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Mścisław Mściwujewski (1883–1954) K32

XIII. Niespokojne czasy [wiek XVII]
Od Redakcji: Zgodnie z informacją w „Biuletynie SPZD” nr 19 (2016) ss. 7–8 publikujemy kolejny roz-
dział z książki „Z dziejów Drohobycza” (Cz. I, Drohobycz „Księgarnia Ludowa” 1935, 109. s.) (Red.)

Po przeniesieniu stolicy Państwa Polskiego przez króla Zygmunta III z Krakowa do Warszawy 
nastąpił przewrót polityczny, moralny i kulturalny szlachty, gdyż ta stanęła w jawnej opozycji 

przeciw dworowi królewskiemu. Zadomowiona szlachta nie troszczyła się ani o flotę, ani o bezpie-
czeństwo Ukrainy, pragnęła tylko pokoju za wszelką cenę. Anarchia poczęła się szerzyć, gdyż nie tylko 
powaga tronu, ale i prawa widocznie upadała, a rozpasywała się bezkarność samowoli magnatów. 
W łączności z tym nastąpiło zubożenie kraju, zniechęcenie szlachty ku wszelkiej polityce i równocze-
śnie upadek miast.

Wprawdzie stan mieszczański starał się choćby zewnętrznie dorównać szlacheckiemu, lecz zna-
czenie własne już utracił. Ruch handlowy w pierwszej połowie XVII wieku był jeszcze dość ożywio-
ny, jarmarki w dnie odpustowe ściągały do Drohobycza tłumy kupców z dalekich stron, lecz handel 
przechodził powoli w ręce ormiańskie i żydowskie. Szlachta, korzystając z wolności cłowej, sprowa-
dzała towary bez pośrednictwa kupców i wywoziła produkty oraz nie opłacała podatków miejskich 
z swoich domów, wystawionych na terytorium miejskim. Zazdrośnie patrzyło się mieszczaństwo na 
prawa szlacheckie, starało się ją naśladować, a przede wszystkim w ucztach, rozrywkach i strojach, 
choć nieraz nie wystarczało na konieczniejsze potrzeby i w ten sposób rosły wydatki, za nimi długi 
i zobowiązania.  Szlachta tymczasem hulała bezkarnie.

W okolicy Drohobycza, w Śniatynce, Wacowicach  i Starej Wsi żyła bogata rodzina szlachecka Ra-
mułtów, która z czasem dała się we znaki miastu, urządzając zbrojne zajazdy i dopuszczając się 
otwartych gwałtów. W 1603 r. wpadli Ramułtowie do miasta, urządzili po pijanemu dla jakichś bła-
hych powodów krwawą awanturę wśród mieszczan, poranili dwóch ruskich księży, a popa Raniowic-
kiego, Fedora, zabili. Mieszczanie postanowili się zemścić i na sposobność ku temu niedługo czekali. 
Gdy bowiem w kilka dni później dwaj Ramułtowie przybyli do Drohobycza, mieszczanie otoczyli ich 
wraz ze służbą i srodze po-
turbowali, że obaj szlach-
cice ledwie z życiem uszli, 
schroniwszy się w parafial-
nym kościele, którego od-
rzwia wczas zatrzaśnięto 
i silnie podparto.

Takie to awantury z każ-
dym rokiem się mnożyły, 
nienawiść wzajemna wzra-
stała, a rady przeciwko temu 
nie można było znaleźć i to 
w czasach, w których ludzie 
światli i mądrzy najwięcej na-
kłaniali do zgody i miłości w 
Rzeczypospolitej i przedsta-
wiali zarazem zgubne skutki, 
jakie mogą spaść w braku po-
prawy na poszczególne jed-
nostki, rodziny, miasta i całe 
państwo.

 Nazwy bram: 1 – Lwowska, 2 – Zamkowa, 3 – Węgierska, 4 – Żupna
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Tadeusz Lorenz (1906–1986)1 K15

Dzieje Truskawca 1461–1936
Od Redakcji: Prezentowany tekst stanowi pierwszą część dysertacji doktorskiej na Uniwersytecie im. 
Jana Kazimierza we Lwowie obronionej w 1938 r. pod kierunkiem prof. dr. med. Witolda Ziembickie-
go. W okresie II RP Truskawiec był najmłodszym i bardzo modnym uzdrowiskiem w Polsce. W okresie 
międzywojennym w Truskawcu zbudowano 286 wilii, hoteli i pensjonatów. Trzykrotnie otrzymał złoty 
medal jako najlepsze uzdrowisko Polski (przed 1939 r.).

Początki Truskawca gubią się w mrokach dziejów. Nie zachowały  się żadne ślady istnienia tej 
miejscowości przed XV wiekiem i to nie tylko w zabytkach pisanych, lecz i innych materialnych 

szczątkach z tej dalekiej przeszłości. W tych warunkach chcąc dojść do początków istnienia miej-
scowości oraz pochodzenia jej nazwy, której treść niejednokrotnie rzuca światło na czasy czy też 
okoliczności, w jakich miejscowość powstać mogła, zwrócić się trzeba do pomocy etymologii i topo-
nomastyki.

Najpierw należy ustalić, w jakich formach występuje w źródłach pisanych nazwa Truskawca od 
chwili pierwszego pojawienia się w nich (tj. od r. 1461) aż do momentu, kiedy się ostatecznie ustaliła 
(r. 1544). W tak oznaczonym czasokresie spotykamy nazwę Truskawca w następujących formach 
graficznych: 

• Truszkauecz (1461 r.)
• Truszkawecz (1466 r.)

• Truschkowiecz (1469 r.)
• Truskawyecz (1471 r.)

• Thruschkowyecz (1471 r.)
• Truszkawyecz (1472 r.) 
• Truskawyecz (1472 r.)

• Thruskawyecz (1479 r.)
• Truskawyecz (1494, 1501, 1502, 1518, 1521, 1525, 1533 r.)

• Trvslawyecz (1518 r.)
• Truskawiecz (1544 r.)

Jak zatem widać, przeważają formy: Truskawyecz (tj. w dzisiejszej formie Truskawiec, cztery razy 
w XV w.) i Truszkowiec (wzgl. Truskowiec, dwa razy w XV w.) z przewagą formy Truskawiec. Pomi-
nąwszy wszystkie drobne odchylenia, powstałe na skutek błędów pisarzy2, formy te są identyczne, 
względnie mało odbiegłe od dzisiejszej nazwy Truskawca. Tak więc można przypuścić, że w wie-
ku XV, przed pojawieniem się nazwy w źródłach, mogła ona być taka sama, jak w naszych czasach. 
Zanim się spróbuje wyjaśnić etymologicznie nazwę Truskawca, trzeba ustalić, w jakich okolicach 

1 Prof. dr hab. med. Tadeusz Lorenz urodził się w Drohobyczu 21.01.1906 r.  W październiku 1926 roku rozpoczął studia na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. W 1933 roku otrzymał dyplom lekarza i rozpoczął pracę w Pań-
stwowym Szpitalu Św. Łazarza w Krakowie. W 1934 roku wraca do Lwowa i podejmuje pracę w Klinice Ginekologii i Położnictwa 
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza. Od 1 stycznia 1935 roku do 9 września 1938 roku pracuje w Oddziale Urologicznym Państwo-
wego Szpitala Powszechnego we Lwowie pod kierunkiem wybitnego polskiego urologa profesora Stanisława Laskowskiego, 26 
marca 1938 roku otrzymuje stopień doktora medycyny. W r. 1942  zostaje ordynatorem oddziału i kieruje nim do 20 lipca 1944 
roku. Od 22 lipca 1944 do 30 maja 1946 roku pracuje jako urolog w Szpitalu Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie 
przenosi się do Gdyni. 1 maja 1947 roku obejmuje kierownictwo Oddziału Urologicznego przy I., a następnie III Klinice Chirur-
gii Akademii Medycznej w Gdańsku. 1 lutego 1958 roku zostaje powołany na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Urologii 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Równocześnie zostaje ordynatorem Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. 
Babińskiego, na bazie którego działa klinika, oraz kierownikiem Urologicznego Ośrodka Naukowo-Leczniczego w Cieplicach 
Zdroju. 30 października 1958 roku otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego. Przez 18 lat kieruje kliniką i oddziałem, liczącymi 
łącznie 70 łóżek (Red.).
2 W dokumentach sądowych i kopiach Metryki Koronnej wpisywana jest nazwa „Truskawiec” w rozmaity sposób, zwłasz-
cza jej spółgłoski „s” i „c”. Począwszy już od r. 1471, spotykamy się z nazwą Truskawiec, pisaną Truskawyecz, a więc nawet 
w tej pisowni wygląda ona na całkiem zbliżoną do formy dzisiejszej.
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Polski podobne nazwy miejscowo-
ści spotykamy. Okaże się, że nazwy 
miejscowości o temacie „Truskaw” 
wzgl. „Truskawc” spotyka się naj-
częściej na terytorium etnograficz-
nym rdzennie polskim (w okolicach 
Sieradza, Łęczycy, Sochaczewa)3. 
Istnieją tam nawet dwie miejsco-
wości o tej samej, co nasz Truska-
wiec nazwie, mianowicie: Truska-
wiec v. Truszkawiec w powiecie 
sieradzkim, a w powiecie łęczyckim 
Trzuskawiec, nazywany w XVI w. 
Truskavyecz, poza tym Truskawka 
v. Trzuskawka w powiecie socha-
czewskim4. Miejscowości o temacie 
„Trusk” spotykamy na Mazowszu i 
w centralnej Polsce bardzo wiele, podczas gdy na terytorium etnograficznie małoruskim tylko dwa razy 
i to raz (Truskowa nad Seretem) w sferze wpływów językowych wołoskich i raz jako nazwę lasu (Tru-
sków) w powiecie kałuskim5. Jeśli wyłączymy nazwy miejscowości litewskich o tym samym temacie6, to 
pozostanie nam przyjąć, że nazwa Truskawca mogła zostać przeniesiona – nie wchodzimy tymczasem 
w to, kiedy i w jakich okolicznościach – z okolic Polski, w których najczęściej występuje, do Ziemi Czer-
wieńskiej. W języku polskim nazwa „Truskawiec” mogła pochodzić od słowa „truskawka”, tj. od nazwy 
rośliny, zwanej u nas dziś poziomką, albo od innych roślin, nazywanych „truskawka”, których główną 
cechą był „trusk” (dzisiejszy  „szelest”), wydawany przez te rośliny, ponieważ są łomliwe7. Poziomka 
w XV w. zwała się u nas truskawką i ta nazwa zachowała się w zabytku językowym z r. 14728. Póź-
niej wyraz „truskawka” oznaczał już to, co dzisiaj, a więc ogrodową uszlachetnioną odmianę poziomki9. 
Temat słowa „truskawiec”, tj. „truskawc”, powstał od przymiotnika względnie imiesłowu „truskawy”10. 
Systematyka botaniczna zna nazwy: truskawiec, truskawica, trzaskawiec jako dawne nazwy poboczne 
rośliny polygonum aviculare (rdest ptasi)11. Nazwa roślinna „truskawiec” mogła w niezmienionej formie 
stać się nazwą miejscową. Mogła też nazwa „Truskawiec” utworzyć się jako wyraz pochodny (od słowa 
„truskawy”) na oznaczenie terenu, na którym są rośliny „truskawe”12.

Dawna nazwa „Truskawka” występuje jako nazwa wsi w powiecie sochaczewskim (wieś Truskaw-

3 Słownik geograf. t. XII s. 522, 524, 579.
4 Ibidem, s. 522. 
5 Ibidem, s.523.
6 Litewskie nazwy miejscowości na „Trusk” mogą pochodzić od litewskiego słowa o temacie „trusk”, a o znaczeniu: 
trzask, zgrzyt. Por. Kurschat, Wőrterbuch der littauischen Sprache, Halle 1883, cy. II, s. 468.
7 Linde, Słownik jęz. polskiego, Lwów 1859, t. V, s. 716. Przy polskim „truskawka” podaje autor cztery podobne nazwy 
różnych roślin z języków słowiańskich. Sorab. truskolcza, truszkałza; Vind. truskeliza; Carn. truskawez (=sporysz); Boh. 
truskavec(=sporysz). Por. Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, Słownik jęz. polskiego, Warszawa 1919, t. VII, s.30 oraz 
Brückner, Słownik etymolog. jęz. polsk., Kraków 1927, s. 578. W jęz. ruskim istnieje też temat „truska” i słowa „truskaty” = 
trzeszczeć, chrzęścić  i „truskannia” = trzask, trzeszczenie. Hrinczenko, Słowar ukr. mowy, t. IV, s. 290. 
8 Brückner, l.c.
9 Linde, l.c.
10  Łoś J. (Gramatyka jęz. polsk.,) t. II, s. 89 (omawiając sufiks –ec, -ce, zalicza wyraz „truskawiec” do tworów odprzymiot-
nikowych lub odimiesłowowych. Został on więc utworzony od wyrazu „truskawy”, którego wprawdzie zabytki językowe 
nie zachowały, ale który  da się hipotetycznie odtworzyć.
11 Rostafiński J., Symbola ad historiam naturalem medii aevi, cz. I, Kraków 1900, s. 154. Wymienia też nazwę „Troskot” 
jako starosłowiańską nazwę jakiejś rośliny, może też rdest ptasi oznaczającej. – Haliczer w swoim Słowniku geograf. po-
daje pod hasłem „Truskawiec” następujące wyjaśnienie: nazwa wodna Truskawa glossa (trzepietnik). Słownik geograf., 
pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, wyd. II, Tarnopol 1935, s. 256.
12 Nazwę Truskawca próbował wywieść Prystaj (Z Truskawcia u świt chmaroderiw, Lwów – Nowy Jork 1933, t. I), z ru-
skiego „chrustaweć”. Nazwa ta ma oznaczać dziki mak, inaczej jeszcze zwany „dykun”, „drykun”. Według drugiej jego 
wersji ma nazwa „chrustaweć” pochodzić od lichego gatunku czereśni z wielkich sadów czereśniowych w Truskawcu. 
Czereśnie te chrzęściły (chrustiły) przy jedzeniu. Jednej ani drugiej wersji nie może poprzeć danymi faktycznymi, które 
by nadawały jego domysłom cechy prawdopodobieństwa.
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ka v. Trzuskawka), a w formie pochodnej w trzech wypadkach, tj. w naszym Truskawcu, w Truskaw-
cuw powiecie sieradzkim oraz w Trzuskawcu w powiecie łęczyckim. Na terytoriach tych po dziś dzień 
zachowało się w gwarze ludowej słowo „truskać” w znaczeniu „trzaskać” i „trusnąć” w znaczeniu 
„trzasnąć”13. Nazwy miejscowości od lasów „trusk” wydających spotykamy wielokrotnie w powia-
tach częstochowskim, opatowskim i mazowieckim (Truskolasy)14. Jedna taka miejscowość, wieś Tru-
skolasy w powiecie częstochowskim15, znajduje się blisko Korytnicy. Z Korytnicy mieli się wywodzić 
Korytkowie herbu Jelita16. Protoplasta Korytków, Stasiek, pisał się Staśkiem Koryckim, a kilka razy 
Staśkiem z Korytnicy. Gdyby można ustalić sąsiedztwo jego wsi Korytnicy z Truskolasami w powiecie 
częstochowskim, można by następnie przyjąć z pewnym uzasadnieniem, że późniejszy dzierżawca 
Truskawca w powiecie drohobyckim (względnie któryś z jego antenatów, może nawet sam protopla-
sta, Stasiek z Korytnicy17, dzierżący już w początku  XV w. z nadania królewskiego dobra ziemskie 
w okolicy Drohobycza) mógł nadać naszemu Truskawcowi, który prawdopodobnie już od dawniej-
szych czasów był w dzierżawie rodziny Korytków, nazwę podobną do miejscowości w swoich rodzin-
nych stronach. Jak brzmiała pierwotna nazwa Truskawca przed r. 1461, tego prawdopodobnie nie da 
się wyświetlić.

Gdy w XIV w. Polska obejmowała Ziemię Czerwieńską pod swoje rządy, przeszedł Truskawiec wraz 
z innymi  jeszcze wsiami powiatu drohobyckiego w skład dóbr królewskich18. Wnosić to można stąd, 
że w XV w. wchodził Truskawiec w skład starostwa drohobyckiego wraz z innymi wsiami okolicz-
nymi. Pierwszą wiadomość o Truskawcu podają źródła historyczne w r. 146119. Tenetariuszem Tru-
skawca był wówczas szlachcic Jan Korytko20, dziedzic na Podhorcach i dzierżawca Koniuszek. 

Pokrótce zatrzymamy się przy osobie tego pierwszego wymienionego w źródłach dzierżawcy Tru-
skawca. Jan Korytko herbu Jelita jest to znana w historii i heraldyce postać21. Pochodzi z wybitnego 
rodu małopolskiego (ze wsi Koryta, względnie Korytnicy, w powiecie wiślickim), który już w r. 1417 
po otrzymaniu od króla Władysława Jagiełły dwu wsi w powiecie drohobyckim (Poczajowice i Gaje) 
stale mieszkał na Rusi. W latach 1430. powiększają Korytkowie swoją własność dziedziczną o wsie 
Wróblowice, Rychcice, Koniuszki, Pustomyty, Rudę i Wroczów. W latach 1468–1470 dokupują jeszcze 
wieś Podhorce. 

Jan Korytko odstąpił w r. 1471 dzierżawę Truskawca za cenę 550 grzywien szlach. Ignacemu z Tu-
stanowic i Andrzejowi z Lubieńca22. Od tego czasu  pozostaje Truskawiec w ręku Tustanowskich. 
W r. 1494 dzierżawi Truskawiec szlach. Michał, dziedzic Tustanowic23, a w r. 1502 szlach. Waśko Tu-
stanowski24. W pierwszej ćwierci XVI w. mają w Truskawcu swoje działy bracia Wasyl, Ignacy i Jaczko 
Tustanowscy25, bracia Stanisław, Jerzy i Piotr Lubienieccy26 oraz Łukasz i Jan Rudniccy. Do r. 1516 
pozostaje Truskawiec w dzierżawie Tustanowskich. W  tym to roku uzyskuje starosta drohobycki, 

13 Karłowicz, Słownik gwar polsk., t. V, Kraków 1907, s. 426.
14 Słownik geograf., t. XII, s. 522.
15 Ibidem, l.c. Nawiasem warto wspomnieć, że Truskolasy posiadały niegdyś kopalnię rudy żelaznej. Truskawiec miał 
prawdopodobnie już w XV w. warzelnię soli.
16 Boniecki, Herbarz, t. XI, s. 203. Dodać można, że już w r. 1407 pojawił się jakiś Florian z Korytnicy, podczaszy sando-
mierski, z tytułem starosty lwowskiego. W r. 1410 zostaje tenże starosta kasztelanem wiślickim. Por. Ehrlich, Starostwa 
w Halickim, s. 42,43.
17 Boniecki, l.c.
18 Ks. radz., s. XXXIII.
19 A.G.Z. (Akta grodzkie i ziemskie), t. XIII, nr 4720.(24.III 1461) G si Johannes et Stanislaus Korithkovye de Truszkauecz 
tenentur quatuordecim marc. gso. dno. Waszkoni de Rybothicze Iudici Promisl., quasi sibi solvere debent pro f. Penteco-
sten prox. Si non selverint, extunc in crastino succumbent totidem dampni convertendo dampnum in capitals pecunias. 
Si darent  se  cittare, potens erit ipsos in primo termino condempnare pro toto tamquam in peremtorio.
20 A.G.Z., t. XVIII, nr 6017. –Źr. Dziej. Słownik geograf. t. XII s. 522, 524, 579.., t. XVIII, cz. I, s.7. W ilustracji z r. 1469 znaj-
dujemy wiadomość, że Jan Korytko wykazał się „dokumentem na wsie Truschkowiecz w ziemi przemyskiej i Conyuski 
z ziemi lwowskiej”. Dokument zawiera w swej treści stwierdzenie pretensji Jana Korytki do wysokości 500 grzywien, 
ulokowanych na wsi Truskawcu.
21 Boniecki, Herbarz, cz. I, t. XI, s.204. – Uruski, Rodzina-Herbarz, t. VII. 
22 A.G.Z., t. XVIII, nry 132,173,288,289.
23 Ibidem, nr 3778.
24 Ibidem, nr 3056.
25 Źr. Dziej., t. XVIII, cz. I, s. 143.
26 Ibidem, s. 114, 143.
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Stanisław Małdrzyk z Chodywaniec herbu Wąż pozwolenie na wykup27 wsi Truskawiec z rąk braci 
Łukasza, Jana i Stanisława Rudnickich, a w maju tegoż roku uzyskuje dalsze  pozwolenie na wykup 
wsi Modrycz i połowy Truskawca od braci Tustanowskich28. 

W r. 1521 otrzymał Stanisław Małdrzyk  dożywotnią dzierżawę Truskawca,29 a mieszkańcy tej wsi 
zwolnieni zostali od prac na rzecz grodu przemyskiego. We wrześniu 1521 r.30 następuje rozgraniczenie 
dóbr królewskich, wsi Stebnika, Truskawca, Dobrohostowa będących w tenucie Stanisława Małdrzyka 
z Chodywaniec, od wsi Stanyla, własności szlachcica Bala Humbickiego, wsi Styniawy, tenuty Aukta, 
Jana i Jerzego, posiadaczy starostwa stryjskiego, oraz Uliczna i innych. Drugie rozgraniczenie dóbr kró-
lewskich Truskawca, Modrycza, Solca i Hubicz od dóbr dziedzicznych prywatnych nastąpiło w r. 152531.

Od r. 1523 starostą drohobyckim, a zarazem dzierżawcą Truskawca jest Jan Kamieniecki z Rze-
szowa32. Od r. 1539 do 1568 pozostaje Truskawiec w dzierżawie Wojciecha Starzechowskiego33 ze 
Strzechowic herbu Nieczuje, podkomorzego przemyskiego, starosty barskiego i drohobyckiego, a na-
stępnie syna jego, Jana. Po nim do r. 1578 dzierżawi Truskawiec Stanisław Herburt z Fulstyna34 her-
bu Herbutowa, starosta drohobycki, będący od r. 1564 także dzierżawcą żup ruskich35. Następnym 
dzierżawcą Truskawca jest Paweł Uchański ze Służewa herbu Radwan36, a po jego śmierci wdowa po 
nim, Anna Uchańska.

W r. 1596 przeszła dzierżawa Truskawca w ręce Mikołaja Daniłowicza37 z Żurowa, podskarbiego 
wielkiego koronnego, starosty chełmskiego i drohobyckiego. Po jego śmierci otrzymał starostwo 
drohobyckie Hermolaus Ligęza z Bóbrka herbu Półkozic, podskarbi wielki koronny, znakomity ad-
ministrator, którego zasługi dla ratowania zniszczonego Skarbu przy pomocy własnych zasobów od-
płaciła Rzeczypospolita, przyznając mu starostwo olsztyńskie na lat 3038. Rządził on w Drohobyczu 
do r. 1631. Z czasów jego rządów pochodzi  znamienna skarga poddanych Truskawca na swawolę 
rabusiów wojskowych, którzy obyczajem Lisowczyków (more Lissoviano) grabili mienie włościan39.

Po śmierci Hermolausa Ligęzy wraca starostwo drohobyckie do rodziny Daniłowiczów. Jan Mikołaj 
Daniłowicz, syn Mikołaja, starosty drohobyckiego, zmarłego w r. 1624, jest starostą do r. 164940. Po 
jego śmierci dzierżyła starostwo drohobyckie wdowa po nim, Zofia z Tęczyna, która zaznaczyła się 
gorliwą opieką nad poddanymi z Truskawca dotkniętymi w latach [1561 i 1562 ?] zarazą morową41. 
Od r. 166042 występuje jako starosta drohobycki Stanisław Skarszewski na Rzeczniowie, kasztelan 
wojnicki i administrator ekonomii samborskiej. Początkowo sprawował władzę starościńską sam, 

27 Matr. Summ. cz.IV, T. II nr 11406 (8.II 1518 r.)
28 Ibidem, nr 11625. (6.V 1518 r.)
29 Ibidem, nr 12988. (21.X 1521 r.)  
30 Ibidem, t. I, nr 3898. – A.G.Z., t.x. nr 312. – Terr. Prem. ks. 84, s.747. (Oblata z 1616 r.) 
31 A.G.Z., t. XIX, nr 3039. – Terr. Prem., ks. 44, s. 1071, ks. 78, s. 1785, ks. 84  s.747.
32 Ks. radz., s. XXXIX.
33 Ibidem, s. XLI.
34 Ibidem, s. XLII.
35 Źr. dziej., t. VIII, s. 64.
36 Ks. radz., s. 43. –Castr. Prem., ks. 300, s. 1110, ks. 303, s. 401.
37 Boniecki, Herbarz, t. IV, s. 88. – Ks. radz., s. 44. Castr. Prem., ks. 329, s.89, ks. 801, s.2285.
38 Castr. Prem., ks. 988, s. 643 (29.XI 1630 r.). Daty objęcia przez Ligęzę starostwa drohobyckiego nie można ustalić 
z braku źródeł. Według Bonieckiego, t. XIV, s.254, Uruski, t. IX, s. 46. był starostą drohobyckim między r. 1624 a 1631, 
w którym umarł. Uruski kładzie mylnie rządy starościńskie Ligęzy po r. 1631.  W spisie starostów w Ks. radz. Ligęza nie 
jest wymieniony.
39 Castr. Prem., l.c. – Ze wsi Truskawiec zabrali następujące rzeczy: Tymkowi Hnatowicowi klacz (wart. 30 zł), drugą 
klacz i konia (100 zł), sirak i ubranie karaziowe, buty i pas (razem 12 zł  20 gr), Janowi Mihulce dwa siraki i rękawice (6 zł 
9 gr), pół wołu i gorzałki (6 zł 15 gr), u karczmarza jedli i pili bezpłatnie. Hnatowicowi zabrali pas (1 zł 22 gr), Sieniowi 
Jacyszynowi kożuch i podwikę (6 zł). – Z drobiazgowości dochodzeń karnych można wyczuć silną rękę i skuteczną opiekę 
starosty Ligęzy nad swoimi poddanymi.
40 Castr. Prem., ks.376, s. 362. – Boniecki, t. IV, s. 89, wymienia Jana Mikołaja Daniłowicza jako starostę drohobyckiego 
po r. 1632.
41 Castr. Prem., ks.378, s. 36. – W księdze radzieckiej s. XLIV autorka wyraża przypuszczenie, że po śmierci Jana Mikołaja 
objął starostwo przemyskie i inne, młodszy brat jego Mikołaj, a po nim ktoś inny z Daniłowiczów. Okres lat 10 (1649-
1660), w którym nie udało się natrafić w źródłach na nazwisko starosty drohobyckiego, musi ulec skróceniu o 3 lata, 
w czasie których bezsprzecznie sprawuje starostwo drohobyckie wdowa po Janie Mikołaju. Nasuwa się przypuszczenie, 
że i przez dalsze 3 lata, tj. do jej śmierci w r. 1655 (por. Boniecki, t. IV, s. 89), pozostawało starostwo w jej ręku.
42 Ks. radz., s. XLIV.
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dopiero od r. 1668 na podstawie przywileju  Jana Kazimierza43 uzyskali oboje małżonkowie tzw. „ius 
communicativum” co do dożywotniego posiadania całego starostwa drohobyckiego.

W r. 1691 przechodzi Truskawiec w dzierżawę Marcina z Chomętowa Chomętowskiego herbu Lis44, 
wojewody bracławskiego, starosty drohobyckiego, a po jego śmierci (około r. 1706) w ręce żony jego, 
Anny z Chrząstowa Wierzbowskiej. Następnie w ręce ich syna, Stanisława. Po śmierci Stanisława Cho-
mętowskiego (1728 r.) następuje w r. 172845 intromisja jego żony, Doroty z Tarłów Chomętowskiej, 
do dóbr miasta Drohobycza i wsi należących do tego starostwa (Raniowice, Bołowce, Stebnik, Dobro-
hostów, Stanyla, Uliczno, Orów, Truskawiec, Solec, Modrycz, Hubicze, Dereżyce, Tynów) na podstawie 
„iuris communicativi”. Jeszcze we wrześniu 1728 r. wydzierżawia dobra starostwa drohobyckiego 
na okres 3-letni Bogusław Bielski z Olbrachcic herbu Jelita, cześnik chełmski46. Przez krótki czas był 
starostą drohobyckim drugi mąż Doroty Chomętowskiej, Adam z Szczekarzowic Tarło47. W r. 1749 
dzierżawi dobra drohobyckie Ludwik Bielski48.

