotka³o siê to jed-
nak z ich odmow¹. Rezultatem by³o znacz-
ne pogorszenie siê ustosunkowania do
obu narodowo�ci. Pojawi³y siê postulaty
wprowadzenia osobnych ³awek dla tych na-
rodowo�ci, wreszcie numerus clausus, a
nawet numerus nullus. Trzeba tu dopowie-
dzieæ, ¿e mimo wszystko walka ta z naszej
strony by³a prowadzona zgodnie z cecha-
mi natury polskiej, kulturalnie i bez stoso-
wania przemocy. Spotkali�my siê jednak z
wieloma oznakami brutalno�ci od drugiej
strony. W 1931 r. zosta³ ukamienowany w
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Wilnie student Stanis³aw Wac³awski. Wzra-
sta³o napiêcie we wzajemnych stosunkach.

W 1932 r. w rocznicê �mierci Wac³aw-
skiego odby³ siê na dziedziñcu II Domu
Techników wiec ogólnoakademicki, na któ-
rym uchwalono bojkot gospodarczy, zawo-
dowy i towarzyski ¯ydów. Za³o¿ono �Ligê
Zielonej Wst¹¿ki�, której celem by³o pikie-
towanie sklepów ¿ydowskich. Wobec inter-
wencji policyjnej nast¹pi³a reakcja ze stro-
ny studentów. Powsta³y w mie�cie �zabu-
rzenia�, które � po prawdzie � ograniczy³y
siê do manifestacji i rozbicia kilku szyb
w sklepach ¿ydowskich. W odpowiedzi stu-
denci ¿ydowscy napadli na kilku polskich
studentów, z których jeden � Jan Grodkow-
ski, ugodzony no¿em � zmar³. Wobec zde-
cydowanego stanowiska studentów Senat
Akademicki uchwali³ numerus clausus �
zasadê przyjmowania ¿ydowskich studen-
tów w ilo�ci 10%. Uzasadnieniem by³a sta-
tystyka: w Polsce ¿y³o 10,3% ¯ydów, gdy
tymczasem w uczelniach uczêszcza³o ich
ponad 35%, a w Wilnie nawet 49%.

� Ciekawe. A jak wygl¹da³a wewnêtrzna
organizacja spo³eczno�ci akademickiej?

� Rolê opiekuñcz¹ nad studentami, zw³a-
szcza pozamiejscowymi, spe³nia³o Towa-
rzystwo Bratniej Pomocy Studentów Poli-
techniki Lwowskiej, potocznie zwane Brat-
niakiem. Bratniak istnia³ na uczelni od 1861
roku, prowadzi³ sto³ówkê w suterenach
g³ównego gmachu oraz bufet na parterze.
Ponadto wiele agend pomocy dla studen-
tów, jak komisjê po¿yczkow¹, po�rednic-
twa pracy, gabinet lekarski, koloniê wypo-
czynkow¹ w Mikuliczynie, dwa domy aka-
demickie.
 Budowa II Domu Techników stanowi³a
niecodzienn¹ akcjê Towarzystwa. Na
podstawie uchwa³y walnego zgromadzenia
Bratniaka ka¿dy student, wstêpuj¹cy na I
rok studiów, by³ obowi¹zany odpracowaæ
na budowie 120 godzin przy robotach po-
mocniczych. Posiadam w indeksie
piecz¹tki z potwierdzeniem tego. W Domu
mog³o mieszkaæ oko³o 450 studentów, do
dyspozycji mieli sto³ówkê (w³a�ciwie salê
bufetow¹). Mo¿na by³o tam przejrzeæ
najnowsz¹ prasê, zagraæ w szachy, bilard.
By³a równie¿ sala balowa i kaplica.

� Czy poza Bratniakiem dzia³a³y jeszcze
inne organizacje?

� Oczywi�cie: oko³o 25 zwi¹zków, skupia-
j¹cych studentów poszczególnych specjal-
no�ci lub regionalnych. M.in. by³o Ko³o Wil-
nian, Ko³o Studentów z Kresów Zachodnich
itd. Istnia³o we Lwowie oko³o 15 korporacji
akademickich. Spe³nia³y one rolê ideowo-
wychowawcz¹, przygotowywa³y swych
cz³onków do pracy dla dobra ojczyzny.

Na osobn¹ wzmiankê zas³uguje rola
studentów Politechniki Lwowskiej, w pew-
nym sensie przoduj¹cej w�ród uczelni tech-
nicznych. Tu mie�ci³a siê redakcja �¯ycia
Technickiego�, o którym wspomnia³em na
pocz¹tku tej rozmowy. W rocznikach z trzech
ostatnich lat mojej bytno�ci we Lwowie, au-
torami artyku³ów byli studenci, in¿ynierowie
i asystenci, którzy potem zostali profesora-
mi politechnik, jak np. Jan Grubecki, Stani-
s³aw Juchnowicz, Bronis³aw Kopyciñski,
Adam M�ciwujewski, Stanis³aw Murczyñ-
ski, Pawe³ Nowacki, Robert Szewalski, Ed-
mund Wilczkiewicz, Piotr Zaremba...

� Potem przetoczy³a siê ca³a epoka. Po
wojnie zosta³ Pan profesorem Politech-
niki Krakowskiej, obj¹³ Pan katedrê ¿el-
betu. Jako student, w latach 1950-tych
mia³em zaszczyt s³uchaæ Pana wyk³adów
na Architekturze. W 1956 r. zosta³ Pan
rektorem tej uczelni, a Pañskie zas³ugi
s¹ pamiêtane do dzi�.

� Tak siê z³o¿y³o, ¿e na Politechnice Kra-
kowskiej by³em pierwszym � po pa�dzier-
niku �56, i ostatnim przed 1989 rokiem �
a wiêc jedynym (!) � wybranym rektorem.
Wcze�niej przy mojej katedrze utworzy³em
pierwsze uczelniane gospodarstwo pomoc-
nicze � laboratorium ¿elbetu (zatrudnia³em
tam 40 osób), nawi¹za³em wspó³pracê
z przemys³em. To w du¿ej mierze spowo-
dowa³o, ¿e zosta³em rektorem. Za cel po-
stawi³em sobie wtedy walkê z centralizacj¹
i przeciwstawianie siê szkodliwej ingeren-
cji czynników politycznych. Powo³a³em
O�rodek Postêpu Technicznego � opraco-
wali�my tam nowy system budownictwa
uprzemys³owionego, oparty na pró¿niowa-
niu betonu (szeroko stosowanym w pew-
nej fazie budowy Nowej Huty). Dzi� te bu-
dynki nie musz¹ byæ wzmacniane ani do-
cieplane, a by³y o 20% tañsze od wielko-
p³ytowych. Postawiono nam wiêc zarzuty...
niewykonania planów finansowych, a tak-
¿e �niepostêpowego� wype³niania �cian
ceg³¹. Teraz prze¿ywamy moralne zwyciê-
stwo, ale wtedy nie by³o dyskusji: musia³y
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DUBLANY
Po³o¿enie. Wie� w pow. lwowskim, 8 km na p³n.

wschód od Lwowa, na wys. 261 m n.p.m., przy
linii kolejowej Lwów-Sapie¿anka (-Sokal/Radzie-
chów), stacja kolejowa Dublany-Laszki. W okre-
sie miêdzywojennym liczy³y ok. 1300 mieszkañ-
ców. Parafia rzym.kat. mie�ci³a siê we Lwowie.

Historia. W XIX w. w³asno�æ Galicyjskiego To-
warzystwa Gospodarczego, które za³o¿y³o tu
szko³ê rolnicz¹, otwart¹ w 1856 r. (utrzymywan¹
przez Towarzystwo i wspieran¹ subwencjami ze
skarbu pañstwa). W pocz¹tkowym okresie Szko³a
Rolnicza kszta³ci³a ok. 30 studentów, borykaj¹c
siê z podstawowymi brakami wyposa¿enia i po-
mocy naukowych. M³odzie¿ mieszka³a wówczas
w domach miejscowych ch³opów. Przy Szkole ist-
nia³a ni¿sza szko³a parobków i dozorców gospo-
darskich. W 1878 r. obie szko³y przesz³y pod za-
rz¹d Wydzia³u Krajowego, co stworzy³o Wy¿szej
(od tego czasu) Szkole Rolniczej lepsze mo¿liwo-
�ci zorganizowania laboratoriów i ferm do�wiad-
czalnych oraz zakupu potrzebnych pomocy nau-
kowych i narzêdzi rolniczych. Wybudowano wów-
czas internat dla studentów, których liczba wzro-
s³a do 50. W 1901 szko³ê dublañsk¹ zamieniono
na Akademiê Rolnicz¹, zwi¹zan¹ z Politechnik¹
Lwowsk¹. Akademia mog³a kszta³ciæ 100 studen-
tów. Podczas I wojny Ukraiñcy wywie�li do Stani-
s³awowa ca³e wyposa¿enia laboratoriów, zbiory
botaniczne, zoologiczne, mineralogiczne oraz li-
cz¹c¹ 20 000 tomów bibliotekê. Odzyskano je do-
piero w 1919 r. W 1921 r. Akademia zosta³a za-
mieniona w Oddzia³ Rolny Wydzia³u Rolniczo-Le-
�nego Politechniki Lwowskiej.

 Budynki uczelni w Dublanach zosta³y w wiêk-
szo�ci wzniesione z koñcem XIX i na pocz. XX
wieku. Maj¹tek ziemski obejmowa³ ok. 360 ha, w
tym 109 ha wydzielono na cele badawcze,
a resztê stanowi³ folwark dochodowy.

Zabytki. W Dublanach znajdowa³y siê �lady
dawnej kaplicy ariañskiej oraz tablica grobowa
Jana Alembeka (1. po³. XVII w.), rajcy i burmistrza
Lwowa, który przyczyni³ siê do kolonizacji obsza-
rów podmiejskich.

(M.T.)

zwyciê¿yæ �postêpowe� � po¿al siê Bo¿e �
systemy warszawskie. Dzi� mamy tego
op³akane skutki.
� I to wielorakie. To, co Pan Profesor opo-
wiada, �wiadczy o dobrej formacji in¿y-
nierów, którzy wyszli z Politechniki Lwow-
skiej. Przypomina mi siê list, który czyta-
³em przed paroma laty, napisany przez
innego absolwenta tamtej uczelni, in¿y-
niera-konstruktora Jerzego Solaka, za-
mieszka³ego od II wojny w USA. By³o to
po pamiêtnym, tragicznym trzêsieniu zie-
mi w San Francisco. Wiele nowych bu-
dowli uleg³o tam wtedy zawaleniu, spê-
kaniu. Budynki zaprojektowane przez
Solaka � którego przecie¿ we Lwowie nie
uczono o specyfice trzêsieñ ziemi, na
szczê�cie nie znanych w naszej czê�ci
�wiata � nie uleg³y nawet zarysowaniu.
Jednak zas³ugê za to przypisywa³ Solak
nie sobie, lecz w³a�nie lwowskiej Poli-
technice, która potrafi³a przygotowywaæ
swoich studentów do rozwi¹zywania
wszelkich zagadnieñ in¿ynierskich. Uczy-
³a twórczego my�lenia.

Serdecznie dziêkujê Panu Profesoro-
wi za tê rozmowê.

*    *   *

O leopolitanach w wydawanym obecnie
w Krakowie �Czasopi�mie Technicznym� �
prosimy czytaæ w dziale Kultura-Nauka.

*    *    *

Przypomnijmy, ¿e w ostatnich kilku la-
tach wydano nastêpuj¹ce pozycje na temat
Politechniki Lwowskiej:

& Zbys³aw Pop³awski: DZIEJE POLITECHNIKI
LWOWSKIEJ W LATACH 1844�1945. Wyd.
Ossolineum, Wroc³aw 1992.

& Praca zbiorowa: POLITECHNIKA LWOWSKA
1844�1945. Wydawnictwo Politechniki Wro-
c³awskiej, Wroc³aw 1993. Komitetowi redakcyj-
nemu przewodniczy³ prof. Robert Szewalski.
Ksi¹¿ka obejmuje zarys dziejów uczelni, mono-
grafie poszczególnych wydzia³ów oraz
omówienie stowarzyszeñ, korporacji i czasów
konspiracji.

& POLITECHNIKA LWOWSKA, MACIERZ POL-
SKICH POLITECHNIK. Materia³y z konferencji na-
ukowej. Wyd. Wroc³awskie Towarzystwo Nau-
kowe, Wroc³aw 1995.
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WIERSZe Wanda Pencakowska

REZUREKCJA U �W. ANTONIEGO

�wiêty Antoni parafia £yczakowska,
serce najbardziej lwowskiej dzielnicy.
Skromny ³yczakowski baroczek
(czy tak to okre�l¹ historycy sztuki).

Ko�ció³ek góruje kilkoma stopniami i figur¹ �wiêtej
nad placem �wiêtego Antoniego.
U stóp schodów mleczarki z Krzywczyc
sprzedaj¹ bukieciki polnych kwiatów i zió³
(czy kwiaty musz¹ pochodziæ z kwiaciarni?).

Przed ko�cio³em placyk okolony drzewami i dzwonnic¹,
wschodnim ma³omiasteczkowym zwyczajem, nie wie¿a.
Tu¿ obok plebania z oknami na ulicê Ma³¹ i ogrodem,
który wspina siê do Kurkowej.
Wiosna � rok tysi¹c dziewiêæset trzydziesty dziewi¹ty.
Wiatr lekko wieje od Czartowskiej Ska³y
od Winnik od Kaiserwaldu.
Bij¹ dzwony, pachn¹ wiosenne kwiaty.

A na placyku przed ko�cio³em zebra³ siê ludek ³yczakowski
z najbli¿szych uliczek. Bo ci co z dolnego £yczakowa
to ci¹gn¹ do Bernardynów. A ci z górnego
do Matki Boskiej Ostrobramskiej.

A tu przy �wiêtym Antonim najbardziej ³yczakowska spo³eczno�æ
z ulicy �wiêtego Józefa z Ma³ej, S³odowej, �wiêtego Antoniego, z Wyspiañskiego,
Hausnera, G³owiñskiego, Piaskowej, Le�nej, a mo¿e te¿ z M¹cznej
i Krupiarskiej.

Wszyscy siê znaj¹ z widzenia lub osobi�cie
z codziennych kontaktów na placu �
w ma³ych sklepikach skromnych kamieniczkach.

Wiosna tysi¹c dziewiêæset trzydzie�ci dziewiêæ.
Bij¹ dzwony, kwitn¹ bazie.
Panie w nowych kostiumach, jak ka¿e lwowski zwyczaj,
uk³ony, u�miechy, krótkie pogawêdki.
Ch³opcy przygotowuj¹ ko³o dzwonnicy kaliklorek
do salwy wielkanocnej.

Wczoraj w Wielki Pi¹tek
Wszyscy byli na Grobach.
U Józefitek, gdzie najpiêkniejsze we Lwowie azalie,
u Franciszkanek na Kurkowej,
u Klarysek na dole £yczakowa,
i oczywi�cie u �wiêtego Antoniego.

A dzi� Rezurekcja. Weso³y nam dzi� dzieñ nasta³.
Przed ko�cio³em na dziedziñcu stoj¹:
Pañstwo B³¹dziñscy, apteka na £yczakowskiej, dwie córki.
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Pañstwo Tymcikowie, notariusz z Wyspiañskiego, córka, syn
i siostrzeniec Marian Za³ucki.
Pañstwo Preisowie z ulicy Ma³ej, córka, syn.
Pañstwo Pelczarscy z Wyspiañskiego, dwie córki nauczycielki.
Pani Janicka ziemianka i pani Jaworska nauczycielka muzyki
z Piaskowe,j siostry wdowy, syn ¿onaty, córka zamê¿na.
Pañstwo Zbiegieniowie, profesor matematyki z Wyspiañskiego
córka, syn i bratanek.
Pan Ragankiewicz, s³ynny na ca³y Lwów nauczyciel mêskiej szko³y
�wiêtego Antoniego, który i rêki potrafi przy³o¿yæ, aby poskromiæ
³yczakowskich batiarów.
Pañstwo Jaworscy z Hausnera, córka i syn Marian, który pó�niej
poszed³ na ksiêdza i zosta³ lwowskim arcybiskupem.
Pañstwo Pencakowscy, niewidomy budowniczy z Wyspiañskiego,
dwie córki.
Siostry Marianki ze S³odowej z dziewczynkami z sierociñca.
Pañstwo My�liccy, dozorca z pod Wyspiañskiego 26,
dwóch synów, córka.
Pani Jaworkowa, najlepsza piekarnia na £yczakowie, cztery córki.
Pani Nazarkiewiczowa z Wyspiañskiego, wdowa,
skromna krawczyni, jeden syn.
Doktor Oktawiec z rodzin¹, ordynator szpitala wojskowego
na £yczakowskiej.
Panie Kretowiczówny, trzy siostry z Wyspiañskiego:
urzêdniczka banku, nauczycielka konserwatorium i ogrodniczka.
I tyle innych znanych, otwartych twarzy, codziennie spotykanych
na kilku niewielkich uliczkach ko³o placu �wiêtego Antoniego.

Rezurekcja tysi¹c dziewiêæset trzydziestego dziewi¹tego.
Bij¹ dzwony.
Weso³y nam dzi� dzieñ nasta³.

A co potem. Jakie by³y wojenne rezurekcje tych ludzi,
i jaki by³ ich los?

Siedemnastoletni syn pañstwa Tymcików aresztowany,
wywieziony na Ko³ymê do kopalni uranu.
Pan Pelczarski i obie córki, aresztowani, wywiezieni do ³agru
w Donbasie. Ojciec i Marysia umarli, Halusia wróci³a.
Córka pani Jaworskiej wywieziona w czterdziestym roku
w tajgê syberyjsk¹, nastêpnie przez Persjê, Ugandê,
wróci³a do kraju w dniu, gdy odbywa³ siê pogrzeb jej mê¿a,
a wcze�niej o tydzieñ pochowano jej matkê.
Syn pani Janickiej, oficer rezerwy w Oflagu,
synowa aresztowana i wywieziona do ³agrów w Donbasie.
Jedyny syn pani Nazarkiewiczowej aresztowany przez Niemców,
podczas zaduszkowej manifestacji patriotycznej
na Cmentarzu Orl¹t, wywieziony
do obozu ko³o Wiener-Neustadt prze¿y³,
nie wróci³ do kraju.
Siostra pani Nazarkiewiczowej, wywieziona do Kazachstanu
z dwoma ma³ymi córeczkami, zmar³a z g³odu �
dzieci w stanie wyczerpania oddano do Domu Dziecka �
wróci³y do Polski.
Córka pañstwa Zbiegieniów, studentka Politechniki, aresztowana,
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wywieziona do ³agru w Donbasie.
Syn pañstwa My�lickich, wcielony do Ludowego Wojska Polskiego,
zgin¹³ na Wale Pomorskim w czterdziestym pi¹tym.
Córka pañstwa Pencakowskich aresztowana,
wywieziona do ³agru w Donbasie.
Doktor Oktawiec, wywieziony z ca³¹ rodzin¹ do Kazachstanu
w tysi¹c dziewiêæset czterdziestym �
Doktor z synem wróci³ do Polski, córka szlakiem uchod�ców
znalaz³a siê w Stanach Zjednoczonych.
Pan Preis, aresztowany w czterdziestym, wyszed³ z Brygidek
w czterdziestym pierwszym roku,
na tydzieñ przed masakr¹ w lwowskich wiêzieniach.
O�wiêcim, Majdanek, Kazachstan, £¹ckiego, Ko³yma,
tak straszliwa hekatomba w tak ma³ej spo³eczno�ci.

Ale teraz jest rok tysi¹c dziewiêæset trzydziesty dziewi¹ty.
Rezurekcja u �wiêtego Antoniego.
Organista pan Zaj¹c z przejêciem intonuje
Weso³y nam dzi� dzieñ nasta³.
Spo³eczno�æ kilku niewielkich uliczek,
skupionych ko³o placu �wiêtego Antoniego.
Beztroska gromadka dzieci i m³odzie¿y.
Zawadiaccy, honorowi ch³opcy i s³odkie jak miód panienki �
ze szko³y �wiêtego Antoniego,
z VI budy,
z Notre Dame,
z ¿eñskiego gimnazjum Asnyka,
z gimnazjum Sióstr Nazaretanek,
� niektórzy na studiach � Uniwerek, Polibuda, Weterynaria,
niektórzy ju¿ pracuj¹.
Rezurekcja u �wiêtego Antoniego.
Wiosenny nastrój, drga powietrze
w d�wiêku dzwonów.
Weso³y nam dzi� dzieñ nasta³!
Matki i Ojcowie z ulicy Ma³ej, �wiêtego Antoniego, S³odowej,
G³owiñskiego, Wyspiañskiego, Le�nej, Kurkowej i Piaskowej �
czy w tym radosnym dniu Rezurekcji
tysi¹c dziewiêæset trzydziestego dziewi¹tego roku
mogli�cie przewidzieæ jaki bêdzie los
wasz i waszych dzieci?

Wiersz uzyska³ III nagrodê na Konkursie �Wiersz o £yczakowie�, zorganizowanym przez
Ko³o Mi³o�ników Lwowa w Nowym S¹czu.

Autorce sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu �mierci Jej Mê¿a, mgr. in¿.
architekta Kazimierza Pencakowskiego.

WANDA PENCAKOWSKA ze Zbiegieniów, ur. we Lwowie. Tam ukoñczy³a gimnazjum. Studia archi-
tektoniczne rozpoczê³a na Politechnice Lwowskiej, ukoñczy³a w Krakowie. Tam¿e uzyska³a dokto-
rat (1968) i habilitacjê (1978). Jako profesor Politechniki Krakowskiej w zakresie urbanistyki i plano-
wania przestrzennego (w szczególno�ci uzdrowisk) prowadzi³a pracê naukowo-dydaktyczn¹,
wyda³a wiele publikacji. Ponadto pracowa³a w biurach projektowych i Wojew. Pracowni Urbani-
stycznej. Obecnie na emeryturze.



23

Sprawozdanie z prac porz¹dkowo-zabezpieczaj¹cych i remontowych
na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie

1. Z inicjatywy, staraniem i kosztem Oddzia³u Krakowskiego Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, w 1996 r roku zosta³y przeprowa-
dzone nastêpuj¹ce prace:

a) Oczyszczenie, uporz¹dkowanie i zabezpieczenie 615 (611+4) grobowców i na-
grobków oraz ich otoczenia na polach 1 i 59. W sk³ad robót wchodzi³o wykarczo-
wanie krzewów i drzew � samosiejek, naros³ych na grobowcach i bezpo�rednio
przy nich, zamykanie otwartych grobowców (zak³adanie odbitych p³yt lub zamuro-
wanie), nastawianie i umocowanie zrzuconych zwieñczeñ (czêsto sk³adanie ich z
kawa³ków) itp.

b) Remont Kaplicy Fogtów na polu 77 (podniesienie obwis³ego frontonu, odtworze-
nie s³upów podpieraj¹cych, naprawa i uzupe³nienie metalowego ogrodzenia).

c) Rozpoczêcie konserwacji nagrobka Walerego £oziñskiego na polu 45.

Wiêkszo�æ prac, wymienionych w punkcie �a� (611 obiektów) zosta³a wykonana
przez grupê parafian Katedry £aciñskiej, zorganizowan¹ przez ks. proboszcza
Andrzeja Baczyñskiego. Przy pozosta³ych 4 obiektach pracowa³a osoba prywat-
na.
Prace wg punktów �b� i �c� wykona³ zespó³ W³odzimierza Pop³awskiego i Tade-
usza Peszka.
Wszyscy wykonawcy otrzymali na to zezwolenie dyrekcji Cmentarza £yczakow-
skiego.

2. Ponawiano apele do wszystkich oddzia³ów TMLiKPW o przy³¹czenie siê do akcji
ratowania Cmentarza £yczakowskiego. Wyst¹piono do Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa o ratowanie pomników i nagrobków wojskowych i innych
osób, zwi¹zanych z walkami niepodleg³o�ciowymi (w tym pomnika Ordona). Wy-
st¹piono ponadto do w³adz kilku zakonów o podjêcie podobnych prac przy gro-
bowcach zakonnych.

3. W dniach 1 i 2 listopada 1996 przeprowadzono trzeci¹ kwestê (pierwsza w roku
1994, druga 1995) na cmentarzach krakowskich na rzecz ratowania Cmentarza
£yczakowskiego).

4. W dniu 19 kwietnia 1997 r. mia³a miejsce seria spotkañ na omawianym cmenta-
rzu w sprawie ustalenia zakresu prac w tym roku:

I. Oddzia³ krakowski obj¹³ opiekê nad robotami:
a) na polu 56, zakres prac analogiczny jak w punkcie 1a;
b) kontynuacj¹ konserwacji nagrobka Walerego £oziñskiego;
c) remontem 4 du¿ych grobowców na polu 2;
d) remontem kaplicy Cho³oniewskich na polu 71;
e) kontynuacj¹ prac na polach 1 i 59.
II. Zarz¹d G³ówny TMLiKPW (Wroc³aw) przejmuje opiekê nad polem 15 (zakres prac

jak w punkcie 1a).

Za Zarz¹d Oddzia³u Krakowskiego Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich:

Andrzej Chlipalski � prezes

Adam Gyurkowich � wiceprezes

Jerzy ¯uk � wiceprezes
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Pomnik gen. �miechowskiego po odnowieniu.
Fot. T. Peszek

RATUJEMY
CMENTARZ
£YCZAKOWSKI
Andrzej Chlipalski, Jerzy ̄ uk

Powy¿szy dokument wymaga dope³nie-
nia i komentarza. Zacznijmy od historii.

Z inicjatyw¹ realnego ratowania zdewa-
stowanego (i nadal niszczonego) Cmen-
tarza £yczakowskiego wyszed³ � po zapo-
znaniu siê ze smutnym stanem tej wspa-
nia³ej nekropolii, dr Kazimierz Trafas, ów-
cze�nie cz³onek Zarz¹du Miasta Krakowa,
a zarazem przewodnicz¹cy Obywatelskie-
go Komitetu Ratowania Krakowa. Komitet
ten corocznie w dniach 1�2 listopada prze-
prowadza kwestê na krakowskich cmen-
tarzach komunalnych, na rzecz ratowania
tutejszych zabytkowych obiektów cmentar-
nych. W czasie swej bytno�ci we Lwowie w
1994 r., dr Trafas (sam lwowianin z uro-
dzenia) przyrzek³ tam, ¿e z okazji najbli¿-
szego �wiêta Zmar³ych (WW �wiêtych i
Zaduszki, w tym¿e 1994 r.) na cmentarzach
w Krakowie bêd¹ zbierane równie¿ fundu-
sze na ratowanie nekropolii ³yczakowskiej.

Organizacjê kwesty podj¹³ krakowski
oddzia³ Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i
Kresów Po³udniowo�Wschodnich. Odby-
³a siê ona po raz pierwszy w dn. 31 X i 1 XI
1994, a jej miejscem by³y cmentarze na
Rakowicach, Podgórzu i w Batowicach, a
tak¿e parafialny cmentarz Naj�w. Salwato-
ra. Po raz drugi kwestowano 1 i 2 XI 1995,
a po raz trzeci 1 i 2 XI 1996.

Roboty na £yczakowie podjêto dopiero
w 1996 r. Ca³y rok 1995 min¹³ na poszuki-
waniu odpowiednich i odpowiedzialnych
wykonawców, na pertraktacjach, staraniach
o pozwolenie na podjêcie prac itp.

Pierwszym zespo³em, z którym nawi¹-
zano we Lwowie kontakt, byli pp. W. Po-
p³awski i T. Peszek, którzy ju¿ wcze�niej (na
indywidualne zamówienia) podejmowali
siê restauracji grobowców. Najbardziej
spektakularnym efektem ich pracy by³o od-
nowienie pomnika ¿onierza powstañ 1831
i 1863 r.  gen. Józefa �miechowskiego,
gdzie m.in. zrekonstruowano od³aman¹
g³owê or³a (twórc¹ pomnika by³ autor licz-
nych rze�b na tym cmentarzu, Julian Mar-
kowski). Wmienieni ostatnio odnowili tak-
¿e nagrobek W³adys³awa Be³zy.

Ekipa pp. Pop³awskiego i Peszka pod-
jê³a siê, za naszym wskazaniem, remontu
ca³ej serii cmentarnych kaplic (mniejszych)
w po³udniowo-zachodniej czê�ci cmenta-
rza. Pierwszym uratowanym obiektem sta-
³a siê kaplica grobowa rodziny Fogtów
(d�wigniêto i podparto s³upkami odchylo-
ny portyk), drugim ma byæ kaplica Cho³o-
niewskich. W innej czê�ci cmentarza roz-
poczêli odpowiedzialne zadanie konserwa-
cji pomnika pisarza Walerego £oziñskie-
go.

Tu trzeba wyja�niæ, ¿e prace na Cmen-
tarzu £yczakowskim nie maj¹ w zasadzie
na celu (bo nie mog¹) przywrócenia w pe³-
ni dawnej �wietno�ci jego obiektów � gro-
bowców, nagrobków, pomników (nie mó-

W miejscu zabytkowego grobowca powstaje nowy
�bunkier�. Fot. J. Wo³czañski
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wi¹c o ziemnych grobach, które na ogó³ ju¿
nie istniej¹) � na to trzeba wielu lat i sum
niewyobra¿alnych. Najwa¿niejsze nato-
miast jest zarzymanie nieuczciwego pro-
cederu zaw³aszczania grobowcóow i przy
okazji niszczenia ich zabytkowego charak-
teru, na który sk³ada siê zarówno forma ar-
chitektoniczna, materia³ i wystrój rze�biar-
ski lub metalowy, jak i wszelkie cechy przy-
nale¿no�ci do historycznie okre�lonych ro-
dzin lub osób (napisy, tabliczki, herby, por-
trety na porcelanie, n.b. w wiêkszo�ci ju¿
rozbite). To w³a�nie owo niezwyk³e nagro-
madzenie zabytków w zupe³nie niepowta-
rzalnej scenerii kompozycyjno-krajobrazo-
wej sprawi³o, ¿e Cmentarz £yczakowski,
maj¹cy ma³o sobie równych w Europie,
zosta³ uznany nie tylko za zabytek, ale za
muzeum.

Naszym celem jest wiêc uratowanie ty-
siêcy obiektów przed totalnym zniszczeniem,
bo na to w tym �muzeum� siê zanosi. Trud-
no sobie wyobraziæ, by jego dyrekcja nie wie-
dzia³a nie tylko o chuligañskich wybrykach,
ale o �wiadomym niszczeniu zabytkowej
substancji, np. o obk³adaniu tandetnym la-
strikiem starych kamiennych grobowców dla
nowych � prawem kaduka � w³a�cicieli, albo
wrêcz o burzeniu obiektów, by zrobiæ miej-
sce dla nowych. Mo¿na to zauwa¿yæ w cen-
tralnych punktach cmentarza. Roboty przeto
powinny siê obecnie ograniczyæ do wspo-
mnianego w sprawozdaniu zamykania
otwartych grobowców, karczowania samo-
siejek, ustawiania zrzuconych ozdobnych
nadbudówek, naprawy wal¹cych siê gro-
bowców. Tym niemniej w pewnych przypad-
kach � zw³aszcza miejsc spoczynku histo-
rycznych postaci � chcia³oby siê przywróciæ
im dawny stan, o ile to w ogóle mo¿liwe. Do
takich prac nale¿y zlecona konserwacja po-
mnika Walerego £oziñskiego.

JAMNA
Wie� huculska i letnisko w pow. nadwórniañ-

skim, wojew. stanis³awowskim, po³o¿ona nad Pru-
tem, miêdzy Jaremczem a Mikuliczynem, na wys.
ok. 635 m n.p.m. W okresie miêdzywojennym li-
czy³a ponad 700 miszk. W Jamnej powsta³ jeden z
czterech s³ynych kamiennych mostów kolejowych
na Prucie (patrz Jaremcze).

JAREMCZE
Wie� i letnisko w pow. nadwórniañskim, wojew.

stanis³awowskim, w dolinie górnego Prutu, po³o-
¿ona na wys. 525 m n.p.m., przy linii kolejowej
Stanis³awów-Woronienka. Liczba sta³ych mie-
szkañców wynosi³a 3000.

Jaremcze to najwiêksza i najpiêkniej po³o¿ona
miejscowo�æ letniskowo-turystyczna w Krapatach
Wschodnich, po³o¿ona w obrêbie Gorganów. W
okresie miêdzywojennym przyjmowa³a latem i
zim¹ ok. 5000 go�ci. Ju¿ na prze³omie XIX/XX w.
istnia³ tu zak³ad wodoleczniczy lekarza-hydropa-
ty, dra Gradera. W latach 1930-tych doprowadzo-
no do Jaremcza ruroci¹g solankowy z Delatyna.
W nowocze�nie urz¹dzonym Zak³adzie K¹pielo-
wym i Inhalacyjnym dawano k¹piele solankowe i
borowinowe oraz inhalacyjne. W uzdrowisku,
obejmuj¹cym rownie¿ Dorê i Jamnê, by³o ok. 100
pensjonatów, 2 hotele, przesz³o 300 willi i ok. 800
domów huculskich, w których wynajmowano po-
koje. Ponadto znajdowa³y siê tu stacje turystycz-
ne i tereny dla obozów harcerskich i szkolnych.

Atrakcjami Jaremcza by³y po³o¿one ok. 1 km
na p³d. od centrum wodospad na Prucie oraz ka-
mienny most kolejowy � ówczesne osi¹gniêcie i
chluba polskiej techniki. Ten i trzy podobne mosty
(w Jamnej i Worochcie) zosta³y zaprojektowane
przez in¿. Z. Kulkê z Politechniki Lwowskiej i zbu-
dowane w l. 1890�95, razem z lini¹ kolejow¹ ze
Stanis³awowa do Woronienki. Most w Jaremczu,
najwiêkszy z nich, zburzony w czasie II wojny,
mia³ 8 ³uków, z których najd³u¿szy, o rozpiêto�ci
65 stanowi³ wtedy rekord w skali europejskiej i
s³u¿y³ za wzór dla mostów alpejskich.

O 3 km na p³d. znajduje siê tzw. Kamieñ Dobo-
sza, rozbójnika z XVIII w. (podobno z jego gro-
bem), a przy nim stacja kolejowa o tej nazwie.

(M.T.)
KUKIZÓW

Po³o¿enie. Miasteczko (od II wojny wie�) w
pow. lwowskim, 23 km na p³n. wschód od Lwowa.
W latach miêdzywojennych liczy³ ok. 1 tys. mie-
szkañców (w tym ok. 30% Polaków, 60% Rusinów
i 10% ¯ydów).
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Za zrz¹dzenie Opatrzno�ci trzeba uznaæ
nawi¹zanie w ub. roku kontaktu z ks. An-
drzejem Baczyñskim, proboszczem parafii
katedralnej. Ks. Andrzej zebra³ gromadê
parafian, kleryków i ministrantów, którzy w
ci¹gu tamtego sezonu letnio�jesiennego
(1996) piêknie uporz¹dkowali rejon w p³n.-
zachodniej czê�ci cmentarza, z 611 grobow-
cami i nagrobkami. Jeszcze kto inny do-
prowadzi³ do porz¹dku dalsze cztery obiek-
ty.

Ubieg³oroczny sukces musi byæ po-
wtórzony w tym roku i nastêpnych. Do wy-
si³ku Oddzia³u Krakowskiego przy³¹czy³ siê
obecnie Zarz¹d G³ówny TMLiKPW. maj¹
do³¹czyæ dalsze oddzia³y. Umówili�my siê,
¿e ks. Andrzej ze swoim zespo³em uporz¹d-
kuje w pierwszym rzêdzie pole 56 oraz 15,
potem mo¿e dalsze. Zlecono jeszcze ro-
boty budowlane dla uratowania czterech
wielkich grobowców blisko g³ównego wej-
�cia na cmentarz � stanowi¹ one niejako
t³o dla trzech kaplic po lewej stronie. Robo-
ty jest na wiele lat.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê jubile-
uszem 130�lecia polskiego �Soko³a� (za-
³o¿onego przecie¿ we Lwowie) poszukiwa-
li�my miejsc pochówku twórców hymnu
sokolskiego: pisarza Jana Lama (pole 56)
i kompozytora Wilhelma Czerwiñskiego
(pole 15). Oba znalaz³y siê. Zdewastowa-
ne � zostan¹ odnowione. Szukamy spon-
sorów dla odnowy nagrobka Ludwika i Lu-
dwiki Kucharów, dzia³aczy sokolskich i za-
razem rodziców s³awnych lwowskich spor-
towców; a tak¿e dla ratowania pomnika
prezydenta Lwowa Micha³a Michalskiego,
niegdy� prezesa Lwowskiego Towarzystwa
Strzeleckiego.

Miejmy nadziejê, ¿e nie zajd¹ ¿adne
okoliczno�ci, które uniemo¿liwi³yby wyko-
nanie opisanych prac przy ratowaniu jed-
nej z najpiêkniejszych nekropolii Europy �
dumy Lwowa.

SYLWETKI
PROFESOR WITOLD
MINKIEWICZ
1880�1961

W ubieg³ym roku minê³a 35. rocznica �mierci
wybitnego polskiego architekta, którego los
zwi¹za³ kolejno z Syberi¹, Lwowem i Gdañskiem,
ale tak¿e � choæ na krótko � z Krakowem, �ci�lej
z Wawelem.

Witold Minkiewicz urodzi³ siê w r. 1880 w Ir-
kucku, bo tam jego rodzice zostali zes³ani (z Kró-
lestwa) do¿ywotnio, za udzia³ w powstaniu
styczniowym. Skoñczy³ szko³ê w Tobolsku, stu-
dia in¿ynieryjno-budowlane rozpocz¹³ w War-
szawie, ale rych³o (1901) przeniós³ siê do Lwo-
wa. Tam na Politechnice ukoñczy³ architekturê i
tam pozosta³, zdawa³o siê, na zawsze. Niestety
po 45 latach pe³nego sukcesów ¿ycia przysz³o
rozpoczynaæ od nowa � w Gdañsku. W owym
ostatnim, 15-letnim okresie mie�ci³ siê epizod
wawelski.

Po studiach pracowa³ Minkiewicz jako wy-
k³adowca w lwowskiej Szkole Przemys³owej,
ale w 1920 r. otrzyma³ stanowisko profesora i
kierownika katedry architektury monumentalnej
na Politechnice Lwowskiej. By³ dziekanem wy-
dzia³u architektury i rektorem Politechniki, ponadto
wspó³za³o¿ycielem czasopisma �Architektura i
Budownictwo�, radnym miasta Lwowa i cz³on-
kiem komisji konserwatorskiej.

Tworzy³ pierwotnie w stylu historyzmu, po-
tem klasycyzmu, ale i konstruktywizmu. Obiekty
projektowane przez Minkiewicza rozsiane s¹
po ca³ej Polsce � przede wszystkim oczywi�cie
we Lwowie, ale tak¿e w Borys³awiu, Przemy-
�lu, Sandomierzu, Poznaniu (pawilon na Po-
wszechnej Wystawie Krajowej) i szeregu in-
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nych. Otrzyma³ wiele nagród w konkursach. Do
jego czo³owych dzie³ we Lwowie nale¿¹ ró¿ne
budynki Politechniki, domy mieszkalne (bloki) przy
ul.Stryjskiej i Na Bajkach. Kierowa³ odnowieniem
Katedry Ormiañskiej i ko�cio³a �w. Marii Magda-
leny (zaprojektowa³ tam g³ówny o³tarz). Wa¿-
nym przedsiêwziêciem w dzia³alno�ci Minkie-
wicza by³y szeroko zakrojone prace konserwa-
torskie w zamku w Olesku (miejscu urodzenia
króla Jana III).

Ten w³a�nie w¹tek w pracy architektonicz-
nej Minkiewicza zosta³ ukoronowany powierze-
niem mu po II wojnie (i po odej�ciu prof. Szy-
szko-Bohusza) funkcji kierownika odbudowy
Wawelu. Wysiedlony ze Lwowa w r.1946 osiad³
w Gdañsku, jednak przez 3 lata (1949�52) do-
je¿d¿a³ do Krakowa, a bilans tego okresu by³ dla
dziejów Wawelu bardzo istotny: odkryto mury
fundamentowe dwóch �redniowiecznych ko-
�cio³ów (zburzonych przez Austriaków z
pocz.XIX w.) oraz budowli na dziedziñcu arka-
dowym. Za czasów Minkiewicza zaprojektowa-
no budynek nr 8 oraz opracowano wizje dal-
szego architektoniczno-konserwatorskiego po-
rz¹dkowania wzgórza zamkowego, w oparciu
o stan z koñca XVIII wieku.

Z powodów do dzi� niezbyt jasnych, prof.
Minkiewicz zrezygnowa³ w 1951 r. z kierowa-
nia odbudow¹ Wawelu, pozosta³ jedynie na jaki�
czas konsultantem. Jego dzie³o kontynuowa³
przez wiele lat wspó³pracownik jeszcze z lwow-
skich czasów, architekt Alfred Majewski, pó�-
niej profesor Politechniki Krakowskiej

W Gdañsku Minkiewicz kierowa³ katedr¹
architektury monumentalnej, by³ czynnym
twórc¹. Podobnie jak we Lwowie, wychowa³
tam szereg wybitnych architektów i profeso-
rów. Zmar³ w 1961 r.

W ostatnim czasie w kilku miastach polskich
by³a prezentowana wystawa twórczo�ci ar-
chitektonicznej profesora Witolda Minkiewicza,
przygotowana przez dr arch. Romanê Ciel¹t-
kowsk¹ z Gdañska. W Krakowie by³a prezento-
wana w pa¿dzierniku 1995, w salach �ród-
miejskiego O�rodka Kultury.

Powy¿szy tekst stanowi skrót ¿yciorysu
Profesora, opracowanego przez R. Ciel¹tkow-
sk¹ w oparciu o jej pracê doktorsk¹.

Red.
Post scriptum: w poprzednim numerze CL (4/96)
na str.19 zamie�cili�my zdjêcie g³ównego o³ta-
rza w lwowskim ko�ciele �w. Marii Magdaleny,
podaj¹c myln¹ informacjê, ¿e jest dzie³em prof.
Obmiñskiego. W rzeczywisto�ci jego projek-
tantem by³ prof. Minkiewicz. Zdjêcie wykona³
Andrzej Olszewski (1996). Za b³¹d i pominiê-
cie autora zdjêcia przepraszamy.

Historia. Wzmiankowany po raz pierwszy �
jako wie� � w r.1438, sta³ siê miastem w r.1538,
a prawo magdeburskie otrzyma³ w 1699 r. Nale¿a³
kolejno do Kukizowskich, Herburtów, Krzeczow-
skich, ¯ó³kiewskich, Dani³owiczów, Sobieskich,
Radziwi³³ów, Jab³onowskich, i w XIX w. do Strze-
leckich. W okresie miêdzywojennym w³a�ciciela-
mi dworu i dóbr kukizowskich byli Zofia i Kazi-
mierz Dzieliñscy.

 W latach 1684�93 na zlecenie Jana III Sobie-
skiego Piotr Beber z Krakowa wybudowa³ w Kuki-
zowie drewniany, piêtrowy pa³ac, bêd¹cy jedn¹ z
ulubionych rezydencji króla. W czasie, gdy Kuki-
zów nabyli Strzeleccy, pa³ac ten ju¿ nie istnia³;
wybudowany przez nich nowy, murowany dwór
sp³on¹³ u schy³ku XIX w. Po roku 1919 Dzieliñscy
odbudowali go wed³ug w³asnych planów (obecnie
ju¿ nie istnieje).

 W r.1768 odby³y siê w Kukizowie u Anny z Sa-
piehów Jab³onowskiej tajne narady, poprzedzaj¹-
ce zawi¹zanie konfederacji barskiej.

 Parafia rzym.kat powsta³a przed r.1600, z ko-
�cio³em p.w. �w. Jana Ap. Ponownie zosta³a upo-
sa¿ona przez królewicza Jakuba Sobieskiego w r.
1737, a ko�ció³ po zniszczeniach odbudowany
(p.w. �w. Jakuba Ap.). W 1890 r. wybudowano
nowy, drewniany, w którym neogotyck¹ polichro-
miê malowa³ Julian Kruczkowski. W 1907 r. Zgro-
madzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
prowadzi³o tu szko³ê, a od 1934 r. ochronkê. W
r.1944, po napadzie banderowskim, siostry opu-
�ci³y Kukizów, ratuj¹c obraz Matki Boskiej Nieu-
staj¹cej Pomocy, czczony przez wiernych. Po
wojnie obraz zosta³ umieszczony w Dulczy Wiel-
kiej w diec. tarnowskiej. Ko�ció³ w Kukizowie po
r.1944 zosta³ rozebrany (a materia³ u¿yty do bu-
dowy domu dla sekretarza partii). Najbli¿szy
czynny ko�ció³ znajduje siê dzi� w Jaryczowie
Nowym.

 Data erekcji parafii gr.kat nie jest znana. Zbu-
dowan¹ w r.1708 cerkiew p.w. �w. Miko³aja roze-
brano przed II wojn¹ celem rekonstrukcji, ale ma-
teria³ z niej spali³ siê; ocala³ tylko stary ikonostas.
W r.1928 wybudowano now¹ cerkiew, murowan¹.

 Od r.1692 do ok. 1830 przebywali w Kukizowie
Karaimi, sprowadzeni z Trok przez króla Jana III.
Mieli tam kienesê (synagogê). Z Kukizowa pocho-
dzi³ Mordechaj ben Nissan, autor rozpraw o Kara-
imach i ich religii.