Ostatnim dzierżawcą Truskawca w czasach przed pierwszym rozbiorem Polski był Wacław Rzewu-
ski na Podhorcach herbu Krzywda, wojewoda krakowski, hetman wielki koronny, starosta drohobyc-
ki49. Od niego dzierżawił starostwo drohobyckie przez pewien czas Eliasz Turkułł50. Po pierwszym 
rozbiorze Polski dostał się Truskawiec (1 lipca 1773)51 w ręce rządu austriackiego i pozostawał od-
tąd wraz z całym starostwem drohobyckim w administracji rządowej. Od r. 1864 stanowił osobny 
korpus tabularny52 i kilkakrotnie bezskutecznie bywał puszczany na licytację, wreszcie w r. 1870 
sprzedany został w ręce prywatne53.                                                                                                                         

43 Castr. Prem., ks. 406, s. 26–27. (Warszawa, 12.IV 1668 r.). Przywilej królewski oblatowano w Przemyślu 3.VIII 1669 r.). 
Równocześnie z tą oblatą nastąpiła intromisja Stanisława Skarszewskiego, kasztelana wojnickiego (piastuje ten urząd już 
od 1668, czyli o 6 lat wcześniej, niż to podano w Ks. radz., s. XLIV) i żony jego Piotrowskiej Katarzyny w dobra starostwa.
44 Ks. radz., s. XLV.
45 Castr. Prem., ks. 532, s. 856 (4.IX 1728). Dzieje się to w 3 dni po podanej w Ks. radz., s. XLV dacie śmierci Stanisława 
Chomętowskiego. Jako tenutariuszka dóbr starostwa drohobyckiego występuje Dorota Tarłowa jeszcze 14.VI 1749 r. Por. 
Castr. Prem., ks. , s. 2636.
46 Castr, Prem., ks.532, s. 1247 (30.IX 1728) – W Ks. radz. figuruje Bogusław Bielski jako tenutariusz starostwa dopiero 
od 31 marca 1745.
47 Ks. radz., s. XLV, XLVI.
48 Castr. Prem., ks.579, s. 2636.
49 Ks. radz., s. XLVI.
50 Castr. Prem., ks.623, s. 1700 (11.V 1965). Brak o tym wzmianki w Ks. radz.
51 Ks. radz., s. XLVI.
52 Czemeryński K., O dobrach koronnych, s. 189.
53 Arch. Państw. Lasów, Akta sprzed. 526.

Daniel Bargiełowski (1932–2016)
K85

W pierwszą rocznicę śmierci z głębokim żalem wspominamy 
Daniela Bargiełowskiego bardzo zasłużonego biografa dro-

hobyczanina generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, a także  
życzliwego korespondenta Komisji Historycznej SPZD. Urodził się w 
Starachowicach 18.11.1932 r., był absolwentem Wydziału Aktorskie-
go Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie w 1957 r. 
Ukończył również Wydział Reżyserii Filmowej Wszechzwiązkowego 
Państwowego Instytutu Kinematografii w Moskwie w 1955 r. Nieza-
leżnie od działalności jako aktor, scenarzysta, reżyser teatralny i fil-
mowy, był także erudytą, władającym kilkoma językami – pisarzem, 
historykiem, badaczem historii najnowszej. Przedmiotem jego szcze-
gólnego zainteresowania byli także generał Zygmunt Berling i generał 

Leopold Okulicki. Zmarł 23.07.2016 r. w Warszawie.
„Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof, wolnomularz, ka-

płan Kościoła Liberalnokatolickiego” T.1 Warszawa 2000 Rytm, 652 s., T.2 2001, 816 s., T.3 2002, 
843 s.

JMP 
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Franciszek Iwanicki (1919–1999) K30

Kolej żelazna w Drohobyczu
1. Zarys historyczny

Już w połowie XIX w. dochodziły do Drohobycza wieści, że do miasta mają doprowadzić żelazną 
drogę. Od razu utworzyły się dwa obozy. Jedni sprzeciwiali się tym zamierzeniom, a co światlejsi 

mieszkańcy miasta byli za przeprowadzeniem linii kolejowej przez Drohobycz. Budowa kolei żelaznej  
była tym bardziej propagowana, że w Borysławiu zostały odkryte bardzo bogate złoża ropy naftowej.

Również i inne bogactwa naturalne okręgu drohobyckiego, jak np. sól, wosk czy drewno, które do-
tychczas z braku transportu palono na potaż. można było przewozić wygodnie i na dalekie odległości 
koleją. Argumentów za budową kolei żelaznej było coraz więcej. Oportuniści przepowiadali, że kolej 
spowoduje zubożenie mieszkańców, a co gorsza – narazi ich na niebezpieczeństwo, bo wiadomo, że 
bezmyślna maszyna może zagrozić człowiekowi i przysporzyć samych  nieszczęść.

Na terenie Galicji  już w 1840 r. rozpoczęto budowę kolei, czemu przysłużył się bankier Rotszyld, 
uzyskując od rządu austriackiego koncesję na budowę kolei z Wiednia do Bochni, gdzie znajdowały 
się słynne kopalnie soli. Dopiero w 1846 r., gdy do Galicji przyłączono Wielkie Księstwo Krakowskie, 
nastąpił rozkwit budowy kolei na Podkarpaciu. Magnaci polscy pod przewodnictwem księcia Leona 
Sapiehy zabiegali u Franciszka Józefa I o zezwolenie na powołanie Towarzystwa Budowy Kolei od 
Krakowa do Lwowa, Brodów i Czerniowiec.  Powstało więc w 1854 r. C. K. Uprzywilejowane Towarzy-
stwo Kolei Galicyjskiej. Kolej żelazna zaczęła łączyć coraz więcej miast galicyjskich.

Sieć kolejowa sięgnęła i po Drohobycz. W październiku 1869 r. wróciło ze Lwowa kilku poważniej-
szych obywateli drohobyckich, którzy odbyli ważne narady z Towarzystwem Kolei nad przebiegiem 
torów przez Drohobycz. Pomysł niemieckich inżynierów, aby przeprowadzić tor przez miasto, nie 
uzyskał aprobaty mieszkańców Drohobycza i po długich debatach ustalono, że tory będą budowane 
na wschodnich krańcach obszaru miasta (tj. ok. 3 km od ratusza). Czym argumentowano konieczność  
budowy kolei również przez Drohobycz? Przede wszystkim wielkimi korzyściami jakie niesie ten 
rodzaj transportu, przy przewozie masowych ładunków, a zwłaszcza gdy będzie połączenie z Bory-
sławiem.

W Borysławiu wydobywa się ropę naftową i wosk, których transport furmankami był bardzo uciąż-
liwy. Handlarze i woźnicy dopuszczali się oszustw, a także następowały duże ubytki z przeciekają-
cych beczek, co powodowało, że kupcy woleli naftę amerykańską, której waga była rzetelna i dostar-
czana była w solidnych beczkach. Po wybudowaniu kolei można będzie ropę naftową i jej przetwory 
rozsyłać po całym państwie austriackim. Oświetlenie naftą okazało się lepsze i tańsze od dotychczas 
używanych produktów i przysparzało dużych oszczędności. Uzasadniano też tym, że kolej ożywi 
przyległe okolice i wpłynie na podwyższenie wartości ziemi zmienianej na pola uprawne i bogate 
łąki. Może się rozwinąć sprzedaż bydła i płodów rolnych na targach poza własnym regionem. Sól dro-
hobycką, która jest biała jak śnieg, będzie można rozwozić na Morawy, do Czech i Austrii, i którą kupią 
wszędzie, bo jest nawet lepsza niż bocheńska, czy wielicka. Nawet drewno, którego na Podkarpaciu 
jest pod dostatkiem, można by wywozić w odległe strony, a kolej  ułatwiłaby handel tym materiałem. 
Przy kolejach powstałyby fabryki, które, wiadomo, że przyczyniłyby się do bogactwa kraju. A właśnie 
Drohobycz leży w takich okolicach i miałby szanse stać się miastem nie tylko o krajowym, ale i euro-
pejskim znaczeniu.

Uroczyste otwarcie drogi żelaznej w naszych stronach nastąpiło 31 grudnia 1872 r1. Wtedy to 
z dworca drohobyckiego puszczono pierwszy pociąg do Borysławia. Udekorowano budynek stacyjny 
i maszyna kolejowa przystrojona choinką i flagami przewiozła bezpłatnie (!) pierwszych pasażerów 
w kierunku Borysławia. Pasażerowie ci, mimo że zmarzli i wrócili pieszo – bo powrót był już płatny- 
do późnej nocy opowiadali swoje wrażenia z tej podróży. I tak Drohobycz został włączony do „sieci 
kolejowej wielkiego świata”.2

Drohobycki węzeł kolejowy obejmował swym zasięgiem trzy miasta: Borysław, Drohobycz i Tru-
skawiec oraz stacje i przystanki na trasie przebiegu pociągów do tych miast. Utrzymaniem sprawno-

1 Wcześniej w tym samym roku uruchomione zostało połączenie kolejowe: Chyrów – Sambor – Drohobycz – Stryj (Red.).
2 Powyższy fragment stanowi skrót gawędy M. Mściwujewskiego: „XX. Po żelaznej drodze.” (Z dziejów Drohobycza. Część 
II, Drohobycz 1939 ss. 162–171) (Red.).
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ści przewozowych torów szlakowych oraz manewrowych i bocznicowych, z przejazdami i zaporami 
(rampami) włącznie – zajmowały się służby drogowo-kolejowe, zorganizowane w dwóch odcinkach. 
Zawiadowcą odcinka nr 1 był Kazimierz Wróbel (tory do Stryja oraz tory dworca osobowego i towa-
rowego Dużej Stacji), a zawiadowcą odcinka nr 2 był Władysław Alaborski (tory do Borysławia i Tru-
skawca). W skład węzła kolejowego samego Drohobycza wchodziły: Stacja PKP Dworzec Główny, 
popularnie zwana Dużą Stacją, Stacja PKP Drohobycz Miasto, nazywana Małą Stacją oraz Stacja PKP 
Drohobycz Rafinerie.

Stacja PKP Dworzec Główny, popularnie nazywana Dużą Stacją, zachowała tę nazwę chyba tylko 
w mowie u starszych drohobyczan. Dziś miejscowi określają ją swoją nazwą „wakzał”, jednak stara 
nazwa była ładniejsza. No cóż, wszystkiemu winna wojna. Stacja ta była najbardziej rozwiniętym wę-
złem kolejowym mającym: dworzec osobowy z budynkiem stacyjnym, dworzec towarowy, parowo-
zownię z zapleczem technicznym oraz zblokowane dwa osiedla mieszkaniowe dla pracowników PKP.

Dworzec Główny PKP ciągnął się od zachodu wzdłuż ulicy Rychcickiej, od wschodu wzdłuż ogrodze-
nia rafinerii „Polmin”, na południu zamykała go ulica Stryjska, a na północy – kończył się na wysoko-
ści rafinerii „Dros” (Drohobycka Rafineria Olejów Skalnych). Dworzec osobowy wchodzący w skład 
Dworca Głównego był stosunkowo słabo rozbudowany. Miał kilka torowisk przelotowych do takich 
miejscowości jak: Stryj, Sambor i dalej w świat… Pociągi podmiejskie do Borysławia i Truskawca mia-
ły ograniczony zasięg i przeważnie dowoziły młodzież do szkół w Drohobyczu, a dorosłych do pracy 
lub w interesach.

Bilety kolejowe były jednak drogie. Np. do Stryja kosztował bilet 1 zł 10 gr, a do Lwowa 5 zł. Dla-
tego też pociągi jeździły często puste, co powodowało, że kolej pasażerska była deficytowa. Deficyt 
nadrabiały z nawiązką przewozy towarowe. Siedzenia w wagonach osobowych dzieliły się na trzy 
klasy: w trzeciej były drewniane, a w drugiej i pierwszej miękkie. Podgłówek pierwszej klasy był od-
chylany i można było spać. W przedziale trzeciej klasy było miejsc na [12 [sic!] osób, w drugiej na 8, 
a w pierwszej na 6 osób. Pociągi pasażerskie liczyły zwykle osiem wagonów, a towarowe dwadzieścia.

Budynek stacyjny – dwupiętrowy, typowy pod względem architektonicznym dla wielu stacji pod-
karpackich budowanych za CK Austrii. Miał obszerny westybul (jak go z lwowska nazywano), czyli 
hall dworcowy, w którym mieściły się kasy biletowe: osobowe i bagażowe, jak również inne pomiesz-
czenia, w których pracownicy PKP zajmowali się obsługą pociągów. Służył on również jako tym-
czasowa poczekalnia dla podróżnych, oczekujących na przyjazd pociągu w krótkim czasie. Ponadto 
mieściły się w nim dwie poczekalnie II i III klasy. Poczekalnie te były jednocześnie restauracjami, 
prowadzonymi przez zasłużonego restauratora p. Gałuszkę. Cieszyły się one powodzeniem nie tylko 
u podróżnych czy pracowników PKP, ale i u okolicznych mieszkańców, gdyż oprócz żydowskiej knaj-
py p. Hermana, nie było w pobliżu dworca odpowiedniego lokalu.

Do budynku stacyjnego, od strony wschodniej, przylegał peron, dekoracyjnie odgrodzony od to-
rowisk. Na każdym żeliwnym słupie podpierającym dach peronu zawieszone były doniczki z kwia-
tami, co dodawało miłego uroku. Służył on podróżnym oczekującym na pociąg, którzy przeżywali 
tzw. „Reisefieber” i chcieliby być jak najbliżej swego pociągu. Ale ten peron służył nie tylko podróż-

1. Budynek stacyjny w Borysławiu.
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nym. Był jakby małym „corsem”, gdzie spotykała się dorastająca młodzież z okolicznych ulic i osiedli. 
Te spotkania miały często charakter randek, na które chodziło się raczej na wyczucie niż na pew-
niaka. W tym naszym smarkatym okresie łączność telefoniczna nie była tak rozwinięta, aby można 
było porozumieć się z sympatią czy przyjacielem co do miejsca i czasu spotkania. Te dworcowe 
spotkania odbywały się na ogół wczesnym wieczorem, po odrobieniu lekcji czy po pracy. Był jed-
nak czasami problem, jak dostać się na peron, nie płacąc „peronówki”. Wymagało to nie lada sztuki 
i sprytu. Wszystkie wejścia na peron były obstawione przez służbistów kolejarzy, którzy nie wpusz-
czali w przejściu bez uprawnionego biletu. Ale młodzież miała swoje sposoby, aby się dostać na to 
„zakazane” miejsce. Rozrywką było nie tylko „szlifowanie” bruku, lecz również przyglądanie się po-
ciągom. Wywoływało to dreszczyk emocji, myśli biegły wokół wielkich podróży w celu zwiedzenia 
świata, często nieosiągalnego.

Do budynku stacyjnego należał jeszcze „park dworcowy”, w którym często podróżni oczekiwali na 
swój pociąg, oczywiście gdy dopisywała pogoda. Ale z parku korzystali nie tylko podróżni, lecz rów-
nież okoliczni mieszkańcy. Park był rozległy, bardzo dobrze utrzymany, z pięknym drzewostanem 
i ławkami. W parku była też kaplica, w której w dnie świąteczne i niektóre niedziele odprawiano 
msze święte oraz nabożeństwa majowe. Ta kaplica i park nasuwają wiele miłych wspomnień. Mło-
dzież przychodziła tu w mniejszym stopniu, aby uczestniczyć w modłach, a raczej w celu spotkania 
kogoś, z kim się umówiło, lub spotkania z „przygodą”.

Budynek stacyjny został zniszczony przez wojska niemieckie ustępujące  przed napierającą armią 
radziecką. Niemcy wycofując się, wysadzali przy użyciu środków wybuchowych wszystkie budynki 
stacyjne, oprócz budynku stacyjnego w Truskawcu. Uratowała go żona zawiadowcy stacji. Gdy sa-
perzy niemieccy przyszli i zaczęli wiercić otwory na laski dynamitu, ona zaprosiła ich do siebie na 
przyjęcie, goszcząc ich obficie bimbrem. Niemcy będąc już dobrze pijani, a czas ich naglił, odstąpili od 
wykonania „bojowego zadania” i chyłkiem się wynieśli ze stacji. Niemcy na liniach wycofywania się 
niszczyli też tory kolejowe. Posługiwali się specjalnym urządzeniem ciągnionym przez silne parowo-
zy towarowe i niszczyli podkłady kolejowe, wyrywając je wraz z szynami.

Dworzec towarowy był za to dobrze rozbudowany. Duża ilość torowisk świadczyła o wielkim ru-
chu towarowym. Konieczność posiadania własnej parowozowni i warsztatów tłumaczy się tym, że tu 
właśnie odbywały się bieżące naprawy parowozów oraz przetaczanie bardzo dużej ilości wagonów, 
a w szczególności cystern z ropą naftową. Po przerobieniu przez rafinerie ropy  wagony z gotowymi 
produktami paliwowo-smarnymi formowano w pociągi, kierując je do odbiorców. Należy tu podkre-
ślić, że do Drohobycza przychodziły pociągi z ropą naftową nie tylko z Borysławia, lecz i z innych 
miejscowości Podkarpacia, które z braku rafinerii czy mocy przerobowych kierowały ją do Drohoby-
cza. Ropa naftowa o specjalnych właściwościach chemicznych była nawet sprowadzana z Rumunii. 
Pod koniec lat dwudziestych pobudowano z Borysławia do drohobyckich rafinerii ropociąg, którym 
tłoczono ropę bezpośrednio do destylacji, co spowodowało zmniejszenie jej przewozów i mniejsze 
wykorzystanie cystern.

Mroki okupacji sowieckiej rzuciły tragiczny cień na nasz dworzec towarowy, a szczególnie na tory 
nr 7, 9 i 23. To tu właśnie Sowieci zorganizowali punkty załadowcze represjonowanych mieszkańców 
Drohobycza i okolic, w szczególności Polaków, a później i Żydów. Na torze nr 23, od ulicy Stryjskiej, któ-
ry szczelnie zasłaniał wysoki płot, 
ładowano do wagonów bydlęcych 
więźniów [tylko deportowanych 
(Red.)] i wywożono do łagrów 
w głąb Rosji. Stąd też wywożono 
całe rodziny polskie na katorgę 
i poniewierkę, w mniejszym stop-
niu innych narodowości. Za tym 
płotem rozgrywały się dramatycz-
ne sceny. Sowieci nie rozróżniali 
wieku, płci, stanu zdrowia wywo-
żonych, stąd rozpaczliwe płacze, 
jęki z powodu cierpień bolesnych 
jakie zadawała im dzicz sowiecka, 
nazywana przez siebie „armią po-
koju”! Ich wrzeszczące krzyki, przy 2. Stacja w Borysławiu. Nalewaki ropne.
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najmniejszej opieszałości podczas 
załadunku tej masy ludzkiej, która 
utraciła wiarę, że kiedykolwiek uda 
im się wrócić w strony rodzinne 
i zobaczyć się z bliskimi, którzy za 
tym płotem po swojemu przeżywa-
li dramat. Gnani na katorgę za to, 
że byli w służbie policji, w wojsku, 
byli pracownikami zakładów kar-
nych, sądownictwa i prokuratury, 
a nawet straży pożarnej czy innej 
mundurowej. Większość ludzi wy-
wożonych nie była nawet sądzona 
i odbywało się to bez jakiegokol-
wiek uzasadnienia. Pierwszy wy-
wóz miał miejsce już na początku 
1940 r., w mroźną zimę i tylko ze 
skromnym dobytkiem, dającym 

małe szanse przeżycia trudów tej niezwykłej „podróży”. Miejsce to powinno być upamiętnione tak, 
aby przestroga przed ustrojem sowieckim przechodziła z pokolenia na pokolenie.

Osiedle mieszkaniowe PKP było podzielone na dwa zespoły budynków. Jeden zespół mieszkanio-
wy mieścił się od ulicy Stryjskiej, wzdłuż drogi do parowozowni. Składał się on z czterech kamienic 
dwu i trzy kondygnacyjnych, w których mieszkali przeważnie wyżsi rangą urzędnicy i pracownicy 
PKP. Wartość zamieszkiwania w zespole pierwszym podnosiło to, że mieli oni ogródki działkowe tuż 
pod domem. Ten system zamieszkiwania, oddzielnie pracownicy umysłowi i oddzielnie fizyczni, był 
bardzo rozpowszechniony na ziemiach galicyjskich i był to „spadek” po austriackim zaborze. Podob-
nie było też u sąsiada na „Polminie”.

Sąsiedztwo Dużej Stacji z rafinerią „Polmin” nie było szczęśliwe, zwłaszcza w czasie II wojny świa-
towej. Podczas każdego bombardowania „Polminu” również i tu padały bomby. Tak było w 1939 r. 
podczas bombardowania przez samoloty niemieckie i tak było w 1944 r., gdy samoloty amerykańskie 
wykonały nalot na „Polmin”, zahaczając przy okazji o Dworzec Główny PKP Drohobycz.

Dworzec Główny ma również swoją chlubną kartę. Tu podczas okupacji niemieckiej powstał ruch 
oporu. Przyjął on różne formy działania. Począwszy od różnych sabotaży, aż po dywersje na odcinkach 
kolejowych i mostach oraz napadach na mieszkania i posterunki niemieckie straży kolejowych. Celem 
sabotaży było wyeliminowanie z pracy parowozów i wagonów, a celem dywersji kolejowych i teleko-
munikacyjnych było spowodowanie możliwi dużych przerw i opóźnień w transportach na front rosyj-
ski oraz w dostawie żywności z Ukrainy do Niemiec. Napady na mieszkania i posterunki niemieckie 
służyły do zdobycia broni i amunicji. Rezerwiści Wojska Polskiego organizowali podział  wojskowych 
na grupy i pododdziały, a następnie oddziały w ramach Armii Krajowej. Już w pierwszym półroczu 
1942 r. została zorganizowana grupa sabotażowa na terenie parowozowni i warsztatów kolejowych. 
Druga grupa dywersyjna powstała w drugim półroczu 1942 r., a  działalność  jej skierowana była na 
tory kolejowe biegnące z Drohobycza do Stryja i Boryslawia oraz na tory przelotowe, manewrowe 
i bocznice. Na początku 1943 r. zaczęły powstawać dalsze grupy sabotażowo-dywersyjne, szkolone 
przez instruktorów saperów oraz specjalistę przysłanego z Anglii do spraw szkoleniowych w inspek-
toracie drohobyckim – był nim cichociemny porucznik Jacek Przetocki, ps. „Karol”, a następnie „Oset”. 
Na poważniejsze akcje przynosił pochodzące ze zrzutów materiały wybuchowe, np. plastyk i detona-
tory naciskowe oraz pistolety maszynowe „Steny”. W szeregu akcjach brał udział osobiście.

W drugiej połowie 1943 r. oraz na początku 1944 r. powstało szereg dalszych drużyn wojskowych 
AK, w różnych grupach wiekowych i mieszanych już składach (kolejowa plus pracownicy „Polminu” 
oraz mieszkańcy okolicznych polskich wsi). Nowe grupy sabotażowo-dywersyjne powstały w Rychci-
cach, Bolechowcach, na „Polminie” i przy Stacji PKP Drohobycz Miasto. Całością grup i oddziałów na-
szego rejonu, w sile batalionu, w 1944 r. dowodził kpt. Malinowski „Wojtek”, a kompaniami dowodzili 
por. Nitka (dyżurny ruchu), por. Jan Kozłowski „Czarny” oraz. por. W. Białek „Kazik”. Grupami dywer-
syjno-sabotażowymi kierował dowódca plutonu sierżant Marian Styrna „Mambo” a później „Dysk”. 

Z ważniejszych akcji dywersyjnych należy wymienić częściowe wykolejenie pociągów towarowych 
między stacjami Bolechowce a Gaje Wyżne oraz Gaje Wyżne – Rajłów. Przeprowadzono napady na po-
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sterunki niemieckiej  straży kolejowej w Gajach Wyżnych, Stebniku, Drohobyczu (Dworzec Główny) 
i Rychcicach. Ten ostatni w dniu 25 maja 1944 r. był nieudany – zginął „cichociemny” por. J. Przetocki 
„Oset”. Udanych było ok. 20 akcji na kolejowe i drogowe linie telekomunikacyjne, które spowodo-
wały duże przerwy pomiędzy Drohobyczem a Stryjem, Samborem, Borysławiem i Truskawcem. Do 
udanych i skutecznych akcji sabotażowych należy zaliczyć spowodowanie przez Stanisława Stączka,  
dyżurnego ruchu, umyślnego zderzenia się pociągu towarowego z wojskowym transportem.

Poza działalnością AK o znaczeniu wojskowym (umniejszanie niemieckiego potencjału wojskowego 
oraz szerzenie zamieszania, strachu i niepewności wśród żołnierzy  zaplecza, a nawet chorych prze-
bywających na leczeniu w Truskawcu) – kolejarze drohobyckiego węzła prawie co tydzień (szcze-
gólnie w 1944 r.), zmniejszali zawartość pociągów towarowych, którymi z Ukrainy szła do Niemiec 
żywność, tytoń i wódka. Z rozpoznanego transportu wyłączany był np. wagon z mąką lub cukrem 
i tytoniem w liściach, względnie wyłączana była cysterna z olejem jadalnym lub bimbrem.  Powodem 
wyłączenia wagonów było przeważnie zatarcie się osi. Uszkodzone rzekomo lub naprawdę wagony 
były przetaczane na tor nr 6 naprzeciw ogródków działkowych  zespołu mieszkalnego nr 2 w parku. 
Po sprawnie zorganizowanym nocnym wyładunku, oczyszczony i zaplombowany wagon wracał do 
zatrzymanego składu i jechał dalej do Niemiec.

Na trasie przebiegu torów z Dużej Stacji do Małej odchodziła bocznica kolejowa do cegielni Susma-
na, popularnie zwana przez drohobyczan „dachówczarnią”. Można by mieć zastrzeżenia co do waż-
ności tego obiektu, aby go tu wspominać. A jednak warto przytoczyć o niej kilka informacji. Cegielnia, 
oprócz podstawowego,  produktu jakim była cegła, wyrabiała również wysokogatunkowe dachówki, 
które wysyłane były nie tylko na potrzeby kraju, ale też były cenione przez budowniczych za granicą, 
szczególnie gdy chodziło o renowację budynków sakralnych, zamków czy pałaców, krytych właśnie  
zabytkowymi dachówkami. Do rozgłosu drohobyckiej cegielni przyczynił się rząd austriacki, który 
w okresie sprawowania władzy w naszym mieście, po uruchomieniu kolei i połączeniu Drohobycza 
ze światem, zmuszał zakład do wysyłania dachówek do miejscowości będących pod panowaniem 
rządu austro-węgierskiego. Nasza słynna dachówczarnia, w mrokach okupacji niemieckiej, stała się 
gettem dla ludności żydowskiej, która tu pracowała, zamieszkiwała i ginęła z głodu, wyczerpania, 
a często i od kuli rozwydrzonych gestapowców. Jest to czarna karta historii Drohobycza, kiedy  ginęli 
ludzie niewinni tylko dlatego, że byli innej rasy.

Bocznica „dachówczarni” w warunkach zimowych (I kw. 1945 r.) była miejscem załadunku do by-
dlęcych wagonów żołnierzy AK oraz inteligencji i działaczy miasta Borysławia i Drohobycza. Aresz-
towania Polaków rozpoczęły się w trzy miesiące od wkroczenia Czerwonej Armii do Drohobycza (17 
sierpnia 1944 r.). Koncentracja aresztowanych oraz upokarzające śledztwa odbywały się w więzieniu 
na Górce przy ul. Grunwaldzkiej. I to miejsce powinno być upamiętnione dla przyszłych pokoleń!

Węzeł drohobycki PKP miał też swoją, w pewnym sensie, atrakcję kolejową. Tu przelotem przejeż-
dżała ze Lwowa do Borysławia „Luxtorpeda”. Stukilometrową odległość, ze Lwowa do Drohobycza, 
pokonywała niewiele ponad godzinę. To już była Europa! Oczywiście cena biletu też była odpowied-
nio wysoka. Dlatego też z niej korzystali przeważnie biznesmeni naftowi z Borysławia i co bogat-
si kupcy z Drohobycza. LT robiła 
trzy kursy dziennie: rano, w połu-
dnie i w nocy. Stwarzała ona takie 
możliwości, że we Lwowie moż-
na było pójść do teatru o 21-szej 
(tak rozpoczynały się spektakle 
w większości w teatrów) i przyje-
chać do domu przed północą. 