 W 1880 r. urodzi³ siê tam Jan D¹bski, wybitny
dzia³acz ludowy w II RP, pose³ na Sejm, wicemini-
ster spraw zagranicznych i przewodnicz¹cy dele-
gacji polskiej na rokowania ryskie. By³ inicjatorem
utworzenia Biblioteki Sejmowej.

 Z Kukizowa pochodzi Danuta Dzieliñska, rze�-
biarka (córka w³a�cicieli tamt. maj¹tku, tak¿e art.
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JERZY

Minê³a pierwsza rocznica �mierci (4 IV 1996)
Jerzego Habeli, cz³owieka o wielostronnych za-
interesowaniach, kilku zawodach i niebanalnym
¿yciorysie. Z tej okazji zamieszczamy wspomnie-
nie, spisane przez Jego przyjaciela, p. Waleria-
na Paw³owskiego, emerytowanego dyrygenta Fil-
harmonii Szczeciñskiej.

Dodajmy jedynie kilka szczegó³ów biogra-
ficznych. Urodzi³ siê w r.1919 we Lwowie. Stu-
dia na Politechnice Lwowskiej zacz¹³ przed
wojn¹ i tam je ukoñczy³ za okupacji w warun-
kach konspiracyjnych � dyplom mgra in¿yniera
mechanika musia³ po wojnie nostryfikowaæ. By³
¿o³nierzem AK, bra³ udzia³ w akcji �Burza� we
Lwowie i za to trafi³ na 5 lat do sowieckich ³agrów
(1944�48).

Po powrocie osiad³ w Krakowie i tu podj¹³
studia muzyczne na wydziale Teorii Kompozy-
cji i Dyrygentury Akademii Muzycznej (ukoñ-
czy³ je w 1955 r. z odznaczeniem). Przez wiele
lat pracowa³ w Pañstwowym Wydawnictwie Mu-
zycznym � by³ tam zastêpc¹ redaktora naczel-
nego, a zarazem kierownikiem dwóch redakcji:
pedagogicznej i encyklopedycznej. By³ inicja-
torem i wspó³twórc¹ Encyklopedii Muzycznej, a
ponadto wyk³adowc¹ w uczelniach muzycznych
Krakowa, Katowic i Warszawy oraz prezesem
Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
Przez wiele lat �piewa³ w chórze Katedry Wa-
welskiej.
 W naszej pamiêci pozostanie przede wszyst-
kim jako wspó³autor � wraz z prof. Zofi¹ Ku-

rzow¹ � ksi¹¿ki o piosence lwowskiej (wyd.
PWM 1989).

Kocha³ Lwów i wszystko co by³o z nim zwi¹-
zane.

  (Red.)

Poznali�my siê... zaraz � kiedy to by³o? Chy-
ba w czterdziestym dziewi¹tym roku. Jesieni¹.
Przyby³ do nas z pocz¹tkiem nowego roku aka-
demickiego. Do nas, to znaczy do krakowskiej
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, prze-
mianowanej pó�niej na Akademiê Muzyczn¹.
Pamiêtam go dok³adnie � siedzia³ przy pierw-
szym stoliku, po prawej stronie, blisko drzwi.
Wysoki, szczup³y, niespokojny, wewnêtrznie
rozwibrowany, uwa¿nie przys³uchiwa³ siê temu,
co ma do powiedzenia prowadz¹ca wyk³ad pani
doktor. Tematem by³a akustyka. Nowy kolega
bacznie obserwowa³ wyk³adowczyniê przez
szk³a okularów, za� jego twarz przybiera³a
wyra�nie sceptyczny wyraz. Kilkakrotnie prosi³
o g³os i prostowa³ nie�cis³o�ci, wyg³aszane
przez pani¹ profesor.

Intrygowa³ nas ten nowy przybysz. Nas � to
znaczy tych �z pierwszego rzutu�, którzy ju¿ we
wrze�niu czterdziestego pi¹tego przekroczyli�my
progi uczelni. Nie wiedzieli�my o nim nic. Ani sk¹d
przyby³, ani jak¹ wybra³ sobie specjalizacjê, a
jedno pytanie szczególnie nie dawa³o nam spo-
koju: jak to siê dzieje, ¿e ten m³ody mê¿czyzna
zna siê tak doskonale na zagadnieniach z dzie-
dziny akustyki, sk¹d czerpie wiedzê, pozwala-
j¹c¹ mu na dyskusje � do�æ zreszt¹ jednostron-
ne � z pani¹ doktor. W jaki� czas potem okaza³o
siê, zreszt¹ najzupe³niej przypadkowo, ¿e nowy
kolega przybywaj¹c do Krakowa, mia³ w kiesze-
ni dyplom magistra in¿yniera, uzyskany na Poli-
technice Lwowskiej, z nostryfikacj¹ na Politech-
nice �l¹skiej.

Sk¹d przywêdrowa³? Ta zagadka by³a naj-
³atwiejsza do rozwi¹zania. Wystarczy³o, ¿e
powiedzia³ kilka zdañ tym cudownym, niemo¿li-
wym do podrobienia dialektem, a ju¿ by³o jasne
�z kim mamy okoliczno�æ�. Z prawdziwym,
rdzennym, rodowitym lwowiakiem ( nie � nie
lwowianinem, tylko w³a�nie lwowiakiem).

Do tego to nazwisko! Najbardziej muzyczne
z muzycznych: HA-BE-LA. Co sylaba to
d�wiêk... Jakie to ³atwe do zaszyfrowania w nu-
towym zapisie, tak jak o dwie�cie piêædziesi¹t
lat wcze�niej litery B-A-C-H. A trzy sylaby, sk³a-
daj¹ce siê na nazwisko Jurka, schodz¹ w dó³
skali pó³tonami, tworz¹c motyw, jak¿e sposob-
ny do polifonicznego opracowania.

Powiedzia³em: �Jurka�? Tak � bo zaakcepto-
wali�my go b³yskawicznie, przechodz¹c z ofi-
cjalnego �kolegi� na poufa³e, serdeczne �ty�.
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Odp³aca³ nam równie¿ przyja�ni¹, tylko o swo-
jej przesz³o�ci mówiæ nie chcia³. Dopiero kilka lat
pó�niej dowiedzia³em siê, jaka ona by³a. Dzia³o
siê to w Szczecinie, gdzie zadomowi³em siê w
filharmonii jako dyrygent, a Jerzy pojawia³ siê od
czasu do czasu, odwiedzaj¹c brata, znakomi-
tego internistê i dyrektora wojewódzkiego szpi-
tala im. M.C.Sk³odowskiej. Do dzi� kr¹¿¹ po
Szczecinie legendy na temat przedsiêbiorczo-
�ci, zaradno�ci i si³y przebicia doktora Mariana
Habeli, i to w najtrudniejszym okresie. Ale to ju¿
inna historia.

Siedzimy sobie z Jurkiem, wygodnie rozparci
na miêkkiej kanapie, w zacisznej willi pana dy-
rektora, ukrytej w�ród wysokich drzew Pogod-
na, rozmawiamy o minionych, dawnych latach
krakowskich, dyskutujemy na temat interpretacji
muzyki naszych ulubionych kompozytorów (ido-
lem Jerzego by³ nieodmiennie Beethoven), gdy
nagle mój rozmówca, patrz¹c mi prosto w oczy,
mówi:

� Powiedz mi ca³kiem szczerze, jak to by³o,
kiedy nagle pojawi³em siê w�ród was, z¿ytych
ze sob¹ od lat dziewczyn i ch³opców. By³em
przecie¿ kim� obcym, przybyszem z innej pla-
nety. Niczego o mnie nie wiedzieli�cie, prócz
tego, ¿e przywêdrowa³em ze Wschodu � no,
bo tego ukryæ siê nie da³o, ale nic wiêcej. A prze-
cie¿ mog³em byæ �wtyczk¹�, kim� z �bezpieki�,
agentem. lub czym� w tym rodzaju. Nie przypu-
szczali�cie tego? Tylko mów prawdê!

� Chcesz wiedzieæ? Wiêc ci powiem. Ani
przez chwilê nie podejrzewali�my czego� ta-
kiego. To po prostu do ciebie nie pasowa³o. A my
mieli�my swoj¹ intuicjê, swój �nos�. Jedyne,
czego nie wiedzieli�my, to tego, co robi³e� w
czasie wojny i po niej.

Jerzy zaduma³ siê przez chwilê, a potem
pop³ynê³a opowie�æ o lwowskim AK, o kolej-
nych, przemiennych okupacjach, i wreszcie
o pobycie w sowieckich ³agrach. Czy mam to
opisywaæ?

 Kiedy Jurek po raz ostatni by³ u brata i jego
ma³¿onki, zwierzy³ mi siê, ¿e zbiera materia³y do
ksi¹¿ki, której tre�ci¹ bêdzie przypomnienie
przedwojennych piosenek lwowskich. Ale po-
mys³! My�leæ o takich rzeczach w czasach, gdy
�smutnym panom� na brzmienie s³owa �Lwów�
pistolety same siê w kieszeniach odbezpiecza-
³y! A jednak...

 Nie ma ju¿ Jurka. Jak strasznie trudno jest
siê z t¹ my�l¹ pogodziæ. Nie us³yszê ju¿ nigdy
ani jego charakterystycznego, zara�liwego
�miechu � a �miaæ siê lubi³, i to bardzo � ani
historyjek, opowiadanych najmilsz¹ ze wszyst-
kich, lwowsk¹ gwar¹. Zosta³a mi tylko imponu-
j¹ca rozmiarami ksi¹¿ka, napisana wspólnie z

plastyków), od lat wspó³organizatorka i komisarz
Krakowskiego Triennale Rze�by Religijnej.

(T.K.)
SOKAL

Po³o¿enie. Miasto powiatowe w wojew. lwow-
skim, le¿y na wysokim (wschodnim) brzegu Bugu,
125 m n.p.m., 90 km na p³n.-wsch. od Lwowa,
przy linii kolejowej Lwów W³odzimierz Wo³yñski (-
Kowel). W okresie miêdzywojennym mia³ ponad
10 000 mieszkañców w tym ok. 70% Polaków. By³
tu rozwiniêty handel, pracowa³y cegielnie, cemen-
townie, fabryka dachówek, maszyn i kot³ów, wyro-
bów z blachy, myde³, wódek oraz m³yny i tartak.

Historia. Miasto zosta³o za³o¿one na prawie
magdeburskim w 1424 r. przez Ziemowita IV,
ksiêcia mazowieckiego i be³skiego. Pierwsza za-
chowana wiadomo�æ o parafii rzymsko-katolickiej
pochodzi z 1517 r. Sokal czêsto pusztoszony by³
przez najazdy Tatarów, a dwukrotnie, w 1519 i
1551 r., zosta³ przez nich ca³kowicie spalony. Zyg-
munt Stary, a po nim jego nastêpcy nadawali mia-
stu, nale¿¹cemu do dóbr koronnych,przywileje.

W 1599 r. biskup che³mski, Stanis³aw Gomoliñ-
ski, osadzi³ bernardynów na przeciwleg³ym mia-
stu, lewym brzegu Bugu. Zakonnicy przej¹æ mieli
od parafii rzym.-kat. opiekê nad ma³ym, drewnia-
nym ko�ció³kiem z cudownym obrazem Matki Bo-
skiej z Dzieci¹tkierm. Od tej pory historia Sokala
nierozerwalnie zros³a siê z klasztorem oo. berna-
brdynów. Bernardyni wnet rozpoczêli prace przy
ososzaniu terenu wokó³ ko�ció³ka i zbudowali
most na Bugu, ³¹cz¹cy klasztor z miastem. W ro-
ku 1603 uzyskali od starosty sokalskiego, H. Ja-
z³owieckiego, zgodê na za³o¿enie cegielni dla bu-
dowy ko�cio³a i klasztoru. Budowa trwa³a kilkana-
�cie lat, a gotowy ko�ció³ p.w. Matki Boskiej Po-
cieszenia konsekrowa³ w 1619 r. biskup che³mski,
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profesor Zofi¹ Kurzow¹, a traktuj¹c¹ o �Lwow-
skich piosenkach ulicznych, kabaretowych i
okoliczno�ciowych�, zosta³y cztery pierwsze
tomy �Encyklopedii muzycznej�, powsta³ej przy
ogromnym wk³adzie pracy przyjaciela, i zosta³
skromny, a jak¿e w latach piêædziesi¹tych po-
trzebny �S³owniczek muzyczny�, jego pierwsza
powojenna drukowana praca.

Pierwsza drukowana praca... A ile ich zo-
stawi³, w ilu miastach wtajemnicza³ m³odzie¿ w
muzyczne misteria, ile (i jakich!) wyg³asza³ pre-
lekcji, ile z my�l¹ o m³odej i najm³odszej generacji
skomponowa³ piosenek. Ale o tym ju¿ inni mówi-
li, mówi¹ i mówiæ bêd¹. Mnie pozosta³o serdecz-
ne, ciep³e wspomnienie.

O Jerzym Habeli. Lwowiaku.

Walerian Paw³owski

ZBYSZEK CYBULSKI
(1927�1967)

 W tym roku (w styczniu) mija 30. rocznica
�mierci i (w listopadzie) 70. rocznica (!) urodzin
aktora Zbigniewa Cybulskiego. Dla pokolenia lat
piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych by³ legend¹
polskiego kina, naszym Jamesem Deanem.
Zgin¹³ tragicznie, wskakuj¹c do poci¹gu na
dworcu wroc³awskim � po³o¿ono tam niedaw-
no tablicê pami¹tkow¹.

 Urodzi³ siê w Knia¿ach k. �niatyna (wojew.
stanis³awowskie), w maj¹tku rodzinnym. Pocho-
dzi³ z rodziny ziemiañskiej (matka z domu Jaru-
zelska � genera³ by³ jej dalekim kuzynem). Studia
aktorskie ukoñczy³ w krakowskiej Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Teatralnej, potem podj¹³ pracê
w teatrze gdañskim. Wraz z Bogumi³em Kobiel¹
za³o¿y³ w 1955 r. niezapomniany teatr Bim-Bom,
któremu s³awê przynios³y znakomite, odwa¿ne
programy w okresie, gdy rozpoczyna³a siê do-
piero przedpa�dziernikowa �odwil¿�. Potem pra-
cowa³ w teatrach wroc³awskich i TV, a przede
wszystkim w filmie � zrealizowa³ ponad 30 ról,
z których najs³awniejsza by³a w s³ynnym �Po-
piele i diamencie� Andrzeja Wajdy (1958 r.).

 Zbyszek Cybulski w relacji tych, którzy go
znali, by³ cz³owiekiem dobrym i uczciwym, wra¿-
liwym i ambitnym. Mia³ szansê staæ siê aktorem
wielkiego formatu, zmarnowa³y go jednak cza-
sy, w których przysz³o mu ¿yæ.

A.Ch.

Z TAMTEJ
STRONY

LWOWSKIE SEMINARIUM
DUCHOWNE

Adam Hlebowicz pisze w Tygodniku Po-
wszechnym 49/96 o lwowskim seminarium
duchownym, które w tym roku akademic-
kim o¿y³o po 51 latach niebytu. Jego nowa
siedziba w Brzuchowicach jest w trakcie
realizacji (wzmiankê na ten temat zamie-
�cili�my w CL 4/96).

Seminarium lwowskie powsta³o w
r.1701 i dzia³a³o nieprzerwanie do pa�dzier-
nika 1945 (niemal dwa i pó³ wieku). Po wy-
gnaniu ze Lwowa dzia³a³o przez 5 lat w go-
�cinnym klasztorze oo.bernardynów w Kal-
warii Zebrzydowskiej, ale pod naciskiem
w³adz komunistycznych zosta³o zamkniê-
te. Budynki seminaryjne we Lwowie wraz z
ko�cio³em MB Gromnicznej okupanci so-
wieccy zamienili na cele �wieckie, a obec-
na administracja odmówi³a ich zwrotu.

Ostatnio uda³o siê Ks.Arcybiskupowi Ja-
worskiemu reaktywowaæ seminarium dziê-
ki zakupowi, za pieni¹dze Ko�cio³a w³oskie-
go, obiektów posanatoryjnych w Brzucho-
wicach. Nastêpc¹ ostatniego przed likwi-
dacj¹ rektora, ks.prof. Jana Stepy (pó�niej-
szego biskupa ordynariusza tarnowskiego)
zosta³ mianowany ks. W³adys³aw Derunow,
proboszcz w Kamionce Strumi³owej (absol-
went seminarium ryskiego, patrz tak¿e CL
4/96), prefektem ks. Krzysztof Witko (przed-
tem w Lubaczowie). Historiê Ko�cio³a wy-
k³ada ks. Józef Wo³czañski (z diecezji prze-
myskiej, lecz z lwowskiej rodziny, a doje¿-
d¿a do Lwowa � z Krakowa). Do semina-
rium zosta³a te¿ zaanga¿owana pani Jani-
na Zamojska (nie trzeba wyja�niaæ kim jest
we Lwowie Pani Janina!), która bêdzie uczyæ
polskiego i zasad savoir vivre�u.

Kilku m³odych ksiê¿y, zwi¹zanych z Archi-
diecezj¹ Lwowsk¹, studiuje obecnie we W³o-
szech i Francji, i oni to � da Bóg � utworz¹ w
przysz³o�ci zaczyn pe³nej nowej kadry nauko-
wo-dydaktycznej lwowskiego seminarium.

  
 Red.
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Jerzy Zamojski. Budynak klasztorny wystawiono
w latach 1617�1630. Ca³o�æ otoczona zosta³a
murami obronnymi i fos¹. Z czasem klasztor po-
siada³ w³asn¹ wyæwiczon¹ za³ogê, wspieran¹
w razie potrzeby przez zakonników i ludno�æ.
Mieszkañcy okolic szukali w klasztorze schronie-
nia w razie nieprzyjacielskich napadów, zamo¿na
szlachta za� deponowa³a tutaj swoje kosztowno-
�ci. S³awa klasztoru sokalskiego i cudownego
obrazu z jego ko�cio³a szybko ros³a. Na odpusty,
które odbywa³y siê tutaj w Zielone �wiêta oraz
2.VII i 8.IX �ci¹ga³y liczne rzesze pielgrzymów
z ca³ej wschodniej po³aci Rzeczypospolitej. Od
samego pocz¹tku mia³ tak¿e klasztor mo¿nych
dobrodziejów w osobach: króla Zygmunta III,
J. Zamojskiego, M. Zebrzydowskiego, S. ¯ó³kiew-
skiego oraz rodzin Dani³owiczów i Sobieskich.

W 1648 r. Sokal zagro¿ony zosta³ przez koza-
ków Chmielnickiego, ale zostali oni odparci przez
oddzia³y okolicznej szlachty. W nastêpnym roku
król Jan Kazimierz, ci¹gn¹c pod Zbara¿ stan¹³
obozem pod miastem, a w maju 1651 r. odby³ tutaj
przegl¹d wojsk przed wypraw¹ przeciw kozakom.
W 1655 r. Chmielnicki ponownie podszed³ pod
Sokal, chc¹c zaj¹æ klasztor dla zdobycia przecho-
wywanych w nim bogactw. Odst¹pi³ jednak od
tego zamiaru po cudownym zdarzeniu z chwilow¹
utrat¹ wzroku.

W 1662 r. król Jan Kazimierz odnowi³ fundacjê
parafii rzym.-kat. w Sokalu. Król mia³ szczególne
nabo¿eñstwo do Matki Boskiej Sokalskiej, do
której przyby³ po raz ostatni w 1668 r. Kult dla
M.B. Sokalskiej mia³ tak¿e król Jan III Sobieski,
który po wiktorii wiedeñskiej ofiarowa³ klasztorowi
jako wotum zdobyczn¹ chor¹giew tureck¹. W
1662 r., rycerstwo polskie z³o¿y³o tu 8 chor¹gwi
ruskich.

W 1703 r. Sokal zajê³o wojsko szwedzkie pod
dowództwem Magnusa Stenbocka. Szwedzi za-
garnêli wówczas z klasztoru 23 skrzynie z ko-
sztowno�ciami i paramentami ko�cielnymi z kla-
sztorów litewskich. Zbiednia³e po wojnie pó³noc-
nej miasto prze¿y³o jeszcze chcwile �wietno�ci
w 1724 r. podczas uroczysto�ci zwi¹zanych z ko-
ronacj¹ cudownego obrazu Matki Boskiej.

W pierwszej po³owie XVIII w. w Sokalu zaczêli
licznie osiadaæ ¯ydzi, którzy ok. 1755 r. sprowa-
dzili tu prasy drukarskie i rozpoczêli druk swoich
ksi¹g. Po I rozbiorze Sokal znalaz³ siê pod zabo-
rem austriackim, w pobli¿u granicy, która odciê³a
miasto od pó³nocnych terenów Rzeczypospolitej,
uniemo¿liwiaj¹c nap³yw tamtejszych pielgrzy-
mów. Od tego czasu klasztor zacz¹³ szybko podu-
padaæ. Podczas powstania styczniowego znajdo-
wa³ siê w nim punkt przerzutu ludzi i broni, a tak¿e
szpital dla rannych powstañców. Pierwsza wojna

Wydarzenia

n Na miejsce wygnanego z Ko³omyi ks.
Piotra Buka, tamtejszym proboszczem zo-
sta³ ks.Alfons Górowski, dotychczasowy
proboszcz w Tarnopolu. Na miejsce tego
ostatniego przyszed³ ks.Andrzej Malig, któ-
ry dotychczas rezydowa³ w Strzelczyskach,
a opiek¹ duszpastersk¹ obejmowa³ Czy¿-
ki, Czy¿owice i Radenice (k. Mo�cisk).

n W Samborze w³adze nie tylko odmówi³y
zwrotu budynku plebanii (urz¹dzono tam
czym prêdzej muzeum), ale cofnê³y wyda-
ne wcze�niej pozwolenie na budowê
domu parafialnego w zamian. Sprawa jest
w arbitra¿u.

n Minister o�wiaty Ukrainy wyda³ zarz¹dze-
nie, likwiduj¹ce � w imiê �oszczêdno�ci� �
wszelkie zajêcia fakultatywne i dodatkowe
w szko³ach tego pañstwa. W konsekwen-
cji, w 88 szko³ach dzieci polskie nie bêd¹
mog³y siê uczyæ swego jêzyka ojczyste-
go, poniewa¿ lekcje polskiego by³y w tych
szko³ach traktowane jako nadprogramowe.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e traktat miêdzy Polsk¹
a Ukrain¹ z r. 1992 (i dwa porozumienia
wykonawcze) zagwarantowa³ prawo do
nauki w jêzyku ojczystym, a wiêc wspo-
mniane zarz¹dzenie ³amie te uk³ady.