Może ktoś postawić mi pytanie 
co mnie tak zauroczyło, że wspo-
minam LT. A zauroczyło ! Przede 
wszystkim prędkość. Zdarzało się, 
nam chłopakom idącym do lasu 
na Kołpiec, że spotykaliśmy ją w 
pełnym biegu, gdyż na tym odcin-
ku tory były proste „jak drut”. Tyl-
ko mignęło nam coś przed oczami 
i nic więcej nie zdążyliśmy zoba-
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czyć, np. czy koła się toczyły, czy 
sunęły po torach. Oczarowanie 
wzbudzała ona szczególnie nocą. 
My, polminowcy, mieliśmy pewien 
odcinek jej przebiegu otwarty, tj. 
od Raniowic do mostu żelaznego 
nad Tyśmienicą. Jej przejazd nocą 
był podobny do ruchu świecącej 
gąsienicy, a widok taki roztaczał 
się właśnie z okien mojego domu.

Komunikacja między 
Dużą Stacją a miastem

Przed 1939 r. komunikacja ta 
ograniczała się do dorożek kon-
nych. Przed budynkiem stacyj-
nym był duży plac, wybrukowany 
kostką, miejsce postoju dorożek. 
Były one obsługiwane przeważ-
nie przez Żydów. Naliczono ich 
wtedy około trzydzieści. Przed 
przybyciem pociągu stały usta-

wione w ustalonym porządku, ale jak pasażerowie zaczęli wychodzić z peronu, powstawał rwetes 
nie do wytrzymania. Pasażerów sobie wprost wydzierali. Porządek „runął”. Trasa do miasta wynosiła 
3 km. Przejazd kosztował na ogół jeden do półtora złotego (z większym bagażem). Gdy do doroż-
ki siadało więcej pasażerów, taryfę dzieliło się pomiędzy wszystkich. Oczywiście taryfa nocna była 
droższa. Można było się targować, co zwykle się udawało.

Należy przypomnieć, że gdzieś pod koniec lat dwudziestych nawierzchnię ulicy Stryjskiej, po 
której odbywała się komunikacja z miastem, pokryto asfaltem, co spowodowało, że przejazd stał 
się wygodniejszy i krótszy w czasie (ok. 15 min), niemniej jednak od połowy drogi ulica miała 
lekkie wzniesienie, a w szczególności przed Sądem Powiatowym, co konie bardzo odczuwały i na 
„metę” przychodziły pokryte pianą potu. Mimo że Drohobycz miał kilkanaście taksówek, które były 
własnością Żydów, rzadko spotykało się je na tej trasie. Przeważnie kursowały one do Borysławia 
i Truskawca, do którego komunikacja z Rynku była bardzo niewygodna. Należało mniemać, że mię-
dzy dorożkarzami i taksówkarzami była jakaś cicha umowa, aby nie wchodzić sobie w paradę.

Inaczej wyglądał przejazd z centrum na Dużą Stację. Dorożką można było przejechać się nawet 
za 50 gr. Żyd i tak musiał jechać na stację, nawet bez pasażerów, bo tam można było liczyć na więk-
szy zarobek. Z tej okazji szczególnie korzystaliśmy my, polminowcy, i mieszkańcy okolic dworca 
szczególnie gdy wieczorem po wyjściu z kina śpieszyło nam się do domu. Zrzutka po 10 gr i wesoła 
banda kłusowała z radością na zasłużoną (?) kolację. Nasza trasa kończyła się jednak przed rampą, 
gdyż dorożkarz skręcał na stację na postój, a my biegiem (ok. 1 km) do chaty.

     
A teraz parę ciekawostek

Dorożkarze, jak to często u Żydów bywało, prowadzili między sobą krzykliwe spory, wydzierając 
sobie pasażerów. Zaobserwował to ówczesny znany drohobycki lekarz B. Kozłowski. Mieszkał on 
przy Rynku, a do pracy jeździł zwykle dorożką na ul. Grunwaldzką, gdzie za własne pieniądze wy-
budował miastu szpital. Otóż aby pogodzić zwaśnionych dorożkarzy, zaproponował, aby wozili go 
do pracy w kolejności, codziennie inny. Na taki układ dorożkarze chętnie przystali.

Za Austrii był przygotowany projekt poprowadzenia od Dużej Stacji do Małej linii tramwajowej, 
ulicami Stryjską, przez Rynek i Grunwaldzką. Projekt jednak nie został zrealizowany, chyba z uwagi 
na wąskie ulice, a szczególnie Stryjską oraz duże wzniesienie ul. Grunwaldzkiej przed Rynkiem.

Stacja PKP Drohobycz-Miasto
Stacja ta popularnie nazywana Małą Stacją, jak sama nazwa wskazuje, wszystko tu będzie zmi-

niaturyzowane: budynek stacyjny, dworzec osobowy (dwa tory przelotowe) i dwa tory towarowe 
– bocznice. Mała Stacja służyła dla wygody podróżowania mieszkającym w jej pobliżu. Najczęst-
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szymi pasażerami tej stacji była młodzież borysławska, która przejeżdżała do Drohobycza do 
szkół oraz pracownicy zatrudnieni w mieście. Wśród drohobyczan i borysławiaków Mała Stacja 
pozostała na trwałe w pamięci, a szczególnie osób starszych. Stała one na prawo od przejazdu 
kolejowego na ul. Grunwaldzkiej. W parterowym budynku stacji mieściły się poczekalnia, kasa 
osobowa i bagażowa, w nim też mieszkał zawiadowca stacji p. Rychlik. Bilet do Borysławia, za 
Austrii, kosztował 15 grajcarów, a za Polski 15 groszy. Na stacji z przeciwnej strony peronu znaj-
dował się duży utwardzony plac, zwany ładownią, przy którym były tory do za- i wyładunku to-
warów zaopatrzenia, zgodnie z potrzebami 40-tysięcznego miasta. Tutaj przeważnie widziało się 
na nich wagony towarowe, rzadziej cysterny, chyba że z naftą do celów handlowych. Po drugiej 
wojnie światowej budynek rozebrano, a stację zlikwidowano, tym samym grzebiąc miłe, dawne 
wspomnienia. Z Borysławiem łączy teraz bardzo dobrze rozwinięta autobusowa komunikacja 
miejska i międzymiastowa, która łączy centrum Drohobycza z odległymi przedmieściami, jak 
również z okolicznymi miejscowościami.

Stacja PKP Drohobycz-Rafineria
Stacja ta o słabym ruchu przewozów pasażerskich, na linii Drohobycz – Borysław, miała bardziej 

rozwinięty dworzec towarowy, na który przyjmowała i odprawiała większe ilości cystern przezna-
czonych dla pobliskich rafinerii: „Galicja”, „Nafta”, „Bachera” oraz „Joty”. Rafinerie te oprócz „Jota” 
miały własne bocznice kolejowe, na które były odprawiane cysterny z surowcem, a zabierane już 
opróżnione.

Stacja PKP Borysław3

Stacja Borysław była stacją końcową wszystkich pociągów na węźle Drohobycz – Borysław – 
Drohobycz. Miasto Borysław, wraz z rozległymi dzielnicami i okolicznymi wsiami tworzyło dużą 
aglomerację i dzięki możliwościom zatrudnienia gęsto zaludnioną, co powodowało szerokie ko-
rzystanie z usług kolei. Dlatego też duże ilości towarów do dalszej rozbudowy zagłębia, jak i żyw-
ności przewożono pociągami jako przesyłki wagonowe czy drobnicowe. Pociągi pasażerskie oraz 
„Luxtorpeda” przyjmowane były na tory główne zasadnicze dla pociągów pasażerskich. Dworzec 
towarowy był bardzo rozwinięty i posiadał dużą ilość torów o różnym przeznaczeniu, niezbędnych 
do przyjmowania i odprawiania wielu składów pociągów. Ogromna ilość torów ładunkowych prze-
znaczona była do napełniania jednorazowo znacznej ilości cystern, dzięki zastosowaniu całej sieci 
węży z ruchomymi końcówkami skierowanymi do wlewu cystern. Rury z wężami podłączone były 
do wyżej stojących zbiorników z ropą, która spływała samoczynnie do cystern pod własnym ciśnie-
niem. Teren rozlewni był dokładnie ogrodzony ścisłym płotem z desek, w celu uniemożliwienia 
przedostawania się tam niepowołanych osób.

Budynek stacyjny dworca był miły, przyjemny i wyposażony we wszystkie urządzenia dla za-
spokojenia potrzeb podróżnych i wygody obsługi kolejowej. Podczas okupacji sowieckiej dworzec 
towarowy służył jako punkt załadowczy wywożonych [więźniów(?)] i osób represjonowanych 
z Borysławia i okolic. I tu, podobnie jak w Drohobyczu, rozgrywały się tragiczne sceny ludzi nie-
winnych, przy rozpaczliwym płaczu kobiet i dzieci oraz krzyku zdziczałych żołdaków. Ustępujące 
wojska niemieckie, przed atakiem wojsk sowieckich wysadziły budynek stacyjny, niszcząc też tory 
na szlaku kolejowym do Drohobycza i na samym dworcu towarowym. Zawiadowcą stacji do 1939 
r. był Karol Pancerz, który ma obecnie 97 lat i mieszka w Nowym Sączu.

Stacja PKP Truskawiec4 
Jest stacją, w której nie rozróżniało się dworców osobowego czy towarowego, gdyż były tam tylko 

3 Stację Borysław zbudowano we wsi Hubicze i dlatego w literaturze można spotkać wzmianki z taką nazwą  Zawiadow-
cą stacji był Leon Zbigniew Wukina wg Marka Celta. (Red.).
4 Otwarcie linii kolejowej łączącej Truskawiec z Drohobyczem nastąpiło w dniu 1 czerwca 1912 r. Długość linii wynosiła 
11 km 901 m. Przystanki: Korost i Solec; stacje: Stebnik Saliny, Truskawiec Zdrój. Trasa biegnie od stacji Drohobycz do-
liną rzeki Tyśmienicy, potem w kierunku południowym do doliny potoku Dubicy i biegnie nią w górę przez Korost, Solec 
do Stebnika. Dalej zbacza ostrym łukiem w kierunku południowo-zachodnim do stacji końcowej w Truskawcu. Równo-
cześnie z otwarciem linii kolejowej poświęcono leżący w centrum zdroju dworzec kolejowy. Jest to piętrowa, zgrabna 
budowla, z balkonem i dużym peronem, ozdobionym kwiatami, wykończona pod względem artystycznym przez malarza 
Olszewskiego. Budynek mieścił w sobie duży westybul, poczekalnię  I i II kl. a osobno III kl. Obok dworca stanęły maga-
zyny oraz zabudowania dla naczelnika stacji. Przed dworcem urządzono brukowany kamieniem prac zajazdowy i dopro-
wadzono do niego drogę dojazdową z brukowanymi chodnikami po bokach. (Red.)
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dwa tory o końcowym biegu pociągów. Linia do Truskawca miała stację pośrednią Stebnik skąd 
wywożono w dużych ilościach sól potasową (kainit). Truskawiec jako słynne uzdrowisko nie tylko 
w kraju, ale i w Europie, gościł wiele utytułowanych osób i wyróżniał się wyjątkową czystością 
i można by rzec wytwornością. Osobowy peron truskawiecki słyszał wiele przemówień powital-
nych do dostojnych gości zagranicznych w różnych obcych językach. Sława wód leczniczych, w tym 
przede wszystkim „Naftusi”,  ściągała wielu chorych i nie tylko chorych – do tego zacisznego zakąt-
ka – Karpat. Zawiadowcą stacji Truskawiec był p. Chmielowicz, którego żona uratowała budynek 
stacyjny przed wysadzeniem przez saperów niemieckich. Po wojnie był przez kilka lat na podob-
nym stanowisku w Zakopanem.

  
Zamykając wyżej poruszony temat, dotyczący drohobyckiego węzła kolejowego, co można by jesz-

cze powiedzieć o służbie PKP i naszych przedwojennych kolejarzach. Kolej obok poczty, była naj-
sprawniej działającą instytucją państwową w przedwojennej Polsce. Opinię taką wydawali polscy 
użytkownicy, jak i kontrahenci zagraniczni. Co przede wszystkim cechowało naszą kolej? To punk-
tualność kursowania pociągów i dyscyplina jej pracowników. Powiedzenie, że według przejazdów 
pociągów można było regulować zegarki, nie było zbytnią przesadą!                                                          

Ida Henefeld-Ron – Izrael1  K53

Powrót do Drohobycza 

I. PIERWSZE DNI 
jest już dawno po wszystkim
niezmienione stare miasto
w ciszy wiekowych kasztanów
dawni mieszkańcy – w ciszy
katolickiego cmentarza –
pomordowani – w ciszy
leśnych jam
czasami na kocich łbach corsa
zaturkocze furmanka
dawno już po wszystkim – 
miasto jak człowiek po katastrofie
zamyka się w sobie –
brzęk nowego świata
nie dociera do wnętrza jego wspomnień.

III. WIELKA SYNAGOGA
Nad zburzonym Łanem
wznosi się pod niebo
odrapany majestat
Wielkiej Synagogi
- już nie świątynia – jej duch

strzeżony przez duchy
patrzą w puste oczodoły
groźnych starców – na ich
palce kościste
wczepione w stare mury
czekają –
Bóg Zemsty jeszcze się nie zjawił

Potężny grom obwieści Jego przybycie
daleko – nad krajem zbirów
skoczy w niebo grzyb wybuchu –
świat zatrzęsie się w posadach
(już od dawna przeszedł do porządku
nad tą hańbą dwudziestego wieku)
Każdej nocy z okna hotelu na Łanie
widzę kontur starej świątyni
– czarny diadem – na tle
majowego nieba
każdej nocy pojona
gorzką nadzieją starców
czekam wraz z nimi
Boga Zemsty, który się nie zjawił.

 a1

1 Urodzona w 1922 r. w Drohobyczu, znana poetka żydowska, autorka cyklu wierszy „Powrót do Drohobycza (72 s.): 
I Pierwsze dni,  II Turysta z przeszłości, III Wielka synagoga”,  mieszkająca w Izraelu od 1945 r. (Red.).
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Franciszek Iwanicki (1919–1999) K33

Królowa rzek Zagłębia Naftowego

Tyśmienica początek swój bierze u podnóża pasma górskiego, tzw. Ciuchowego Działu (942m 
n.p.m.), i – podobnie jak wszystkie rzeki i potoki podkarpackie – kieruje swój bieg na pół-

nocny wschód, zasilana po drodze wodami licznych strumyków. Od najmłodszych lat intrygowały 
mnie najwyższe w pobliżu Drohobycza góry, oglądane codziennie z okien mego domu. Poza linią 
lasów Górki, poza niewidoczną doliną Truskawca skrytą za Górką, rozciągał się duży i prawie goły 
garb Ciuchowego Działu. Najbardziej tajemniczo wyglądał w pierwszym śniegu lub na wiosnę, gdy 
zieleń łąk buchała nagle i  wszechwładnie, wprost oszałamiająco. Gdzieniegdzie odcinała się kępka 
drzew, mała wycinanka lasku, natomiast wszędzie były łąki i łagodne pagóry, z wysypką  krzaków, 
a czasem  poletkami owsa na zboczu.

Tylko oko malarza rozróżniało koloryt Ciuchowego Działu. Wschodzące słońce już od wczesnych 
godzin porannych oświetlało widoczne zbocze, które w ciągu dnia zmieniało tyle barw i ich odcieni, 
że można by sądzić, że ktoś wciąż nakłada na swój obraz inną farbę, niezadowolony z poprzedniego 
rysunku. Widoczność  grzbietu Ciuchowego Działu wraz z przechyłem słońca była coraz słabsza. 
Na grzbiet padał fioletowy cień i tylko zarys podświetlony zachodzącym słońcem świadczył o jego 
niezmiennym położeniu. 

Drohobycz leży na wysokości 377 m n.p.m., a Ciuchowy Dział, odległy w prostej linii o dwanaście 
kilometrów, miał ok. 600 m więcej. Kontrast więc był duży i góry leżały jak na dłoni, szczególnie 
jasno i wyraźnie odcinając się w pięknej złoto-czerwonej jesieni albo w żywej zieleni – wiosną. 
Czystość powietrza była taka, że nieraz, patrząc przez lornetkę, widziało się pojedynczą furkę na 
zboczu. Taki właśnie Ciuchowy Dział był rodzicielką naszej Tyśmienicy. U samego źródła wody Ty-
śmienicy są bardzo czyste, można rzec, że krystaliczne. Po drodze pojawiają się jednak truciciele, 
którzy  odprowadzając swe ścieki ropne bezpośrednio do koryta rzeki, czynią jej wody niezdatne 
do żadnych celów, nawet przemysłowych. Wszystkie te odpady poprodukcyjne i wymywane z ziemi  
płyną po powierzchni lustra wody, czyniąc ją najbardziej śmierdzącą rzeką w okolicy.

Już tak wyraźnie Tyśmienica daje znać o sobie od borysławskiej dzielnicy – Mraźnicy. Kierując 
swe wody do Borysławia, rozdziela się na dwa koryta, płynąc wolno środkiem miasta, zabierając 
ze sobą oprócz wód z okolicznych potoków – maziste ścieki, zagęszczając swą powierzchnię odpa-
dami ropnymi, które dawały utrzymanie biedocie borysławskiej, przeważnie żydowskiej, zwanej 
„łebakami”1. A oto jak ich pracę opisuje Alfred Jasiński w artykule „Borysławska apokalipsa” KARTA 
nr 4/91: 

„Woda płynęła tam wolno, a dno widać było tuż pod jej powierzchnią. Wczesnym rankiem kilku po-
mysłowych Żydów przystępowało do skomplikowanej i nie zachęcającej pracy. Robili coś w rodzaju 
dziecinnej tamy z desek, jakby zawieszonej nad wodą. Deski wciśnięte między wbite w dno rzeki 
kołki  tworzyły zaporę dla wszystkiego, co znajdowało się na powierzchni wody. Na tej prymityw-
nej zaporze zatrzymywały się oczka tłustej, zanieczyszczonej ropy. Po kilkugodzinnym bezruchu 
powstawał gruby kożuch, zajmujący kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni. W tym czasie 
na brzeg rzeki przyciągano beczkowóz o pojemności około tysiąca litrów i żelazne dwustulitrowe 
beczki, które służyły do podgrzewania ropy. Młodzi podtrzymywali ogień pod beczką, a starsi robili 
dziwne rzeczy – posługując się „końskim ogonem” wykonanym z wybranych, odpowiednio ułożo-
nych łodyg morskiej trawy. Zanurzony w mieszaninie ropy z wodą „ogon” wchłaniał tylko ropę i to 
w nieprawdopodobnych ilościach. Tak nasycony, ciężki „ogon” przenosili nad stojące obok wiadro 
i ściągając ręką od góry do dołu, napełniali je już za drugim podejściem. Napełnione wiadro pomoc-
nicy przelewali do podgrzewanej beczki. Potem należało poczekać, aż nieczystości opadną na dno 
i powoli, specjalnym czerpakiem gorącą, ale czystą ropę przelewano do beczkowozu”. 
Oczywiście, dalsza droga tak pozyskanej ropy to punkt skupu przy dworcu kolejowym. Tak za-

robione pieniądze pozwoliły nie tylko na utrzymanie własnej rodziny, ale też na otwarcie intere-
su: straganu, sklepiku czy warsztatu rzemieślniczego. Może w treści opowiadania A. Jasińskiego 
i wierszu A. Chciuka są pewne rozbieżności, ale sens tej pracy sprowadzał się do jednego – wydo-

1 Wiersz piewcy Zagłębia Naftowego Andrzeja Chciuka „Pieśń o Borysławiu i Borysławskich Łebakach” (fragmenty)  pu-
blikowaliśmy w Biuletynie SPZD nr 14 (2014) ss. 60–61 oraz nr 15 (2014) ss.76–77 (Red.).
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być jak najwięcej tego „czarnego złota” i rozsławić ten zawód „łebaków”, którzy dobrze byli znani 
nie tylko w Borysławiu, ale i w okolicy.

Wróćmy jednak do naszej Tyśmienicy. Na przedmieściu Borysławia, na Wolance, oba koryta rzeki 
się łączą i po minięciu Hubicz kieruje ona swe wody do Drohobycza. Pierwszą napotkaną dzielnicą 
są Młynki. Wbrew swej nazwie nie miała ona nic wspólnego z przemiałem zboża. Może kiedyś? 
Chociaż można mieć do tego pewne zastrzeżenia, bo jak podają źródła historyczne, Młynki, które 
rozłożyły się nad Tyśmienicą, powstały dopiero w XX wieku. Było tu osiedle mieszkaniowe, w któ-
rym mieszkali pracownicy rafinerii „Galicja”. Tyśmienica opływa południową część miasta Dro-
hobycza, mijając po lewej stronie trzech dalszych trucicieli jej wód – rafinerie: „Bochera”, „Galicję” 
i „Naftę”. Dalej płynie ona już przez pola, w odległości ok. 2 km od centrum miasta, stąd jej przykre 
wyziewy tu nie docierały. Dalej płynie ona rozległą kotlinką, mając po prawej stronie wzniesienie 
zwane „Górką”, a po lewej wzniesienie zwane Wójtowską Górą.

Tyśmienica była rozlewną rzeką, w niektórych tylko miejscach jej brzegi miały wysokość ok. 1m 
i wymagała pilnego uregulowania. Ojcowie miasta postanowili to zaniedbanie nadrobić i uporząd-
kować jej koryto. Rozpoczęto więc prace regulacyjne poprzez umacnianie brzegów faszynami, li-
kwidując tym rozlewiska, które były siedliskiem odpadów z zanieczyszczeń naniesionych jej woda-
mi. Z regulacją rzeki było sporo wydarzeń. Władze administracyjne miasta do tych prac usiłowały 
wykorzystać więźniów politycznych, wychodząc z założenia, że w zakładzie karnym siedzi bez-
czynnie wielu ludzi odsiadujących wyroki. Dlaczego więźniów politycznych? Bo w odróżnieniu od 
kryminalistów byli oni mniej chętni do ucieczek. Decyzji tej natychmiast przeciwstawili się lewico-
wi posłowie ukraińscy, ostro występując w Sejmie, motywując, że jest to łamanie „praw człowieka”. 
Prowadząc tę kampanię, zmusili rząd do wycofania tej decyzji. Postanowiono więc do tych prac 
wykorzystać bezrobotnych z zagrożeniem, że niepodjęcie tej pracy spowoduje cofnięcie zasiłku. 
Należy tu podkreślić, że prace te były bardzo ciężkie: w wodzie, błocie, w smrodliwych wyzie-
wach, często w złych warunkach atmosferycznych, nie znajdowały wielu chętnych, tym bardziej że 
i stawka za ośmiogodzinny dzień pracy nie była wysoka i wynosiła ok. 2 zł! Co sprytniejsi zaczęli 
odwiedzać Kasę Chorych, wymuszając na lekarzach zwolnienia od ciężkich prac. Niektórym się to 
udawało. A przecież tu nie chodziło o zatrudnienie wszystkich bezrobotnych Borysławia czy Dro-
hobycza. Jak widziałem w swojej okolicy, to pracowało około 50 osób, gdyż było to „regulowane” 
skromnym budżetem miejskim przeznaczonym na ten cel.

Ale płyńmy dalej. I tu ewenement przyrodniczy. Przed rzeźnią miejską w Drohobyczu od Tyśmie-
nicy odchodzi odnoga – potok zwany Młynówką. Nigdy nie mogłem sobie wyjaśnić,  aby od główne-
go nurtu rzeki wypływał potok, kierując swe wody w innym  kierunku, w tym wypadku w kierunku 
miasta i gdzieś w okolicy Plebanii łączył się z potokiem Pobok i wody ich wspólnie wpadały do Ty-
śmienicy. Starsi drohobyczanie utrzymują, że Młynówka była sztucznie wykonanym kanałem, któ-
rego wody były wykorzystywane przez leżące w tej okolicy zakłady. Na pewno korzystała z niej już 
wspomniana rzeźnia, dalej przy ul. Grunwaldzkiej tartak parowy, zaś przy ul. Kozłowskiego swoje 
nieczystości spuszczał szpital powszechny, a dalej cegielnia „Polminu” przy Wójtowskiej Górze. Czy 
nazwa tego potoku, czy kanału, pochodzi od nazwy małego osiedla Młynki, czy też od istniejących 
kiedyś małych młynów wodnych, trudno dziś dowieść.

Wróćmy jednak do naszej Tyśmienicy. Przecina ona ul. Grunwaldzką, płynie koło boiska CWKS „ 
Junak”, obok żydowskiego boiska „Betar” i dalej już polami w kierunku wsi Raniowice. Tu na swej 
drodze napotyka dość wysokie wzniesienie  zwane Wygodą. Od Raniowic prawy brzeg jest już bar-
dzo wysoki, co było powodem, że wody Tyśmienicy podczas powodzi rozlewały się w kierunku Ko-
lonii „Polminu”. Wysoki brzeg Wygody zmusza Tyśmienicę do zmiany kierunku i podąża ona już na 
północ, przecina szosę wiodącą na Stryj, nad którą  wznosił się drewniany most, i krętym korytem 
zmierza do Poczajowic i Michałowic, a dalej rozlewiskiem do Dniestru.

Przed Raniowicami pominąłem jeszcze ważny dopływ Tyśmienicy – rzeczkę Słonica, popularnie 
zwaną w tej okolicy – Kohut (kogut). Skąd te dziwne nazwy? Słonica chyba stąd, że jej wody były 
zawsze koloru   skóry słonia – szarobrudne. Ponieważ podłoże i brzegi tej rzeki były ziemiste, wody 
jej łatwo wypłukiwały koryto, mącąc wodę tym kolorem. A Kohut, to przypuszczam, że od nazwiska 
bogatego ukraińskiego chłopa, noszącego właśnie nazwisko Kohut, przez którego pola ona prze-
pływała. Słonica prawie dorównywała wielkością Tyśmienicy. Szerokość jej koryta wynosiła 3–5 
metrów, brzegi o wysokości ok. 1 m. Nurtu tej rzeczki prawie się nie zauważało, tak płynęła leniwie. 
A tak szczerze mówiąc, nie sprawiała ona miłego wrażenia.  Chodziliśmy do niej raczej pluskać się 
przy brzegu niż kąpać, ot tak, dla ochłody. Ponieważ woda nie była przeźroczysta, miała głębokie 
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doły, których położenie zmieniało się po każdym jej wezbraniu i obfitowała w naniesione krzewy 
i gałęzie, budziła w nas raczej strach. Owszem, patrzyliśmy z zazdrością na starszych kolegów, któ-
rzy w jej nurtach baraszkowali wesoło, aż do pewnego dnia… Była to niedziela i wracając w upalny 
dzień z kościoła, postanowiliśmy się ochłodzić. Tyśmienica miała bardzo niski poziom, a poza tym 
nagromadziła się w niej masa ropnych kożuchów, wybór padł na Słonicę. Poszliśmy w ślad starszych 
kolegów, którzy po rozebraniu się wskakiwali do wody, w stylu dobrze wyszkolonych pływaków. 
Dzieciarnia moczyła tylko nogi lub próbowała pływać „na rękach” po dnie. W pewnym momencie 
jeden ze starszych kolegów gimnazjalnych, ośmioklasista, wskoczył do wody z brzegu rzeki i długo 
jakoś nie wypływał. Podniósł się gwałtowny raban, że Glazer coś za długo siedzi w wodzie. Ponie-
waż woda była mętna, nie można było go zobaczyć. Straszną scenę przeżyliśmy, gdy penetrując 
dno rzeki bosakami, jeden z chłopów okolicznej wsi wyciągnął już denata z wody. Strach, jaki nas 
ogarnął, był silniejszy od chęci kiedykolwiek kąpieli w tej rzeczce. Ludzie różnie tłumaczyli sobie 
jego śmierć w nurtach tej wody. Jedni twierdzili, że rozgrzane ciało nagle oziębione spowodowało 
„udar serca”, inni, że zaplątał się gdzieś w krzakach na dnie i nie mógł wypłynąć o własnych siłach.