Jedynie 3 szko³y na ca³y obszar pañ-
stwa ukraiñskiego (gdzie ¿yje co najmniej
milion Polaków) � dwie we Lwowie, trzecia
w Mo�ciskach � ucz¹ po polsku w trybie
normalnym.

n �Wspólnota Polska� zwróci³a siê do
w³adz ukraiñskich o zgodê na wybudowa-
nie (kosztem strony polskiej) dwóch pol-
skich szkó³, z tego jednej w Mo�ciskach,
drugiej w ̄ ytomierszczy�nie. W ¿adnym przy-
padku nie uda³o siê sfinalizowaæ sprawy, a
nawet uzyskaæ odpowiedzi.

n Warszawska �Wspólnota Polska� wys³a-
³a do Lwowa transport ksi¹¿ek polskich
(w tym podrêczników), jednak nie dotar³ on
do miejsca przeznaczenia. Okaza³o siê,
¿e nowo wprowadzone w pañstwie ukraiñ-
skim c³o na ksi¹¿ki i czasopisma narzuca
konieczno�æ zap³acenia kwoty w wysoko-
�ci 30% warto�ci ksi¹¿ek, a to wynios³oby
4 tysi¹ce dolarów. Transport wróci³ do War-
szawy.
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n Podane wy¿ej wiadomo�ci nie mog¹
napawaæ optymizmem. Podobne fakty dzi-
wi¹, bo Pañstwu Ukraiñskiemu powinno za-
le¿eæ na dobrych stosunkach z Polsk¹, wca-
le nie mniej ni¿ Polsce na nich. Czy mo¿e
siê co� zmieniæ? Pojawi³a siê taka ma³a �ja-
skó³ka�, ale czy to co� powa¿nego, czy tylko
stwarzanie pozorów? A mo¿e przypadek bez
wiêkszego znaczenia? Oto na tytu³owej stro-
nie krakowskiego Dziennika Polskiego nr
62/97 (z 1.III) ukaza³o siê zdjêcie Pomnika
Chwa³y z Cmentarza Obroñców Lwowa w
jego dzisiejszym stanie, a potem na str.9.
zdjêcie przedwojenne, i do tego tekst, zaty-
tu³owany �Droga na grobach�, autorstwa
Olgi Je¿i¿añskiej, przet³umaczony z ukraiñ-
skiego, czy rosyjskiego (?).

Artyku³, napisany rzetelnie, przedstawia
stan cmentarza, historiê jego zniszczenia
i obecny, nie weso³y stan �sprawy�. Jest te¿
relacja z rozmowy z W³odzimierzem Szwe-
cem, dyrektorem Biura Ochrony Zabytków
Lwowa (czyli miejskim konserwatorem), któ-
ry winê za zatrzymanie prac renowacyjnych
upatruje w upolitycznionej postawie w³adz
miasta, zaostrzonej �konfliktem przemy-
skim� (ka¿dy pretekst dobry!). Okazuje siê,
¿e poginê³y dokumenty (chyba s¹ duplikaty
w Warszawie?), ale, ¿e we Lwowie opraco-
wano projekt rekonstrukcji cmentarza (a
przecie¿ taki projekt powsta³ przed kilku laty
w Warszawie, staraniem Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Autorem jest
arch. Jaros³aw Skrzypczak). Mimo licznych
znaków zapytania, �nowo�æ� polega na tym,
¿e artyku³ taki zosta³ w ogóle napisany i w
prasie polskiej opublikowany.

Przy okazji konserwator Lwowa zauwa-
¿a: Moim zdaniem, najpierw nale¿y odre-
staurowaæ cmentarz £yczakowski, ponie-
wa¿ jest w takim stanie, ¿e ju¿ d³ugo nie
postoi. Ta wypowied� jest nam bliska. To
w³a�nie krakowski oddzia³ TMLiKPW pierw-
szy podj¹³ systematyczn¹ akcjê ratowania
ca³ej substancji cmentarza, a nie tylko kil-
ku, czy kilkunastu �sztandarowych� nagrob-
ków (Konopnickiej, Zapolskiej, Grottgera i
jeszcze paru innych).

n Szko³a nr 10 we Lwowie (�w. Marii Mag-
daleny) stoi na starym miejscu, ale ma
nowy adres. Ulica Potockiego zosta³a przez
sowietów przemianowana na Puszkina, a
teraz j¹ nazwano: genera³a Czyprynki.
Chcia³oby siê zawo³aæ tak, jak przyjaciele
do rosyjskiego poety: Puszkin, gdie ty?

n Niejaki Hni³ko wyst¹pi³ w prasie ukazu-
j¹cej siê obecnie we Lwowie z ¿¹daniem
usuniêcia z placu Mariackiego pomnika
Mickiewicza. Podobno sprawa by³a nawet
rozpatrywana przez miejsk¹ radê, ale nie
zyska³a wystarczaj¹cego poparcia. To do-
brze �wiadczy o zdrowej czê�ci spo³eczeñ-
stwa ukraiñskiego.

¯eby czym� usprawiedliwiæ antypolski
pomys³ usuniêcia pomnika (i sprzedania
go Polakom!), ów Hni³ko proponuje przy-
wróciæ na �rodku placu studzienkê z figur¹
Matki Boskiej, która tam w XIX wieku sta³a.
Przypomnijmy, ¿e plac Mariacki powsta³ w
wyniku skanalizowania w tym miejscu Pe³-
twi w 1841 r. (by³ to pierwszy, krótki odcinek
zasklepienia tej rzeczki. Odcinki pod Wa³a-
mi Hetmañskimi i ul. Akademick¹ przykry-
to w latach 1883�90). Na �rodku placu po-
stawiono w 1862 r. wspomnian¹ studzien-
kê z marmurow¹ figur¹ � st¹d nazwa pla-
cu. Na pocz¹tku tego wieku przesuniêto j¹
na skwer przy placu, gdzie stoi do dzi�
(sama studzienka, bo okupanci sowieccy
zdjêli figurê � obecnie znajduje siê ona w
ko�ciele Bernardynów), za� na tym miej-
scu wystawiono monumentalny pomnik
Mickiewicza, dzie³o lwowskiego rze�biarza,
Antoniego Popiela. Jest to obiektywnie naj-
piêkniejszy pomnik Wieszcza i stanowi
jedn¹ z g³ównych ozdób miasta. Konkuro-
waæ z nim mo¿e jedynie pomnik paryski,
d³uta Bourdelle�a.
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�wiatowa i wojna ukraiñska spowodowa³y du¿e
szkody w mie�cie i klasztorze. W 1939 r. klasztor
dawa³ schronienie rzeszom uciekinierów z Polski
centralnej. Po ustaleniu granicy niemiecko-rosyj-
skiej na Bugu, miasto podzielone zosta³o na dwie
czê�ci. W 1941 r. klasztor bernardynów sta³ siê
punktem wypadowym dla niemieckiej grupy sztur-
mowej w ofensywie na ZSRR. W 1944 r. Niemcy
urz¹dzili w czê�ci klasztoru szpital zaka�ny.
W tym czasie by³ te¿ klasztor dla okolicznej lud-
no�ci polskiej schronieniem przed bandami UPA.
Po zakoñczeniu II wojny, gdy granic¹ miêdzy PRL
a ZSRR sta³ siê Bug, Sokal znalaz³ siê w obrêbie
republiki ukraiñskiej, ale klasztor (po³o¿ony po za-
chodniej stronie Bugu) w Polsce. Jednak
w 1951 r., gdy z woli w³adz sowieckich dokonano
korekty granic, klasztor równie¿ znalaz³ siê
w ZSRR.

W Sokalu urodzi³ siê biskup W³adys³aw Ban-
durski (1865�1932), sufragan lwowski w latach
1906�1915, w czasie I wojny duszpasterz Legio-
nów Pi³sudskiego.

Zabytki. Ko�ció³ oo. bernardynów p.w. Matki
Boskiej Pocieszenia, wybudowany na miejscu
dawnego drewnianego ko�ció³ka, konsekrowany
w 1619 r., barokowy, 3-nawowy, z du¿ym chórem
zakonnym, wysok¹ wie¿¹ i zakrysti¹ ze skarb-
cem. Cudowny obraz Matki Boskiej umieszczony
by³ w o³tarzu w lewej nawie.

Budynek klasztorny z lat 1617�1630. Ca³o�æ
ujmowa³y mury obronne tworz¹ce czworobok z 4-
ma wie¿ami na naro¿nikach i 3-ma bramami.
W 1843 r. po¿ar zniszczy³ ca³y wystrój wewnêtrz-
ny ko�cio³a oraz czê�æ budynku klasztornego.
Szczê�liwie ocala³a zakrystia z paramentami ko�-
cielnymi oraz klasztorne archiwum i biblioteka.
W 1870 r. ko�ció³ i klasztor zosta³y znowu zni-
szczone przez ogieñ. Odbudowano je ponownie,
a do ko�cio³a sprowadzono nowe o³tarze z Mona-
chium.

Usuwanie szkód po I wojnie �wiatowej ukoñ-
czono dopiero w latach 1927�1939. W 1951 r.,
gdy zakonników usuwano z Sokala, wyposa¿enie
ko�cio³a i zakrystii przewiezione zosta³o do Le¿aj-
ska, biblioteka i archiwum do Krakowa. Obecnie
w klasztorze sokalskim znajduje siê wiêzienie.

Obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, wh. trady-
cji namalowany w 1392 r. przez Jakuba Wê¿yka,
na wzór obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej,
sp³on¹³ w po¿arze w 1843 r. Zosta³ odtworzony na
p³ycie miedzianej przez Jana Kantego Myszkow-
skiego i po�wiêcony w 1848 r. Wywieziony z So-
kala, pocz¹tkowo przechowywany by³ w Le¿ajsku,
a nastêpnie przeniesiono go do krakowskiego kla-
sztoru oo. bernardynóow i umieszczono w ma³ej
kapliczce za zakrysti¹ ko�cio³a.

Ej Hni³ko, Hni³ko, kudy tobie do takiego
miasta.
n 95 deputowanych do parlamentu Ukrainy
wystosowa³o pos³anie do narodów, parla-
mentów i rz¹dów Ukrainy, Bia³orusi, Polski,
Rosji, Izraela i innych, w sprawie konieczno-
�ci przeciwstawienia siê odradzaniu siê w
Pañstwie Ukraiñskim organizacji nacjonal-
faszystowskich. Organizacje te d¹¿¹ do �re-
habilitacji� OUN i UPA, winnych zbrodni ludo-
bójstwa w czasie II wojny i po niej, m.in. na
ludno�ci polskiej (i nie tylko), tworz¹ szturmo-
we oddzia³y, a tak¿e w agresywnej formie for-
mu³uj¹ pretensje terytorialne pod adresem
Bia³orusi, Polski (!) i Rosji. Parlamentarzy�ci
zwracaj¹ uwagê, ¿e w wielu miastach, szcze-
gólnie na terytorium �zachodnich obwodów�
nadaje siê ulicom imiona nacjonalistycznych
zbrodniarzy, stawia siê na ich cze�æ pomniki i
tablice pami¹tkowe, otwiera siê muzea, a z
okazji z³owieszczych dat urz¹dza uroczysto�ci.

Parlamentarzy�ci ukraiñscy proponuj¹
powo³anie miêdzynarodowej komisji histo-
ryków i prawników, dla opracowania wnio-
sków prawno-politycznych co do dzia³alno-
�ci OUN-UPA, celem przekazania ich Try-
buna³owi Miêdzynarodowemu.

Buduj¹cy apel 95 ukraiñskich deputo-
wanych zosta³ opublikowany w czê�ci pol-
skiej prasy � my informacjê o nim zaczerp-
nêli�my z miesiêcznika �Kurier Wschodni�
nr 1/97 (Przemy�l).

�LEKARZE NADZIEI�
W�RÓD POLAKÓW
NA WSCHODZIE

Jeste�my polsk¹ organizacj¹ pozarz¹do-
w¹, o celach humanitarnych, zarejestrowan¹ w
Krakowie w dn. 10.IV.1989 roku, dzia³aj¹c¹ [do
1994 r. pod nazw¹ �Lekarze �wiata�] na terenie
ca³ego kraju, jak i poza jego granicami, nios¹c
pomoc medyczn¹... Tak brzmi najwa¿niejszy
punkt statutu �Lekarzy Nadziei�.

Napisali�my tak¿e w naszych za³o¿eniach
programowych, ¿e chcemy pomagaæ ludziom:
� znajduj¹cym siê w zagro¿eniu ¿ycia i zdro-
wia,

POLACY
POLAKOM



34

� dyskryminowanym z powodu ubóstwa, nê-
dzy, nietolerancji,
� wyobcowanym ze spo³eczeñstwa,
� nieszczê�liwym...

To jest bardzo szeroki program, mo¿e zbyt
szeroki. Oczywi�cie nie potrafimy go sami, na-
wet w czê�ci, zrealizowaæ. Dlatego te¿:

Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich, dla
których warto�ci¹ nadrzêdn¹ jest cz³owiek; lu-
dzi dobrej woli, organizacje, stowarzyszenia,
instytucje nios¹ce pomoc wszêdzie tam, gdzie
ta pomoc jest najbardziej potrzebna.

Z przyczyn dobrze nam znanych, ta czê�æ
spo³eczeñstwa polskiego, któr¹ pozostawiono
poza wschodnimi granicami pañstwa polskie-
go, znalaz³a siê w bardzo trudnej sytuacji naro-
dowo�ciowej, materialnej, a co z tym siê �ci�le
wi¹¿e, tak¿e zdrowotnej. Nasi Rodacy w ogrom-
nym procencie cierpi¹ prawdziw¹ biedê; maj¹
wielkie trudno�ci w dotarciu do lekarza, w zao-
patrzeniu w leki, od¿ywki. St¹d, w programie
dzia³alno�ci naszego stowarzyszenia przewi-
dzieli�my szereg akcji skierowanych na
Wschód, szczególnie do du¿ych skupisk ludno-
�ci polskiej: we Lwowie, na ¯ytomierszczy�nie
i w wielu innych.

Stowarzyszenie �Lekarze Nadziei� pomaga
równie¿ w konkretnych przypadkach nie tylko
ludno�ci polskiej, ale tak¿e wszystkim miesz-
kañcom, znajduj¹cym siê w zagro¿eniu zdro-
wia.. Np. zorganizowali�my misje z pomoc¹ do
Lwowa dla �Dzieci Czarnobyla�, misje z trans-
portami leków i �rodków medycznych do Kur-
dystanu, Albanii, b. Jugos³awii.

W ci¹gu 8 lat naszej dzia³alno�ci zosta³y wy-
pracowane pewne sta³e formy pomocy, jak np.:
1. Tzw. �misje�, czyli wyjazdy, organizowane
przez nas (2�4 razy do roku) z transportem �rod-
ków medycznych. Misjom zawsze towarzysz¹
lekarze, cz³onkowie LN � np. kilkakrotne misje
do Lwowa (do lwowskiego Towarzystwa Le-
karskiego), do Aptek Darów w Jarmoliñcach,
Gródku Podolskim itd.
2. Wyjazdy naszych cz³onków wspólnie z inny-
mi organizacjami humanitarnymi, nios¹cymi po-
moc � np. wyjazdy do Lwowa z Uniwersytetem
Jagielloñskim, �Wspólnot¹ Polsk¹�, Centrum M³o-
dzie¿y � m.in. do polskiej Szko³y Nr 10, a tak¿e
dalej na wschód, w tym do ludno�ci polskiej w
Kazachstanie.
3. Przesy³ki leków i �rodków medycznych z na-
szej Apteki Darów przy okazji transportów z
pomoc¹, organizowan¹ przez inne instytucje,
np. ko�cielne � dla zaopatrzenia przyparafial-
nych punktów aptecznych (w tym do Drohoby-
cza, Stanis³awowa).

4. Opieka medyczna nad dzieæmi, przyje¿d¿aj¹-
cymi do RP na kolonie letnie.
5. U³atwianie pobytów szkoleniowych w RP le-
karzom polskiego pochodzenia, a zamieszkuj¹-
cym na terenach wschodnich.
6. Pomoc studentom medycyny pochodzenia
polskiego, kszta³c¹cym siê w Krakowie.
7. Inne, bezpo�rednie formy pomocy, np. w za-
³atwianiu konsultacji lekarskich, przesy³ki kon-
kretnych leków dla chorych itp.

Oczywi�cie to suche wyliczanie nie oddaje
ani skali udzielonej przez nas konkretnej pomo-
cy, ani nie obejmuje listy problemów, których nie
potrafili�my rozwi¹zaæ � czêsto po prostu z bra-
ku mo¿liwo�ci finansowych, albo z niewydol-
no�ci organizacyjnej.

Tu warto wspomnieæ, ¿e �ród³ami finanso-
wania dzia³alno�ci LN s¹ sk³adki naszych cz³on-
ków (a cz³onkami s¹ w 60�70% lekarze, lecz
tak¿e pielêgniarki, adwokaci, dziennikarze, in¿y-
nierowie) i dobrowolne datki, sk³adane przez lu-
dzi, otrzymuj¹cych bezp³atne leki z Aptek Darów
w Krakowie i Warszawie. Niektóre misje s¹ spo-
nsorowane (Kazachstan, Czeczenia).

Nie zamierzaj¹c w tej krótkiej wypowiedzi
przeprowadzaæ oceny skuteczno�ci dzia³añ
humanitarnych, chcia³em jedynie podkre�liæ, ¿e
powinien im przy�wiecaæ zawsze jeden cel:
ludzie w zagro¿eniu, w potrzebie pomocy, nie
mog¹ traciæ nadziei, ¿e istnieje w�ród nas ludz-
ka solidarno�æ i odpowiedzialno�æ za los dru-
giego cz³owieka.

Do zapamiêtania

v W zwi¹zku z seri¹ dyskryminacyjnych po-
czynañ w³adz ukraiñskich w stosunku do Pola-
ków, ¿yj¹cych na obszarze tamtego pañstwa
(patrz rubryka Z tamtej strony w tym i poprze-
dnich numerach), prezes Stowarzyszenia
�Wspólnota Polska� prof. Andrzej Stelmachow-
ski zwo³a³ w tej sprawie konferencjê prasow¹,
wyra¿aj¹c zaniepokojenie sytuacj¹, a w szcze-
gólno�ci zagro¿eniem o�wiaty polskiej na tere-
nie tamtego pañstwa. Wkrótce opublikowano
pe³n¹ ��wiêtego oburzenia� i wykrêtn¹ odpo-
wie� radcy d/s politycznych ambasady ukraiñ-
skiej, Teodozego Staraka. Wyst¹pienie prof. Stel-
machowskiego uzna³ on za �... prowokacjê ze
strony si³ przeciwnych ukraiñsko�polskiemu
zbli¿eniu, które wykorzysta³y w swoich celach
wysoki autorytet Profesora� (sk¹d my znamy
ten styl?).

Prof. Stelmachowski w sposób niezwykle
godny zakoñczy³ polemikê, która przybra³a z tam-
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Ko�ció³ parafialny p.w. �w. Micha³a Archanio³a,
pierwotnie klasztorny ss. brygidek, zosta³ ufundo-
wany w XVI w. przez Krystynê Potock¹, wojewo-
dzinê krakowsk¹, staro�cinê sokalsk¹. Po spale-
niu w 1772 r. dawnego ko�cio³a parafialnego i
skasowaniu klasztoru brygidek, zamieniony zo-
sta³ na ko�ció³ parafialny i rekonsekrowany w
1793 r. W miejsce pierwotnego ko�cio³a parafial-
nego wystawiono w 1879 r. murowan¹ kaplicê. W
latach miêdzywojennych zbudowano w Sokalu
nowy, wielkich rozmiarów ko�ció³ parafialny.

 W Sokalu by³y dwie cerkwie greckokatolickie;
parafialna p.w. �w. Miko³aja, a w niej ikona �w. Mi-
ko³aja z XVII w. okryta srebrn¹ sukienk¹ oraz
krzy¿ trójramienny z ok. 1673 r., oprawny w sre-
bro; cerkiew �w. Micha³a z ikonostasem piêknej
snycerskiej roboty.

Czasy dzisiejsze. W Sokalu nie ma obecnie
czynnego ko�cio³a rzymsko-katolickiego. Nielicz-
ni Polacy nie s¹ zrzeszeni, nie ma te¿ nauki jêzy-
ka polskiego.

(M.T.)
WOROCHTA

Wie� w gminie Mikuliczyn, powiecie nadwór-
niañskim, wojew. stanis³awowskim. Po³o¿ona nad
górnym Prutem, u stóp Czarnohory, na wysoko�ci
ok. 750 m n.p.m., przy linii kolejowej (Stanis³a-
wów-) Delatyn-Woronienka. W XIX w. liczy³a ok.
450 mieszkañców, by³a wsi¹ huculsk¹.

Walory krajobrazowe i klimatyczne sprawi³y, ¿e
na prze³omie XIX/XX w. Worochta przekszta³ci³a
siê w znane letnisko, a zw³aszcza zimowisko, a
liczba jej mieszkañców podnios³a siê do 3200. Po-
wsta³o tu m.in. du¿e sanatorium dra Michalika,
dom zdrowia dla ksiê¿y (obrz. ³ac.), 6 hoteli, po-
nad 40 pensjonatów, wille oraz schronisko PTT
�Dworrek Czarnohorski� o 100 miejscach. Wo-
rochta dysponuje doskona³ymi terenami narciar-
skimi, by³a tu skocznia, tor sameczkowy.

Worochta by³a stacj¹ turystyczn¹ dla Czarno-
hory i Gorganów. W najbli¿szych okolicach po-
wsta³o szereg schronisk: na Zaro�laku (180
miejsc), pod Kostrzyc¹ (80), na Maryszewskiej
(60), pod Pop Iwanem (50). Z Worochty prowadzi-
³a w g³¹b gór popularna w¹skotorowa kolejka le-
�na do Foreszczenki, u³atwiaj¹c wycieczki na naj-
wy¿sze szczyty Karpat Wschodnich (w tym na
Howerlê, 2058 m n.p.m.) i po³oniny. Na Pop Iwa-
nie powsta³o w XX-leciu miêdzywojennym, najwy-
¿ej w Polsce po³o¿one wielkie obserwatorium
astronomiczno-meteorologiczne (zniszczone
w czasie II wojny i nie odbudowane).

W Worochcie zwracaj¹ uwagê dwa kamienne
mosty kolejowe nad Prutem, zbudowane w latach
1890�95 (patrz Jaremcze).

(M.T.)

tej strony ¿enuj¹c¹ formê na mod³ê radzieck¹.
Prztoczy³ jeszcze raz w sposób konkretny se-
riê nieprzyjaznych aktów ze strony administra-
cji ukraiñskiej, g³ównie we Lwowie.

�Kresy� � dodatek �S³owa � Dziennika Kato-
lickiego� jak¿e trudnego od kilku miesiêcy do na-
bycia w poniedzia³ki w Krakowie!) poda³o nie
sprawdzon¹ jeszcze wiadomo�æ, ¿e administra-
cja lwowska jakoby zgodzi³a siê na budowê
polskiej szko³y w Mo�cickach (za polskie pieni¹-
dze oczywi�cie) z fili¹ w Strzelczyskach o co
�Wspólnota Polska� od dawna bezskutecznie za-
biega.