W okolicy „Polminu” jeszcze jeden potok zasilał Tyśmienicę. Płynął przez samą rafinerię i wypły-
wał tuż przy pierwszym budynku Kolonii. Nigdy nie udało mi się ustalić, gdzie brał on swój począ-
tek, jak przepływał przez Dużą Stację i jaka była jego nazwa. Mieszkańcy Drohobycza, a szczególnie 
wschodnich obrzeży miasta, licznej Kolonii „Polminu” i jej okolic, ze smutkiem patrzyli na przepły-
wającą, już  dość głęboką rzekę z licznymi piaskowymi plażami, lecz to, że była ona zanieczyszczona, 
nam, młodym, nie przeszkadzało. Chodziliśmy się  więc kąpać już poza fabryką, koło wsi Poczajowice. 
Tam woda była względnie czysta, a że miała smak wody z Bałtyku i tylko „liszaje” ropne na lustrze 
wody, nam to było obojętne. Woda była tam względnie głęboka, miała piękną, piaszczystą plażę i na-
turalną przebieralnię w krzakach. Ile razy wracałem z tej kąpieli, Matka od razu poznawała, gdzie 
byłem, bo ten fetor ciągnął  się za mną jak….

Mimo niechlubnych  jej „walorów” „Tyśmienica jest wymieniana w wielu utworach literackich.  
W pewnych okresach roku, szczególnie późną wiosną, gdy śniegi w  górach gwałtownie topniały 
lub po długotrwałych obfitych deszczach ta spokojna rzeka stawała się często groźna, a wezbrane 
wody zalewały okoliczne pola. Raz, chyba w 1934 r., nastąpiła wielka powódź, jakiej  podobno na-
wet najstarsi ludzie nie pamiętali. Wody Tyśmienicy podeszły nawet do pierwszego domu Kolonii 
[ok. 1,5 km], w którym mieszkała nasza członkini p. Janina Szlaga (zam. Kołdowska). Czego tam 
woda nie niosła! Od drzew, krzewów, stogów z sianem po mienie gospodarskie, a nawet zwierzęta 
domowe. W górskich potokach i rzekach przybór wody następuje tak gwałtownie, że czasami nie 
ma czasu na ratowanie wszystkiego dobytku.

Na koniec pozostały jeszcze do przypomnienia wydarzenia związane z Tyśmienicą tym dro-
hobyczanom i borysławiakom, którzy w tamtych latach trzydziestych mieli po kilkanaście lat. Ty-
śmienica, niosąc czasami wezbrane wody, które rozlewały się po jej brzegach, była bardziej zanie-
czyszczona tłustymi odpadami ropy czy wosku. Po opadnięciu wód zanieczyszczenia te osiadały 
na trawiastych brzegach, zatruwając rośliny niemalże do korzeni, powodując tym samym ich ob-
umarcie. Po wyschnięciu stanowiły łatwopalny materiał. Kilkunastoletni chłopcy urządzali sobie 
nieprzeciętną zabawę, podpalając tę wysuszoną trawę nasiąkniętą zanieczyszczeniami naftowymi. 
Fajerwerki takie urządzało się zwykle wieczorem, co podnosiło ich urok. Trzeba było widzieć te 
ciągnące się setkami metrów płonące brzegi! W zasadzie nie powodowało to jakiegoś zagrożenia, 
no może tylko w samym Borysławiu bardziej ono występowało lub w innych nadbrzeżnych miej-
scowościach , ale na odcinku drohobyckim płynęła ona raczej przez pola. Niemniej jednak otwarty 
i nie zlokalizowany ogień wyciągał znudzonych strażaków, którzy „co koń wyskoczy” pędzili do 
pożaru. Patrząc  na ich „bojowe działania” z ukrycia, nie widzieliśmy, aby rwali się do jego gaszenia. 
Pokręcili się, popalili papierosy, wdając się w gadkę i puszczając wiązankę przekleństw pod adre-
sem gówniarzy, którym należało powyrywać nogi  z d… Gdzieś po godzinie pożar sam się ugasił, 
a my mieliśmy podwójną radochę z „palącej się” Tyśmienicy i z działania dzielnych „fajermanów”.

Oceniając samokrytycznie tę relację o naszej „królowej rzek”, zdaję sobie sprawę z jej niedosko-
nałości, luk, niedomówień, a może i błędów, ale po tylu latach, mimo uczuciowego zaangażowania, 
czytelnik wszystko to mi wybaczy. Ktoś mi kiedyś powiedział, że liczą się też dobre chęci, a takie 
mi przyświecały.                                                                                                                                                             
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Rafał Quirini-Popławski – Kraków K47

Kościół parafialny p.w. Bł. Kingi w Schodnicy
Od Redakcji: Prezentowany tekst jest kolejnym opracowaniem dotyczącym zabytków sakralnych oko-
lic Drohobycza pochodzącym z „Materiałów do dziejów sztuki sakralnej: Kościoły i klasztory rzymsko-
katolickie dawnego województwa ruskiego”, tom 6, MCK Kraków ss. 167–171.

1. Historia

Schodnica, podgórska wieś na pd. zach. od Drohobycza jest notowana w źródłach co najmniej 
od r. 1608 jako własność drobnej szlachty – Stanińskich, Sokolnickich, Żyrawskich, Golańskich, 

Czołowskich i Chełkowskich, a następnie Nahujowskich i Kropiwnickich1. W 2. poł. w. XIX należa-
ła do ks. Schwarzburg-Sonderhausen, od którego nabyli ją dwaj kupcy żydowscy ze Lwowa, a od 
nich z kolei Franciszek Ksawery hr. Zamoyski dla swej córki Marii ks. Lubomirskiej2. Od połowy lat 
osiemdziesiątych, głównie za sprawą Stanisława Szczepanowskiego, w Schodnicy rozwinęło się na 
szeroką skalę wydobycie ropy naftowej. Miejscowe kopalnie były wówczas najwydajniejsze na zie-
miach polskich. Spowodowało to szybki napływ dużej liczby inżynierów naftowych oraz najemnych 
robotników3.

Głównie z myślą o nich wzniesiono w r. 1896 drewniany kościół4. Początkowo posługi duszpaster-
skie sprawował przy nim wikary eksponowany parafii drohobyckiej, a po dokonaniu w r. 1911 tzw. 
systemizacji – ksiądz ekspozyt5. Sprawa powołania pełnoprawnej parafii w Schodnicy ciągnęła się 
bardzo długo, z powodu nie przeprowadzenia intabulacji gruntu, na którym stały kościół i plebania. 
Uregulowanie kwestii prawnych nastąpiło dopiero na początku lat dwudziestych, kiedy ustanowio-
no parafię usuwalną6. W latach trzydziestych należały do niej, oprócz Schodnicy, następujące wsie: 
Dołhe, Kropiwnik Nowy, Kropiwnik Stary, Łastówki, Majdan z Równiną, Rybnik i Urycz7. W Majdanie 
istniała od r. 1861 drewniana kaplica publiczna p.w. Św. Michała Archanioła8.

Drewniany kościół w Schodnicy został zbudowany, jak już wspomniano, w r.1896 według projektu 
znanego krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego9. Budowę z funduszy Towarzystwa 
Naftowego, zrzeszającego przedstawicieli miejscowych kopalń i przedsiębiorstw, oraz ze składek 
robotników szczególnie wsparła ks. Maria Lubomirska i przemysłowiec naftowy Kazimierz Odrzy-
wolski. W r. 1897 bp Jakub Glazer, sufragan przemyski, konsekrował kościół p.w. Bł. Kingi10. W ciągu 
kilku następnych lat  powstało wyposażenie wnętrza. W ołtarzu gł. znajdował się obraz przedsta-
wiający Bł. Kingę, a w bocznych – Matkę Boską i Św. Józefa. W sprawozdaniach z wizytacji biskupich te 
ostatnie są określane jako dzieła malarzy polskich w stylu secesyjnym11. W kościele znajdowały się 
cztery dzwony: z r. 1900 (o wadze 417 kg) i 1902 (94,5 kg), zarekwirowane w r. 1915 oraz z r, 1899 

1 AGZ, t. 10, 1884, s. 196; Słownik geograficzny, t. 10, 1889, s. 384; Budzyński, Przyboś 1997a, s. 140.
2 W Kaliforni 1899, s. 544; w artykule wymieniony jest Stefan Zamoyski, co jest niewątpliwym błędem, zob. np. Borkow-
ski Dunin 1895, s. 39, 666–667.
3 Słownik geograficzny, t. 10, 1889, s. 383; Gąsiorowski, Beskidy, t. I cz. 1 [1935], s. 96; Przewodnik 1937, s. 444. 
4 Zob. niżej, przyp. 9.
5 Kronika 1904, s. 167; Kronika 1911, s. 26–27; AMP, TP 237, pismo ordynariatu przemyskiego ustanawiające kapelanię 
w Schodnicy, 21 XII 1898; tamże obszerna korespondencja dot. ustanowienia ekspozytury.
6 AMP, TP 237, list ks. Jana Dykiela do kurii w Przemyślu, 3 IX 1921. Już w r. 1914 trwała procedura prowadząca do 
powstania parafii (zob. Schematismus premisliensis 1914, s. 79), którą zakończono przed r. 1925 (Schematismus premis-
liensis 1925, s. 45).
7 Schematismus premisliensis 1938, s. 53–54; w Kropiwniku w r. 1787 planowano założenie parafii obejmującej siedem 
wsi (zob. Kumor 1975, s. 163); Urycz został przyłączony z parafii Skole w archidiecezji lwowskiej (zob. AMP, TP 237, list 
kurii lwowskiej do przemyskiej, 11 I 1921), lecz już w r. 1938 jego mieszkańcy prosili o przyłączenie ich do nowo powsta-
łej parafii w Synowódzku Wyżnem (AMP, TP 237, pismo kurii lwowskiej z dołączoną  prośbą  mieszkańców Urycza z 16 II 
1938). Z kolei Łastówki wyłączono z parafii w Turce w r. 1928 (Kronika 1928, s. 116).
8 Schematismus premisliensis 1938, s. 54; o kaplicy i kościele w Majdanie zob. Biul. SPZD nr 19 ss. 15–18.
9 Projekt w AMP, TP 237; zob. też Łoza 1954, s. 220; Rożek 1978, s. 568
10 Kronika 1904, s. 167; Kronika 1913, s. 330; Kronika 1931, S. 416; Schematismus premisliensis 1914, s. 79.
11 Kronika 1904, s. 167; Kronika 1913, s. 330.
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(215 kg) i sygnaturka (15 kg)12. 
Prawdopodobnie dwa nowe dzwo-
ny sprawiono w r. 1927, a kolejny 
w r. 193513. W r. 1932 ks. Kazi-
mierz Kotula, dziekan drohobycki 
wizytujący parafię, zanotował, że 
„aparatów kościelnych jest dosyć 
i są niektóre cenne”14. 

Pod koniec II wojny świato-
wej z powodu licznych napadów 
i morderstw ludności polskiej, 
większość parafian przeniosła 
się do Borysławia i Drohobycza, 
a w r. 1945 wszyscy „zapisali 
się” na wyjazd na zachód15. Wraz 
z mieszkańcami Schodnicę opu-
ścił także ostatni proboszcz ks. 
Jan Dołowy, zabierając ze sobą 
pewne sprzęty kościelne, które 
przewiózł do Dąbrówki k. Tarno-
grodu. Był to m. in. obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, trzy białe ornaty (w tym dwa z wizerunkami 
Serca Pana Jezusa i Serca Matki Boskiej), pięć kap, kielich z pateną, puszka, monstrancja (z Borysła-
wia) oraz jedenaście chorągwi Po jego śmierci we wrześniu r. 1954 większość tych przedmiotów 
przejęła w depozyt parafia Polanka-Karol na przedmieściach Krosna. Rzeczy pozostałe w Dąbrówce 
(w tym sześć ornatów) 22 X 1967 przejęła kuria przemyska16. 

Kościół w Schodnicy został spalony w latach pięćdziesiątych w bliżej nieokreślonych okolicznościach.

2. Opis
2.1. Architektura17

† Kościół usytuowany w pd.-wsch. części wsi, w pobliżu skupiska szybów naftowych, na wierzchoł-
ku wzgórza dominującego nad doliną potoku Schodnica. Prawdopodobnie orientowany, drewniany, 
o konstrukcji zrębowej, na cokole z kamienia łamanego. Na rzucie zbliżonym do krzyża greckiego,  
złożony z prezbiterium zamkniętego trójbocznie, prostokątnej nawy, krótkiego transeptu oraz anek-
sów – kruchty od zach. i prostokątnej zakrystii od pn. wsch.

Wnętrze, o górnych częściach ścian zdobionych motywami roślinnymi, nakryte stropem. W arka-
dzie tęczowej belka z rzeźbioną grupą Ukrzyżowanie.

Elewacje zewnętrzne bez podziałów. Trójkątny szczyt fasady szalowany, z rzędami ozdobnie wyci-
nanych desek u góry i u dołu. Po bokach kruchty oraz przy zakrystii od strony zach. ażurowe ganki 
wsparte na drewnianych słupach, z balustradami. Otwór wejściowy do kruchty prostokątny, osłonię-
ty pulpitowym daszkiem. W górnych partiach narożników pozostawione ozdobne wycinane ostatki. 
Okna prostokątne: w nawie (po jednym w ścianach bocznych i od frontu) oraz ścianach szczytowych 
transeptu – łączone po trzy, w kruchcie – po pięć,  w pn. ścianie zakrystii – podwójne. Dach nad nawą 
dwuspadowy z parami lukarn w obu połaciach i niewielkimi naczółkami, ponad którymi metalowe 
gałki z krzyżami; nad ramionami transeptu i kruchtą trójpołaciowe; nad gankami dwupołaciowe; nad 
zakrystią – dwuspadowy, asymetryczny. Wszystkie dachy wsparte na rysiach, kryte dachówką ukła-
daną w romboidalne wzory. Pośrodku dachu nawy kwadratowa wieżyczka na sygnaturkę, wsparta 

12 AMP, Teczka „Dzwony – I wojna”, wykaz dzwonów w pow. drohobyckim, 1916–1917.
13 AMP, TP 237, listy do kurii w Przemyślu z prośbą o pozwolenie na poświęcenie dzwonów: ks. Kazimierza Kotuli, dzie-
kana drohobyckiego, 15 VII 1927, oraz ks. Jana Dołowego, 23 VII 1935.
14 AMP, TP VI, sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej za r. 1932.
15 AMP, TP VI, Drohobycz. Sprawozdanie z dekanatu, 6 IV 1945.
16 AMP, TP 237, Spis rzeczy kościelnych własność parafii Schodnica znajdujące się w depozycie parafii Polanka-Ka-
rol, 16 X 1954 (zob. obszerną korespondencję z r. 1954) oraz kwit wystawiony w imieniu kurii przemyskiej 22 X 
1967 przez ks. Romana Głodowskiego.
17 Przy opisie architektury kościoła posłużono się oryginalnym projektem S. Nałęcz Odrzywolskiego, AMP, TP 237, oraz 
fotografią budowli – „Architekt” 1901 (4), tabl. 1.

1. Schodnica, kościół parafialny. Projekt autorstwa 
S. Odrzywolskiego, rzut poziomy, 1895. AMP. (290).
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na postumencie opadającym na połacie, lekko zwężającym się ku górze, nakryta hełmem w kształcie 
ośmiobocznego ostrosłupa z gałką i krzyżem; w każdym jej boku po dwa prostokątne otwory.

2.2. Wyposażenie18

† Ołtarz gł. drewniany „w stylu gotyckim”, z obrazem Bł. Kinga.
† Ołtarz boczny z obrazem Św. Józef.
† Ołtarz boczny z obrazem Matka Boska.
† Organy wyk. Jan (?) Śliwiński we Lwowie.
† Chrzcielnica marmurowa z nakrywą  mosiężną.
† Feretrony: 1. z obrazami Św. Piotr i Św. Kazimierz, ol. na blasze; 2. z obrazami Matka Boska i Św. 
  Józef, ol. na blasze; 3. z obrazami Archanioł Michał i Św. Stanisław biskup, ol. na blasze; 4. z rzeźbą 
 Św. Antoni; 5. z rzeźbą (?) Dzieciątko Jezus. 
† Naczynia liturgiczne: 1. kielich z pateną; 2. puszka.
† Szaty liturgiczne: m. in. ornaty (6), kapy (5).
† Chorągwie (11).

2.3. Otoczenie kościoła
Dzwonnica (na pd. zach. od kościoła) murowana, trój arkadowa, z † dzwonami z lat 1899, 1927 (?) 

i 1935 (obecnie trzy nowe dzwony).
Nagrobek Kazimierza Odrzywolskiego (na wsch. od kościoła) w formie nasypu z kamieni, na któ-

rym głaz podtrzymujący kamienną rzeźbę Chrystus niosący krzyż; od frontu napis: KAZIMIERZ/ 
ODRZYWOLSKI/4. III. 1860 r. + 11. XI. 1900 r./ MÓDLCIE SIĘ NA TYM GROBIE/ O WOLNOŚĆ OJCZY-
ZNY/ O ODRODZENIE DUCHA NARODOWEGO/ O NATCHNIENIE NIEBA19. 

3. Stan zachowania
Obecnie na miejscu nie ma śladów kościoła, z wyjątkiem zachowanej w dobrym stanie dzwonnicy 

i nagrobka Kazimierza Odrzywolskiego. Teren pokościelny częściowo zajmuje prowizoryczny barak 
użytkowany przez Ukraińską Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną. Nie są znane losy przedmiotów 
przekazanych do Dąbrówki, a następnie do Przemyśla. W AMP znajduje się kilka ksiąg metrykalnych 
z lat 1900–1945.

4. Zarys problematyki artystycznej
Kościół parafialny w Schodnicy zajmuje istotną pozycję na tle drewnianej architektury sakralnej 

w Polsce przełomu w. XIX i XX, ale nie doczekał się analizy w literaturze fachowej20.
Projekt Odrzywolskiego, opatrzony datą 12 I 1895, został w następnym roku wiernie zrealizowa-

ny. Sławomir Nałęcz Odrzywolski (1846–1933) znany jest głównie z działalności konserwatorskiej 
oraz realizacji budowli murowanych, choć żywo interesował się także sztuką ludową, zwłaszcza 
podhalańską. Gorąco popierał wydanie drukiem pracy Władysława Matlakowskiego Budownictwo 
ludowe na Podhalu (Kraków 1892), która stała się później podstawowym wzornikiem dla archi-
tektów tworzących w „stylu zakopiańskim”. W r. 1895 przesłał do Wydziału Krajowego memoriał, 
w którym domagał się podniesienia poziomu nauczania ciesielstwa w Szkole Przemysłu Drzewne-
go w Zakopanem, podkreślając jednocześnie indywidualność polskiego budownictwa ludowego21. 
W  tym właśnie okresie – zaledwie dwa lata po pierwszej budowli Stanisława Witkiewicza w stylu 
zakopiańskim – willi „Koliba” w Zakopanem (1892/1893), powstał projekt kościoła w Schodnicy,  
jedynej jak się wydaje drewnianej budowli zaprojektowanej przez Odrzywolskiego. Styl kościoła 
bywał wkrótce po jego powstaniu określany jako zakopiański22, nie widać w nim jednak właściwie 
żadnych z cech typowych dla tego stylu. Odrzywolski prezentował bowiem odmienną wobec Wit-
kiewiczowskiej koncepcję odrodzenia stylu narodowego. Podobnie jak Adolf Szyszko-Bohusz uwa-
18 Głównie wg AAN, zesp. 527, Rejonowy Pełnomocnik […] w Drohobyczu, nr 4, s. 8–10, Spis inwentarza wewnętrznego 
kościoła rzym. kat. w Schodnicy, który pozostaje, 1945. Liczby odnoszące się do przedmiotów wywiezionych przez ks. 
J. Dołowego (zob. przyp. 16) są być może niekompletne.
19 Kronika 1913, s. 330, wymienia omyłkowo, zamiast nagrobka Odrzywolskiego, pomnik Stanisława Szczepanowskiego.
20 Wzmianki na jego temat zawierają Łoza 1954, s. 220, oraz Rożek 1978, s. 568, gdzie kościół w Schodnicy został okre-
ślony jako neogotycki z ok. r. 1900.
21 Rożek 1978, s. 568.
22 Kronika 1904, s. 167; Kronika 1913, s. 330.
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żał, że „unarodowienie naszej współ-
czesnej produkcji architektonicznej 
możliwe jest w pierwszej linii przez jej 
oparcie o budownictwo ludowe i kra-
jowe wieków przeszłych”, jednakże nie 
jako bezmyślne kopiowanie motywów 
sztuki ludowej, lecz jej twórcze prze-
twarzanie23. Jak się wydaje, w kościele 
w Schodnicy Odrzywolski zrealizował 
powyższe postulaty, wznosząc dzieło 
o wyraźnym, choć trudnym do zwer-
balizowania współczynniku inspiracji 
sztuką ludową, a jednocześnie opra-
cowane bardzo indywidualnie. Zna-
lazło ono też ono oddźwięk w kilku 
współczesnych wzmiankach w cza-
sopismach, gdzie kościół występował 
jako przykład „architektury opartej na 
zasadach stylu ludowego”24.

Godne odnotowania jest także, iż 
schodnicka świątynia była pierwszą 
realizacją postulatów popularyza-
cji drewnianej architektury ludowej 
na polu architektury sakralnej, wy-
przedzając czasowo nawet projekt 
kaplicy Z. Gutowskiego przy kościele 
parafialnym w Zakopanem (S.Wit-
kiewicz, 1899)25. Niestety nic nie 
można o szczegółach dekoracji wnętrza, która prawdopodobnie prezentowała się równie oryginal-
nie jak architektura kościoła.

Cytowane w skrócie w przypisach: 
• materiały archiwalne: 
– AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Rejonowy Pełnomocnik Rzadu RP do Spraw Ewaku-
acji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SSR.
– AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernar-
dyńskiego we Lwowie, Lwów 1868–1935.
– AMP TP 237 – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki parafii XIX–XX w., Schodnica.
– AMP TD VI – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki dekanatów XIX–XX w., Akta 
dekanatu drohobyckiego.

• publikacje:
– AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernar-
dyńskiego we Lwowie, Lwów 1868–1935.
– Borkowski Dunin 1895 – J.S. Borkowski Dunin, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, 
Lwów 1895.
– Budzyński, Przyboś 1997a – Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku. wyd. Z. Budzyński, K. 
Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1997.
– Gąsiorowski, Beskidy – H. Gąsiorowski, Przewodnik po Beskidach Wschodnich, Lwów-Warszawa 
(1932–1935).

23 Odrzywolski 1909, s. 147; zob. Ruszczyk 1991, s. 144. Wypowiedzi i stosunek architektów do stylu zakopiańskiego 
omawia Olszewski 1956, tu s. 317–322.
24 „Ilustracja Polska” 1902, s. 365: można ponadto wskazać na duże podobieństwo formy dachu na altanie „Wanda” 
w Krynicy, zob. Ross 1973, s. 167.
25 Zob. Majda 1978, s. 11.

2. Schodnica, kościół parafialny. Projekt autorstwa 
S. Odrzywolskiego, fasada, 1895. AMP. (292). 
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– Kronika – Kronika diecezji przemyskiej, 
Przemyśl.
– Kumor 1975 – B. Kumor, Organizacja te-
rytorialna diecezji przemyskiej 1772–1850, 
„Nasza Przeszłość” 43, 1975, s.135–170.
– Łoza 1954 – S. Łoza, Architekci i budowni-
czowie w Polsce, Warszawa 1954.
– Majda 1978 – J. Majda, Styl zakopiański, 
Kraków 1978.
– Odrzywolski 1909 – S. Odrzywolski, 
O unarodowienie nowoczesnej produkcji 
architektonicznej   polskiej, „Przegląd Tech-
niczny” t. 46, R. 35, 1909, z. 12.
– Olszewski 1956 – A. K. Olszewski, Przegląd 
koncepcji stylu narodowego w teorii architek-
tury polskiej przełomu XIX i XX wieku, „Sztu-
ka i Krytyka”, 7 1956, nr 3–4, s. 275–372.
– Przewodnik 1937 – Przewodnik po Polsce, 
t. 2, Polska południowo-wschodnia, Warsza-
wa 1937.
– Ross 1973 – J. Ross, Architektura drew-
niana w polskich uzdrowiskach karpackich 
(1835–1914) [w:] Sztuka 2. połowy XIX wieku. 
Materiały Sesji SHS, Łódź 1973, s. 151–172.
– Rożek 1978 – M. Rożek, Odrzywolski 
Sławomir [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. 23, 1978.
– Ruszczyk 1991 – G. Ruszczyk, Poglądy na 
architekturę drewnianą w Polsce w 2. Poło-
wie XIX i w początku XX wieku, red. T. Gry-
giel,  Wrocław 1991, s. 137–146.
– Schematismus premisliensis – Schema-
tismus universi cleri saecularis et regularis 
Dioecesis Premisliensis ritus latini pro anno 
Domini…, Premisliae.

– Słownik geograficzny – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, War-
szawa 1880–1902.
– W Kaliforni – W Kaliforni galicyjskiej, „Tygodnik ilustrowany” 1899, s 543–544, 570–571.

Uzupełnienie Autora: Schodnica, kościół parafialny p.w. Św. Kingi (t.6) w „Kościoły i klasztory rzym-
skokatolickie dawnego województwa ruskiego” t. 23 s. 70. 

W kościele znajdowały się malowidła Floriana Cynka, Stanisława Kaczora-Batowskiego i Witolda 
Pruszkowskiego26. Informacja ta dotyczy najpewniej obrazów ołtarzowych, ale brak danych, by po-
łączyć ich znane tematy (Św. Kinga, Św. Józef, Matka Boska) z poszczególnymi nazwiskami27. Po II 
wojnie światowej elementy wyposażenia kościoła, wywiezione na obecny teren Polski, „zaginęły bez-
powrotnie w powojennym rozgardiaszu”. Przedmioty pozostawione na miejscu także uległy znisz-
czeniu. W latach sześćdziesiątych w. XX kościół rozebrano, a drewno przeznaczone na budowę szkoły 
zostało zabrane przez powódź28.                                                                                                                                

26 Roj, Kalifornia galicyjska, „Kraj”, 1899, nr 26, s.35; Schodnica -  Majdan – Urycz w zachowanych źródłach i okruchach 
wspomnień, red. J. Rybotycki, Wrocław 2013, s. 17–18.
27 Autorem wizerunku patronki kościoła ołtarzu gł. mógł być Florian Cynk, który w r. 1862 namalował obraz Odkrycie 
żup solnych w Bochni przez św. Kingę (zob.Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, 
graficy, Wrocław, 1971, t. 1 s.380).
28 Schodnica – Majdan – Urycz w zachowanych źródłach i okruchach wspomnień, red. J. Rybotycki, Wrocław 2013, s. 53..

3. Schodnica, kościół parafialny. Dzwonnica. Fot. T. 
Zaucha, 1992. (296).
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Bożena Sawicka-Wiśniewska – Rzeszów K73
Ryszard Wiśniewski – Rzeszów

Historia kamienicy dr Pachtmanna 
w Drohobyczu

Wroku 1900 osiedlił się 
w Drohobyczu dr pra-

wa Mojżesz (Maurycy) Pacht-
mann. Pracował w C.K. Sądzie 
Powiatowym w Drohobyczu 
jako adwokat. Był właścicie-
lem jednopiętrowej naroż-
nej kamienicy z efektownym 
zwieńczeniem w części dacho-
wej pod adresem ul. Stryjska 
nr 15, gdzie poza parterem 
mieściły się pomieszczenia 
mieszkalne. Według zapisów 
w dokumentach Minister-
stwa Sprawiedliwości w roku 
1921 dr Maurycy Pachtmann 
i dr Herman Pachtmann wy-
jechali na stałe do Wiednia 
i na własne życzenie zostali 
wykreśleni z listy adwoka-
tów w Drohobyczu1. W roku 
1930 dr M. Pachtmann przeniósł swoje biuro 
adwokackie z Wiednia do Drohobycza na ul. 
Szewczenki 122. Na parterze kamienicy znajdo-
wała się apteka ”Pod Archaniołem” którą założył 
w 1907 r., prowadził ją i był jej właścicielem do 
r. 1910 Eugeniusz Gabryel Rein. W latach 1911–
1916 aptekę Reina dzierżawił Henryk Arzt, który 
odkupił ją od Reina w 1916 r. W aptece Henryka 
Arzta3 pracowała jego córka Leontyna po mężu 
Schreyer,  początkowo jako praktykantka a na-
stępnie pomocnik aptekarski. Z upływem lat ap-
tekę tę dzierżawił Leon Ramer (lata 1933–1936), 
a po nim Aleksander Eisner (lata 1937–1939). 
W czasie II w.ś. aptekę pod zmienioną nazwą 
„Ost – Apotheke” dzierżawił Bohdan Danyłewicz. 
Obecnie w pomieszczeniach aptecznych mieści 
się sklep obuwniczy.