Wypada z³o¿yæ gor¹ce podziêkowania prof.
Stelmachowskiemu za jego postawê.

v Z pocz¹tkiem stycznia odby³ siê w Krakowie
ju¿ po raz pi¹ty � jak corocznie z inicjatywy i
staraniem krakowskiego oddzia³u �Wspólnoty
Polskiej� � kurs wyrównawczy dla m³odzie¿y
maturalnej z obszaru Pañstwa Ukraiñskiego, któ-
ra ma zamiar staraæ siê na studia w RP. Udzia³
bra³o 38 osób, w tym: ze Lwowa, Mo�cisk, Nad-
wórnej, Borys³awa, Stryja i Truskawca, a tak¿e
z Krzemieñca i P³oskirowa. Grupa humanistycz-
na liczy³a 29 osób, grupa chemiczna 9.

v W marcu wyjechali do Lwowa na organizo-
wane tam corocznie Dni M³odzie¿y Krakowa
uczniowie Szko³y Muzycznej im. B. Rutkowskie-
go, trzy zespo³y artystyczne, w tym �Krakowia-
cy�, a tak¿e pi³karze �Cracovii�, judocy z Cen-
trum M³odzie¿y i sportowcy z �Pogoni� Skotniki,
a towarzyszy³o im grono miejskich radnych i
dyrektorów. W programie przewidziano m.in.
koncert galowy zespo³ów krakowskich oraz
otwarcie wystawy, po�wiêconej Wis³awie
Szymborskiej.
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W Krakowie
i dalej

JUBILEUSZ OJCA ADAMA

W niedzielê, 9 marca obchodzono w
krakowskim ko�ciele oo. Dominikanów
niecodzienn¹ uroczysto�æ: jubileusz 60-le-
cia kap³añstwa dwóch ojców: Adama Stu-
dziñskiego i Isnarda Szypera. Obaj otrzy-
mali �wiêcenia w 1937 r. w ko�ciele Domi-
nikanów we Lwowie, z r¹k ówczesnego bi-
skupa-sufragana ks. Eugeniusza Baziaka.

Ojciec Adam � Franciszek Studziñski
urodzi³ siê w 1911 r. w Strzemieniu k. ¯ó³k-
wi, w której ukoñczy³ gimnazjum, za� stu-
dia teologiczne we Lwowie. Do II wojny pra-
cowa³ w Czortkowie. Stamt¹d, po 17 wrze-
�nia 1939 przedosta³ siê na po³udnie Eu-
ropy, by wst¹piæ do polskiego wojska. Bra³
udzia³ w kampanii w³oskiej, a jako kape-
lan w II Samodzielnej Brygadzie Czo³gów
niós³ kap³añsk¹ pos³ugê polskim ¿o³nie-
rzom w bitwie pod Monte Cassino. Wróci³
do Polski w 1947 r. Po kilkunastu miesi¹-
cach, spêdzonych w PRL-owskim wiêzie-
niu, podj¹³ studia na krakowskiej ASP. Zo-
sta³ konserwatorem zabytków, by nabyt¹

wiedzê i technikê spo¿ytkowaæ przy reno-
wacji krakowskich zabytków dominikañ-
skich: ko�cio³a, klasztoru i ich wyposa¿e-
nia.

Po 1980 roku ¿ycie O. Adama zdomino-
wa³y dwa w¹tki: harcerski � praca nad od-
now¹ tradycyjnego skautingu polskiego,
oraz �kresowy�. Sta³ siê opiekunem ducho-
wym krakowskiego �rodowiska wygnañ-
ców ze Lwowa i Ma³opolski Wschodniej,
które od tamtego czasu odbywa swoje
spotkania w salach klasztoru przy ul. Sto-
larskiej (najpierw w tzw. �krypcie�, potem �
do dzi�, w piêknym Kapitularzu. To w³a�nie
dziêki owej integracji �u Dominikanów�
powsta³ w lutym 1989 r. krakowski oddzia³
Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich.

O. Adam jest te¿ kapelanem AK-owców
Obszaru Lwowskiego i Sybiraków.

Ad multos annos, Ojcze Adamie!

Red.
W nrze 3/96 naszego kwartalnika zamie-
�cili�my rozmowê z O. Adamem, przepro-
wadzon¹ przez Janusza M. Palucha.

GRANICA
ZACHODNIEJ
CYWILIZACJI

W Stanach Zjednoczonych ukaza³a siê
w ub. roku ksi¹¿ka p.t. �Wojna kultur�, napi-
sana przez profesora Samuela Huntingto-
na, a dotycz¹ca najbli¿szej przysz³o�ci �wia-
ta. Autor wyró¿nia siedem krêgów cywiliza-
cyjnych, których sprzeczne interesy i ambi-
cje, na³o¿one na bardzo ró¿ne tradycje kul-
turowe i niemniej zró¿nicowane poziomy
cywilizacyjne i ekonomiczne � musz¹ do-
prowadziæ w perspektywie kilkunastu lat do
konfliktu w skali globalnej.

Dociekania prof. Huntingtona � zrela-
cjonowane przez Adama Krzemiñskiego w
�Polityce� 1/97 � mog¹ byæ przekonywuj¹-
ce lub nie, mog¹ siê sprawdziæ w ca³o�ci,
albo w czê�ci, albo w ogóle siê nie spraw-
dziæ � to kwestie, które wykraczaj¹ poza za-
interesowania naszego kwartalnika. Dla
zaspokojenia ciekawo�ci Czytelników wy-
mieñmy jedynie owe siedem krêgów: 1.
kr¹g zachodni, obejmuj¹cy Europê Zachod-
ni¹ i �rodkow¹ oraz Amerykê Pó³nocn¹ i
Australiê. Jest to kr¹g oparty � niejako wy-
chowany � na zachodnim chrze�cijañstwie
(katolicyzmie i protestanty�mie), 2. kr¹g s³o-
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wiañsko-prawos³awny (Rosja,  c z ê � æ
Bia³orusi i Ukrainy, Rumunia itd., 3. kr¹g
latynoski (Ameryka P³d. i �r.), 4. kr¹g mu-
zu³mañski 5. kr¹g hinduistyczny (Indie), 6.
kr¹g konfucjañski (Chiny i Azja P³d.Wsch.)
oraz 7. Japonia. Czarna Afryka nie stanowi
¿adnej cywilizacji i ju¿ z góry jest �przegra-
na�.

Ale wróæmy do naszych zainteresowañ.
Zwrócili�my uwagê na pewien marginalny
(w skali ca³ego �wiata) szczegó³, dla nas
istotny. Ksi¹¿ka � a za ni¹ artyku³ w �Polity-
ce� � jest zilustrowana mapami. W³a�nie
jedna z tych map nas specjalnie ucieszy³a,
dowodzi bowiem dobrej orientacji Hunting-
tona, gdzie przebiega � w wymiarze histo-
ryczno-kulturowym (a nie praktyczno-poli-
tycznym) � wschodnia granica zachodniej
cywilizacji w Europie. Proszê spojrzeæ na
za³¹czony fragment mapki. Komentarz nie
potrzebny.

A mo¿e prof. Huntington czytuje �Cra-
covia-Leopolis�?

Red.

POMNIK BANACHA
W KRAKOWIE?

�rodowisko matematyczne Krakowa
chcia³oby widzieæ w tym mie�cie pomnik
Stefana Banacha, krakowianina z urodze-
nia, lecz profesora Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie oraz wspó³twórcy i czo-
³owej postaci lwowskiej szko³y matematycz-
nej. Stefan Banach urodzi³ siê w roku 1892,
a w 1945 roku zmar³ we Lwowie, spoczywa
na Cmentarzu £yczakowskim.

W sprawie propozycji co do lokalizacji
pomnika zwrócono siê m.in. do krakowskie-
go oddzai³u Towarzystwa Mi³o�ników Lwo-
wa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Oto
sugestie, które w odpowiedzi przedstawio-
no:

1. Ka¿dy pomnik ma swoj¹ zasadnicz¹ funk-
cjê, jak¹ jest upamiêtnienie osoby (grupy
osób), wydarzenia lub idei, ale powinien
posiadaæ jeszcze dwie cechy: byæ dzie³em
sztuki (które funkcjê wyrazi w sposób czy-
telny), a jako takie � wpisaæ siê harmonij-
nie w przestrzeñ urbanistyczn¹, ogrodow¹,
lub w odpowiednie wnêtrze budowli; prze-
strzeñ tê akcentowaæ. Tego zawsze ocze-
kuje siê od pomnika.

Pomnik Banacha bêdzie niew¹tpliwie
obiektem kameralnym, wymiarowo niedu-
¿ym. Jego miejscem nie bêdzie wiêc wiel-
ki plac, arteria lub monumentalna o�. Po-
winien to byæ naszym zdaniem niewielki
placyk, skwer, zak¹tek parkowy.

2. Z rozwa¿añ z góry wykluczamy Stare Mia-
sto, poniewa¿ istnieje tam historycznie
ukszta³towana równowaga architektonicz-
no-urbanistyczna, i w tym sensie jest ono
kompozycj¹ skoñczon¹. Wszelkie ingeren-
cje powinny tam mieæ charakter wy³¹cznie
konserwatorski. Mo¿na najwy¿ej odtwarzaæ
to, co z czasem uby³o (byle rozs¹dnie). Nie
nale¿y natomiast wt³aczaæ tam niczego no-
wego, zw³aszcza je¿eli nie jest to zwi¹zane
z histori¹ tego staromiejskiego zespo³u. To
samo dotyczy Plant, czy Parku Jordana.
Zgrzytem by³ na Plantach pomnik Boya,
ostatnio szczê�liwiej zlokalizowany.
3. Poza Starym Miastem s¹ w Krakowie je-
szcze dwie strefy urbanistyczno-architek-
toniczne. Pierwsza, to dzielnice powsta³e
w XIX i do 30. lat XX wieku, zawarte, z grub-
sza rzecz bior¹c, miêdzy Plantami a Aleja-
mi Trzech Wieszczów, lini¹ kolejow¹ i Wis³¹.
Nale¿y tu te¿ stara czê�æ Podgórza. Druga
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strefa to nowe dzielnice i osiedla, zbudo-
wane (znowu z grubsza rzecz bior¹c) po II
wojnie �wiatowej wokó³ ca³ego miasta. Tu
te¿ nale¿y Nowa Huta.

Tê ostatni¹ strefê wy³¹czamy z rozwa-
¿añ. Charakterem swojej zabudowy nie
jest ona przygotowana do przyjêcia jakich-
kolwiek akcentów typu pomników, zw³asz-
cza kameralnych. Chlubnym wyj¹tkiem jest
jedynie centrum Nowej Huty (bez wzglêdu
na to, coby�my my�leli o stylu ówczesnej

architektury). Miejmy nadziejê, ¿e nadcho-
dz¹ce czasy stworz¹ w Krakowie nowe ob-
szary urbanistyczno-architektoniczne, god-
ne historii tego miasta, jego wielko�ci (w
sensie rozmiarów), rangi artystycznej oraz
znaczenia w dziedzinie kultury, nauki i go-
spodarki. To jest jednak dalsza przysz³o�æ.

4. Dzielnice powsta³e w XIX i pierwszej po-
³owie XX wieku, to niemal pustynia, jak cho-
dzi o akcenty architektoniczno-rze�biarskie
(wyj¹wszy Park Jordana i plac Matejki, ten
jednak niedaleko wybiega poza Stare Mia-
sto). Na wielkim obszarze nie ma prawie
pomników ani takich obiektów dekoracyj-
nych, jak fontanny lub stylowe elementy
�ma³ej architektury�. Te nieliczne s¹ albo
architektonicznie ma³o warto�ciowe, albo
niezbyt szczê�liwie usytuowane. Przyk³a-
dem Pomnik Grunwaldzki, ustawiony nie-

korzystnie dla siebie i dla miasta � na wza-
jemne niedopasowanie pomnika i placu
Matejki narzeka³ ju¿ W. Ekielski w roku po-
wstania pomnika (patrz �Architekt� 11/
1910), tyle ¿e �winê� widzia³ raczej po stro-
nie placu. Gdy pomnik po II wojnie rekon-
struowano, powsta³a znakomita koncepcja
postawienia go bokiem, u wylotu ul. Pade-
rewskiego, z równoczesn¹ przebudow¹
placu. Nic z tego nie wysz³o, zwyciê¿y³o przy-
zwyczajenie (i dziecinny w swojej dos³ow-
no�ci sprzeciw woli Hitlera!).

Drugim przyk³adem jest pomnik Wys-
piañskiego, który nie tak dawno wci�niêto �na
si³ê� na koniec placyku (parkingu!) przed
Muzeum Narodowym, zaprzepaszczaj¹c jego
walory, poniewa¿ powinien byæ usytuowany
centralnie (abstrahuj¹c od jego warto�ci rze�-
biarskiej). Nie spe³nia on wiêc swojej roli w
sposób w³a�ciwy. A przecie¿ jest na terenie
Krakowa sporo miejsc  odpowiednich dla
pomników, wrêcz domagaj¹cych siê takich
akcentów, by rozbiæ �nijako�æ�.

5. Dlatego proponujemy, by ubogacenie
tego miasta rozpocz¹æ od dowarto�cio-
wania owej strefy po�redniej: na zewn¹trz
Plant, tak daleko, jak siêga zabudowa
o charakterze tradycyjnym. To i tak bêdzie
du¿o, bo jak siê rzek³o, obszar to nader ubo-
gi w akcenty architektoniczno-rze�biarskie.
Oto wiêc nasze sugestie co do lokalizacji
pomnika Banacha:
A. ul. Pi³sudskiego, na skwerze dziel¹cym
dwie jezdnie ul. Retoryka;
B. skwer na ul. Biskupiej, na wysoko�ci wy-
lotu ul. Asnyka;
C. skwer przy Wy¿szej Szkole Pedagogicz-
nej, przy naro¿niku ulic Królewskiej i Smo-
luchowskiego.

A przy okazji: widzimy jeszcze kilka dal-
szych lokalizacji, ale mo¿e dla innych po-
mników? (co nie znaczy, ¿e namawiamy do
ich mno¿enia � s¹ dzi� sprawy pilniejsze).
Na przyk³ad:
� na placu Kossaka (dla Kossaków?)
� na placu Sikorskiego (dla Sikorskiego?)
� skwerek u zbiegu ulic Basztowej, Asnyka
i Garbarskiej (przywróciæ pomnik dawniej
tu stoj¹cy?)
� na placu Axentowicza (mo¿e tam przenie�æ
pomnik Wyspiañskiego � obok jest ulica
Wyspiañskiego, a pomnik by³by ogl¹dany
wokó³, tak jak zosta³ skomponowany?);
� plac Inwalidów (mo¿e tam pomnik Pi³-
sudskiego, w powi¹zaniu sytuacyjnym z
Parkiem Krakowskim?)
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� skwer przed Akademi¹ Rolnicz¹, na rogu
al. Mickiewicza i ul. Ingardena
� skwer przy Mo�cie Dêbnickim, po prawej
stronie, przy ul. Ko�ciuszki.

Znalaz³oby siê takich miejsc o wiele
wiêcej. Nie zapominajmy o Podgórzu � czy
nie nale¿a³oby tam postawiæ pomnika pre-
zydenta Juliusza Lea, który obok licznych
zas³ug dla Krakowa, mia³ i tê, ¿e scali³ z
nim odrêbne wcze�niej miasto Podgórze?

Andrzej Chlipalski

Notatki

u W³adze szwajcarskie przekaza³y pol-
skiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
listê nazwisk nie¿yj¹cych ¯ydów � nie-
gdy� obywateli polskich, w³a�cicieli kont w
szwajcarskich bankach. Znajdujemy tam
m.in. osoby z Ma³opolski Wschodniej: Bru-
no Blumenfeld (Lwów), Marceli Buber
(Lwów), Salomea Gartenberg (Drohobycz),
Ludwika Leiner (Lwów), Filip Liebermann
(Stanis³awów), Herta Mayer-Thiel (Lwów),
Michael Salpeter (Lwów), Nuchim Schwarz-
wald (Lwów), Max Sperber (Lwów).

u Czytelnicy pamiêtaj¹ zapewne z CL 3/
96 notatkê o artykule niejakiej Boguckiej
(w Gazecie Wyborczej), która win¹ za \de-
wastowanie niemieckich cmentarzy obar-
cza³a �ludno�æ przesiedlon¹ ze Wscho-
du�. Replikowa³ jej jednak  autor listu do
redakcji GW, a ponadto przytoczyli�my wy-
powied� ks. biskupa Nossola (te¿ z GW) o
tamtych czasach. Teraz chcieliby�my do-
rzuciæ fragment artyku³u Ma³gorzaty Ruch-
niewicz, zamieszczonego w Tygodniku Po-
wszechnym 3/97, p.t. �Oni te¿ p³akali�. Au-
torka opisuje okres, gdy na Ziemie Zacho-
dnie przyjechali ju¿ wysiedleñcy ze Wscho-
du i �pionierzy� z Polski centralnej, spoty-
kaj¹c tam jeszcze nie wysiedlonych Niem-
ców. Cytuje wypowied� �wiadka:

�Jak Polacy z Pucharowa Górnego za-
reagowali na wyjazd Niemców? Ró¿nie.
Byli tacy, zw³aszcza ci z Kieleckiego i Rze-
szowskiego, którzy nie kryli swego zado-
wolenia (...). Inni, a tych by³o najwiêcej,
przyjêli to obojêtnie. Wreszcie byli i tacy,
którzy widz¹c Niemców opuszczaj¹cych
Pucharowo Górne smucili siê, bowiem pry-
s³a ich nadzieja na powrót w ojczyste stro-
ny [...]�.

I dalej autorka wyja�nia:

Dlaczego przesiedleñcy z kresów i re-
patrianci z ZSRR potrafili nawi¹zaæ przy-
najmniej neutralne stosunki z Niemcami?
Mo¿na wymieniæ kilka przyczyn. Najwa¿-
niejsz¹, akcentowan¹ w prawie wszystkich
relacjach, by³o poczucie podobieñstwa lo-
sów: przymusowego opuszczenia domu,
stron rodzinnych, utraty maj¹tku, czego
Polacy do�wiadczyli wcze�niej: �A gdy siê
ju¿ ze swoj¹ wiosk¹ ¿egnali, to jak my,
ko�cio³a drzwi ca³owali� [...]. Nastêpna przy-
czyna ma charakter moralny. Ci Niemcy,
których napotkali polscy przybysze, by³y
to kobiety z dzieæmi, starcy, ludzie ogra-
bieni, zastraszeni i czêsto a¿ za bardzo
pokorni (co irytowa³o niektórych Polaków).
Nie przypominali dumnych i okrutnych
�nadludzi� z lat wojny. Byli zwyk³ymi,
skrzywdzonymi lud�mi, raczej ofiarami
wojny ni¿ jej sprawcami [...].

Taka w³a�nie by³a postawa ludzi ze
Wschodu.

Ale na marginesie: to ju¿ który� z kolei
artyku³ w TP o krzywdach Niemców. A kiedy
przeczytamy na tych samych ³amach o tym,
co prze¿yli Polacy w Ma³opolsce Wscho-
dniej i na Wo³yniu przez kilka lat przed wy-
siedleniem i w trakcie wysiedlania?

u I na ten sam temat: dwie instytucje nie-
mieckie i O�rodek KARTA w Warszawie
og³osi³y konkurs p.t. �Wypêdzenie ze
Wschodu (1939�1945) � we wspomnie-
niach Polaków, Niemców i innych wydzie-
dziczonych�. Prace ma oceniaæ jury polsko-
niemieckie. Do konkursu zaproszono wszy-
stkich tych w Polsce i w Niemczech, którzy
bezpo�rednio prze¿yli wypêdzenie lub za-
pisz¹ je na podstawie opowie�ci swoich bli-
skich. Przez wypêdzenie nale¿y tu rozu-
mieæ ka¿dy rodzaj przymusu, który dopro-
wadzi³ do utraty �ma³ej ojczyzny�.

Nie jest jasne, czy bêd¹ uwzglêdniane
równie¿ prace dotycz¹ce wypêdzenia z na-
szych Ziem Wschodnich, nie wspomniano
o tym s³owem. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e
niemieckich wspó³organizatorów interesu-
je styk niemiecko-polski. A stronê polsk¹?
Szkoda, ¿e polskie instytucje tak ma³o
troszcz¹ siê o dokumentacjê cierpieñ na-
szych rodaków na Ziemiach Wschodnich
w ci¹gu ca³ej II wojny i po niej. Jest ¿enuj¹-
ce, ¿e w Polsce nast¹pi³o odwrócenie pro-
porcji w eksponowaniu Akcji �Wis³a� wo-
bec dramatu rzezi ludno�ci polskiej z r¹k
nacjonalistów UPA, g³ównie na Wo³yniu i
Podolu, a tak¿e skutków tych wydarzeñ.
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u W numerze 3�4/96 naszego pisma do-
nosili�my o budowie autostrady trans-
europejskiej, której fragmentem jest odci-
nek biegn¹cy przez Polskê � do Lwowa.
Obecnie dowiadujemy siê o sporach co do
trasy autostrady. W³adze przemyskie �
z uwagi na interesy tego miasta � chcia³y-
by j¹ widzieæ blisko Przemy�la, a przej�cie
przez obecn¹ granicê jak dotychczas, przez
Medykê. Tymczasem zaawansowana jest
po obu stronach granicy inna trasa � o 40
km na pó³noc od Przemy�la, przez Kor-
czow¹ (na terenie RP) i Krakowiec. Po tam-
tej stronie Niemcy buduj¹ szosê ekspre-
sow¹ miêdzy Krakowcem a Lwowem, i wi-
docznie tê trasê chciano by widzieæ jako
przysz³¹ autostradê. By³aby ona niew¹tpli-
wie krótsza, ale Przemy�l walczy!

u W lutym br. zmar³ w Krakowie Tadeusz
Chlipalski, profesor Politechnik �l¹skiej
i Krakowskiej (ogrzewnictwo, klimatyzacja).
Urodzi³ siê w 1904 r. w Delatynie na Hucul-
szczy�nie, ukoñczy³ Politechnikê Lwowsk¹.
Jako 16-latek bra³ udzia³ w wojnie z bolsze-
wikami 1920 r. W latach miêdzywojennych
by³ wspó³twórc¹ szybownictwa polskiego,
za³o¿ycielem o�rodka szybowcowego w Go-
leszowie k. Bielska (zaproszony na 60-lecie
jego za³o¿enia, w wieku 90 lat pilotowa³ sa-
molot). W latach 1950. wspó³projektowa³
polsk¹ bazê polarn¹ na Spitsbergenie.

u Z koñcem marca zmar³ ostatni z osia-
d³ych po II wojnie w Krakowie Obroñców
Lwowa 1918 r. mgr in¿. Roman Asler, prze-
¿ywszy 94 lata. Szersze wspomnienie o
Nim zamie�cimy w 4. numerze naszego
kwartalnika.

u 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy artystycz-
nej obchodzi³ w styczniu znany re¿yser filmo-
wy Jerzy Kawalerowicz. Urodzi³ siê w 1922
r. w Gwo�d�cu na Pokuciu i tam jako dziecko
�po³kn¹³ teatralnego bakcyla� podczas ama-
torskich przedstawieñ w budynku �Soko³a�
(jego ojciec by³ cz³onkiem tego Towarzystwa).
Po II wojnie znalaz³ siê w Krakowie, tu roz-
pocz¹³ studia na ASP, ale poci¹gn¹³ go �wiat
filmu. Pamiêtamy z jego twórczo�ci �Fara-
ona�, �Matkê Joannê od Anio³ów�, a tak¿e �Au-
steriê� � film oparty na ksi¹¿ce J.Stryjkow-
skiego o ma³omiasteczkowym �rodowisku
¯ydów we Wschodniej Ma³opolsce.

u Znakomity filozof-tomista i historyk filo-
zofii, uwa¿any za najwybitniejszego dzi� in-
telektualistê katolickiego, prof. Stefan
Swie¿awski, obchodzi swoje 90. urodziny.
Jego uczniem na KUL by³ ks. Karol Wojty-
³a. Prof. Swie¿awski bu³ jedynym polskim
�wieckim audytorem na Soborze Watykañ-
skim II (z nominacji Paw³a VI).