Bibliografia: 
1. Apteki dawnego Drohobycza, Bożena SAWICKA-

-WIŚNIEWSKA, Ryszard WIŚNIEWSKI, Czasopismo 

1 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości, War-
szawa 1.07.1921 Nr 13 s. 249.
2 Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski, bez-
płatny tygodnik informacyjny z 14.09.1930 Nr 24 s. 5.
3 Rodzina matki Alfreda Schreyera.

1. Dom Dra Pachtmanna. Pocztówka datowana 19.09.1919 r. 

2. Aptekarz Henryk Arzt z małżonką Salomeą 
primo voto Raab z d. Frei.
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Aptekarskie 2009, T. 16, nr 2 (182) 
ss. 45–46.

2. Aptekarz Henryk Arzt (1866–
1942), Bożena SAWICKA-WIŚNIE-
-WSKA, Ryszard WIŚNIEWSKI, 
Rocznik Przemyski 2009, t. 45 z. 4 
(Historia) ss. 247–248.

3. Przyczynek do biografii Hen-
ryka  Arzta,  Bożena SAWICKA-WI-
ŚNIEWSKA, Ryszard WIŚNIEW-
SKI, Acta Medica Jaroslaviensia, 
Jarosław 2014, T. 36 (2014), ss. 
89–90.

4. Leontyna Schreyer (z d. Arzt), 
Bożena SAWICKA-WIŚNIEWSKA, 
Ryszard WIŚNIEWSKI, Acta Medi-

ca Jaroslaviensia, Jarosław 2014, 
T. 36 (2014), ss. 91–92. 



3. Rodzina Alfreda Schreyera: 
Leontyna Schreyer (z d. Arzt) po lewej, 

Alfred Schreyer po środku, dr Beno Schreyer.

Tomasz Flasiński – Warszawa K71

Nie tylko combry i kapłony

„Opis obyczajów” księdza Kitowicza1 powoduje, że myśląc o staropolskiej kuchni, mamy skłonność do 
wyobrażania sobie olbrzymich ilości mięsa i mocnych trunków jakie jedli nasi przodkowie.  Zresztą 

nie każdy mógł sobie pozwolić na codzienne objadanie się mięsiwem. Na stołach dawnych Polaków pocze-
sne miejsce zajmowała kasza – nie tylko u chłopów, lecz także u szlachty. Przedruk z czasopisma „Mówią 
Wieki” nr 6/2017.

Kasza, czyli obłuszczone i (zazwyczaj) rozdrobnione ziarno zbóż, była w Europie podstawowym pro-
duktem spożywczym już od paleolitu. Choć jej obfitość w staropolskim pożywieniu nie przełożyła się na 
liczbę wzmianek w źródłach, nie ma raczej wątpliwości, że na ziemiach polskich – także na długo przed 
tym, jak nazwano je polskimi – najczęściej spożywano, zwłaszcza wśród gorzej sytuowanych, kaszę 
jaglaną, czyli z prosa. Mimo, że z biegiem lat na coraz szerszą skalę zaczęto wytwarzać kaszę z jęczmie-
nia, jagły pozostały typowym pożywieniem. Wybrzydzał na to bardzo w swym Dykcyonarzu roślinnym 
wybitny botanik Krzysztof Kluk: „Jaglana kasza jest pokarmem sytnym wprawdzie, ale do strawienia 
trudnym, i zatwardzenie stolca czyniącym: dla ludzi pracujących może być, i jest użyteczną; ale słabym, 
pieszczonym i mało poruszenia mającym, nie jest do zażycia zdatną.” Później doszła do tego gryka, zwa-
na też hreczką albo tatarką (naprawdę są to trzy różne gatunki, ale tak podobne, że w dawnej Polsce na 
ogół nierozróżniane). Tradycja wiązała jej wprowadzenie w Polsce z najazdami tatarskimi, stąd nazwa 
„tatarka” i od tego „tatarczana kasza”, na którą mówiono też „gruca”. W rzeczywistości pojawiła się ona 
tu nieco później, rozpowszechniając się na początku XV wieku – w jadłospisie Jagiełły i Jadwigi jeszcze 
jej nie ma, choć jagły codziennie pojawiały się na ich stole. Szybka ekspansja gryki wiązała się z tym, że 
udaje się ona również na mało żyznych ziemiach, a jej uprawę traktowano m.in. jako formę odnawiania 
gleby. Te trzy zboża stały się najpopularniejszym surowcem do wyrobu kasz, choć używano w tym celu 
również owsa, żyta i pszenicy, a nawet grochu czy, okazjonalnie, soczewicy. Produkowano ją także ze 
zbóż kompletnie dziś nieznanych, takich jak samopsza (odmiana pszenicy) i ber, potocznie, lecz błędnie 
zwany brązowym lub czarnym prosem. 

Syreniusz, czyli Szymon Syreński, w swoim Zielniku (1610) rozprawił się z kaszą jednym zdaniem: 
Ludzie starego wieku, póki chleba nie używali, grysu z jęczmienia otłuczonego, samopszy i pszenicy 

1 Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III Jędrzej KITOWICZ , E. Raczyński Poznań 1840. (Red.).
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używali, potem za znajomością chleba opuścili tę potrawę, dla chorych ją lekarzom zostawiwszy, którą 
potem kaszywem i kaszą nazwano. Refleksja ta jest oczywiście niesłuszna. Z kaszy zrezygnowały, a i to 
tylko częściowo, warstwy wyższe. Stanisław Czerniecki w swojej książce kucharskiej podaje tylko kil-
ka przepisów z wykorzystaniem kaszy. Wymienia nie mniej niż pięć jej rodzajów, które wliczają się do 
obowiązkowego wyposażenia spiżarni: krupki perłowe, gradowe [różnica między nimi nie jest jasna] 
tatarczane drobne i grube, jęczmienne, jajeczne i pszenne. A przecież mowa o kuchni magnackiej, któ-
ra już wówczas kaszą w dużej mierze gardziła. W rzeczywistości aż do XVII wieku kasza pozostawała 
podstawą wyżywienia. 

Jak to się robi?
Ludzie biedniejsi bądź pozbawieni dostępu do infrastruktury mechanicznej robili kaszę sami. Można 

też było skorzystać z jednego z młynów, które w późnym średniowieczu wyrastały w Polsce jak grzyby 
po deszczu. Ponieważ do produkcji kaszy trzeba innych nieco urządzeń, niż do produkcji mąki, rozwi-
nęła się nawet specjalna kategoria młynów kaszowych, czyli kaszowników. Wyposażenie takiego młyna 
obejrzeć można choćby na zamku malborskim. Niezależnie od tego, w jakich warunkach przystępowa-
no do produkowania kaszy, czynności były podobne. Po wymłóceniu zboża oczyszczano je i oddzielano 
ziarno od plew w urządzeniu zwanym wialnią. Ziarno było następnie obłuskiwane i kruszone na kaszę. 
Biedniejsi lub nie mający dostępu do młyna używali w tym celu specjalnego moździerza zwanego stępą, 
rozbijając ziarno drewnianym narzędziem znanym jako stępor. Nie było to zajęcie lekkie. Z kolei w mły-
nach ziarno rozdrabniały kamienie młyńskie, stanowiące część tzw. mlewnika. Wreszcie kaszę należało 
przesiać. W kaszownikach służył do tego odsiewacz – urządzenie zawierające kilka sit (przy „ręcznej” 
produkcji wystarczało jedno). Produkcja kaszy (i handel nią) podlegały w dawnej Polsce podobnym 
ograniczeniom, co inne związane z żywnością rzemiosła. W miastach monopolizowały ją cechy krupni-
ków (jaglarzy). Po tym kompletnie dziś zapomnianym fachu zostały tylko nazwy ulic, jak np. Krupnicza 
we Wrocławiu, i ciekawe akta cechowe. Natomiast na wsiach produkcja kaszy była dla chłopów także 
częścią pańszczyźnianych powinności.

Kasza dla ubogich 
Pożywieniem kojarzącym się z najuboższymi była kasza owsiana, którą bogatsi „zażywali” tylko pod-

czas choroby i pod postacią kleiku. Szesnastowieczny pisarz Jan Jurkowski w komediowym interludium 
do Tragedyi o polskim Scylurusie wyrzeka, że szlachta, gardząc nauką, karmi bakałarzy skapią Grucą 
− końską kaszą, czyli krupami z owsa. Bezrolni chłopi i zagrodnicy robili kaszę z dziko rosnącej trawy, 
zwanej manną jadalną (nie mylić z obecną kaszą manną, otrzymywaną z pszenicy!). Choć już w XVIII 
wieku jej spożywanie kojarzyło się z rozpaczliwym ubóstwem, wspomniany już Kluk bardzo ją chwalił: 
Jest zdanie Lekarzów, że Manna nie tylko się równa, ale przechodzi zamorskie Sago w zażyciu dla lu-
dzi… Według obliczeń Andrzeja Wyczańskiego, w XVI wieku przeciętny włościanin pracujący na folwar-
ku pańszczyźnianym zjadał tygodniowo nieco ponad trzy kilogramy kasz – mniej więcej po kilogramie 
jęczmiennej, jaglanej i tatarczanej. Warto porównać tę ilość z udziałem innych rodzajów pożywienia 
w chłopskiej diecie. Co prawda zdecydowanie więcej było w niej chleba (ponad kilogram dziennie), 
jednak kasza zajmuje drugie miejsce. Zaraz po niej jest mięso i groch (jednego i drugiego ok. trzy kg ty-
godniowo). Uważa się, że chłopi nienależący do folwarcznej czeladzi odżywiali się podobnie, choć nieco 
skromniej. Liczby te pokazują, że wizję wiecznie głodujących pańszczyźnianych rzesz chłopskich moż-
na włożyć między bajki, choć w drugiej połowie XVII wieku ich sytuacja znacznie się pogorszyła. Pod 
koniec XIX wieku standardowy jadłospis średnio zamożnej rodziny chłopskiej wyglądał tak: śniadanie: 
ziemniaki ze żurem, zacierka albo kasza; południe: kapusta, kasza albo groch lub też fasola ze żurem 
[…] wieczerza: kapusta, ziemniaki albo kasza jaglana lub krupiona (Jan Świetek). Wyrzuciwszy z tego 
obrazu ziemniaki, możemy śmiało przenieść go 150 lat wstecz. Jak widać, w XVI wieku mięso dużo czę-
ściej trafiało na chłopski stół niż w początkach wieku XX. Ryzykowne stwierdzenie Autora nie znajdujące 
potwierdzenia we wspomnieniach byłych mieszkańców Ziemi Drohobyckiej Red.

Nieco gorzej od chłopów (poza bezrolnymi) odżywiała się w dawnej Polsce biedota miejska. Znamy 
też w pewnej mierze dietę ówczesnego wojska, a to dzięki hetmanowi Żółkiewskiemu. Ułożony przezeń 
miesięczny jadłospis żołnierza przypomina podane już wyliczenia Andrzeja Wyczańskiego dla czeladzi 
folwarcznej. Zauważalnie większa jest jedynie ilość mięsa. Zboże w postaci chleba i kaszy oraz groch 
jedzono w dużych ilościach we wszystkich warstwach społecznych. Nawet magnaci, choć lubowali się 
w wyszukanych daniach, nierzadko zajadali się podczas uczt grochem ze słoniną (może i nie bez chęci 
zademonstrowania szlachcie, że jest się „równym wśród równych”). Natomiast z oczywistych wzglę-
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dów chłopi i szlachta zagrodowa górowała nad mieszkańcami miast w konsumpcji warzyw. Zwłaszcza 
rzepa (tak pieczona, jak i gotowana) uchodziła nie bez racji za jedno z podstawowych dań biedaków. 
Inaczej było z kapustą (zwłaszcza kiszoną), która w zimie wobec braku świeżych jarzyn stanowiła – 
również dla szlachty i mieszczan – ważny suplement diety. Znaczenie jedynie uzupełniające miały inne 
warzywa, np. ogórki, sałata, marchew, pietruszka czy pory – notabene wszystkie one pojawiają się we 
wspomnianych już jadłospisach Jagiełły. Z roślin zwyczajowo nazywanych „włoszczyzną” i kojarzonych 
z królową Boną brak tylko selera... 

A jak jedli kaszę chłopi i żołnierze? W czasach Władysława IV pisał o tym Szymon Starowolski: „Wie-
dząc, że na twardości, nie na pieszczotach dzieło rycerskie się zasadza, nie zażywają potraw smako-
witych, jeno tołokna, szałamachy, szołodusze, pszennika; co wszystko z mąki a z jagieł zrobi, soli trochę 
a słoniny przydawszy. Dokładne „przepisy” zależały od gustów i możliwości: na przykład wspomniane 
tołokno Linde definiuje jako jagły utarte z jęczmienną mąką, a Gloger jako ususzony w piecu i na mąkę 
utarty owies, który lud bierze z solą i omastą na pożywienie w podróży. Opisywali przecież to samo, 
ale w różnych latach i badając inne grupy ludzi. Podobnie odżywiali się w XVI i XVII wieku Kozacy. 
W czas pokoju na Siczy głównym pożywieniem była kasza gryczana lub jęczmienna z mlekiem, lubiono 
też kaszę gotowaną w wodzie (mamałygę) jedzoną, jak na całych Kresach oraz w południowej Polsce, 
z solonym serem. Do tego oczywiście prymitywny chleb i suchary oraz pewna ilość warzyw (te jednak 
głównie zbierano w postaci dzikiej na stepie, trudno więc sądzić, by na stoły w kureniach trafiały więk-
sze ich ilości). Jeszcze bardziej spartańsko odżywiali się podczas wypraw wojennych. Obok sucharów 
za główny prowiant służyła Kozakom wspomniana sałamacha – kasza jaglana lub rzadziej jęczmienna 
z dodatkiem ciasta przechowywanego w beczce z wodą. To ostatnie było zapewne lekko sfermentowa-
ne, gdyż relacje są zgodne, że sałamacha miała kwaskowaty smak – nic dziwnego, że Wilhelm Beauplan 
w swoim Opisaniu Ukrainy stwierdzał, że jadł ją tylko wtedy, gdy nie było nic lepszego. Mogła za to słu-
żyć tak za jadło, jak i za napój, w zależności od proporcji obu składników: w tym pierwszym przypadku 
wrzucano do niej w miarę możliwości słoninę i czosnek. Beauplan twierdził, że jej nazwa oznacza „jeść 
wyśmienicie”, co nie ma nic wspólnego z prawdą: w lwowskiej gwarze aż do II wojny światowej wyraz 
ten funkcjonował w znaczeniu „mieszanina”. W ogóle zaś sałamacha, oczywiście w bardziej wyszukanej 
wersji, stała się potem narodowym daniem Ukrainy.

Kasza ze skwarkami należała do najczęstszych potraw nie tylko na wojnie – przyrządzano ją bardzo 
chętnie również w czasie pokoju, o ile tylko było z czego robić skwarki, a robiono je z sadła zwierzęce-
go i słoniny. Zamiast skwarek kaszę „kraszono” niekiedy łojem wołowym (w czasie postu tłuszczami 
roślinnymi). Do kaszy gotowanej „na sypko” dodawano nie tylko tłuszczu, ale i tych ingrediencji, któ-
re akurat były pod ręką – od śliwek przez grzyby aż do sera. Równie popularna była mamałyga: gdy 
stwardniała, używano jej jako suchego prowiantu. Kaszę gotowano też nierzadko na mleku, otrzymując 
pożywną zupę mleczną z krupami; przestrzegano tylko, by nie stosować w tym celu kaszy gryczanej. 
Krupy były wreszcie częstym dodatkiem do polewki piwnej.

Kasza dla bogatych
Ile kaszy i jaką jedli ludzie bogaci, zależało od ich zamożności i okresu historycznego. Można się poku-

sić o stwierdzenie, że zamożne mieszczaństwo z końca XVII wieku jadło zdecydowanie wystawniej niż 
300 lat wcześniej królowie i królowe. Wynikało to tyle z pojawienia się licznych luksusowych importo-
wanych produktów żywnościowych, co z poważnej zmiany kulturowej. Pod koniec średniowiecza bar-
dziej ceniono treściwość potraw niż ich wyszukanie, w renesansie i zwłaszcza baroku liczyć zaczęła się 
oryginalność, koncept, ale także popisy bogactwa i kuchmistrzowskiej zręczności. Nic to, że Jagiełło i Ja-
dwiga codziennie jedli jagły, a Kazimierz Wielki uwielbiał „kaszę po królewsku” (gryczaną z białkiem). 
Nic to, że Anna Jagiellonka tak zakochała się w gryczanej „kaszce krakowskiej” (wyrabianej głównie 
w Radomsku), że kazała ją sobie regularnie przysyłać na dwór do Warszawy. Magnaci i bogaci miesz-
czanie z XVII i XVIII wieku uznali, że zwykła kasza jest niegodna ich podniebienia. Przepaść dzieląca ich 
w tej kwestii od drobnej i średniej szlachty była daleko głębsza, niż pomiędzy tą ostatnią a chłopami. 
Zwykła szlachta, mogąc sobie pozwolić na chleb, nie jadła tyle kaszy, co jej poddani, ale mimo wszystko 
spożywała jej sporo. Co najwyżej stosowała bardziej luksusowe dodatki – np. rodzynki czy migdały. 
Oczywiście mogła też sobie pozwolić na lepszą kaszę uzyskiwaną z ziaren tego samego zboża. O ile 
biedniejsi jedli np. kaszę jęczmienną, zwykle w postaci tzw. pęczaku (pęcaku), czyli po prostu obłuska-
nych ziaren, najczęściej z dodatkiem grochu, bogatsi preferowali kaszę perłową: kilkakrotnie przesiany 
pęczak pocięty na drobniejsze cząstki. 

Na dworach magnackich podchodzono do „krupek” zupełnie inaczej. Wspomniany już Czerniecki po-
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dał na nie tylko jeden przepis: „kasza pieczona” − ugotowana na mleku lub śmietanie, po czym pieczona 
z dodatkiem jajek, rodzynek i cynamonu. Z tego typu luksusowych wariacji na temat zwykłej kaszy 
najczęstsze były chyba, o dziwo, kasze na słodko. Kaszę gryczaną nie tylko smażono chętnie z cukrem, 
ale dodawano nawet do… cukierków anyżowych. Żeby było zabawniej, dokładniejsza analiza książek 
kucharskich z epoki prowadzi do wniosku, iż najczęściej pojawia się w nich kasza, która… w ogóle nie 
jest kaszą: „kasza z jaj”, „z kura” (koguta), „z raków” czy „z migdałów”. Tą ostatnią przyrządzano z mi-
gdałów, chleba moczonego w mleku, masła, jaj, cukru i różanej wódki. Gdzie tu kasza sensu stricto? Nie 
ma. Wydawać by się mogło, że potrawy te zostały nazwane kaszami ze względu na konsystencję. Jest to 
prawda, ale nie cała. Czym jest tak naprawdę kasza, doskonale wiedziano: barokowe zamiłowanie do 
iluzji i przewrotnego udawania kazało jednak zaskakiwać jedzących „kaszami” naśladującymi pierwo-
wzór, których prawdziwego składu nie ujawniano. W tym kontekście nie dziwią staropolskie przepisy 
na „kaszę żemełkową” (tzn. bułkową), „kaszę z mózgu” (sic!) i „kaszę nerkową”. 

A co oprócz kaszy – oraz rzecz jasna chleba i grochu – pojawiało się na stołach średniej szlachty 
i mieszczan jako dodatek do wszechobecnego mięsa? Przede wszystkim sosy, które na fali wspomnia-
nych barokowych mód musiały mieć wyraziste kolory. Andrzej Chwalba w książce Obyczaje w Polsce 
wylicza ich wiele odmian: sosy żółte – na bazie szafranu, szare – cebuli i czosnku, czarne – z powideł 
albo z krwi zwierzęcej, czyli czerniny, białe ze śmietany i przede wszystkim z chrzanu, a czerwone z wi-
śni (słodkie) bądź buraków (słone). W ogóle ówczesna kuchnia znała całkiem sporo przypraw. Kucharz 
doskonały Wojciecha Wielądki z 1783 stwierdza: „korzenie potrzebne do kuchni i najpospoliciej uży-
wane są [...] cukier, sól, seletra, goździki, pieprz cały i tłuczony, muszkatułowy kwiat i gałka, cytryny, 
imbir, cynamon, kolender, jałowiec, szafran, musztarda, pistacja, migdały słodkie i gorzkie, rodzynki, 
sok winny, ocet czerwony i biały, oliwa przednia i ordynaryjna, pomarańcze kwaśne”. Dodać do tego na-
leżałoby nie kwalifikowany wówczas jako przyprawa „hanyż albo kmin polny” dodawany dla poprawy 
smaku i do chlebowego ciasta, i nawet do wódki. Gdzie nie stało cukru, jak od wieków słodzono potra-
wy miodem. Bardzo różnorodne były wszelkie odmiany ciast, pierogów, klusek, naleśników, pączków, 
andrutów czy gofrów (!). W odróżnieniu od niższych warstw społecznych jedzono tu także liczne zupy, 
w tym nieznane obecnie konopną czy makową, choć dominowały barszcze, rosoły i kapuśniaki. Jarzyn 
nie brakowało – najczęściej była to kapusta i ogórki (jedno i drugie również kiszone) oraz marchew 
i cebula. Natomiast niewiele było owoców, z których czasem robiono zupę, częściej jednak konfitury. 
Popularny był też tzw. susz – jedzona z grochem lub kaszą mieszanina wiśni, czereśni, gruszek i śliwek 
węgierek. Z tych ostatnich wyrabiano oczywiście powidła.

Znacznie więcej owoców pojawiało się na stołach magnatów. Ważny był tu jak zwykle czynnik presti-
żowy: z egzotycznych potraw, mogących posłużyć jako wyznacznik statusu, najłatwiej było sprowadzić 
właśnie (niektóre) owoce. Na magnackich i królewskich stołach pod koniec XVII wieku, a na wielką ska-
lę w XVIII stuleciu, pojawiły się cytryny, pomarańcze, daktyle, figi i ananasy. Inną oznaką luksusu były 
coraz popularniejsze wówczas lody i inne słodkie desery, oczywiście również przyrządzane w sposób 
wyszukany: rozpowszechniła się wówczas otrzymywana z cukru i żelatyny jadalna tzw. guma draga-
nowa, którą spajano wielkie bloki cukru, wznosząc z niego na stole olbrzymie, wymyślne konstrukcje 
(draganty). 

Przegrana kaszy
Stulecie XIX przyniosło radykalną zmianę sposobu wyżywienia. Ziemniaki, dotąd uważane za kłopotli-

wy w przyrządzaniu zamorski specjał, stały się podstawą diety i to prawie we wszystkich sferach. Dość 
szybko wyparły one kaszę z miast. Natomiast na wsi kasza trzymała się mocno aż do XX wieku – póki 
nie stał się tam powszechnie dostępny biały chleb [!!!], jeszcze pod koniec wieku XIX będący rarytasem, 
którego zazdroszczono plebanowi i panu z dworu. Tradycyjne kasze zaatakowano również z innej stro-
ny. Upowszechniła się kasza kukurydziana, a ostatnio coraz popularniejszy jest w Polsce kuskus. Także 
ryż, w konsystencji podobny i do tego prawie nie zawierający tłuszczu czy białka. Dostępność tanich 
substytutów dla krupek czy jagieł wzmogła wybredność konsumentów: mało kto już je pęczak, kaszę 
jaglaną sprowadzono do poziomu dania dla dzieci i chorych. Czyżby po 400 latach ziściło się proroctwo 
Syreniusza? Jedyna szansa dla kasz w ekspansji wegetarianizmu – to bezmięsne przepisy, które ostatnio 
zyskały sobie nawet pewne uznanie, niewiele już mające wspólnego z recepturami naszych przodków. 
W czasach, gdy każdy chce dokładnie wiedzieć, co bierze do ust, wróci może drobiazgowo opisana pod 
względem wartości odżywczej kasza gryczana, ale na pewno nie „kasza z kura” i „z mózgu”, choćby Czer-
niecki doczekał się nowego wydania. Sic transit gloria mundi!
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Iwan Franko (1856–1916)

Największy, obok Szewczenki, wieszcz ukraiński urodził się 27.08.1856 r. w poddrohobyckiej 
wsi Nahujowice (Nahujewice), w okresie sowieckim nazywanej Iwana Franka. Ojciec Jakub 

był niepiśmiennym chłopem, kowalem, ale człowiekiem światłym. Matka pochodziła z rodziny czę-
ściowo polskiej, która w wielu chwilach życia Iwana okazywała mu cenną pomoc. W 1864 r. odda-
no go do niemieckiej szkoły prowadzonej przez Bazylianów w Drohobyczu, a w 1868 r. rozpoczął 
naukę w państwowym gimnazjum męskim, wtedy jeszcze w budynku późniejszej szkoły im. Królo-
wej Jadwigi. Po 8 latach, w 1876 r., wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Lwowskiego. Do 
Drohobycza już na dłużej nie powracał, chociaż do końca życia często tu przyjeżdżał i utrzymywał 
z nim stały kontakt. Okresami tylko wracał do rodzinnej wioski, np. w l. 1881–1883. Kontakty 
z postępowymi działaczami rosyjskiej emigracji stały się powodem pierwszego uwięzienia w 1877 
r. na 8 miesięcy, później parę razy powtarzanego. Po uwolnieniu rozpoczął pracę redakcyjną m.in. 
w polskich czasopismach (Kurier Lwowski), zaczął dużo pisać i związał się z lewicą galicyjską, 
a wkrótce  też podjął pracę naukową. Po niepowodzeniu na miejscu we Lwowie 28.06.1883 uzy-
skuje w Wiedniu doktorat z filozofii. Podejmuje też starania o etat docenta we Lwowie, ale mimo 
błyskotliwie przeprowadzonego kolokwium habilitacyjnego wiedeńskie ministerstwo oświaty nie 
zatwierdza jego wniosku. Dała tu o sobie znać niechęć rodzimych fanatycznych nacjonalistów ukra-
ińskich i elit majątkowych, wywołana m.in. kontaktami Franki z polskimi socjalistami (bracia Da-
szyńscy), takimi twórcami jak Orzeszkowa i Kasprowicz, sympatią dla Sienkiewicza wyrażoną też 
jego żarliwą obroną przed zarzutem plagiatu w związku z powieścią „Qvo vadis”, a także licznymi 
wystąpieniami w duchu tolerancji i poszukiwania tego, co Słowian łączy, a nie dzieli.

Franko przez  wiele  lat  był bardzo silnie związany  kolejno z dwoma Polkami, ale w końcu ożenił   
się  z kijowianką tylko ze względów narodowych, chcąc podkreślić jedność narodu po obu stronach 
Zbrucza. Pisał po polsku lepiej od niejednego współczesnego mu pisarza i dał się poznać jako wy-
bitny znawca literatury polskiej. Pełna bibliografia twórczości Franki obejmuje ponad 4500 publi-
kacji wg zestawienia z 1966 r., które jednak traktuje bardzo liczne wznowienia niektórych tytułów 
jako osobne pozycje. Zmniejszając z tego tytułu podaną liczbę szacunkowo o połowę i tak okazuje 
się, że w ciągu 40 lat twórczej działalności średnio co 6 dni powstawała nowa praca, a były w tej 
liczbie i wielotomowe. Był więc niezwykle płodny mimo wielu podejmowanych działań, obowiąz-
ków, kłopotów materialnych, działalności politycznej, chorób (słabego od dzieciństwa zdrowia), 
pobytów w więzieniach itp. Jego twórczość obejmowała wiele gatunków literackich, od bajek dla 
dzieci (słynny lis Mikita z niem.), powieści, poezji, utworów scenicznych, publicystyki i krytyki 
literackiej aż po liczne przekłady i adaptacje. Tłumaczył m.in. Bjørnsona, Byrona, Dantego, Daude-
ta, Franceʼa, Goethego, Heinego, Hugo, Flauberta, Mickiewicza (szczególnie cenionego), Schillera, 
Szekspira, Twaina i czołowych pisarzy rosyjskich. Często pisał pod pseudonimami lub kryptonima-
mi. Wiele jego utworów tłumaczono na inne języki słowiańskie i zachodnie. W jednym ze zbiorków 
poetyckich ogłosił perłę ukraińskiej poezji rewolucyjnej „Kamieniarze” i dlatego mówi się o nim 
„Wielki Kamieniarz”.

Olbrzymi dorobek i znaczenie Franki trudno przedstawić w pełni w krótkiej notatce. Dla dro-
hobyczan najważniejsze elementy jego dorobku to:

1. Borysław. Kartiny z żytia pidgirsko naroda (1877);
2. Borysławski opowidania (1905);
3. Zachar Berkut (1883). Obraz życia społecznego Rusi Karpackiej w XIII w. w walce z Tatarami. 

Powieść dla młodzieży, wydana po polsku w Kijowie w 1940 r.;
4. Boa constriktor (kolejne redakcje: 1878, 1884, 1907). Przejrzany i opatrzony przez autora 

uwagami polski przekład ukazywał się w Przeglądzie Tygodniowym w 1884 r., w dodatku mie-
sięcznym w 2. półroczu w 4 częściach. Jest to powieść o nieludzkim wyzysku i nędzy robotników 
w kopalniach wosku w drugiej połowie XIX w. Główny wątek fabularny to historia bezwzględnego  
dorobkiewicza Hermana Goldkremera, boa dusiciela trawionego chorobliwą gorączką pogoni za 
pieniądzem. Ciekawe, że w kilka lat później ukazała się antysemicka książka samborskiego płod-
nego pisarza niższej rangi Gruszeckiego o bardzo podobnym wątku fabularnym i obrazie kopalń 
wosku. Trudno się oprzeć wrażeniu, że była to co najmniej inspiracja Frankowskim „dusicielem”.
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5. Borysław smijetsia (1922). Powieść o po-
czątkach samoobrony borysławskich robot-
ników, nawiązująca do żywiołowego strajku 
w 1875 r. Jej fragmenty w jęz. polskim wydru-
kowano w Wyborze pism Franki wydanym w Ki-
jowie w 1932 r.

6. Lelum Polelum – powieść o życiu galicyj-
skim, napisana w języku polskim na konkurs 
literacki Kuriera Warszawskiego (1887). Jej 
urywki drukowane w prasie polskiej w l. 1885–
1905  budziły już zainteresowanie, ale do peł-
nej publikacji nie doszło. W 1929 r. ukazał  się 
w dwóch tomach pełny tekst w przekładzie na 
ukraiński M. Woźniaka.

7. Mojżesz – poemat napisany w 1905 r. praw-
dopodobnie pod wpływem wydarzeń w Rosji. 
Najwybitniejszy  utwór poetycki Franki. Jest to 
obraz walki uciśnionego  narodu przeciw prze-
mocy. Jego przywódca płaci życiem za chwilę 
słabości w dążeniu po obranej drodze do wy-
zwolenia swego narodu. Naród go odtrąca, kie-
dy w głębokiej starości, będąc już blisko ziemi 
obiecanej, usiłuje go nakłonić do wejścia na tę 
ziemię. Ten tragiczny moment miał widać dla 
autora poematu głęboką wymowę symboliczną, 
może sam czuł się Mojżeszem  w konflikcie ze  
swoim narodem. Mojżesz ukazał się po polsku 
w 1913 r. nakładem tłumacza Włodzimierza 
Kobryna z Drukarni Powszechnej we Lwowie 
(97 s.), z dedykacją „Drowi Iwanowi Franko 
w czterdziestą rocznicę jego działalności lite-
rackiej”. Franko brał udział w pracy nad prze-
kładem i specjalnie do tego wydania napisał obszerną przedmowę, omawiając związane z utworem 
pisma i komentarze biblijne, głęboko przeanalizowane i przetrawione. W zakończeniu przedmowy 
czytamy: „Podając do rąk polskiej publiczności mój poemat w przekładzie Rusina…, wyrażam nadzie-
ję, że przyjmie ten utwór jako dowód, że Polacy od Rusinów, przynajmniej na polu literatury i nauki, 
mogą spodziewać się nie tylko samej waśni i nienawiści. Pisane 8–13 grudnia 1913 r.” Poemat zaczy-
na zawołanie Mojżesza: „Narodzie mój…”. Tłumacz, drohobycki sędzia, adwokat, ale też poeta, był 
dobrym znajomym autora, działaczem społecznym (kandydował w krwawych wyborach 1911 r. 
do parlamentu), mieszkał na ulicy Stryjskiej. Ma w swym dorobku przekłady na język polski „Ka-
mieniarzy” i „Lisa Mikity”, a także Szewczenki „Kobziarza”. W czasach stalinowskich poniósł śmierć 
razem z żoną, synem i synową z rąk NKWD.

Tematyka borysławsko-drohobycka pojawia się w wielu innych utworach Franki w postaci frag-
mentów w większych całościach lub drobniejszych formach samoistnie. Zaliczony dziś do panteonu 
artystów narodu ruskiego, mimo żarliwego patriotyzmu, umiał patrzeć nie tylko z wielką spostrze-
gawczością, ale też i obiektywnie. Malowany w jego utworach straszny, realistyczny, a nawet może 
czasem naturalistyczny obraz stosunków społecznych, wyzysku i nędzy galicyjskiej jest bardzo 
bliski smutnej prawdzie tych czasów. Dostrzegał szowinizm i zaślepienie swych rodaków, ale też 
nie godził się z pełnym pogardy i kolonialnym traktowaniem Rusinów przez wielu przedstawicieli 
polskiego społeczeństwa. Nie forsował swej „ukraińskości”, pisząc o sobie „ Rusin”  i o „Rusinach” 
w Galicji, używając określeń wyrastających z miejscowych tradycji Rusi Czerwonej. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że popularna w tych czasach w Galicji i u Franki forma „rusiński”, krytykowana 
przez polskich purystów językowych, spełniała jednak swą rolę jako opozycja do formy „ruski”, 
kojarzonej  w Polsce przede wszystkim z Rosjanami. 

Iwan Franko zmarł 26.05.1916 r. we Lwowie i jest pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.
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Współczesne tłumaczenie Jerzego Litwiniuka 
ukazało się w Warszawie w 1993 r., wydawnictwo 

Burchard i Tyrsa, 100 s. (Red.). 
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Samuel Rothenberg (1887–1957)1 K50

List o zagładzie Żydów w Drohobyczu
Od Redakcji: Niżej drukowany list skierowany do szwagrostwa S. Rothenberga w Sao Paulo: Moritza 
Fassberga i Gusty z Gartenbergów, którzy w latach dwudziestych wyemigrowali z Drohobycza do 
Brazylii,  został opracowany i opatrzony przypisami przez prof. Uniwersytetu Hebrajskiego Edmunda 
Silbernera będącego zięciem Samuela Rothenberga. List dostarczyła Gusta Fassberg z okazji wizyty 
w Jerozolimie – nie chciała aby po jej śmierci ten dokument poszedł w zapomnienie. Opuszczenia 
edytorskie zaznaczone są trzema kropkami w nawiasie kwadratowym. Skreśleń czy poprawek w ory-
ginale nie ma. Tytuł pochodzi od wydawcy: „Poets and Painters Press” Londyn 1984, 15 s. Kserokopia 
oryginału została umieszczona w Yad Vashem w Jerozolimie (sygnatura: Nr 6199). 

Praga, dnia 26 kwietnia 1946

Moi Kochani!
[…]2

Prosicie o opisanie naszych przeżyć. Gdybym je chciał opisać, potrzeba by dużo tomów. Poza tym 
wierzcie mi, że nikt z czytających, który tych okropności nie przeżył, nie jest w stanie uwierzyć, że 
to co się stało, może być prawdą i że człowiek człowieka może w taki sposób zhańbić i zdeptać. Nie 
będzie też nikt w stanie uwierzyć, w jaki sposób ginęli nasi ludzie. Jest smutnym obowiązkiem każ-
dego Żyda, który został przy życiu, opisać swoje przeżycia, jeżeli się do niego zwracają. I ja również 
chcę Wam opisać bodaj fragmenty naszych strasznych przeżyć w myśl naszej tradycji „wehigadta 
lewincha”3.  Niechaj ci wszyscy, którzy w spokoju i dobrobycie przeżyli wojnę, wiedzą, jak umierali 
ich najbliżsi. 

Kto mnie chce zrozumieć, musi razem ze mną udać się do szerokich i wąskich uliczek Drohoby-
cza, gdzie przed wojną żyło 38 000 mieszkańców, z których było 19500 dusz żydowskich. Mieliśmy 
w naszym mieście około 20 stowarzyszeń dobroczynnych, z których wyróżniał się piękny Zakład 
Sierot (jeden z najpiękniejszych w Polsce), ochronka dzienna dla dzieci, Dom Starców, szpital i inne 
stowarzyszenia o mniejszym zakresie działań. Ludność żydowska składała się z kupców, lekarzy, ad-
wokatów, urzędników, inżynierów, robotników, rzemieślników i w końcu nędzarzy i biedaków bez 
zawodów. Żydzi mieli swoją reprezentację w Gminie Miejskiej i starali się żyć w zgodzie z ludnością 
polską i ukraińską. Nic nie wskazywało na to, że ludność ta jest nam aż tak wrogo usposobiona.

Dnia 1 września 1939 wybuchła wojna. Po 11 dniach bandyci niemieccy wkroczyli do Drohoby-
cza i pozostali u nas do 24 września 1939. Przez tych kilkanaście dni Niemcy potrafili podeptać 
naszą godność, zmuszając inteligencję do najbrudniejszych robót, jak zamiatanie ulic, czyszczenie 
klozetów itd. My naiwni wówczas przypuszczaliśmy, że to największe nieszczęście jakie nas spotkać 
mogło. Nie wiedzieliśmy wówczas co nas jeszcze czeka. Na podstawie umowy rosyjsko-niemieckiej, 
Niemcy odeszli aż po San a Drohobycz został zajęty przez Rosjan, którzy pozostali aż do 1 lipca 
1941. Panowanie Rosjan jest rozdziałem dla siebie i nie chciałbym  o nim tu pisać. Może kiedyś i do 
tego powrócę.4 

1 Samuel Rothenberg urodził się w Drohobyczu. Po ukończeniu szkoły handlowej zaczął pracę jako stenotypista w ra-
finerii nafty „Galicja” w Drohobyczu, awansując stopniowo aż do stanowiska dyrektora administracyjnego. Człowiek ła-
godny, powszechnie znany i lubiany, o znakomitym poczuciu humoru. Był rajcą miejskim i aktywnym członkiem Zarządu 
Domu Sierot Żydowskich w Drohobyczu. Po wybuchu wojny, władze sowieckie mianowały go początkowo naczelnikiem 
oddziału  towarowego w tej samej rafinerii, gdzie mieszkał z rodziną. Ze względu na dwie córki mieszkające w Stanach, 
zmuszony został do dymisji. Znalazł pracę starszego buchaltera w Truskawcu,  gdzie przebywał do wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej. Podczas niemieckiej okupacji Drohobycza,  Rothenbergowie ukrywali się w Koroście koło Drohobycza 
od 19 listopada 1942 r. do 7 sierpnia 1944 r., kiedy  Armia Czerwona zajęła Drohobycz. Rothenberg został mianowany 
dyrektorem handlowym tej rafinerii, w której pracował całe życie, jednak w 1945 r. wyjechał do Krakowa. W 1948 r. przez 
Pragę czeską emigrował z żoną do Nowego Jorku. Tam nie umiał się dostosować do warunków, sercem i wspomnieniami 
żyjąc ciągle w Drohobyczu.
2 Opuszczony ustęp (około 240 słów) zawiera wiadomości czysto rodzinne.
3 Początek zdania biblijnego: „I opowiesz synowi twemu onegoż dnia, mówiąc: Dla tego, co mi uczynił Pan, gdym wycho-
dził z Egiptu, obchodzę to.” (Exodus 13, 8.). Również w modlitwach na święta Paschy (Hagada na Pesach).
4 Nie powrócił do tego.
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Natychmiast po wkroczeniu Niemców do Drohobycza, dnia 1 lipca 1941, Ukraińcy5 urządzili po-
grom mordując Żydów i rabując mienie żydowskie. W dniu tym mieliśmy zabitych mężczyzn i ko-
biety. Zginęło 47 osób i było około 250 osób ciężko rannych, z których duża część pozbawiona 
pomocy lekarskiej, w strasznych męczarniach zginęła. W drugim dniu Niemcy wydali odezwę do 
ludności „aryjskiej”, że zabijać nie wolno i powołali do życia Radę Żydowską (Judenrat) z drem Iza-
kiem Rosenblattem i drem Maciejem Ruhrbergem na czele. Propozycję, abym ja wstąpił do Juden-
ratu odrzuciłem. Instytucja ta była najsmutniejszą kartą w dziejach Żydostwa.

Pierwsze dnie i tygodnie minęły prawie spokojnie. Tu i ówdzie został jakiś Żyd zabity bez po-
wodu na ulicy, tu i ówdzie pobito Żyda, jednak  masowych mordów jeszcze nie było. Z końcem 
lipca Niemcy zarządzili, że  zostają wprowadzone Arbeitsamty, które mają za zadanie uchwy-
cić każdego Żyda od lat 16-tu do 65-ciu i zmusić go do pracy przydzielonej przez Arbeitsamt. 
Każdy Żyd i Żydówka ponad lat sześć musi, pod groźbą kary śmierci, nosić na lewym ramieniu 
opaskę z wyszytą tarczą Dawida (Magen Dawid), nie wolno Żydom chodzić po chodnikach, tylko 
po jezdni, każdemu wojskowemu należy się nisko kłaniać, nie wolno Żydom używać kolei, sa-
mochodów i dorożek konnych, nie wolno Żydom trzymać otwartych sklepów, nie wolno Żydów 
przyjmować do szpitali aryjskich itd. Żydom przydzielono tylko pewne ulice, przy których mogli 
mieszkać. Nie wolno było Żydom mieszkać przy ulicach Mickiewicza, Samborskiej, Szewczenki, 
Rynku itd.

Niemcy wszystkich Żydów ujęli i wszyscy pracowali. Przydzielono im prace w fabrykach, przy 
budowie mostów, w lasach, w skolskich kamieniołomach, przy oczyszczaniu miasta itd. Za wyko-
naną pracę otrzymywał każdy jedną ćwiartkę czarnego chleba, płaconego zresztą przez samych 
Żydów. Pewnego dnia Judenrat nie postawił do dyspozycji Arbeitsamtowi przepisanej ilości robot-
ników żydowskich. Zarządzono wówczas rozstrzelanie 10 Żydów, między którymi zginął adwokat 
dr Barchasz6. Tych 10 Żydów było pierwszą ofiarą, jakie drohobyckie żydostwo złożyło na oficjalne 
zarządzenie władz niemieckich. Wypadek ten miał miejsce w połowie lipca 19417.

W pierwszych dniach listopada 1941 Judenrat otrzymał polecenie, by Żydzi od 16-go do 55-ego 
roku życia, którzy nie czują się na siłach pracować, zgłosili się do Domu Starców żydowskich, gdzie 
zostaną poddani badaniu lekarskiemu. Zgłosiło się w tym dniu 420 Żydów, którzy zostali otocze-
ni przez ukraińską milicję i gestapo, a po godzinie zajechały samochody ciężarowe, które ich pod 
eskortą tych katów wywiozły do lasu w Bronicy koło Drohobycza, gdzie wszyscy bez wyjątku zo-

5 Idzie tu o tzw. ukraińską „Służbę Porządkową”, zorganizowaną przez Niemców i składającą się z wyrostków i prze-
stępców różnego typu. Nosili niebiesko-żólte opaski, byli uzbrojeni w karabiny i „robili porządki”. Zobacz sprawozdanie 
Harry Zeimera, któremu udało się jesienią 1942 r. zbiec z Drohobycza do Szwajcarii, zachowane w Archiwum Yad Vashem 
w Jerozolimie (M 20/136, s. 1).
6 „Przyjaciel nasz Barch[asz] zmarł jeszcze w lipcu 1941, a jego rodzina w sierpniu b.r.” Adwokat i były wiceburmistrz 
Drohobycza dr Leon Tannenbaum (Drohobycz, Skotnicka 18) do dra Abrahama Silberscheina w Genewie, 9.11.1942. Ory-
ginał w Archiwum Yad Vaschem w Jerozolimie, M 20/120. Dr Silberschein kierował biurem pomocy dla Żydów polskich 
(Relico) w Genewie.
7 „Dnia 22 lipca [1941] zdarzył się następujący wypadek: 17 Żydów, usłyszawszy że w Sipo [Sicherheitspolizei pod nu-
merem 40 przy ulicy Mickiewicza] biją, uciekło z oddziału zdążającego tam do pracy. Żyd prowadzący oddział, zamel-
dował o tym jednemu z sipowców natychmiast po przybyciu na miejsce. Myślał, że postępując tak lojalnie ochroni ogół 
drohobyckiego żydostwa przed odpowiedzialnością. Skutek był jednak wręcz przeciwny. SS-Hauptscharfführer Landau 
(rodem z Wiednia, oskarżony swego czasu o udział w zamachu na Dollfussa, otrzymał po zajęciu Austrii osobiste podzię-
kowanie  Hitlera) wpadł w godzinach rannych do Komitetu Żydowskiego, pobił do krwi 22-letniego M. G., czekającego na 
przydział do pracy, po czym zażądał od Prezydium, grożąc rewolwerem, aby w przeciągu 1 godziny 100 Żydów stawiło 
się w Sipo. Z braku robotników poszedł prawie cały Komitet. Na przywitanie oddziału wystrzelił jeden z członków Sipo 
w powietrze, po czym bawiąc się rewolwerem, wygłosił krótkie przemówienie na temat niesubordynacji. Zebranych nie 
molestowano. Pracowali do 5-tej wieczorem przy noszeniu cegieł. Niezależnie od tego wpadł wyżej wspomniany szef SS 
Feliks Landau około 5.30 wieczorem do Komitetu, gdzie przy pomocy kilku innych sipowców porwał około 20 osób, znaj-
dujących się w gmachu. Unikano przy tym członków Komitetu. Znany syjonista Dr Barchasz, który w przerażeniu oświad-
czył, że nie pracuje w Komitecie, został również porwany. Oddział uprowadzonych stał na baczność na podwórzu Sipo 
do godziny 8-mej wieczorem. Około 10 osób zwolniono. Reszta jak podało oficjalnie Sipo została rozstrzelana (między 
innymi Dr Barchasz). Landau chwalił się potem, że zabił ich własnoręcznie.” Sprawozdanie Zeimera, M 20/136, s. 2. (Fe-
liks Landau po wojnie rozpoznany w Linzu, aresztowany przez Amerykanów uciekł do RFN gdzie prowadził firmę dekoracji 
wnętrz pod nazwiskiem Rudolf Jeschke. W 1958 r. został rozpoznany przez ocalałego świadka zbrodni w Galicji, a w 1959 
r. aresztowany i po długim procesie skazany przez sąd w Stuttgarcie w 1963 r. na dożywotnie więzienie. Po ułaskawieniu 
w 1973 r. zamieszkał w Austrii gdzie zmarł w 1983 r. w Wiedniu. Red.).
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stali do krwi pobici i rozstrzelani. Pełne samochody ubrań i butów zamordowanych ofiar przy-
wiezionych do miasta świadczyły o tym, że stała się rzecz straszna.

W tym czasie Judenrat otrzymał zezwolenie założenia w dzielnicy żydowskiej8 Konsumu, który 
marne już wówczas przydziały i zakupione za drogie pieniądze jarzyny rozdzielał żydowskim miesz-
kańcom. Na ulicy żydowskiej wybuchł głód i nędza. Żydzi pozbawieni środków do życia i zarobkowa-
nia masowo umierali, tak że w tym czasie mieliśmy [dziennie] 20–30 wypadków naturalnej śmierci. 
Nędza i głód święciły swoje tryumfy w dzielnicy żydowskiej i nie można już było powstrzymać po-
chodu śmierci. Straszny był widok ludzi, jeszcze przed niedawnym czasem zamożnych, opuchniętych 
z głodu, szukających jak pies kawałka porzuconego chleba na śmietniskach.

Z końcem grudnia 1941 Niemcy polecili Judenratowi, by do 24 godzin przedłożył władzy spis 1000 
Żydów korzystających z opieki społecznej. Połowa ludności żydowskiej wówczas korzystała z opieki 
społecznej. Judenrat wykazał 1000 osób, którym polecono o pewnej godzinie zjawić się w Domu Star-
ców.  Perfidni bandyci niemieccy zezwolili na zabranie 25 kg bagażu, ponieważ [zapewniali, że] Żydzi 
ci zostaną przetransportowani na miejsce pracy, gdzie wśród niezłych warunków będą  bytowali. 
Tym ludziom dorobek ich całego życia został na miejscu zabrany a oni wśród bicia i kopania zostali 
załadowani do wagonów i wywiezieni. Były to pierwsze ofiary obozu śmierci w Bełżcu, dokąd później 
jeszcze poszło bardzo dużo naszych braci i sióstr.

Liczba mieszkańców żydowskich z każdym dniem malała.9 Chodziło też Niemcom o to, by zyskać jak 
najszybciej na terenie, by ludności aryjskiej móc jeszcze oddać kilka ulic opróżnionych przez Żydów. 
Ta część Żydów, która jeszcze dysponowała jakimś mieniem, musiała tymczasem opłacać haracz, któ-
ry szedł ponad jej siły. Przy Judenracie istniała Komisja, która miała za zadanie urządzanie Niemców. 
Zabierano nam wszystko co jeszcze było w naszym posiadaniu, od dywanów, bielizny, ubrań aż do 
naczyń kuchennych. Nie gardzili przedstawiciele Herrenvolku niczym co było żydowskie. Była rów-
nież przy Judenracie specjalna komisja zakupów, ponieważ ukrytą formą kontrybucji było żądanie od 
Żydów rozmaitych świadczeń w formie drogocennych brylantów, zegarków, pierścieni itd. dla siebie 
i swoich kochanek. Świadczenia te były wymuszane na nas pod groźbą urządzania pogromów. Lud-
ność żydowska wyzbywała się wszystkiego łudząc się, że w ten sposób uratują swoje życie. 

Tymczasem przyszła silna, mroźna zima, jakiej i starsi ludzie nie pamiętali, a z nią rozszerzony 
pochód śmierci. Nędzy, głodu i zimna nie wytrzymali wszyscy. Liczba ludności żydowskiej dalej ma-
lała a w granicach zmniejszania się ludności, wzrastała ilość sierot żydowskich. Liczba sierot, która 
razem z Borysławiem i całym powiatem drohobyckim przed wojną wynosiła 70 dzieci, wzrosła do 
600 sierot, które żebrząc i płacząc kręciły się po domach i dzielnicy żydowskiej, prosząc o trochę cie-
płej strawy lub kawałek chleba. Spotkane poza dzielnicą żydowską dziecko żydowskie było z miejsca 
zastrzelone.

Robiliśmy, co było w naszej mocy, by bodaj dzieci ratować. Dr Leon Tannenbaum, dr Joachim 
Hausmann i ja stanęli na czele pomocy żydowskiej.10 Jako członkowie Prezydium tej samopomocy 
zwróciliśmy się do Kreishauptmanna z błagalną prośbą, by nam pozwolił starą Synagogę zamienić 
na Dom Sierot (nasz Dom Sierot został przez Niemców zabrany). I tu, jak zresztą we wszystkich spra-
wach nas dotyczących, bandyci niemieccy postąpili w perfidny sposób. Kreishauptmann obiecał, 
że do tej sprawy jeszcze powróci. By nie tracić czasu i ratować co jeszcze ratować można, umieścili-
śmy  65 dzieci w starym Beth Hamidraszu. Wybraliśmy dzieci najbardziej wygłodniałe i wynędzniałe. 
Podczas obiadu weszli gestapowcy z Ukraińcami i przy stołach rozstrzelano wszystkie dzieci i dwie 
pielęgniarki. Na furach wywieziono w tym samym dniu na cmentarz żydowski 67 trupów. Tak się za-
kończyła nasza akcja niesienia pomocy dzieciom żydowskim w synagodze reformowanej.

19 października 1942 poniosło drohobyckie żydostwo kolosalne straty. W dniu tym wyciągnięto 
z domów żydowskich mężczyzn, kobiety i dzieci i zawieziono ich do Bóżnicy komarniańskiej przy ul. 
Garbarskiej, a co nie pomieszczono w Bóżnicy, zostało wywiezione do Sądu. Razem zebrano w tak 

8 „We Lwowie i Drohobyczu utworzono dzielnice żydowskie dopiero w jesieni 1941. Życie codzienne społeczeństwa ży-
dowskiego było jednak nie do zniesienia już wtedy, gdy dzielnicy jeszcze nie było.” Sprawozdanie Zeimera, M 20/136, s.5.
9 W liście z 9.11.1942 (zobacz przypis 6) dr Tannenbaum zapodaje, że łączna ilość Żydów mieszkających w Drohobyczu 
i Borysławiu wynosi „blisko 8000 [osiem tysięcy] dusz”.
10 Dr. L. Tannenbaum do dra A. Siberscheina, 9.11.1942 (zobacz  przypis 6): „Ja osobiście mam się nieźle, kieruję i na-
dal powiatowym  Komitetem Pomocy, który, jak Pan zapewne skądinąd wie, zmienił nazwę na J.U.S. – Jüdische  Unter-
stützungsstelle für das G[general] G[ouvernement]. […] Moimi najbliższymi współpracownikami są – jak Panu wiadomo 
– dr Baumann i [Samuel] Rothenberg. Jeden z mych współpracowników, dyr. [Józef] Metzis, zmarł w ostatnich dniach 
października [1942] poza Drohobyczem.” 
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zwanych Sammelstellen około 4000 osób.11 Z powodu braku wagonów, trzymano te nieszczęsne ofiary 
przez trzy tygodnie. Fizjologiczne potrzeby były załatwiane na miejscu. Bito ich i katowano. Raz dziennie 
Judenrat mógł im dostarczyć po kawałku chleba, który był zrzucany z góry. Kto jeszcze czuł się na siłach, 
mógł złapać kawałek chleba. Dużo tam ludzi zwariowało a dużo też umarło. Zmarłym bardzo zazdrościli. 
Krzyki i płacze tych maltretowanych ofiar nie dadzą się opisać. Tak głodnych i wynędzniałych załadowano 
do wagonów i wywieziono do Bełżca. Ludzie ci wiedzieli dokąd idą i z pewną ulgą szli na śmierć. 

Zdawało się, że po tych ofiarach dadzą nam przez krótki czas odetchnąć. Ci którzy tak myśleli omylili się. 
Po dokonanej wywózce, zarządzili Niemcy, że Judenrat przez swoje organy (Judenrat miał także i policję 
żydowską) ma dostarczyć codziennie 100 kobiet i starców. Była to tak zwana akcja kobiet. Akcja ta trwała 
przez trzy tygodnie i należy do bardzo smutnych kart w dziejach naszego żydostwa. Policja żydowska 
bardzo skrupulatnie ten rozkaz spełniła i były wypadki odprowadzania własnych matek przez naszych 
policjantów. W akcji tej zginęło 1200 osób.

18 listopada 1942 został sprowokowany przez gestapowca aptekarz żydowski. Gestapowiec twierdził, 
że Żyd miał zamiar się bronić z bronią w ręku. Niemcy zarządzili na dzień 19 listopada 1942 tak zwaną dzi-
ką akcję. Każdy Żyd, którego spotykano na ulicy, został zastrzelony na miejscu. W dniu tym mieliśmy 230 
ofiar, między którymi było też dużo inteligencji.12 Straszny był widok tych ofiar na tych ofiar na nowym 
cmentarzu drohobyckim. Prócz służby cmentarnej byłem jedynym świadkiem tego strasznego pogrzebu. 