Korzenie Profesora tkwi¹ w Ma³opolsce
Wschodniej, a studiami na UJK (u prof.

Twardowskiego) i prac¹ do II wojny by³ zwi¹-
zany ze Lwowem. O Stefanie Swie¿awskim
pisali�my ju¿ w CL 1/96 (str. 32).
u S³awny pisarz Stanis³aw Lem zosta³ Ho-
norowym Obywatelem Miasta Krakowa. We
wrze�niu ub.roku odebra³ na Zamku Wa-
welskim Order Or³a Bia³ego, przyznany mu
przez Prezydenta RP w 75-lecie urodzin.
Lem urodzi³ siê we Lwowie w 1921 r. Tam
rozpocz¹³ studia medyczne, ukoñczone
w Krakowie. Oprócz licznych i znanych na
ca³ym �wiecie ksi¹¿ek, napisa³ wspomnie-
nia z lat lwowskich, pt. �Wysoki Zamek� (wyd.
MON Warszawa, 1965 i WL Kraków, 1975).
Lem przy ka¿dej okazji podkre�la swoje przy-
wi¹zanie do rodzinnego miasta.

u Krakowski �Dziennik Polski� kontynuu-
je swoje wywiady, o których pisali�my w
CL 4/96. W nrze 291 z ub.roku ukaza³a siê
rozmowa z Juliuszem Wolskim, potom-
kiem znanej wschodnioma³opolskiej rodzi-
ny nafciarzy (jest wnukiem Wac³awa i poet-
ki Maryli Wolskich). Uczêszcza³ do szko³y
�w. Marii Magdaleny, mieszka³ w bursie
Abrahamowiczów. Po II wojnie osiad³ w Kra-
kowie, studiowa³ rolnictwo, ale zwi¹za³ siê
z teatrem, jako aktor w �Grotesce�, re¿yser,
t³umacz i dramaturg.
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u W tym roku przypada dwusetna roczni-
ca urodzin wybitnego pisarza polskiego,
Józefa Korzeniowskiego (ale nie Conra-
da-Korzeniowskiego), urodzonego w roku
1797 pod Brodami. W zwi¹zku z tym roz-
proszeni brodzianie (patrz artyku³ dr S. Va-
lis-Schyleny w poprzednim numerze CL)
staraj¹ siê o wzniesienie jego pomnika,
bêd¹cego kopi¹ dawnego, zburzonego
przez okupantów w Brodach. Nowy pomnik
ma stan¹æ w Brzegu. Zabiega o to brzeski
brodzianin, p. Zbigniew Grata, prezes tam-
tejszego oddzia³u TMLiKPW.

u Amerykañski milioner, mecenas sztuki
i filantrop Seweryn Aszkenazy, za³o¿y³
w Polsce agencjê talentów p.n. Creative
Menagement Corporation. Jej celem jest
pomoc artystom poprzez szukanie cieka-
wych anga¿y, pomoc w kontaktach z me-
diami i promocji, za³atwianie spraw praw
autorskich itp. Ca³ym sztabem fachowców
kieruje Maciej Or³o�, znany z TV.

Seweryn Aszkenazy pochodzi z Tarno-
pola, z kulturalnej rodziny kupieckiej. Z Pol-
ski wyjecha³ w 1946 r.

GEOFIZYKA W
KRAKOWIE I WE LWOWIE

Prof. dr Jerzy Kowalczuk, geofizyk z kra-
kowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (lecz
lwowianin z urodzenia i poczucia) omawia
w dwóch naukowych pismach technicznych
w¹tki z historii polskiej geofizyki. Pierwsze,
to czasopismo Technika Naftowa i Gazow-
nicza (wydawane w Krakowie) nr 2/96, gdzie
znajdujemy artyku³ p.t. �Rozwój nauk geofi-
zycznych w Polsce w dwudziestoleciu miê-
dzywojennym�, drugie: Publications of the
Institute of Geophysics, Polish Academy of
Sciences (W-wa 1996), a w nim artyku³ �Uni-
wersytet Jagielloñski i Politechnika Lwow-
ska � wspó³dzia³anie w dziedzinie nauk o
Ziemi�.

Dowiadujemy siê tam, ¿e pierwsza
w Polsce i na �wiecie katedra geofizyki zo-
sta³a za³o¿ona w Krakowie w r.1895 przez
prof. Maurycego Piusa Rudzkiego, zarazem

autora fundamentalnych dzie³ w zakresie
tej dyscypliny naukowej1.

Dowiadujemy siê dalej, ¿e na Politech-
nice Lwowskiej w r.1909 za³o¿ono Katedrê
Astronomii Sferycznej i Geofizyki Wy¿szej
oraz Obserwatorium Sejsmologiczne, a jej
kierownikiem zosta³ dotychczasowy profe-
sor II Katedry Miernictwa i kierownik Ob-
serwatorium Astronomiczno-Meteorolo-
gicznego Politechniki Lwowskiej, Lucjan
Kazimierz Grabowski (1871�1941, rodem
z Tarnowa, zmar³ we Lwowie, spocz¹³ na
Cmentarzu £yczakowskim).

W 1920 r. na UJK zorganizowano Insty-
tut Geofizyki i Meteorologii � jego kierowni-
kiem zosta³ s³ynny badacz i podró¿nik, prof.
Henryk Arctowski. W 1932 r. powsta³o w Ja-
nowie pod Lwowem Obserwatorium Ma-
gnetyczne, kierowane przez ówczesnego
doktora, Henryka Orkisza (po II wojnie pro-
fesora AGH w Krakowie). W 1919 r. powo-
³ano we Lwowie Pañstwowy Instytut Mete-
orologiczny, który podj¹³ systematyczne ba-
dania nad klimatem Polski.

Oczywi�cie w innych miastach (Warsza-
wie, Wilnie, Krakowie) powsta³y w 20-leciu
dalsze placówki naukowe, zwi¹zane z ge-
ofizyk¹, ale równocze�nie rozpoczêto two-
rzyæ jednostki, w których wykorzystywano
metody geofizyczne do celów praktycznych,
w tym dla poszukiwañ naftowych. I tak np.
Spó³ka Akcyjna �Pionier� utworzy³a we Lwo-
wie w 1934 r. �Pionierski Instytut Geofizyki
Stosowanej� (wyposa¿ony jako pierwszy
w Polsce w aparaturê sejsmiczn¹). Celem
tych jednostek by³o poszukiwanie nowych
z³ó¿ ropy i gazu, w zwi¹zku z opanowaniem
dotychczasowego wydobycia przez kapita³
zagraniczny (ponad 80%), nie zaintereso-
wany w rozszerzaniu w Polsce tej ga³êzi
produkcji. Poszukiwaniami objêto ca³e Pod-
karpacie.

Autor  opisuje ró¿ne metody poszuki-
wañ i ich wyniki, a tak¿e prezentuje czo³o-
we nazwiska fachowców tej dziedziny, zwi¹-
zanych g³ównie z Politechnik¹ Lwowsk¹.

Red.
���������
1 Geofizyka � fizyka Ziemi, nauka badaj¹ca fi-
zyczne w³asno�ci Ziemi i jej otoczenia. Do geo-
fizyki ogólnej nale¿¹ takie zagadnienia, jak ma-
gnetyzm ziemski, geotermika, hydrologia, sej-
smologia, meteorologia (czyli fizyka atmosfery),
badania jonosfery, badania kosmiczne i td. Geo-
fizyka stosowana zajmuje siê m.in. poszukiwa-
niem z³ó¿ surowców, pos³uguj¹c siê metodami
w³a�ciwymi dla tej dyscypliny.

KULTURA
NAUKA
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HISTORIA POLSKIEJ
NAFTY

Oficyna wydawnicza przy Muzeum Regio-
nalnym w Brzozowie zrealizowa³a niedawno na
zlecenie krakowskiego Stowarzyszenia In¿ynie-
rów i Techników Przemys³u Naftowego i Gazow-
niczego, d³ugo oczekiwan¹ ksi¹¿kê (czy raczej
ksiêgê � 1364 strony!) � pracê zbiorow¹ pod re-
dakcj¹ prof.dra Ryszarda Wolwowicza pt. �Hi-
storia polskiego przemys³u naftowego� (Brzo-
zów-Kraków, 1995). Dwa obszerne tomy zosta-
³y wype³nione materia³ami, obejmuj¹cymi okres od
po³owy XIX w. do lat osiemdziesi¹tych bie¿¹ce-
go stulecia. Przez karty ksi¹¿ki przewijaj¹ siê
dzieje górnictwa nafty i gazu, przeróbki ropy w
rafineriach, wydobywania i przesy³u gazu ziem-
nego, dystrybucji paliw p³ynnych, budowy ma-
szyn, narzêdzi i sprzêtu wiertniczego, a tak¿e �
w drugim tomie � dziedzin towarzysz¹cych pro-
cesowi poszukiwañ i eksploatacji z³ó¿: kszta³ce-
nia kadr, badañ naukowych, spraw organizacyj-
nych i spo³ecznych. Nie pominiêto zrywów pa-
triotycznych ludzi nafty.

Z ca³ego zbioru opisów, rycin, indeksów
osób i nazw geograficznych uzewnêtrznia siê
uparcie piêkno ziemi, na której tworzy³a siê hi-
storia nafty. T³em jest bowiem Podkarpacie: ca³y
pó³nocny stok Karpat z wszystkimi swoimi skar-
bami natury. Obszar historyczny rozpoczyna siê
od okolic Gorlic, Jas³a, Krosna, Sanoka, i ci¹gnie
siê dalej, na wschód od Sanu. S¹ to pola nafto-
we Borys³awia, Doliny, Rypnego, Nieby³owa, Bit-
kowa, Nadwórnej. Tam te¿ pracowa³y polskie
rafinerie: w Drohobyczu, Dere¿ycach, Hubi-
czach, Stryju, Bolechowie, Stanis³awowie i in-
nych. Tre�æ ksi¹¿ki jest zatem przeplatana wielk¹
liczb¹ nazw miast i wsi, drogich sercu ka¿dego
cz³owieka z Kresów, i choæby z tego wzglêdu
zas³uguje na uwagê. Nie bez znaczenia jest
równie¿ fakt, ¿e Lwów by³ d³ugo centrum za-
rz¹dzania i wspierania nauk¹ polskiej nafty. Po
roku 1945 rolê tê przej¹³ Kraków, Jest to jesz-
cze jeden drobny, ale istotny szczegó³, ³¹cz¹cy
te historyczne polskie grody.     Ry-
szard Wolwowicz

TECHNICZNE
LEOPOLITANA

Lwowsko-krakowskie dzieje �Czasopisma
Technicznego� przedstawia nam jego naczelny
redaktor, prof. Bronis³aw Kopyciñski, w tym nu-
merze CL. Obecne wydawnictwo zosta³o pod-
jête na nowo w 1995 r. � dot¹d ukaza³o siê 6
podwójnych numerów (w zasadzie ma byæ mie-
siêcznikiem). Pismo nawi¹zuje do wcze�niej-
szych okresów swojej historii, do�æ zreszt¹
burzliwej (w naszej stronie �wiata nawet apo-
lityczny periodyk techniczny nie mo¿e ¿yæ spo-
kojnie), rozpoczêtej w r.1880, z czego 48 lat
przypad³o na Lwów, 25 na Kraków, a przez 44
lata nie by³o go wcale.

Pisze o tym Redakcja w nrze 1�2 (1995). W
tym samym numerze dr hab. Zbys³aw Pop³aw-
ski publikuje artyku³ �Co nam da³a Politechnika
Lwowska. Próba oceny z okazji jubileuszu 150-
lecia�.

W nrze 5�6 (1996) przedstawiono ¿yciorys
in¿. Jerzego Tokarskiego (1890�1980), wielo-
letniego, zas³u¿onego pracownika (i wicedyrek-
tora) krakowskich Wodoci¹gów Miejskich, wy-
k³adowcy na AGH i Politechnice Krakowskiej.
Pochodzi³ ze Stanis³awowa, studia ukoñczy³ na
Politechnice Lwowskiej.

Nr 7�8 (1996) w du¿ej czê�ci jest po�wiê-
cony górnictwu i przemys³owi naftowemu. Mgr
in¿. K.A. Fugiel podaje ¿yciorysy wybitnych
naftowców, zwi¹zanych g³ównie z Ma³opolsk¹
Wschodni¹: Ignacego £ukasiewicza, Stanis³a-
wa Szczepanowskiego oraz Felicjana i W³odzi-
mierza £odziñskich. Ten sam autor omawia wy-
stawê pn. �Niezapomniane zag³êbia naftowe�,
które w trzech kolejnych ekspozycjach � urz¹-
dzonych w Krakowie wspólnie przez Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Kra-
kowskie Towarzystwo Fotograficzne � przed-
stawia³y m.in. zdjêcia z Borys³awia, Bitkowa,
Drohobycza i wielu innych miejscowo�ci oraz
obiektów, wydarzeñ, postaci i dokumentów,
zwi¹zanych z wschodnioma³opolskim zag³êbiem
naftowym. Po prezentacji w Krakowie i innych
miastach, wystawa zostanie na sta³e zainstalo-

Apel z S¹dowej Wiszni
Towarzystwo Kultury Polskiej w S¹dowej Wiszni planuje wydanie ksi¹¿eczki o tej

starej i sympatycznej miejscowo�ci. W zwi¹zku z tym zwraca siê z apelem o pomoc w
zebraniu materia³ów � zarówno z dawnych dziejów, jak i historii z czasów przed II wojn¹
�wiatow¹. Poszukuj¹ dawnych mieszkañców S¹dowej Wiszni, chcieliby poznaæ ich
dalsze losy.

Materia³y mo¿na nadsy³aæ do naszej redakcji, a my przeka¿emy prezesowi oddzia³u
TKPZL w S¹dowej Wiszni, pani Halinie Wójcickiej.

Z góry dziêkujemy za pomoc!
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wana w Muzeum Przemys³u Naftowego w Bó-
brce k. Krosna.

W tym samym numerze dr in¿. E. Jawor
omawia historiê polskiego górnictwa naftowe-
go, informuj¹c m.in. ¿e apogeum wydobycia
nafty na ziemiach polskich wi¹za³o siê z odkry-
ciem z³ó¿ borys³awskich. W r. 1909 osi¹gniêto
najwy¿sze wydobycie w historii górnictwa naf-
towego w Polsce: ponad 2 miliony ton. Na ko-
niec znakomity historyk polskiej nafty, dr Win-
centy Paw³owski omawia koncern �Ma³opolska�,
którego siedzib¹ by³ Lwów (biura mieli na pl.
Mariackim i ul. Batorego). Koncern posiada³ po-
nad 900 odwiertów, produkuj¹cych ropê naf-
tow¹, oraz 54 � gazu ziemnego. Dysponowa³
czterema czynnymi rafineriami (wcze�niej by³o
ich 8, lecz produkcja z racji wyczerpywania siê
z³ó¿ spada³a): w Jedliczu, Trzebini, Gliniku Ma-
riampolskim i Drohobyczu.

W nrach 11�12 i 13�15 (1996) znajdujemy
omówienia ksi¹¿ek Z. Pop³awskiego: wydanych
w 1992 r. �Dziejach Politechniki Lwowskiej�, oraz
drugiej, dopiero z³o¿onej do druku, o katedrach i
nauczycielach akademickich PL.

A.Ch.

W KRAKOWSKIM
MUZEUM NARODOWYM

W nowym gmachu Muzeum Narodowego
przy B³oniach czynne by³y w styczniu�lutym
dwie interesuj¹ce wystawy, bogate w leopoli-
tana.

�S³awne bitwy orê¿a polskiego� � wy-
stawa, której autorem by³ prof. Zdzis³aw ¯y-
gulski jr. (sam znakomity leopolitanus � patrz
notka biograficzna w CL 1/96) objê³a kilkadzie-
si¹t p³ócien z ró¿nych epok, a dotycz¹cych bi-
tew z okresu 700 lat. Obrazy wypo¿yczono
z niemal 40 muzeów, bibliotek i archiwów pol-
skich � w tym z dwóch muzeów lwowskich �
oraz z jednego z francuskich zamków. W�ród
wystawionych obrazów, kilka powsta³o w pra-
cowniach lwowskich malarzy.

Miêdzy wypo¿yczonymi ze Lwowa jest p³ót-
no wymiarowo najwiêksze (ok.10x5 m): Bitwa
pod Grunwaldem, pêdzla Tadeusza Popiela
i Zygmunta Rozwadowskiego. Znalaz³ siê ten
obraz we Lwowie ca³kiem przypadkowo � na
pocz¹tku II wojny, wyewakuowany z Krakowa
na Wschód, i tam pozosta³. Ostatnio, zbiegiem
okoliczno�ci zosta³ �odkryty� przez prof. ̄ ygul-
skiego we lwowskich magazynach muzealnych.
Ze Lwowa przyjecha³ te¿ piêkny obraz olejny o
charakterze mapy, zatytu³owany (po ³acinie):
Teatr zwyciêstwa odniesionego nad Turkami

i Tatarami pod Chocimiem R.P. 1673. � niezna-
nego artysty z XVII w.

Niestety nie uda³o siê sprowadziæ ¿adnego
z czterech ogromnych obrazów, pochodz¹cych
z kolegiaty w ¯ó³kwi, a obecnie przechowywa-
nych w Olesku. S¹ to bitwy: pod Chocimiem,
K³uszynem, Wiedniem i Parkanami.

Z lwowskich artystów na wystawie repre-
zentowany by³ bogato, bo a¿ czterema obraza-
mi, Kazimierz Sichulski. Trzy z nich tworz¹
wspóln¹ kompozycjê: Szwedzi pod klasztorem
w Czêstochowie (obecnie w muzeum opolskim),
za� czwarty to �mieræ ks. Henryka Pobo¿ne-
go pod Legnic¹ (obecnie w Legnicy).

Dobrze widoczna by³a na wystawie, w jej
czê�ci pt. �Bitwy nowe�, obecno�æ dzie³ Stani-
s³awa Kaczor-Batowskiego. W oczy rzuca³a siê
przede wszystkim wielkich rozmiarów Bitwa pod
Zadwórzem. Obraz ten przetrwa³ czasy komu-
ny zrolowany, ukryty i � zapomniany (nie móg³
figurowaæ w inwentarzach). Jest w³asno�ci¹
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a prof.
¯ygulski rozpozna³ go w magazynach muzeal-
nych.

Drugi obraz Batowskiego to czê�æ central-
na tryptyku, przedstawiaj¹cego Józefa Pi³sud-
skiego wkraczaj¹cego do Kielc w sierpniu
1914 r. (z muzeum w Kielcach). Nie zachowa³y
siê niestety boczne sceny.

Artur Grottger by³ reprezentowany dwoma
przedstawieniami bitew powstañczych 1863 r.:
Bitwa z cyklu �Polonia� i Bój z cyklu �Lituania�
(oba z Krakowa).

Do leopolitanów zaliczyæ mo¿na tak¿e plani-
metryczn¹ rycinê Obrona Trembowli 1675 r.
Romeyna de Hooghe (z Poznania), a tak¿e tzw.

Rudolf Bernt (1844�1914): Ko�ció³ Bernardynów we Lwowie.
Repr. wg katalogu wystawy �Galicja w obrazach�
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Ma³¹ panoramê Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Obraz ten � szkic do w³a�ciwej Panoramy Ra-
c³awickiej � sk³adaj¹cy siê z trzech czê�ci, jest
w³asno�ci¹ rodziny ks.Sapiehów, lecz zdepono-
wany w krakowskim Muzeum Narodowym.

�Galicja w obrazach � z kolekcji Nastêp-
cy Tronu Arcyksiêcia Rudolfa� to wystawa
przygotowana w Wiedniu i wcze�niej pokazana
we Lwowie. S¹ to dotycz¹ce Galicji materia³y,
sporz¹dzone do wielotomowego wydawnictwa
p.t. Monarchia Austro-Wêgierska w s³owach
i obrazach, z inicjatywy arcyksiêcia (tego sa-
mego, który w 1889 r. zmar³ tragicznie w Meyer-
lingu). Ca³o�æ liczy³a 24 tomy, wydane w l. 1886�
1901, a Galicja znalaz³a siê w tomie 14 (1898 r.).

Wystawa objê³a wiêc orygina³y ilustracji,
przechowywane w zbiorach Austriackiej Bi-
blioteki Narodowej we Wiedniu. S¹ to rysunki
tuszem, o³ówkiem i akwarele oraz szkice olejne
(grisaille), ujête w 3 grupach tematycznych:
pejza¿ i architektura, typy ludowe oraz ¿ycie
codzienne, wykonane przez 14 polskich i 6 au-
striackich artystów.

W�ród 127 pozycji � 56 dotyczy³o Lwowa
i wschodniej Ma³opolski, pozosta³e � Krakowa
oraz Ma³opolski zachodniej i �rodkowej. Znala-
z³y siê tam zabytki i gmachy Lwowa, zamki i mia-
steczka (Tarnopol, Trembowla, Czortków), kra-
jobrazy Dniestru i wschodnich Karpat, budow-
nictwo i typy ludowe (w tym m.in. Hucu³ów,
¯ydów, Ormian i niemieckich kolonistów z En-
gelsberg k.Doliny) itd. Obrazki te malowali: Ta-
deusz Rybkowski, Juliusz Zuber, Julian Makare-
wicz, Julian Fa³at, Rudolf Bernt, Teodor Axento-
wicz, Zygmunt Ajdukiewicz, Kazimierz Pochwal-
ski, Wilhelm Hecht, Hugo Charlemont, Julian Za-
chariewicz, Friedrich Ohmann, Roman Kocha-
nowski i Karol Jêczmieniowski.

Wystawê wzbogacono o stroje ludowe,
przedmioty sztuki ludowej (obrazki, ceramika,
tkaniny) oraz domowy sprzêt, pochodz¹ce
z krakowskiego Muzeum Etnograficznego.

Obie wystawy by³y niezwykle ciekawe i gro-
madzi³y t³umy zwiedzaj¹cych.

Stefan S. £ukowski

CZWARTY TOM
O NASZYCH KO�CIO£ACH

Ukaza³ siê ju¿ IV tom, po�wiêcony dokumenta-
cji ko�cio³ów i klasztorów rzymskokatolickich daw-
nego �województwa ruskiego�, w ramach serii
�Materia³ów do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach
Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej�. Wydawc¹
jest, jak poprzednio, Miêdzynarodowe Centrum Kul-
tury w Krakowie (1996).

Nowy tom, najobszerniejszy z dotychczaso-
wych (210 stron tekstu i 400 ilustracji!), opisuje 10
ko�cio³ów w ró¿nych rejonach Ma³opolski
Wschodniej: w Bia³ym Kamieniu, Gwo�d�cu (z
klasztorem bernardynów), w Kulikowie, Mikuliñ-
cach (z klasztorem misjonarzy), w Milatynie No-
wym (z domem zakonnym), w Monasterzyskach,
Nadwórnej, Ni¿ankowicach, Podhajcach i Winni-
kach. Warto zwróciæ uwagê, ¿e gotycki ko�ció³ w
Ni¿ankowicach by³ dla autorów swego rodzaju
odkryciem. Spo�ród wymienionych, najbardziej
zagro¿ony zag³ad¹ jest wielki i niezwyk³y ko�ció³
w Podhajcach, wzniesiony w XVII w. w stylu go-
tyckim!

Omawiany tom jest pierwszym, którego opra-
cowanie zosta³o sfinansowane z funduszu, przy-
znanego przez Komitet Badañ Naukowych. W
przygotowaniu jest tom V, po�wiêcony dekanato-
wi samborskiemu, oraz VI i VII: dekanaty droho-
bycki, mo�ciski i rudecki.

Wydane dot¹d 4 tomy obejmuj¹ ³¹cznie 38 ko-
�cio³ów, co stanowi circa 10% obiektów wyma-
gaj¹cych ujêcia w tej gigantycznej pracy, trzeba
siê wiêc liczyæ z oko³o 40 tomami dla samej Ma³o-
polski Wschodniej. Inwentaryzacj¹ objêto ju¿ 90%
obiektów.

W trakcie promocji IV tomu (28 I 1997) wyst¹-
pili profesorowie Jan Ostrowski (redaktor nauko-
wy serii) i Jacek Purchla (dyrektor krakowskiego
MCK), którzy zwrócili uwagê, ¿e efektem tej bez-

Rzut ko�cio³a parafialnego w Nadwórnej. Do ko-
�cio³a z prze³omu XVI i XVII w. dobudowano w la-
tach 1930. prostopadle nowy ko�ció³ (lwowski ar-
chitekt Wawrzyniec Dayczak).

Do pracy naukowej potrzebne jest przedwo-
jenne zdjêcie ko�cio³a pojezuickiego w Poryc-
ku k. £ucka na Wo³yniu (cenny architektonicz-
nie ko�ció³ zosta³ zburzony przez sowieckie-
go okupanta). Ewentualnego posiadacza ta-
kiego zdjêcia uprasza siê o wiadomo�æ (cho-
dzi o zreprodukowanie): mgr Andrzej Betlej,
Instytut Historii Sztuki UJ, 31-001 Kraków, ul.
Grodzka 53, tel. 22 94 62  albo domowy: 12 25
46.
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precedensowej pracy badawczej bêdzie posze-
rzenie naszej wiedzy o polskiej architekturze i sztu-
ce w ogóle, a nawet zmiana niektórych pogl¹dów.

Przypominamy na koñcu, ¿e o tej niezwyk³ej
pracy, wykonywanej w Krakowie (a tak¿e o zwi¹-
zanych z tym tematem sesjach naukowych) pisa-
li�my w numerach naszego kwartalnika: 1 i 3�4/
95 oraz 1, 2 i 4/96.

Stanis³aw Sochaniewicz

Nowe ksi¹¿ki

Oto kolejne LEOPOLITANA, jakie otrzymali-
�my w obfitym roku 1996.

& Lwowianin Lucjan Wulecki napisa³, a �Su-
dety� we Wroc³awiu wyda³y broszurkê �Ko�ció³
�w. Antoniego we Lwowie. Zarys historii i opis�.
Jest to pierwsza monografia tej franciszkañskiej
�wi¹tyni.

W czê�ci historycznej autor przypomina dzie-
je franciszkanów we Lwowie, a s¹ to sprawy
bardzo ciekawe. Przybyli tam pod koniec w³adz-
twa ruskiego na tej piastowskiej ziemi, za pano-
wania ksiêcia Jerzego, czyli Boles³awa Troj-
denowicza z Piastów mazowieckich. W 1372
roku, a wiêc ju¿ w kazimierzowskich czasach,
dostali teren w obrêbie murów miejskich, obok
Niskiego Zamku i wystawili tam klasztor i gotycki
ko�ció³ pw. �w. Krzy¿a. Po I rozbiorze Austriacy
skasowali konwent, klasztor zamienili na szko³ê,

a ko�ció³ sprzedali przedsiêbiorcy teatralnemu H.F.
Bulli, który go przebudowa³ na pierwszy sta³y
teatr we Lwowie (pisa³a o tym obszernie A.Mar-
sza³ek w CL 4/96). W czasie Wiosny Ludów w
1848 r. ko�ció³ zosta³ zbombardowany i rozebra-
ny. Na tym miejscu stoi dzi� przedwojenna szko³a
im. Mickiewicza.

Ale cofnijmy siê do wieku XVII. W rozrasta-
j¹cym siê Lwowie oo. f ranciszkanie postano-
wili za³o¿yæ drugi klasztor � za murami, przy
trakcie gliniañskim (pó�niejsza ul. £yczakowska),
w�ród domów rzemie�lników, ogrodów i win-
nic. Najpierw zbudowano drewniany ko�ció³, ale
po jego spaleniu w trakcie oblê¿enia Lwowa
przez Kozaków w 1648 r., wzniesiono w l. 1669�
1739 ko�ció³ murowany pw. �w. Antoniego, z
fundacji Wi�niowieckich. Szczególnym dobro-
czyñc¹ ko�cio³a by³ ksi¹¿ê Janusz Antoni, kasz-
telan krakowski, a projektantem prawdopodob-
nie architekt z Krakowa, byæ mo¿e który� z Fon-
tanów.

Austriacy po 1772 r. skasowali i ten kon-
went, a zakonnikom z obu klasztorów oddali
ko�ció³ i klasztor odebrany z kolei kapucynom (!)
przy pó¿niejszej ul. Franciszkañskiej (róg Kur-
kowej), gdzie byli ju¿ do koñca II wojny. Dzi� w
tym ko�ciele jest sto³ówka internatu...

Ko�ció³ pofranciszkañski �w. Antoniego za-
mieniono wtedy na parafialny, a klasztor na
mieszkania ksiê¿y i szko³ê parafialn¹. Szko³a ta,
im. �w. Antoniego, pó�niej siê rozros³a i otrzy-
ma³a nowy budynek naprzeciw ko�cio³a.

Po II wojnie ko�cio³a nie zamkniêto, odebra-
no jedynie budynek klasztorny i ogród. Od 1991
r. ko�cio³em opiekuj¹ siê znowu oo. franciszka-
nie � mieszkaj¹ nie opodal przy ul. £ycza-
kowskiej, w wynajêtym lokalu na III p. kamienicy
w oficynach.

Na marginesie: obecna administracja Lwo-
wa � jak siê sk¹din¹d dowiadujemy � nie chce
zwróciæ zabranego dobra mimo wyra�nego za-
rz¹dzenia prezydenta Ukrainy, nakazuj¹cego
zwrot w³asno�ci wszystkim �zwi¹zkom religij-
nym�. Na terenie przyko�cielnego ogrodu zamie-
rza siê wybudowaæ mieszkaniówkê, przeciw
czemu ksiê¿a protestuj¹. Czy ze skutkiem?

& Ka¿de historyczne miasto prze¿y³o swoj¹
�wielk¹ epokê�, wynikaj¹c¹ ze zbiegu okolicz-
no�ci dziejowych, które zapewni³y mu na d³u¿ej
lub krócej polityczne i ekonomiczne powodze-
nie. Owa prosperity uzewnêtrznia siê zazwy-
czaj przez urbanistyczne za³o¿enia, zabudowê
we w³a�ciwym dla tamtej epoki stylu, pomniki,
bogate wnêtrza, nagromadzenie dzie³ sztuki.
Dzi� nie wszêdzie jest to czytelne, bo � szcze-
gólnie w naszej stronie Europy � nast¹pi³y inne,W
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mniej korzystne okoliczno�ci, które dokona³y w
wielu miejscach zniszczeñ. Przyk³adem obró-
cona w perzynê w po³owie XX wieku Warsza-
wa.

Wielka epoka dla Krakowa to �redniowie-
cze i czasy odrodzenia, bo stanowi³ wtedy sto-
licê wielkiego pañstwa, potem nast¹pi³ schy³ek.
Odwrotnie we Lwowie: charakterystyczna jest
tendencja �wzrastaj¹ca� (nie tyle w sensie wiel-
ko�ci, co jako�ci) � pocz¹wszy od pó�nego �re-
dniowiecza, poprzez renesans i barok (a w nim
rokoko), a¿ do szczytowego, XIX stulecia, które
� szczególnie druga po³owa � sta³o siê wielk¹
epok¹ Lwowa. By³ wtedy stolic¹ kraju � Galicji,
i dziêki temu najbardziej spo�ród polskich miast
(mo¿e poza Warszaw¹, te¿ sto³eczn¹, ale i
wiêksz¹) nabra³ cech reprezentacyjno�ci, w³a-
�ciwej dla rozwijaj¹cych siê miast zachodnich
tego wieku.

Wiek XIX w architekturze i sztuce cechuj¹,
z grubsza rzecz bior¹c, dwa równoleg³e kie-
runki stylistyczne. Pierwszy, to historyzm (lub
eklektyzm), co oznacza powtarzanie bardziej
lub mniej dos³ownie stylów ubieg³ych epok:
neoromanizm, neogotyk, neorenesans, neoba-
rok, neoklasycyzm. Powsta³o w tych stylach
mnóstwo wspania³ych budowli w Pary¿u,
Londynie, Berlinie, Wiedniu czy Budapeszcie,
a tak¿e w Warszawie, Lwowie i Krakowie, jed-
nak ten ��lepy zau³ek� artystyczny obudzi³ pro-
test w�ród wielu artystów i architektów. Tak
narodzi³a siê secesja. Stolicami sztuki i architek-
tury secesyjnej sta³y siê wielkie o�rodki zacho-
dniej Europy, przede wszystkim Pary¿ i Wiedeñ,
a na ziemiach polskich przede wszystkim Lwów
i Kraków.

I oto Rosjanin, ¿yj¹cy we Lwowie, Jurij Bi-
riu³ow (znany nam ju¿ z CL 2/95 � tam te¿ notka
biograficzna) napisa³ piêkn¹ ksi¹¿kê pt. �Sece-
sja we Lwowie� (Wyd. Krupski i Ska, Warsza-
wa 1996). Ksi¹¿ka to jedna z tych, które nale¿a-
³oby zakupiæ, bo przynosi nam mnóstwo wiado-
mo�ci i zdjêæ o sprawach mo¿e nie ca³kiem nam
nieznanych, lecz nieu�wiadomionych. Secesja
nie cieszy³a siê dawniej ogólnym powa¿aniem,
st¹d ró¿ne rzeczy zaskakuj¹ce nie by³y w ogó-
le zauwa¿ane przez szersz¹ publiczno�æ. Piêk-
ne obiekty, wspania³e wnêtrza z oryginalnym
wystrojem malarskim, rze�biarskim i stolarskim,
a dalej w zakresie ceramiki, witra¿y, metalopla-
styki, tkanin czy meblarstwa � to rzeczy, któ-
rych warto�æ i piêkno dopiero dzi� mo¿emy oce-
niæ i � doceniæ.

Na kartach ksi¹¿ki i fotografiach o¿ywaj¹ na-
zwy obiektów � instytucji, banków, lokali, a nawet
zak³adów (zdumiewaj¹ce wnêtrze... piekarni �Mer-
kury�), nazwiska znanych i nie znanych twórców,

wytwórni wyrobów artystycznych (zapomniany
Pacyków ko³o Stanis³awowa) i wiele innych
spraw, które stanowi¹ chlubê polskiej kultury. Tu
na marginesie: autor z konieczno�ci, któr¹ jeste-
�my w stanie zrozumieæ, stawia ró¿ne akcenty i
znaki równo�ci, nie one mog¹ jednak przes³oniæ
faktu, i¿ materia³ zawarty w jego piêknej ksi¹¿ce
dotyczy polskiej sztuki.

& Stefan Lenkiewicz napisa³ now¹ ksi¹¿kê o
górach swojej m³odo�ci. Przed paroma laty
otrzymali�my �Na nartach w Czarnohorze�, a te-
raz �Dawnymi szlakami Gorganów� (wyd. �An-
kar�, Warszawa 1996). Wyja�nijmy od razu na
wstêpie (tym, którzy tego nie wiedz¹), ¿e Ste-
fan Lenkiewicz, to w istocie W³adys³aw S. Len-
kiewicz, emerytowany profesor krakowskiej
AGH, którego pasj¹ � wiêcej: sposobem na ¿ycie
� by³y i s¹ góry. Dawniej by³y to wschodnie Kar-
paty, potem inne polskie góry, a wreszcie � Alpy.
Daje sobie w nich radê � mimo przekroczonej
osiemdziesi¹tki � doskonale, bo i zaprawa by³a
gruntowna. Na górskie, letnie i zimowe szlaki
wprowadza³ Go ojciec, jeden z najwybitniej-
szych lwowskich pionierów górskiej turystyki i
narciarstwa, a przy tym wspania³y artysta-fo-
tografik, prof. Adam Lenkiewicz.

Profesor W.S. Lenkiewicz okazuje siê cz³o-
wiekiem o wielu talentach, bo oprócz osi¹gniêtej
w ¿yciu wysokiej pozycji zawodowo-naukowej
i owej pasji górskiej, objawia jeszcze talent lite-
racki. Napisane przezeñ ksi¹¿ki to nie zwyk³e
relacje z górskich wycieczek latem i zim¹. Krótkie
opowiadania w tych ksi¹¿kach zawarte to nie-
zwykle barwne i m¹dre opowie�ci o ludziach oraz
ich zmaganiach z samym sob¹ i z wszechogar-
niaj¹c¹ przyrod¹ � prawdziw¹ bohaterk¹ tej
ksi¹¿ki o gorgañskich szlakach.

& Z koñcem ub. roku ukaza³ siê Witolda Szol-
gini � po�miertnie niestety � siódmy tom serii
�Tamten Lwów�, zatytu³owany �Z niebios nad
Lwowem�, a po�wiêcony (jak mo¿na siê domy-
�liæ) sprawom religijno-ko�cielnym.

Omawia tam trzy tematy: lwowskie wizerun-
ki maryjne, �wiêci patroni Lwowa oraz wielcy
kap³ani Lwowa. Nie s¹ to jednak opracowania
monograficzne. Autor � podobnie jak we wcze-
�niejszych ksi¹¿kach tej serii � podchodzi do
opisywanych spraw bardzo osobi�cie, a w nar-
racjê wplata w¹tki prywatno-wspomnieniowe,
i na tym chyba zasadza siê ciep³o, emanuj¹ce z
wszystkich lwowskich prac Witolda Szolgini.

Warto przy okazji przypomnieæ, ¿e na seriê
�Tamten Lwów� z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce tomy:
1. �Oblicze miasta� (1992), a w nim o urodzie
miasta, zieleni i wodzie (rzeczki, stawy, woda
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dobrostañska), a wreszcie sentymentalne wier-
sze, w ba³aku u³o¿one. 2. �Ulice i place� (1993).
3. ��wi¹tynie, gmachy, pomniki� (1993). 4. �My,
lwowianie� (1993), a w nim o batiarach i ba³aku,
o ludziach zapomnianych ju¿ zawodów, o ory-
gina³ach czyli ��wirkach�, o kuchni lwowskiej, a
na koñcu anegdoty. 5. �¯ycie miasta� (1994): o
domach i mieszkaniach rodzinnych, o �wiêtach,
szko³ach, klubach sportowych, zabawach i knaj-
pach, a tak¿e o pogrzebach i cmentarzach. 6.
�Rozmaito�ci� (1994): o wybitnych lwowianach
naszych czasów, o Radiu Lwów i �Weso³ej Fali�,
o napojach wyskokowych, koniach i psach, a
na koniec o niektórych stronach lwowskiej pra-
sy.

Tak wiêc chyba wszystkie poletka zosta³y
przez niestrudzonego Autora przeorane. Ma siê
ukazaæ jeszcze jeden tom, który Szolginia zdo³a³
przed �mierci¹ przygotowaæ, pt.  �Arcylwowia-
nie�. Szkoda, ¿e ju¿ ostatni.

Wszystkie tomiki wyda³a bardzo ³adnie Ofi-
cyna Wydawnicza Oddzia³u Wroc³awskiego
PTTK �Sudety�.

& Krakowski Oddzia³ Polskiej Akademii Nauk
wyda³ broszurê, stanowi¹c¹ nr 33 Materia³ów
(jego) Komisji Historycznej, pt. �»Burza« w Pol-
sce Po³udniowej� (Kraków, 1996), jako pok³osie
sesji naukowej, zorganizowanej w Krakowie w
marcu 1994, wspólnie z Instytutem Historii UJ i
�wiatowym Zwi¹zkiem ¯o³nierzy Armii Krajo-
wej. W broszurze najobszerniejszy referat (nie-
mal po³owa ca³ego tekstu) dotyczy Akcji �Bu-
rza� na �Obszarze Lwów� (Okrêgi: Lwów, Sta-
nis³awów i Tarnopol), jego autorem jest dr Grze-
gorz Mazur. Redaktorem serii jest prof. dr Hele-
na Madurowicz-Urbañska.

& Lwowski poeta prze³omu epok renesansu
i baroku, Miko³aj Sêp Szarzyñski, okazuje siê dzi�
gwiazd¹ pierwszej wielko�ci na firmamencie
polskiej poezji wszechczasów. O nagrodzie imie-
nia tego poety piszemy w tym numerze w Notat-
kach. Krakowska �Universitas� wyda³a ostatnio
a¿ dwie ksi¹¿ki jemu po�wiêcone. Prof. Jan B³oñ-
ski napisa³: �Miko³aj Sêp Szarzyñski a pocz¹tki
polskiego baroku� (1996), a Janusz S. Grucha³a
opracowa³ tomik pt. �Miko³aj Sêp Szarzyñski.
Poezje� (wydany ju¿ w 1997 w serii �Biblioteka
Polska� pod redakcj¹ naukow¹ wspomnianego
prof. B³oñskiego). W jednym z najbli¿szych nu-
merów przedstawimy Czytelnikom kilka wierszy
tego wspania³ego, przed przesz³o 400 laty ¿yj¹-
cego poety, rodem z podlwowskiej Zimnej Wody.

Stefan S. £ukowski

PROSIMY
O JESZCZE

�Czas Krakowski� zakoñczy³ (przynajmniej
na razie, jak pisz¹) cykl tekstów prof. dra Jana
Ostrowskiego o ró¿nych miejscowo�ciach Ma-
³opolski Wschodniej. Przez ca³y rok 1996 ukaza-
³o siê tych szkiców 28, a omawia³y historiê i
zabytki tych miejsc, wa¿nych dla naszych dzie-
jów i kultury.

W artykule pt. �Za Sanem czy za Zbruczem�
(1�97), zamykaj¹cym seriê, prof. Ostrowski
wyja�nia na wstêpie pojêcie �ukrainy�: s³owo
niegdy� potoczne, przez ma³e �u� (czyli ziemie
ukrainne � przyp. red.) � dopiero pó�niej sta³o
siê nazw¹ geograficzn¹ , obejmuj¹c¹ woje-
wództwa kijowskie i brac³awskie, a jeszcze
pó�niej nazw¹ pañstwa. Tu warto dodaæ uwa-
gê, ¿e nazwa ta nigdy w historii nie obejmowa³a
obszaru, który nazywano Rusi¹ Czerwon¹ czy
Halick¹ lub województwem ruskim (nie obejmo-
wa³a nawet obszaru, na którym le¿y Kamieniec
Podolski � tam by³o po prostu Podole). Jest wiêc
logiczne, ¿e lud, który zamieszkiwa³ Ru�, to Ru-
sini. Ukraiñcami za to nazywano niegdy� rdzen-
nych Polaków, ¿yj¹cych na dalekiej Ukrainie, tak
jak �l¹zakami lub Mazurami � tych co na �l¹sku
lub Mazowszu.

Wyja�nia tak¿e prof. Ostrowski genezê po-
jêcia �kresy�, które dotyczy³o dalekiego wscho-
dniego pogranicza ziem ukrainnych, a potem
zaczê³o siê dziwnie przesuwaæ ku zachodowi,
dochodz¹c po ostatniej wojnie do obszaru
wschodnich województw II Rzeczypospolitej,
zajêtego przez ZSRR (Profesor pisze, ¿e ju¿ w
latach miêdzywojennych, jest jednak pewne, ¿e
ani we Lwowie, ani w Wilnie nie przysz³oby
nikomu do g³owy, by ziemie te nazywaæ kresa-
mi. Mo¿e jest to widzenie z Polski centralnej,
niestety do�æ obojêtnej i ma³o zorientowanej w
problemach polskiego Wschodu. Na podobnej
zasadzie ignoranci nazywali kresami �l¹sk lub
Pomorze).

Jest natomiast znamienne, ¿e pojêcie kre-
sów zaczê³o funkcjonowaæ ostatnio wobec Bia-
³egostoku, Siedlec czy Suwalszczyzny. W Bia-
³ymstoku wychodzi nawet pismo literackie pt.
�Kresy�, a nie dotyczy ono bynajmniej Lwowa
i Wilna, lecz... Podlasia i tzw. ��ciany wscho-
dniej�. To samo paranoiczne rozumienie spotyka
siê czêsto w Warszawie. Zatrata godno�ci w
nowym spo³eczeñstwie polskim?