Pozostało w mieście około 2000 Żydów i teraz nikt się nie łudził, co go czeka. Pozostali tylko pracujący 
w zakładach wojennych, którym również zniszczono ich rodziny. Dla ludzi tych stworzono obozy przy ich 
warsztatach pracy. Kto mógł, ratował się ucieczką w lasy, niektórzy znaleźli schronienie przy rodzinach 
chrześcijańskich,13 a dużo wyjechało z miasta do innych większych miast, na tak zwanych papierach aryj-
skich. Dzielnica żydowska przestała istnieć i została zrównana z ziemią. Została również wydana walka 
kościom naszych Zmarłych. Cmentarze żydowskie zostały zniszczone a nagrobki użyte na poprawę dróg 
prowadzących do Rychcic. Likwidacja drohobyckiego żydostwa postępowała teraz szybkim krokiem na-
przód. Zostały zatrzymane tylko najniezbędniejsze siły fachowe a reszta wywieziona do rozmait wywie-
ziona do rozmaitych obozów koncentracyjnych, z których bardzo mało pozostało przy życiu.14

Dnia 7 sierpnia 1944 Armia Czerwona zajęła nasze miasto. Z lasów i rozmaitych zakamarków wy-
szło 500 niedobitków, po największej części sami, bez żon i dzieci. Jeden drugiego nie poznawał. I to 

11 W marcu 1967 r. wytoczono Filipowi Menzingerowi przed Sądem przysięgłych w Bremen proces o wielokrotny mord. 
W akcie oskarżenia jest mowa o „akcjach” Niemców przeciw Żydom. „Die Grősste Aktion fand in der Zeit vom 6.–8. August 
1942 statt, bei der etwa 4000 bis 6000 Juden zusammengetrieben und in Viehwagen nach Bełżec transportiert wurden, 
wo sie in den Gaskammern den Tod fanden. Im Oktober und November 1942 fanden weitere Aktionen statt, von denen die 
letztere nahezu einen vollen Monat andauerte”. Akta sądowe z wyżej  wymienionego  procesu, kserokopia w Archiwum 
Yad Vashem w Jerozolimie, TR-10/620. s.20.
12 „W jednym tylko dniu zostali zastrzeleni jak psy podczas tak zwanej „dzikiej akcji” Bruno Schulz, technik dentystyczny  
Dolek  Lőw, inż. Horniker, Singer (chemik fabryczny) i wielu innych. Do mnie również strzelano, ale nie trafiono.” Samuel 
Rothenberg, Praga czeska, 2.10.1945. O B. Schulzu zobacz: Jerzy Ficowski, Regiony Wielkiej Herezji, Kraków: Wydawnic-
two Literackie 1975; Regina Silberner, Strzępy wspomnień…, Londyn: Poets` and Painters` Press 1984. 
13 O sobie samym i żonie relacjonuje Samuel Rothenberg w tymże liście z dnia 2.10.1945: W listopadzie 1942 r. po ma-
sowych mordach dokonanych na Żydach, „...często postanawialiśmy pójść w podziemie. Zostaliśmy za resztki naszego 
dobytku przygarnięci  przez niemiecko-polską rodzinę na Koroście obok Drohobycza na przeciąg 6-ciu tygodni, które 
jednakowoż trwały prawie dwa lata. O głodzie i chłodzie przebywaliśmy przez długich 16 miesięcy w stodole w słomie 
otrzymując raz dziennie posiłek składający się z suchego kartofla. Mijały także tygodnie, kiedy i tego nie było. Częste re-
wizje gestapowców zrobiły swoje. Bardzo często postanawialiśmy zakończyć z tym marnym żywotem. Nie jestem dzisiaj 
w stanie wytłumaczyć, jak to się mogło stać, że zostaliśmy przy życiu.”
14 „Nachdem etwa im Mai/Juni 1943 das Getto endgültig liquidiert wordem war, wurden in den darauffolgenden Mona-
ten die meisten der in Drohobycz befindlichen Lager aufgelőst, wobei deren Inssasen teils in andere Lager verlegt, teils 
ins Gerichtsgefängnis in Drohobycz und von dort nach Bronica zur Erschiessung  gebracht wurden.

Als vorletztes Lager wurde Ende August 1943 (wahrscheinlich AM 27. August) das Lager der  keramischen Werkstätten 
(dachówczarnia) aufgelőst. Sämtliche Insassen wurden in das Gerichtsgefängnis transportiert. Am darauffolgenden Tage 
wurden ca. 100 Fachkräfte aussortiert und in das Lager der Karpathen-Öl-AG überführt. Uneinhundert Fachkräften – bei 
einem Sonderappell etwa dreissig Insassen des Karpathen-Öl-Lagers, meist Frauen und weniger arbeitsfähige Männer 
aussortiert und ebenfalls in das Gerichtsgefängnis transportiert. Sämtliche dasselbst inhaftierten Juden wurden kurz 
darauf mit Lastwagen in den Wald von Bronica gefahren und dort erschossen. […]

Das Lager der Karpathen-Öl-AG bestand bis zum April 1944. Am 15. April 1944 wurde es mit Rücksicht auf das Näher-
rücken der Ostfront aufgelőst und die Insassen des Lagers in das Konzentrationslager Płaszów [bei Krakau] transpor-
tiert.” Akta sądowe z procesu w Bremen (zobacz przypis 11) TR-10/620, s. 21–23.
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wyzwolenie było bardzo smutne. Mieszkania i dorobek nasz zniszczone, bez rodzin, bez dachu nad 
głową, zaczęliśmy się w tych nowych warunkach życia zastanawiać „co dalej”.15

Tak zginął żydowski Drohobycz.
[…]16

Pisałem na maszynie, w której nie ma znaków polskich, mam jednak nadzieję, że tyle jeszcze znacie 
„nasz” język, że go zrozumiecie i bez znaków.

Przy sposobności wrócę jeszcze do tematu „Judenrat” i jak umierali chasydzi.17

Na pewno Wam to pismo radości nie sprawi, ale trudno, chcieliście by Wam napisać.
Serdecznie Was i dzieci pozdrawiam i całuję

Samuel18 


15 „Nadszedł 7 sierpnia 1944 a z nim dzień wolności. Zdawałoby się, wychodząc ze stodoły, gdzie przebywaliśmy przez 
16 miesięcy, na wolność, będziemy szaleli z radości. Mogę  Wam powiedzieć, że był to najsmutniejszy  nasz dzień. Wy-
chodząc w piękny dzień z kryjówki w łachmanach, prawie nadzy i bosi, opuchnięci z głodu – na pewno nie widzieliście 
w pokojowych czasach takich nędzarzy – zaczęliśmy się po drodze do Drohobycza nad tym zastanawiać, gdzie spędzić 
pierwszą noc i za co kupić niezbędny chleb.Z nami razem była p. Singerowa, której mąż (chemik fabryczny) został zastrze-
lony. Postanowiliśmy pójść do polskiej rodziny robotniczej i ta nas bardzo gościnnie przyjęła, a kiedy nasi robotnicy do-
wiedzieli się, że żyję, zaczęli znosić rozmaite dary, tak że głodni nie byliśmy.” List Samuela Rothenberga z dnia 2.10.1945 
(zobacz przypis 12).
16 Następują trzy ustępy (około 450 słów) o mordach dokonanych na najbliższych członkach rodziny Samuela Rothen-
berga i żony.
17 Zamiar nie został wykonany.
18 Następuje własnoręczny dopisek żony Samuela Rothenberga (około 180 słów) w którym pisze, że wyszli z kryjówki 
w łachmanach i bez grosza. „Na szczęście te rzeczy, które schowaliśmy u jednego chłopa, Polaka, srebro i trochę perskich 
dywanów, oddał nam.” Jak mi wiadomo z opowiadań teścia, Polak ten wjeżdżał z furą do getta i z narażeniem życia za-
bierał na przechowanie prócz wyżej wymienionych rzeczy także fotografie, papiery i nawet moje świadectwa szkolne, 
które leżały u teścia. Polak ten, którego nazwiska niestety nie znam, zwrócił wszystko. Nie chciał przyjąć najmniejszego 
podarunku. 

Z witryny księgarskiej K44

Bruno chłopiec, który nauczył się latać. Tekst Nadia TERRANO-
VA, ilustracje Ofra AMIT, Il bambino, che im paro a volare, przekład 

z jęz. włoskiego Joanna WAJS. Wrocław 2016, Wyd. FORMAT, ss. nlb 
[40], format 207x302 mm. Oprawa twarda, papier 120 g. Publikacja 
dofinansowana przez MKiDN, pierwodruk 2012 r.

Schulzowskie inspiracje można dziś znaleźć we wszystkich działach 
literatury i sztuki. Przyczynia się do tego nie tylko dostępność nie-
licznych de facto jego pism w prawie 50 językach świata, ale przede 
wszystkim ich niepowtarzalna uroda i tragizm losów autora. Dzięki 
włoskiej pisarce oraz izraelskiej artystce w 74. rocznicę śmierci Schulz 
wkroczył na pole literatury dla dzieci. Zadanie niezwykle trudne, 
choć Bruno Schulz miał w sobie coś z dziecka, które bawi się słowem. 
W książce przeplatają się krótkie opowieści o Schulzu z całostronico-
wymi ilustracjami. Ale piękna baśń adresowana do małych (duży for-

mat, mocna okładka, gruby papier) i ciekawa dla dorosłych, wydaje się jednak za mało atrakcyjna 
i za trudna treściowo, pomijając chyba za drobną czcionkę, dla tych pierwszych. Ci drudzy dostrze-
gą usterki formalne. Tłumaczka objaśniła w przypisach kilka mniej znanych dziś terminów, ale 
pominęła tak ważne, jak getto, naziści (zamiast Niemcy) czy Galicja (dzielnica Polski). Wątpliwe czy 
mały czytelnik szukałby wyjaśnień na końcu książki. Nawet w posłowiu Autorki przybliżającej syl-
wetkę Schulza brakło objaśnienia, że był to polski pisarz żydowskiego pochodzenia. Niepokoi też 
sygnał z metryki wydawniczej „na prośbę wydawcy polskiego, na potrzeby tego wydania, autorka 
dokonała zmian w swoim utworze.”

JMP 
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Stanisław Antoni Mueller (1877–1944) K43

Henryk Flis odkrywa Dohobycz
Od Redakcji: Dwutomowy debiut Stanisława Henryka Muellera, adwokata, mieszkańca Drohobycza przez 
8 lat od 1899 r., stanowi pierwszą i jedyną jego książkę opublikowaną w 1908 r. Minione dziesięciolecia nie 
sprzyjały jej przypominaniu – dopiero teraz ukazuje się cała jej oryginalność i niezwykłość. Książka wydana 
została w niewielkim nakładzie i jest trudno osiągalna zarówno w bibliotekach, jak i antykwariatach. Wnikli-
wy obraz Drohobycza jako stolicy galicyjskiego przemysłu naftowego stanowi „znakomicie uchwycony duch 
prowincji” i co warte podkreślenia – „epopeję górniczą” utrwalającą charakterystyczne realia. Publikujemy 
pierwszy rozdział tomu I (Wyd. Liter., Kraków 1976, z obszernymi przypisami i posłowiem Mirosławy Puchal-
skiej), zachowując interpunkcję emocjonalną Autora charakterystyczną dla pisarstwa okresu Młodej Polski. 

Samobójca

Twarz Henryka Flisa wykrzywiła się bezsilnym grymasem rozpaczy. Trzygodzinna mitręga jazdy kole-
jowej w zapchanym po brzegi przedziale trzeciej klasy; natrętne, niedyskretne pytania przygodnych 

współpodróżnych; męczący chaos ruchem pociągu opętanego krajobrazu jesiennego, gnającego wzdłuż  
brudnej szyby wagonu po beznadziejnie bliskim widnokręgu; ołowiany ucisk w skroniach i cierpki posmak 
czadu kolejowego na podniebieniu – a wreszcie lęk gorączkowy przed tym, co go tam u celu podróży czeka-
ło… te wszystkie obawy, zniechęcenia, troski… ach, to wszystko razem… i oto teraz, kiedy mu się wreszcie 
z niesłychanym wysiłkiem udało, pośród ścisku przejezdnych, pod pręgierzem ironicznych spojrzeń od-
prawionych z niczym tragarzy, wywlec z wagonu podróżne tobołki i przepchać się przez tłum, zalegający 
peron rokomyskiej1 stacji, ku wyjściu, kiedy już z westchnieniem ulgi wyprostował drętwiejące od ciężaru 
ręce, torując sobie przemocą dostęp do kurytarza – zastąpił mu na domiar złego portier stacyjny, żądając 
rubasznie biletu jazdy. Ten bezczelny gest urzędowy kolejarza zdawał się przez chwilę przeważać szalę jego 
cierpliwości. Oczy mu błysły złowieszczym ogniem, na drżących ustach zawisł grom. Lecz Flis nie znosił 
rozgłosu, umiał panować nad namiętnościami, był rozsądny. Flegmatycznie złożył u nóg swe tobołki i po-
czął sumiennie przeszukiwać wszystkie kieszenie, patrząc z niewzruszoną rezygnacją na mijających drzwi 
wchodowe podróżnych, których przed chwilą w gorączkowej walce o pierwszeństwo pozostawił w tyle. 
Przechodzili obok niego pyszałkowaci, szyderczo uśmiechnięci, i wręczali swe bilety portierowi wyzywa-
jącym, ostentacyjnym ruchem. Peron opróżniał się powoli; nawet portier zniecierpliwiony maruderstwem 
zbyt obowiązkowego podróżnego, znikł z widowni – a on wciąż sterczał pośród rozłożonych u stóp toboł-
ków, przeszukując kieszenie z zimnym spokojem człowieka zdecydowanego na wszystko. Wreszcie oczy 
błysły mu tryumfem: wyjął szukany karton z kieszeni i szerokim patetycznym gestem uniósł go w górę, 
jakby przed całym światem poszczycić się chciał tym odkryciem.

Lecz w tejże samej chwili wyskoczył z poczekalni jakiś młody 
człowiek i wpadł wprost na niego z takim impetem, że nieszczęsny 
bilet, wytrącony z ręki tryumfatora, zatoczył młyńca w powietrzu 
i znikł w otwartych drzwiach poczekalni, jak zgasła rakieta. Flis 
chciał protestować przeciw gwałtowności napastnika, lecz ten, rzu-
ciwszy nań szybkie spojrzenie, porwał go nagle w objęcia, zaczął 
go ściskać zapamiętale, całować, wpatrywał mu się w twarz, znów 
obejmował, bełkocąc pomieszanym głosem jakieś prośby, pytania, 
wyjaśnienia, nazwiska… Był bez kapelusza, zmierzwiony włos spa-
dał mu w nieładzie na oczy płonące niesamowitym fanatycznym 
blaskiem; spieczone usta, okolone młodzieńczym skąpym zaro-
stem, drżały mu nerwowo, kiedy wyrzucał z nich urywane słowa 
bez związku – łamały się bolesnym skurczem żalu, to znów tkliwym 

1 Miejscowość przedstawiona w utworze jako „Rokomysz” tak dalece odpo-
wiada topografii i warunkom życia Drohobycza z lat 1900–1908, że powieść 
Muellera umieszczona została w spisie literatury, dotyczącej tego miasta, 
w książce M. Mściwujewskiego Z dziejów Drohobycza, cz. II Drohobycz 1939. 
[Borysław występuje jako „Zasław” a Zadwórze to najprawdopodobniej 
„Schodnica”. (Red.)].
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uśmiechem błagania. Flis uczuł zamęt w głowie od widoku tej twarzy, której ruchliwość i przelotność 
wyrazu zdawała się każdej chwili zmieniać i przeistaczać, krzepnąc w wizyjne symbole uczuciowe 
i znów się rozpływać w krańcowe sprzeczności.

Zanim jednak zebrał myśli i oprzytomniał do tego stopnia, by móc odjąć miażdżącym  uściskom i przyj-
rzeć się uważnie  napastnikowi, runął mu tenże do nóg, czepiając się kurczowo poł jego płaszcza.

– Ratuj mnie! ratuj mnie przed nimi! – jęczał błagalnie drżąc z trwogi. Lecz już przypadło do klęczące-
go dwóch mężczyzn czarno odzianych. Chwycili go gwałtownie pod ramiona, szarpnęli brutalnie z ziemi 
i powlekli w kierunku czekającego pociągu. A  on dał się wlec bez oporu, słaniał się za każdym krokiem 
na boki, stawiając nieposłuszne nogi z sztywnym wysiłkiem paralityka. A kiedy go przemocą wciągano 
do wagonu, jak przedmiot nieczuły i martwy, odwrócił się raz jeszcze głowę w kierunku Flisa, skinął ku 
niemu po dwakroć głową i z jakimś niewysłowienie bolesnym wyrzutem wykrztusił: – I ty Flis… ty także?

Flis patrzył za nim nieprzytomnym wzrokiem – lecz nie widział. Drzwi wagonu zatrzaśnięto – a on tego 
nie widział. Nie widział, jak czarno odziani siepacze szeptali coś z konduktorem, jak dawano znak do od-
jazdu… jak pociąg ruszał… Ale w duszy mu krzyczał dźwięk bitego szkła, ale każdy czerep zbitej szyby 
wagonu zdawał się go do krwi kaleczyć… ale ta skrwawiona, chuda, zaciśnięta pięść, gwałtem wyrzucona 
z otworu okiennego, wydała mu się na własną głowę ciśniętą groźbą i przekleństwem. Na torze zebrała się 
gromadka służby kolejowej; rozprawiali coś z zajęciem, dowcipkowali, śmiali się, wskazywali brudnymi 
od maszynowego czadu rękami w kierunku, kędy znikło widziadło.

Flis stał jeszcze chwilę wpatrzony w znikający pociąg – potem zebrał tobołki i powlókł się ku do-
jazdowi stacyjnemu. Przystąpił do samotnej, nędznej dryndy, u której zbyt wysoko sterczącego dyszla 
zdawała się wisieć bezwładnie chuda, białokoścista szkapa. Rzucił bagaże w półkoszyk i kazał się wieźć 
do hotelu. Drynda powlokła się skrzypiąc, stukając o kamienie, trzęsąc niemiłosiernie po wybojach go-
ścińca, ciskając spod kół całe fontanny gęstego, lepkiego błota koloru czekolady. I tak zaczęła się dlań ta 
ostatnia jazda z raju marzeń w kraj rzeczywistości…

Musiał się dużo namozolić, zanim mu się udało zabezpieczyć swój kram podróżny przed zbytnimi wstrzą-
śnieniami i uderzeniami wozu: ułożył obok siebie na siedzeniu szczególny przedmiot troski, wielką, płó-
cienną walizę, mocno nadszarganą, upstrzoną różnokolorowymi  anonsami zagranicznych firm hotelowych, 
pomiędzy stopami umieścił stos książek związanych sznurkiem, za którym tkwiła zmiętoszona i zwiędła 
wiązanka złocieni o główkach bezwładnych i wiotkich, roniących za każdym podrygiem wózka całe pukle 
jasnych, anemicznych loków… a na koźle obok woźnicy jakieś  zawiniątko okryte jaskrawoczerwonym ko-
cem. Skończywszy to zajęcie, wpatrywał się czas pewien z żałosną tkliwością w podrzucane niemiłosiernie 
kwiaty, oczy zachodziły mu łzami, a głowa zdawała się nabierać ich bezwładnej wiotkości, taktu i kierunku 
ich wahań. Widok tych kwiatów musiał w nim budzić zbyt dręczące wspomnienia, bo nagle, jakby go znieść 
dłużej nie mógł, wyrwał je z niecierpliwą skwapliwością z krępujących więzów, nie bacząc, że kilka kwiet-
nych główek, oderwanych gwałtownie od łodygi, potoczyło się na dno półkoszka, i skrył je wstydliwym ru-
chem pod pelerynę. Wstrząsnął głową, poprawił się na siedzeniu i powiódł wzrokiem niechętnym dokoła. 

W równej linii z wozem biegła szybko, gasnąc co chwila, jasna plama słoneczna, uroniona jakby przez 
zapomnienie spośród skąpego rozdarcia chmur nisko ciągnących. Blask biegł szybko, jak urojone tęsk-
notą widmo zgasłego na wieki słońca, daremnie przed wiatrem spoczynku szukając; sunął gładko przez 
wyszczypaną, zrudziałą ruń pastewnej tłoki2, przesadzał nerwowo czarne bruzdy kolein i wybojów, 
jakby się łamał i rozbijał o ich ostre brzegi, ślizgał się lekko po nadętych, czarnych wrzodach kretowin, 
tryskał momentalnymi, matowymi skrami w błotnistych kałużach. A tuż za nim rwał w te tropy chudy 
parszywy pies włóczęga. Długą głową przywarł prawie do ziemi, o mało nie zaczepiał o nią węszącymi 
chrapami, wyciągnął się jak struna; kudłaty, obcięty w połowie ogon wcisnął trwożliwie między zadnie 
skoki i darł tak za nim, rwał bez spoczynku, jakby go chwycić chciał w rozdziawioną z zasapania mordę. 
Wreszcie światło zgasło gdzieś za czarnymi skłębieniami chmur i pies osadził się w miejscu bezradnie, 
zbity z tropu, przykucnął na zadzie, pysk uniósł w górę i zawył przeciągle – głucho – rozdzierająco…

– Zdezorientowana sobaka – mruknął  Flis przez zęby i otulił się mocniej w pelerynę, bo zaczął siec 
drobny, kłujący, zgniły deszcz… A drynda wlokła się bez końca, mijając niskie, moknące w błocie i dż-
dżu chałupy przedmiejskie, niechlujne, o małych, krzywych szybkach, zarytych w zamokłe przyzby, 
ziejących wonią zastałego dymu kurnego, stęchlizny i wilgoci. Po stratowanych grządkach warzyw-
nych ogrodów, po wstrętnych śmieciskach, po  gnojówkach wezbranych wodą deszczową i przele-
wających się przez  brzegi ku wpadniętym w ziemię progom, wałęsały się ospale i ciężko żerujące 
wrony i kruki, staczając zacięte boje z drobiem. Rzadkie, pękate wierzby przydrożne, o bezmyślnej 

2 Udeptana ziemia, ugór, pastwisko (region. ukr.).
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fizjognomii wodogłowów, chybotały bezsilnie piszczelami szeleszczącymi sucho.
Te długie, obnażone rzędy wierzb po obu stronach gościńca nadawały całej okolicy charakter bezna-

dziejnej melancholii, ciągnęły się w dal, jak okiem sięgnąć, niby szeregi nagich starczych ciał, boryka-
jących się daremnie w konwulsyjnych podrzutach i szamotaniach z rozmokłym bagniskiem, co usidliło 
ich nogi i z wolna, lecz niezawodnie ciągnęło je w głąb, w swe miękkie, śmiertelne spowicia…

Drynda minęła parę nowych kamienic, zionących z otwartych na oścież okien wilgotnym, nudnym 
zawiewem nie osuszonych murów, widocznie już zamieszkanych, choć nie zdołano jeszcze usunąć rusz-
towań i dokończyć wyprawy – i wreszcie zatrzymała się przed bramą olbrzymiego zajazdu, nad którą 
czernił się koszlawy napis: „Hotel Pod Czarną Gwiazdą”. 

Koń, powściągnięty nagłym szarpnięciem lejców, zaparł się o bruk, ale tak był wyczerpany, że nie zdołał 
utrzymać wózka na pochyłości gościńca, ociekającego wartkimi potokami błota3. Mimo komicznie bolesne 
wysiłki czepienia się mniej śliskiego gruntu bezpodkowymi kopytami, począł cofać się wstecz, pchając 
wózek wprost w fosę przydrożną. Flis, nie wyzywając wypadku, zeskoczył na ziemię, która zdała się roz-
stępować pod jego ciężarem, tryskając kaskadą ciężkich, lepkich sopli błota. Wóz stanął. Szkapa dychała 
ciężko, tłumiąc z trudnością wciąż na nowo podrywający się dychawiczny kaszel, który rzężał chropawo 
w występującej prawie na zewnątrz krtani, obciągniętej  przeźroczystym naskórkiem. Zwiesiła w dół star-
czo trzęsącą się, kościstą głowę z jakimś wyrazem beznadziejnej rezygnacji, długa, flakowato owisła warga 
dolna drżała płaczliwie, wydzielając cienką brunatną nitkę ropiastej śliny. Zapadłe boki pracowały z wytę-
żeniem, a z brudnej i miejscami do mięsa żywego wytartej sierści, buchał kłąb nudnych, parnych wypocin.

Flis nie ruszał się z miejsca i pochylony w przód, owinięty szczelnie peleryną, przypatrywał się z jakąś 
złośliwą ciekawością przykremu obrazowi. Śledził z zajęciem każde niespokojne rozdęcie chrap, chwy-
tających z trudem powietrze, każde drgnięcie odruchowe skóry, każde wstrząśnienie wywołane wymu-
szonym powstrzymywaniem kaszlu, każde mgnienie zakaprawionych, ciężkich powiek. Obserwował. 
Potem wepchnął nagłym ruchem między obwisłe wargi konia brudną kostkę cukru, która jednakże 
w tejże chwili wypadła do błota – i jakby się wstydząc staropanieńskiego sentymentu, otarł ukradkiem 
dłoń o połę płaszcza, zawrócił ostro i wszedł pośpiesznie w bramę zajazdu.

Kazał sobie dać pokój spokojny, widny, niedrogi, może na dobę, może na dwie. O ile można w końcu kurytarza, 
by mu się nikt nie szwendał pod drzwiami, lecz – na Boga! – byleby gdzie w pobliżu nie trzepano koców i nie 
w sąsiedztwie ustępów. Ma pilną robotę i potrzebuje spokoju. Jak długo zabawi w hotelu, tego na razie nie może 
podać stanowczo. Chciał jeszcze widocznie o coś zapytać, czy też dać jakieś zlecenie, lecz nagle spostrzegłszy, że 
służący hotelowy zabrał jego tobołki z wozu i zaczął wchodzić na schody, podbiegł za nim pospiesznie i wydarł 
mu popędliwie z rąk walizkę, z widoczną trudnością tłumiąc gniew. Opatrzył ją starannie, przykleił śliną nad-
darty przez nieuwagę sługusa anons zagranicznego hotelu i wniósł ją sam z przesadną ostrożnością do wska-
zanego pokoju. Potem zamknął drzwi na dwa spusty. Jednakże już po upływie pięciu  minut zjawił się w izbie 
jadalnej i kazał sobie podać ciepłą przekąskę. Ale jej nie tknął. Odsunął talerz z niechęcią, zapalił papierosa i sie-
dział bez ruchu, pochylony nad stołem, wpatrując się uporczywie w brudny deseń serwety.

Z zamyślenia obudził go słodki głosik pękatego tłuściocha o twarzy przebiegłej i lokajsko uprzejmej, roz-
jaśnionej nieodstępnym uśmieszkiem natrętnego przymilania, jak renomowana etykieta na podrabianym 
winie. Małe ruchliwe  oczki zerkały przebiegle spoza złotej oprawy okularów, które mu zlatywały prawie 
na sam koniec nosa, małego jak fasolka, komicznie nieproporcjonalnego do wielkiej baniastej głowy, o po-
łysku świeżo wyfroterowanej posadzki. Miał na sobie przydługi, wycięty surdut z szerokimi połami, białą 
pikową kamizelkę, owieszoną grubym,  tombakowym łańcuchem, i rażąco kraciaste spodnie, u stóp równo 
ucięte, jak dziecinne majteczki, i odskakujące daleko na boki od nóg powyginanych w kabłąki.