Jednak poza tymi kontrowersyjnymi spra-
wami, o których rozpisali�my siê ponad miarê (a
nie zajmuj¹ one wiêcej ni¿ jedn¹ dziesi¹t¹ arty-
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Kronika

r W poznañskim Muzeum Narodowym by³a
czynna wystawa polskiego portretu tru-
miennego � zjawiska artystycznego, charak-
terystycznego dla kultury sarmackiej w Polsce
XVII i XVIII wieku. Pokazano oko³o 300 obiektów
z wielu muzeów polskich, w tym z tzw. Lwow-
skiej Galerii Obrazów i Muzeum Historycznego
we Lwowie.

r W krakowskiej Starmach Gallery z koñ-
cem ub. roku wystawia³ swoje obrazy Jerzy
Ka³ucki, malarz i scenograf, profesor po-
znañskiej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych
(zamieszka³y w Krakowie). Urodzi³ siê w
r.1931 we Lwowie, studia odby³ na krakow-
skiej ASP. Uprawiana przezeñ sztuka to g³ów-
nie formy geometryczne i abstrakcja oraz
realizacje przestrzenne.

r Z koñcem 1996 r. w £odzi by³a czynna
wystawa fotografii Arthura H. Fellinga, zna-
nego pod pseudonimem Weegee, a uwa-
¿anego za jednego z najwiêkszych fotore-
porterów amerykañskich tego wieku. Uro-
dzi³ siê w 1899 r. w Z³oczowie.

r Z omówion¹ w tym numerze ksi¹¿k¹ J. Bi-
riu³owa pt. �Secesja we Lwowie� (patrz:
Nowe ksi¹¿ki) korespondowa³a wystawa,
czynna w lutym w galerii konsulatu Austrii w
Krakowie, pod oryginalnym tytu³em �Orna-
ment nie zbrodnia�. Wystawa dotyczy³a se-
cesyjnego ornamentu w architekturze Lwo-
wa prze³omu XIX/XX wieku, a przygotowana
zosta³a przez dra Igora ¯uka � tego samego,
który w ub.roku w tej samej galerii przedsta-
wi³ twórczo�æ Zachariewiczów (pisali�my o
tym w CL 2/96). Tegoroczna wystawa by³a
równie interesuj¹ca, bo prezentowa³a bogac-
two ornamentyki na elewacjach lwowskich
gmachów publicznych i kamienic � bogac-

ku³u), tekst prof. Ostrowskiego daje znakomicie
ujêty skrót dziejów Ziem Po³udniowo-
-Wschodnich (od �redniowiecza a¿ do tragedii
czasów najnowszych) oraz syntezê ich spu-
�cizny artystycznej. Autor wykazuje przenika-
nie kultury zachodniej na tereny na Wschodzie
� najdalsze, na które w sposób naturalny dotar-
³a kultura ³aciñska znad Tybru, Sekwany, Renu
czy górnego Dunaju. W tej kwestii artyku³ prof.
Ostrowskiego doskonale koresponduje z oma-
wianym równie¿ w tym numerze artyku³em (a
�ci�lej jednym jego w¹tkiem � patrz:  s. 36) z
�Polityki�.

Prosimy o dalszy ci¹g, Panie Profesorze!

Tadeusz Czerny

O�WIADCZENIE

Spo³ecznego Komitetu Odbudowy
Cmentarza ¯o³nierzy II Brygady

Legionów Polskich w Mo³otkowie na
Kresach Po³udniowo-Wschodnich II RP

Cmentarz Wojenny ¯o³nierzy II Brygady Legio-
nów Polskich z 1914 roku w Mo³otkowie � jako
najwiêksza nekropolia na Podolu z tamtych lat
zosta³ odbudowany w rozwi¹zaniu architektonicz-
nym podobnym do tego, jaki istnia³ tu przed II
wojn¹ �wiatow¹.

Komitet nasz stworzy³ moralne wsparcie dla
pana Piotra Lewickiego w Nadwórnej, ogarniête-
go pasj¹ ratowania pami¹tek po polskich �ladach.

Ponadto sprawa odbudowy Cmentarza Legio-
nowego zosta³a nag³o�niona, co zaowocowa³o
przyjazdami licznych wycieczek do Mo³otkowa,
Nadwórnej i w piêkny rejon Huculszczyzny.

Jednak¿e g³ówna zas³uga przypada panu Pio-
trowi Lewickiemu. Dziêki jego inicjatywie, organi-
zacji i ogromnej pracy dzie³o przedsiêwziête zo-
sta³o zwieñczone sukcesem.

Cel, jaki postawi³ sobie Komitet w listopadzie
1994 roku, zosta³ spe³niony i z dniem 31 XII 1996
roku zaprzestaje dzia³alno�ci i ulega rozwi¹zaniu.

Szczegó³owe sprawozdanie i rozliczenie finan-
sowe przekazane zosta³y do �wiatowego Stowa-
rzyszenia Rodzin i Przyjació³ Ziemi Z³oczowskiej
� �Klub Z³oczowski� w Krakowie

Za Komitet
Przewodnicz¹cy Jerzy Kowalczuk

Sekretarz Grzegorz Gill
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two trudne do znalezienia w podobnym za-
kresie w innych miastach polskich.

Igor ¯uk jest historykiem sztuki, we Lwo-
wie siê urodzi³ (1956) i ukoñczy³ studia. Inte-
resuje siê sztuk¹ koñca XIX i pocz¹tku XX w.
Mieszka i pracuje we Lwowie, ale czêsto
bywa w RP. Jest obecnie stypendyst¹ Kasy
im. Mianowskiego (w tamtym roku Fundacji
im. �niadeckich). Redaguje �Historyczno-
architektoniczny atlas Lwowa�.

r W Kalendarzu Beskidzkim na rok 1997
(o wcze�niejszym pisali�my w CL 2/96) czy-
tamy ciekaw¹ relacjê o muzeum Fa³ata
w Bystrej �l¹skiej. Julian Fa³at (1853�
1929), znakomity malarz, urodzi³ siê w Tuli-
g³owach, w powiecie rudeckim (woj. lwow-
skie). By³ profesorem i rektorem krakowskiej
Akademii Sztuk Piêknych (to za jego spraw¹
zmieniono nazwê Szko³y Sztuk Piêknych na
Akademiê SP). W 1910 r. opu�ci³ niechêtny
mu Kraków i osiad³ w Bystrej k. Bielska,
gdzie zakupi³ willê, a obok zbudowa³ sobie
pracowniê. W 1973 r. otwarto tam muzeum,
ostatnio piêknie odnowione. Nowa ekspo-
zycja obejmuje obrazy Fa³ata i pami¹tki,
w tym z jego podró¿y do Chin i Japonii.

�l¹ski Instytut Naukowy w Katowicach
wyda³ w 1973 r. �Pamiêtniki� Juliana Fa³ata.

r Otwarta w styczniu w Galerii krakowskie-
go oddzia³u �Wspólnoty Polskiej� wystawa
zdjêæ architektury Lwowa i wielu zabytków
Ma³opolski Wschodniej, jest pok³osiem wy-
cieczki, zorganizowanej w ub. roku przez
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Ogrodnictwa (SITO) oraz Wydzia³ Ogrodnic-
twa Akademii Rolniczej w Krakowie. Zarów-
no same zdjêcia, jak i wypowiedzi uczestni-
ków podró¿y studialnej da³y wyraz fascyna-
cji krajobrazem kulturowym tamtej Ziemi.
Wycieczkê prowadzi³a p. mgr in¿. Barbara
Michoñska, rodem z powiatu kopyczy-
nieckiego. Wystawa nosi³a tytu³: �Kwiaty dla
Podola. Podró¿ �ladami polsko�ci�.

r Gdañskie �rodowisko literackie przyznaje
co dwa lata Nagrodê Poetyck¹ im. Miko³aja
Sêpa Szarzyñskiego. Laureatami byli do-
tychczas m.in. ks. Jan Twardowski, Anna
Kamieñska, Zbigniew Herbert, Roman
Brandstaetter, Wis³awa Szymborska.

Przypomnijmy, ¿e Sêp Szarzyñski jest
dzi� uznawany � mimo ilo�ciowo skromne-
go dorobku � za jednego z najwybitniejszych
i najbardziej oryginalnych poetów staropol-
skich doby renesansu � u progu baroku.

Urodzi³ siê ok. r. 1550 w Zimnej Wodzie pod
Lwowem, gdzie jego rodzina (herbu Juno-
sza) mia³a majêtno�æ. Pierwsze nauki po-
biera³ w szkole elementarnej we Lwowie,
potem, byæ mo¿e, studiowa³ w tamtejszej
szkole wy¿szej, a nastêpnie na uniwersyte-
tach niemieckich (by³ prawdopodobnie pro-
testantem). Wiêkszo�æ ¿ycia spêdzi³ w miej-
scu urodzenia, dopiero na ostatnie lata prze-
niós³ siê do Wolicy (wie� ta le¿y zaraz za
obecn¹ granic¹, przy szosie miêdzy Medyk¹
a Mo�ciskami). Zmar³ m³odo, w 1581 roku.

Miko³aj Sêp Szarzyñski pisa³ sonety,
pie�ni religijne i rycerskie, nieco t³umaczeñ
i inne drobne formy literackie. Najbardziej
znanym zbiorem jego utworów s¹ �Rytmy
albo wiersze polskie�. Patrz tak¿e w tym nu-
merze: Nowe Ksi¹¿ki.

r W krakowskiej siedzibie SARP odby³a siê
prelekcja znanego architekta katowickiego
Henryka Buszki pod obiecuj¹cym tytu³em:
�Cz³owiek tworzy miasto, miasto tworzy cz³o-
wieka. Lwów � miasto ludzi�. W rzeczywi-
sto�ci prelekcja nie mia³a nic wspólnego
z tym tytu³em, a by³a jedynie relacj¹ Buszki,
urodzonego we Lwowie (i w lwowskiej ro-
dzinie, jak poinformowa³) ze swej podró¿y
do Lwowa � po raz pierwszy od 1939 roku
(!). Prelegent przedstawi³ swoje pesymi-

Secesyjny portal lwowskiej kamienicy
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styczne obserwacje co do stanu miasta, ale
zarazem podawa³ informacje niepe³ne, pó³-
prawdziwe, albo ca³kiem nieprawdziwe, np.
o rzekomej odbudowie 100 ko�cio³ów na
Ziemiach Wschodnich za pieni¹dze Pañ-
stwa Polskiego. W sumie wykaza³ absolut-
ny brak orientacji w temacie.

r Ostatnio poddano badaniom konserwa-
torskim Panoramê Rac³awick¹ i stwier-
dzono dobry stan obrazu. Obiekt mieszcz¹-
cy Panoramê we Wroc³awiu wymaga jedy-
nie nowej instalacji klimatyzacyjnej, która
chroni p³ótno z malowid³em przed nieko-
rzystnymi zmianami temperatur, zanieczy-
szczeniem powietrza i wilgoci¹, powstaj¹c¹
w czasie przep³ywu masy zwiedzaj¹cych
(blisko 400 tys. osób rocznie).

r Wojskowe Zak³ady Kartograficzne wyda³y
(1996) bardzo dobr¹ mapê topograficzno-
turystyczn¹ �Roztocze. Od Kra�nika do Lwo-
wa� (skala 1:200.000). Przypomnijmy, ¿e
Roztocze to pasmo malowniczych, zalesio-
nych wzgórz, ci¹gn¹ce siê od Lwowa w kie-
runku pó³nocno-zachodnim, w g³¹b Lubel-
szczyzny. Na terenie odciêtej granic¹ czê�ci
Roztocza le¿¹ takie znane miejscowo�ci, jak
(id¹c od Lwowa): Brzuchowice, Janów,
Szk³o, Niemirów, Potylicz, za� po jego bo-
kach: ¯ó³kiew, Jaworów i Rawa Ruska.

Te same WZK wyda³y wcze�niej w ra-
mach serii 79 map topograficznych Polski
� trzy takie, na których równie¿ znalaz³y siê
interesuj¹ce nas okolice: �Przemy�l� �
obejmuje rejon Dobromila, Chyrowa, No-
wego Miasta, Starej Soli; �Tomaszów Lu-
belski� � obejmuje odciêt¹ czê�æ Roztocza
po ¯ó³kiew; �Drogobycz� (sic!) � siêga a¿
po Lwów i Drohobycz.

Z ¿alem zawiadamiamy o �mierci

�.Vp.
mgr Stanis³awa Skarbiñskiego

przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej Oddzia³u Krakowskiego TMLiKPW,
naszego oddanego dzia³acza i przyjaciela, urodzonego we Lwowie w r. 1923,

zmar³ego w Krakowie w dn. 30 marca 1997 r.,
pochowanego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W jednym z najbli¿szych numerów zamie�cimy nasze wspomnienie
tej piêknej postaci.

Zarz¹d i Cz³onkowie Oddzia³u Krakowskiego
Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa

i Kresów Po³udniowe-Wschodnich

  Listy do redakcji

Na pocz¹tek list, który nadszed³ po uka-
zaniu siê wspomnienia o niezapomnianym
Jerzym Michotku w CL 4/96:

Szanowny Panie!

Ze wzruszeniem przeczyta³am czaso-
pismo krakowskiego TML-u, a w nim wspo-
mnienie o �.p. Jerzym Michotku. Dziêkujê
za jedno i za drugie. Wiem, ¿e Lwów mia³
wspania³ych i prawych ludzi i jestem szczê-
�liwa, ¿e jednego z nich spotka³am na swo-
jej drodze.

Dziêkujê za ¿yczenia pomy�lno�ci w
1997 r. i wzajemnie ¿yczê: zdrowia, rado-
�ci i najwa¿niejszego � prawdy.

�Najwa¿niejsze to ... to prawda, moi mili,
Nie krêtactwo, lipa, fa³sz i pic.
Ma³o razy przysz³o�æ klajstrem nam lepi-
li?
I co ulepili � tyle co nic.
Tak¹ miar¹ ci zap³acê, jak¹ mierzysz,
Wiêc dobrze mierz.
Na ten Nowy Rok prawda siê nale¿y,
Prawda, a za prawd¹ sprawiedliwo�æ te¿�.

To wyj¹tek z ¯yczeñ Noworocznych Je-
rzego. Oby sprawdzi³y siê nam wszystkim.

Z powa¿aniem
Wies³awa Michotkowa
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Dziêkujemy za serdeczne s³owa, Pani
Wiesiu!
Listy do redakcji c.d.

Pani Czes³awa Cydzikowa ze Lwowa
pisze o wysi³kach czynionych przez dzia³a-
j¹ce we Lwowie Polskie Towarzystwo Opie-
ki nad Grobami Wojskowymi nad utrzyma-
niem polskich mogi³ ¿o³nierskich:

[...] Pomimo tego, ¿e decyzj¹ Rady Miej-
skiej wstrzymano wszystkie prace przy po-
rz¹dkowaniu Cmentarza Obroñców Lwo-
wa na £yczakowie, nasi panowie ca³e lato
odlewali w podcieniach katakumb ¿elbe-
tonowe krzy¿e. Jedne z nich mia³y formê
tak¹, jak te umieszczone w poprzednich
latach na cmentarzach wojskowych w Za-
dwórzu i Busku. Te by³y przeznaczone na
cm. Janowski.

Drewniane formy do odlewania krzy¿y
zosta³y wykonane wed³ug resztek orygi-
nalnych, przedwojennych krzy¿y, odnale-
zionych na wy¿ej wymienionych cmenta-
rzach. W pa�dzierniku 1996 roku, dziêki
podarowanemu nam przez Urz¹d Dziel-
nicy ¯oliborz Gminy Warszawa tarpanowi,
mogli�my przewie�æ i postawiæ 71 krzy¿y
na Janowskim cmentarzu Obroñców Lwo-
wa.

Inne krzy¿e, o formie tych przedwojen-
nych z cm. Obroñców Lwowa na £yczako-
wie, zosta³y wkopane na grobach odtwo-
rzonych za murem i drog¹, przecinaj¹c¹
cmentarz. Ta czê�æ nie podlega dyrekcji
cm. £yczakowskiego i tym samym nie do-
tyczy jej zakaz Rady Miejskiej o stawianie
krzy¿y na mogi³ach. Robimy co mo¿na.
Odkopana jest ju¿ z gruzu, ziemi i �mieci
ca³a prawa strona za Pomnikiem Chwa³y i
czê�æ kwater I i II przed katakumbami.

Teraz za³atwiamy sprawê ekshumacji
obcych zmar³ych, z cm. Obroñców Lwowa
na Janowskim (prawa strona). Dyrektor cm.
Janowskiego zadowolony jest z decyzji
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Groba-
mi Wojskowymi o ekshumacji tych, których
pochowano w ostatnich dwóch dziesi¹t-
kach lat na polskim wojskowym cmenta-
rzu. W ciê¿kiej materialnej sytuacji pracow-
nicy cm. Janowskiego bêd¹ mieli solidny
zarobek.

Parê dni temu byli�my z mê¿em na
cm. Janowskim i policzyli�my groby, które
podlegaj¹ ekshumacji. Jest ich: 5 grobow-
ców, 31 pomników i 22 mogi³y ziemne, ca³a
prawa strona. Pieniêdzy nam wystarczy, a

nasz konsulat zgadza siê z decyzj¹ Towa-
rzystwa. [...]

Dziêkujemy, Pani Czes³awo. Jeste�my
pe³ni podziwu dla heroicznej pracy ludzi
z PTOnGW. Prosimy o dalsze wiadomo�ci
o dokonaniach.

Od pana Aleksandra Zygi, zamieszka-
³ego w Krakowie, otrzymali�my (ju¿ do�æ
dawno) taki oto ciekawy list:

W za³¹czeniu przesy³am do ewentual-
nego wykorzystania tekst wiersza Jerze-
go Meringa, mieszkaj¹cego od 1958 roku
w Izraelu. [...] Wiersz pochodzi z tomiku
jego wierszy p.t. �Alarm trwa�, wydanego w
Tel--Awiwie w r.1989.

Jerzy Mering, urodzony w Bolechowie
ko³o Stryja, ukoñczy³ prawo na Uniwersy-
tecie Warszawskim (1934), po czym od-
bywa³ aplikacjê adwokack¹ we Lwowie.
Tam zasta³a go wojna, któr¹ prze¿y³. W
1945 r. przyjecha³ do Krakowa, a w nastêp-
nych latach obj¹³ kancelariê adwokack¹ w
Warszawie, specjalizuj¹c siê w dziedzinie
spraw politycznych. Broni³ m.in. W³adys³a-
wa Bartoszewskiego, Andrzeja Ciecha-
nowskiego, genera³ów Mossora i Tatara. Na
skutek nacisków politycznych w 1957 r.
opu�ci³ Polskê, osiedlaj¹c siê w Izraelu.
Mieszka w Haifie.

A oto wiersz:

NA ROGU ZYBLIKIEWICZA...

Na rogu Zyblikiewicza i Miko³aja
siedzi babka;
kwiaty sprzedaje.
� Na rogu Zyblikiewicza i Miko³aja �

Tam � przed wieloma laty
� gdy przechodzi³em �
codziennie �wie¿e kupowa³em kwiaty
� Przed wieloma laty �

I siedzi tam ci¹gle � jak ongi przed czasem �
Ta sama babka
i sprzedaje kwiaty.
� Jak ongi przed czasem �

A bêdzie tam siedzieæ babka ta wiecznie �
� Jak wieczne s¹ kwiaty
� Jak wiosna jest wieczna.
� Siedzieæ tam bêdzie babka ta wiecznie �
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Prawdziwa ona � jak jej kwiaty prawdziwe
które co dzieñ kupowa³em dla mojej dziewczy-
ny.
Tylko dziewczyna �
� Moja dziewczyna by³a fa³szywa � � �

List z Bytomia:

Przesy³am artyku³ z gazety �S³u¿ba
zdrowia�. Wywiad przeprowadzi³ mój ko-
lega red. Piotr Wêgrzyn podczas wizyty we
Lwowie z p. prof. Relig¹. Wizyta mia³a miej-
sce 18��20 XI 1996. By³em jedn¹ z osób
towarzysz¹cych. Proszê o zamieszczenie
artyku³u lub jego skrótu w Waszym czaso-
pi�mie. O wizycie prof. Religi napiszê w na-
stêpnym li�cie.

Z powa¿aniem
Bogus³aw Hyk

Streszczenie wywiadu z dr Ew¹ Hrycaj-
Ma³anicz zamie�cimy w nastêpnym nume-
rze, a na relacjê z wizyty prof. Religi we
Lwowie czekamy. Dziêkujemy.

KTO WIE O LWOWSKIEJ KRYJÓWCE?

Proszê o kontakt osoby, które wiedz¹
cokolwiek o konspiracyjnej kryjówce z okre-
su wojny w piwnicach apteki przy pl. Ma-
riackim (dzi� Mickiewicza) we Lwowie. By³o
to spore pomieszczenie ukryte za aptecz-
nymi pó³kami. Mie�ci³o siê w nim ³ó¿ko (nad
nim wisia³ obrazek Matki Boskiej), szafa i
pó³ki ze zwojami filmów i chemikaliami do
ich obróbki. W koñcu lat 50. lub na pocz¹t-
ku 60. pracownicy apteki przypadkowo od-
kryli kryjówkê. S³u¿by bezpieczeñstwa za-
rekwirowa³y wszystkie materia³y. Niedaw-
no kto� z Polski odwiedzi³ aptekê (nadal
istnieje w tym miejscu) i dopytywa³ siê o
kryjówkê.

Proszê o wiadomo�æ: Warszawa, tel.
41-05-91.

El¿bieta Kotarska

SPROSTOWANIA

Do numeru 1/97 wkrad³o siê znowu kilka przykrych b³êdów:
� W artykule �Lwów i Kraków na antenie Polskiego Radia� (str. 6, wiersz 18 od do³u, po
prawej stronie) wydrukowano mylnie, ¿e w Krakowie nadawano 10% audycji s³ownych, a
30% muzyki. Oczywi�cie tych s³ownych by³o 70% � mieli wiêc na co narzekaæ melomani.

� A¿ dwa razy wydrukowano na str. 39 tê sam¹ informacjê o uroczysto�ci w Lublinie. Ale
mo¿e dziêki temu lepiej zapamiêtali�my kolejn¹ szko³ê im. Orl¹t Lwowskich?

� Wierszyk o jubileuszu Szko³y �w. Marii Magdaleny (str. 45) napisa³a nie p. Aleksandra
Podhorodecka, lecz jej siostra, p. Danuta McBridge (najm³odsza z piêciu sióstr � córek
zmar³ej na krótko przed jubileuszem szko³y, Marii z £uczkiewiczów Giertychowej, które
pojecha³y z Londynu na uroczysto�æ do Lwowa. Pisali�my o tym w CL 1/97 na str. 28).

Za powy¿sze b³êdy serdecznie przepraszamy Panie Irenê Suchanek i Danutê McBridge
oraz Czytelników.

Niniejszy numer kwartalnika CRACOVIA�LEOPOLIS zosta³ wydany
przy pomocy finansowej

Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta Krakowa
Wydzia³u Kultury i Turystyki Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie

dra Adama Wolañczyka, USA

Redakcja sk³ada podziêkowanie w imieniu w³asnym i Czytelników
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