Wielmożny pan pozwoli – seplenił z przesadną uniżonością – oto jest karta meldunkowa… Przepraszam 
stokrotnie, że przerwałem drzemkę: jestem właścicielem tego hotelu, a obowiązek nie zna litości… Ot, tu 
będzie pan łaskaw wpisać swe szanowne imię, nazwisko, szanowny charakter i miejsce zamieszkania… 
Tak jest w tych oto rubryczkach. I podczas gdy Flis zabrał się z niechęcią do pisania, ciągnął gospodarz bła-

3 Charakterystyczne dla Drohobycza i sąsiadującego z nim Borysławia są realia ukazane już na wstępie: odległość od 
stacji kolejowej i rodzaj gościńca. Błoto tamtejsze – które pojawiać się będzie w powieści wielokrotnie, nabierając w niej 
ważnego sensu symbolicznego – było konsekwencją warunków geologicznych terenu, obfitującego w siarczki, solanki, 
przede wszystkim zaś naftę i wosk (eksploatowane przemysłowo, a z czasem i leczniczo). Szybkość uprzemysłowienia 
tego okręgu (zwanego wschodniokarpackim zagłębiem galicyjskim) sprawiła, że bardzo żywy ruch komunikacyjny odby-
wał się na nie brukowanych jeszcze, prymitywnych drogach. „Wytarta do żywego mięsa” sierść szkapy wiozącej bohatera 
powieści nie jest bynajmniej licencją poetycką w świetle dokumentów i wzmianek prasowych: „Drogi przedstawiały jed-
no słone, błotne jezioro, w którym brodziły konie po pół brzucha, pozbawione sierści – zjedzonej przez sól”. (Wł. Długosz, 
Wspomnienia z Borysławia, „Przemysł Naftowy 1929, czerwiec, s. 330).
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galnym głosem wstydzącej się żebrać wdowy: – Ach, pan dobrodziej nie ma pojęcia, jak mnie zmartwił ten 
wypadek… Jestem zupełnie niepocieszony. Flis spojrzała nań ze zdumieniem: – Jaki wypadek? – Ach, wy-
padek – wypadeczek – z pańskim kuferkiem. Ale sprawca został należycie ukarany, Bogiem się świadczę, 
tak mu zamalowałem pysk… pan dobrodziej wybaczy dosadne wyrażenie… ja jestem z natury delikatny 
człowiek, człowiek, że tak powiem, należący do inteligentnych sfer miasta, ale z tym bydłem, pan wybaczy, 
nie można w inny sposób. O, bo ja, proszę dobrodzieja, wszystko wiem, co się dzieje w moim interesie… 
to staropolska zasada: oko pańskie konia tuczy… A dlaczego teraz źle na świecie? bo baty zniesiono, tak, 
to powód wszystkiego, za naszych ojców, panie, bito, i dobrze było, sprawiedliwie, po Bożemu, a teraz co? 
Ledwie ręką przytulisz do takiej zasmarowanej gęby, że człek  się zawalać boi, a tu już sądy, rozprawy, 
grzywny, Bóg wie co… Ale kuferek pański nie poniósł żadnej szkody, broń Boże… nieprawdaż? O bo ja bym 
tego nie zniósł, by gość mój miał się na mnie uskarżać, to moja dewiza, i dlatego interes mój ma najsolid-
niejszą markę w mieście. Tak, tak, szanowny panie, proszę się spytać kogokolwiek, co to za firma: Hotel 
Pod Czarną Gwiazdą… Przypuszczam, że w tym kuferku muszą się mieścić niezwykle delikatne rzeczy, 
skoro pan dobrodziej tak go strzeże… jak oka w głowie… ha, ha… jak oka w głowie… Nieprawdaż…

I łypał przebiegle małymi oczyma, jakby się pochlubić chciał przed obcym swą niezwykłą przenikliwością. 
Flis zwrócił mu wypełnioną kartę. – Ależ nie, niechże pan sobie tego nie bierze zbytnio do serca… W wa-
lizce nie ma nic nadzwyczajnego. I nie o jej zawartość mi chodziło, ale raczej, że się tak wyrażę… o walizkę 
samą… – Ach… rozumiem… rozumiem… Z pewnością drogi sercu podarek lub pamiątka rodzinna… Co? nie 
zgadłem?... Flis żachnął się zniecierpliwiony: – Niechże pan już raz u licha zapomni o tej głupiej sprawie… – 
Przepraszam… stokrotnie przepraszam za natrętność… tylko, że mi to tak od razu w oko wpadło. Henryk 
Flis?... literat? To pan naprawdę literat? Flis spłonął rumieńcem. Zwykł był, z pewnych  szczególnych wzglę-
dów, uchodzić za literata w swych podróżach za granicą. Z przyzwyczajenia więc wypełnił w ten sposób i teraz 
kartę meldunkową, chociaż nie uczynił tego z umysłu; zmieszany, nie mógł znaleźć stosownej odpowiedzi. 
A gospodarz ciągnął zachwycony: To pan nowelki pisuje?... patrzcie no!... a może nawet wierszyki? Ha! ha! 
prawda, że trafiłem w sedno?  O, ja stary wyjadacz, z tylu obcymi miałem do czynienia, ho… ho… na pierwszy 
rzut oka poznaję człowieka! A może pan i  w gazetach pisze, co? Ale gdzież tam! O, ja ludzi znam na wylot, pan 
za inteligentnie, że tak powiem, za solidnie wygląda na dziennikarza. Bo to podły cech, panie dobrodzieju. To 
plemię naznaczone przez palec Boży. Nie wierzy mi pan?  Ot, weź pan na przykład Kierskiego… Flis się ożywił: 
– Kierski? który Kierski? Gospodarz przysunął się doń dyskretnie: – Pan go zna może? Ha, ha! Niechże się pan 
tylko nie przeraża: on tam już bezpiecznie umieszczony. Dziś właśnie  odwieziono go do Kulparkowa4. Ot, jak 
się kończą podobne wybryki! Jeszcze jest sprawiedliwość nad nami. Bo wyobraź pan sobie, zwąchał się szel-
ma z niejakim Ostrowskim, niby profesorem gimnazjalnym, złe gniazdo, ojciec pijak, matka… Fe! i zachciało 
im się porządek robić w mieście. Jeden i drugi hołysz, trzewików nie mieli sobie za co podzelować, a tu świat 
im się zachciało naprawiać… dzienniki pisać, hołota! Bo to ja, proszę dobrodzieja, i w radzie miejskiej, i w To-
warzystwie Zaliczkowym5, i w Sokole6… ot uczciwie się harowało przez całe życie, a teraz na starość pociecha, 
że człowieka szanują, poważają, dają sposobność pracować dla dobra miasta, gminy, kraju… tak… A tu przy-
chodzi taki pierwszy lepszy chłystek i szkaluje człowieka7, jak pierwszego lepszego z ulicy. Czy nie zgor-
4 Miejscowość pod Lwowem, w której znajdował się zakład psychiatryczny.
5 Instytucja kredytowa działająca w Galicji, rodzaj banku spółdzielczego, udzielającego pożyczek głównie na inwestycje 
w zakresie nieruchomości.
6 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, popularna w Galicji organizacja społeczna, założona w 1867 r., począt-
kowo o charakterze kulturystycznym, krajoznawczym i towarzyskim, stopniowo coraz bardziej paramilitarna, głosząca 
hasła patriotyzmu i gotowości do czynu niepodległościowego, a w obyczaju swoim utrzymująca silną więź z tradycją 
szlachecką. Znajdowała się pod wpływami Narodowej Demokracji.
7 Podobne konflikty, jak między ukazanym tu dziennikarzem Kierskim a przedstawicielami „uświęconego ładu”, których 
uosabia właściciel zajazdu, nastąpiły w latach 1902–1904 w Drohobyczu i Borysławiu. Korespondent „Słowa Polskiego” 
Julian Korski umieszczał w tej gazecie (podpisując się często: J.K.), a także w innych pismach, ostro krytyczne relacje doty-
czące stosunków w środowisku naftowym. Demaskował np. prowokacyjne podpalenia szybów, leżące w interesie przed-
siębiorców, a zwłaszcza „króla Borysławia”, właściciela wielkiej rafinerii, Kornhabera („Słowo Polskie” 1902 nr 520–521, 
567): piętnował rozzuchwalenie synalków nafciarskich, strzelających po pijanemu na rynku do Żydów (nr 463); atakował 
też właściciela zajazdu, będącego zarazem radnym, który torpedował próby budowy dobrego gościńca pomiędzy Bory-
sławiem a Drohobyczem, nie chcąc uszczuplić sobie klienteli (nr 482) „Jestem zdecydowany na wszystko” – deklarował 
Korski (nr 490) i ujawniał, że usiłowano płacić mu za milczenie (nr 520). Toteż bywał ostro karcony przez miejscowe 
autorytety za „przeczernianie” obrazu i tym samym „podżeganie tłumu” (nr 524, 526). W rezultacie pogłębiającej się róż-
nicy zdań między dziennikarzem a redakcją „Słowa Polskiego”, pisma endeckiego uważanego za organ naftowy (dzierża-
wił je wybitny przemysłowiec Wacław Wolski), Korski zerwał współpracę w napiętej sytuacji strajkowej, którą musiałby 
relacjonować nieprawdziwie. (Por. F.C. [Fr. Czaki], Listy z Galicji, „Głos” 1904 nr 32). 
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szenie?... Ale my sobie już z nimi damy radę, nie pozwolimy na przewracanie uświęconego ładu… he… 
he… Jednego już sam Bóg naznaczył i będzie mógł tam dalej do woli smarować artykuły dla wariatów… 
A drugi? Poszło się do niego grzecznie, cicho… i szepnęło na uszko: Braciszku, radzimy cicho siedź, a do 
nie swoich interesów nosa nie wtrącaj, bo jesteś socjalista, niebezpieczny człowiek, a Rada Szkolna we 
Lwowie nie od parady… i twój ojczulek pójdzie w duraki8… wiadomo, pije i kubany bierze, gdzież taki 
człowiek może pełnić urząd? Ot, i historia skończona…

Umilkł i patrzył przez chwilę na Flisa z wyrazem tryumfującej obłudy, a przy tym chytrze i stanow-
czo, jakby chciał mówić: Braciszku, jeśliś miał zamiar porządek tu robić,  to furda! zmykaj, pókiś cały… 
Flis siedział w milczeniu, z głową opartą o dłonie, jakby rozmyślał nad czymś, i nie zwracał zupełnie 
uwagi na paplaninę gospodarza. Potem mruknął, jakby do siebie: – A więc Kierski… ten Kierski… Go-
spodarz przerwał mu rozpromieniony: Zbzikował, jak Boga kocham, zbzikował! Mamy legalizowane 
poświadczenie fizyka9 i  lekarza miejskiego! Temu  już i diabeł nie pomoże! Flis zmierzył go surowo. 
Potem  zamyślił się: – Lecz co mu się właściwie stało? Z jakiego powodu?...

Gospodarz wzniósł oczy nabożnie w sufit i wyrzekł uroczyście: – Palec Boży. Flis stracił panowanie 
nad sobą. – Czy pan nie zaprzestanie raz już tej komedii?... powstali obaj z krzeseł i wpatrywali się 
sobie wprost w oczy. Flis trząsł się z tłumionej wściekłości, a gospodarz wytrzymywał jego spojrzenie 
z lekceważącym, ironicznym uśmieszkiem. Oparł się obiema rękami o krawędź stołu i nie spuszczając 
zeń oka, pochylił się tuż ku niemu, cedząc z wolna i dobitnie: – Jak? jak? szanowny dobrodzieju?

Flis ochłonął, usiadł i zaczął mówić szybko: – Ach, pan mi wybaczy, nieprawdaż? Jestem taki zde-
nerwowany, zupełnie rozbity podróżą, że nie wiem, co mówię. Jeśli pytałem, co było powodem tego 
przykrego zdarzenia, to wcale nie chciałem pana urazić, przecież ufam panu zupełnie na słowo! Pro-
szę bardzo, niechże pan siądzie i wybaczy mi to drobne nieporozumienie. Chodziło mi mianowicie 
tylko o zbadanie ostatecznego, bezpośredniego powodu jego obłąkania. Bo naturalnie na taki koniec 
składa się zwykle cały szereg przyczyn i przyczynek, czasem nieodgadnionych, nieuwiadomionych 
nawet w umyśle samego subiektu. Zupełnie jak z samobójstwem: zwykle przypuszczają to i tamto, 
i owo, a ostatecznie głupstwo całej awantury sprężyną, małe głupstewko, niewarte kiwnięcia palcem. 
Maleńki czerw z wolna, systematycznie, dzień po dniu podgryzał łodygę, aż przyszedł  lada podmuch 
wiatru i złamał kwiat! A to czerw, panie, tyci czerw, ha! ha!... Idiotycznie drobny czerw! Nieprawdaż? 
Pan teraz pojmuje, o co mi idzie? Bo przecież nie zechce mnie pan tak fałszywie rozumieć, że mi cho-
dzi o czerwia…

Patrzył na gospodarza rozognionym wzrokiem i uśmiechał się nieprzytomnie. A gospodarz opuścił 
obie ręce  wzdłuż ciała, kroplisty pot osiadł mu na świecącej łysinie, sapał głośno, wodził dookoła nie-
spokojnymi oczyma i zalękniony  cofnął się od stołu. Z jego błędnego, zamglonego spojrzenia można 
było wnosić, że z tego nic a nic nie rozumie. Nastała chwila milczenia. Wreszcie oglądnął się trwożliwie 
za siebie, jakby szukając wymówki, i wybełkotał pospiesznie: – Przepraszam… muszę odejść… zdaje 
mi się, że ktoś zajechał do hotelu… Pańskie oko konia tuczy… 

Znikł za drzwiami. Szybkim krokiem wszedł do izby portiera i długi czas szeptał z nim coś tajem-
niczo. A Flis powlókł się po skrzypiących schodach do swego pokoju. Stał chwilę na środku bezradny 
i niezdecydowany, wśród zniszczonych hotelowych gratów. Potem przystąpił do okna, czoło przycisnął 
do spoconej szyby i wpatrzył się apatycznym, tępym wzrokiem w obszerny, brudny podworzec zajaz-
dowy, wyłożony oblakami10, grubymi jak bochenki chleba. Deszcz mżył drobno, szara przeświecająca 
mraka11 przepełniała powietrze. Drobne kropelki dżdżu przyklejały się do okien, dzwoniąc o nie bez 
końca.

Flis czuł w nosie, w oczach, ustach gryzący dym i czad kolejowy, głowa mu ciążyła nieznośnie, skro-
nie pałały, a w głowie straszna beznadziejna pustka. Przed oczyma zamajaczyła mu jakaś upiorna 
twarz, ocieniona pomierzwionym włosem, o płonących niesamowicie oczach epileptyka, o ustach 
spieczonych, łamiących się nieustannie to skurczem żalu, to błagania, okolonych skąpym, lecz długim, 
obwisłym wzdłuż fałdów policzka, wąsem fanatyka. I doznał zawrotnego uczucia lęku, jaki ogarnia po 
dłuższym wpatrywaniu się w odbicie własnego oblicza w ruchliwej niespokojnej wodzie, przy blasku 
księżyca. Nagle usłyszał dźwięk tłuczonego szkła i przed oczyma błysnęła mu pięść groźnie stercząca. 
Bezwładnym ruchem cofnął głowę od szyby. Gdzieś w oddali wył rozpaczliwie pies – w podwórzu 

8 (z ros.) Pójdzie do domu wariatów.
9 (dawn.) Lekarz powiatowy.
10 Kamień o obłym kształcie.
11 (reg.) Mgła, szaruga.
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rzężał dychawiczny kaszel konia… Otrząsnął się, przetarł oczy i rzucił się chciwie ku wodzie przygoto-
wanej w miednicy. Zanurzył w nią całą głowę, otarł się i wykonał przed lustrem kilka gimnastycznych 
ruchów. Deszcz lał teraz na dobre. O wyjściu z hotelu mowy być nie mogło. Długie, brudne strugi ście-
kały zygzakami po szybach i chłonęły w siebie coraz to nowe krople, przyklejające się garściami do 
szkła za każdym podrywem wiatru. Od tej zewnętrznej wilgoci jesiennej szedł przenikający do szpiku, 
niezdrowy chłód. Gdzieś przez szpary między ramami okna wciskała się deszczowa woda, kapiąc mia-
rowymi kroplami na podłogę: chlup… chlup… Przy ścianie utworzyła się mała, nadęta kałuża, wysu-
wająca wąskie, leniwe strumyki ku środkowi pokoju, jak ramiona polipa. Rynny jęczały melancholijnie. 
W sieni dmuchał ktoś z całych piersi w syczący samowar.

Przystąpił do okna, lecz cofnął  się odeń nagle, spostrzegłszy, że gospodarz stoi w podwórzu, tuż 
naprzeciw niego, wpatrując się w nie bacznie. Z wielkiego parasola, którym się osłaniał, ściekały całe 
strugi wody, rozpryskując się w fontanny między kamieniami i obśliniając niemiłosiernie obłocone 
trzewiki, wysoko podwinięte, jaskrawe spodnie, wyzierające spod nich ordynarnie białe skarpetki. 
Zaczął chodzić po pokoju: rady dać sobie nie mógł ze sobą. Lękał się niebezpieczeństwa nieznanego, 
zapór nieprzebytych, niemiłych niespodzianek. Robił sobie wyrzuty z czynów niedokonanych, z myśli, 
co jeno cień za siebie rzucając, wlokły się przez głowę mglisto, nieforemne, płoche. Wszystko stracone! 
Czyż godzi się żyć jeszcze? Czyżby nie miał odwagi? Wszystko się rozluźnia, idzie na opak, zwraca swe 
żądło przeciw sobie. Ostatni bóg skonał o zmierzchu12. Więc cóż pozostaje, oprócz… Lecz  chwilowej 
pustki i niepewności – jeśli są tylko przypadkowym nastrojem, wylągiem męczonej szarzyzną wy-
obraźni? Jeśli obudzone ustawicznym wysiłkiem poznanie okaże cały ich bezsens i grząskość, wów-
czas, kiedy się tego najmniej spodziewało? I zważmy: jeśli podobnie jasnowidze poznania jawią się 
w chwilach, kiedy już za późno cofnąć krok raz uczyniony?  Czyż wobec tych wątpliwości ostatecznych, 
w wypadkach rozpacznych postanowień, nie zaciąga człowiek niespłaconego długu względem prze-
czuwanego mętnie w chwilach objawienia positum13 życiowego, co majaczy i tli tam gdzieś nieustan-
nie na dnie sumienia?

Ziewnął przeciągle, rozprostował zziębłe członki i rzucił się na łóżko, otulając się w ciepłą derkę. 
Wzrok jego padł na anonse, okrywające walizkę: Schweizerhof-München… Sans-Souci-Nürnberg… 
Barbarossa-Konstanz… Venezia-Albergo Orientale a Capello Nero… Ożywił się, przymknął oczy.

Ach! Tam, gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarańcz blask14…
Przejmujący dreszcz nim trząsł, łaskotliwy dreszcz, co od stóp się zaczyna, przewierca nogi, krzyże, 

aż wreszcie mrówczym ścierpem obejmuje mózg. Dreszcz melodramatycznego roztkliwienia. Łzy na-
pływają do oczu, a serce się ściska… Flis odwrócił się do ściany i otulił się cieplej w kołdrę. Był strasz-
liwie znużony. I smutny. Jaki smutny… Wenecja… Monachium… Norymberga… Sans-Souci… Gdzie 
słońca blask… Ach słońce!... Jakież inne, dostojne i powściągliwe tam ono! Z jak kornym zaparciem 
swej szczodrej rozrzutności budzi czułymi dotknięciami nieśmiertelne życie w liniach, kształtach, bar-
wach! Jakby zagasić pragnęło i przytłumić swój żar, zeskromnieć i na plan daleki się osunąć wobec 
cudów przez wieki geniuszem ludzkim wypracowanych, w które ono jedynie przecież tchnąć zdolne 
rozśpiewane tętno życia. Nabożne uszanowanie czyni tam krok cichym i lekkim. Zda się, że stopa nad 
ziemią się unosi, byle tylko nie wtrącić najlżejszego szmeru w zachwycony spokój. Na barki się osu-
wa słodkie rozkoszne brzemię oddalonych wieków, zmartwychwstałych nagle z piwnic zakurzonych 
foliałów w bajeczną rzeczywistość, dającą się ująć i sprawdzić.  Namaszczone spojrzenie spotyka się 
na wyszczerbionych, poczerniałych murach poważnym zadumanym wzrokiem zgasłych przed wieka-
mi  pokoleń, a poczucie ciągłości nieprzerwanej wysiłków geniusza ludzkiego napełnia duszę krzepką  
otuchą, męską wiarą we wzniosłe cele ludzkości. W rozjęczonej w takt  dzwonów porannych piersi 
budzi się poczucie niepokojącej swym ogromem, odurzającej blaskiem, rwącej do heroicznych prób 
i lotów, dostojnej godności15 istoty, której czołom opromienione jasną aureolą wszelkiej sławy minio-
nej i dumną świadomością wspólnictwa w ogólnoludzkiej kulturze. I marzenia porywają duszę w swe 
12 Śmierć Boga głosił Fryderyk Nietzsche w swych dziełach Die frőhliche Wisenschaft (ks. V, § 343; oryginał opublikowa-
ny w 1882, przekład polski L. Staffa pt. Wiedza radosna, 1906) i Also sprach Zarathustra (przedmowa, rozdz. II; oryginał 
opublikowany w 1883, pierwszy przekład polski M. Cumfta i St. Pieńkowskiego pt. Tak mówił Zarathustra, 1901).
13 (łac.) Tu: zasada, założenie.
14 Fragment pieśni Mignon (pt. Znaszli ten kraj…) z Wilhelma Meistra J. W. Goethego w przekładzie A. Mickiewicza.
15 Podobne określenia, związane z dalszym tokiem przeżyć i rozmyślań Flisa, zaczerpnięte są z języka filozoficznego 
Nietzschego, który zaleca wzór „człowieka dostojnego”, „duszy dostojnej” w swym dziele Jenseits von Gut und Bőse, rozdz. 
IX (oryginał opublikowany w 1886, przekład polski St. Wyrzykowskiego pt. Poza dobrem i złem, 1905).
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naiwne kołyski, rozchybotane tętnem miarowych przypływów i odpływów  uczucia, i ciskają ją hen, na 
pełne morze, precz od nadbrzeżnych piasków i malarii…

Oto zza mgieł i dymów wyłania się Norymberga, owo małe, prastare miasto w wielkim, nowym mie-
ście, poszarpana lasem wież, murów, baszt, flanków  i strzelnic, a wśród nich serce jej serca, co żywą 
jej sławę po świecie rozniosło, skromna  gospoda  Dürera16. Drezno i Monachium – Balladyna i Alina 
miast, dwie siostry w zawody ze sobą idące… „która więcej malin zbierze, tę za żonę pan wybierze”… 
nieustające w pracy, w gorączkowym tkaniu tęcz zachwytu, z oblicza poważne, surowe jak Pallas Ate-
na, z włócznią w ręku i szyszakiem na głowie – a w duszy płomienne żarem skradzionym niebiosom…

A teraz płyń gondolo, płyń! Ślizgaj się szparko po zwierciadle lagunów, masz śmigłość zachwytu, ale 
postać trumny, bo zmurszałych, przeżytych i nieżywych wodzisz na swym dnie ruchomym, niegodnych 
dotknąć okiem ciekawym i prostackim koronkowego cudu Wenecji… Lubieżnym okiem przewiercają ci 
trumieńce na wskroś koronkowe twe szaty, o Donno Aluiko17! w pyszałkowatym zaślepieniu niepomni, 
że miasto szlachetnej purpury twej krwi, wyczują pod nimi jeno siebie: bestię… O, płyń gondolo, płyń, 
ty zasłużona trumno!... Przemknęłaś, niby wid wyśniony… I wszystko się w mgłę rozpływa, a z mgieł się 
rodzi owa złotowłosa, spotkana raz… gdzieś, nie w czasie i przestrzeni, nad brzegiem szumiącego mo-
rza18, do której: kocham… kocham – szepcesz, lecz ona śmieje się jeno, dziecinnie, serdecznie się śmieje, 
bo mowy twej północnej nie rozumie. Aż cicha, jasna noc z morza się wyłania i dziewosłębem wam jest 
i tłumaczem, i w ramiona was wzajemnie ciska, tam na tym ciepłym, miękkim piasku plaży. I morze po-
niecha swej gawędy szumnej, i ścicha wiatr, i mrą hałasy portu: duszę nawiedza słodkie zapomnienie, 
nie z gorącości ust rozcałowanych… o, nie… ale z cichości tej nocy weselnej oniemiałych głębin.

Lecz nagle morze tysiącem piersi wzdyma się ku niebu, tysiącem rogów rozbrzmiewa z bezdeni, 
hukiem tysiąca dział o brzeg uderza: grom przeraźliwy rozpoczyna sąd… Flis skoczył na równe nogi, 
drżąc z przerażenia. Jego błędne, mgłą snu jeszcze osnute spojrzenia toczyły się ślepo po nieznanym 
otoczeniu, obejmowały nieprzytomnie obraz zniszczenia, jaki się dookoła roztaczał: wyważone prze-
mocą z zawiasów odrzwia, drzazgi porozsypywane po całym pokoju, poprzewracane meble, tłum ha-
łasujących ludzi, tłoczący się do pokoju. –  Co to? Co to jest… – powtarzał  przerażony przecierając 
twarz dygocącymi rękoma. Lecz nikt nie troszczył się o niego. Jakiś urzędnik w mundurze rzucał się na 
gospodarza i darł się w niebogłosy, coś o wprowadzeniu w błąd władzy wykrzykując, o przestępstwie, 
areszcie. Gospodarz wił się pod tym łajaniem, jak pod razami nahajki i próżno starał się przekrzyczeć 
huczące groźby płaczliwym, błagalnym piskiem.

Urzędnik zmierzył go po raz ostatni druzgocącym wzrokiem, jakby go nim zmazać chciał z powierzch-
ni ziemi, i wściekły opuścił pokój. Lecz w tej chwili nabrał gospodarz rezonu, uczuł się panem w swym  
domu, z zaciśniętymi pięściami rzucił się ku tłoczącym się w drzwi gapiom, wypierał ich siłą w korytarz, 
tupał nogami, wrzeszczał jak opętany. A kiedy mu się wreszcie udało usunąć niepotrzebnych świadków, 
przyskoczył do ogłuszonego jeszcze całym zajściem Flisa, ujął go za obie ręce i zaczął nim wstrząsać 
z całej siły w napadzie żałosnego kajania. – Dobrodzieju! Łaskawco! Litości! Nie zabijaj pan człowieka!  
Nie niszcz egzystencji nieszczęśliwego ojca rodziny! Puść w niepamięć to, co się stało, ratuj reputację 
mego domu! Przebacz mi: jam przecie niewinny, Bogiem się świadczę, żem niewinny. Przecież ja jestem 
tylko człowiekiem… a ta ostrożność z kuferkiem… I to wszystko… i to coś pan mówił o samobójcach… 
W głowie mi się pomieszało! Myślałem, żeś pan sobie jaką krzywdę wyrządził! Myśmy pukali, przez 
pół godziny waliliśmy w drzwi tego pokoju, wołaliśmy po imieniu… błagali… wszystko na próżno… Ten 
hotel to cała przyszłość moja i mojej niewinnej rodziny… Pan przecie to pojmuje… nieuczciwa konku-
rencja… a tu jeszcze takie nieszczęście w hotelu… trup… to ruina, istna ruina… ruina…

Flis pojął. Ze wstrętem ujrzał się nagle sztywnym trupem rozciągniętym na łóżku, z nitką zastygłej 
krwi u skroni, rzuconym bezwładnie w ohydnym skurczu przedśmiertelnym, ot, kawałek drewna po-
niechanego przez życie – po drodze… I uczuł cały politowania godny komizm swych niedawnych po-
stanowień rozpacznych. Wielu to myślom upust się daje dla samego gestu…



16 Wielki malarz renesansu Albrecht Dürer pochodził z Norymbergi i przebywał tam przez znaczną część życia. Dom 
jego należy do głównych zabytków miasta.
17 Dogaressa wenecka, której kroniki przypisują zdradę i zgubę męża; uznawana za kobietę demoniczną¸ o niepohamo-
wanym temperamencie. Sztukę o niej napisał Jerzy Żuławski. Opublikowana została pt. „La Bestia”.
18 Podobny wątek wspomnień znad Adriatyku przewija się w autobiograficznym notatniku literackim Muellera pt. Aba-
cja (rękopis w Bibliotece Narodowej, akc. 7931) oraz w utworze pt. Bez celu (fragment) (podpisanym: i.r., opublikowanym 
w lwowskim czasopiśmie akademickim „Teka” 1899 nr 11/12), prawdopodobnie także autorstwa Muellera.
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Wincenty Pawłowski (1920–2001) K39

Borysław – Stolica Polskiego Zagłębia Naftowego 
(do 1939 r.) Cz. II

Od Redakcji: Tekst stanowi kontynuację publikacji w „Biul. SPZD” nr 20 (2017) ss. 39–51.

Czytelnik, który zdołał przeczytać I część opracowania, zastanawia się pewnie, jakim miastem był 
Borysław i czy warto było o nim pisać, a co ważniejsze – czytać. Otóż Borysław był właściwie 

nieoficjalną stolicą polskiego przemysłu naftowego na Podkarpaciu, obejmującego tereny od Klęczan 
na zachodzie po Słobodę Rungurską na wschodzie. Wszystko, co nie było Borysławiem, przez środo-
wisko naftowe nazywane było prowincją, a kopalnie wokół Krosna – wyspą. 

W dziejach rozwoju Borysławia wyraźnie rozróżnia się dwa okresy. Pierwszy, prymitywny, w któ-
rym dominowało górnictwo wosku ziemnego, i drugi, od roku 1896, kiedy to w Borysławiu dowier-
cono się do głębokich złóż ropy i rozpoczęto jej produkcję na wielką skalę. Ten okres „naftowy” trwał 
do wybuchu II Wojny Światowej.

O ile czasy górnictwa wosku ziemnego – nazwano nie bez racji – „piekłem borysławskim”, to potem, 
w okresie rozwoju górnictwa nafty stosunki społeczne były całkiem inne i na ogół nie zapisały się 
w ludzkiej pamięci jako lata krzywd i wyzysku, tak jak okres wosku ziemnego. Być może przyczynił 
się do tego znaczny napływ ludności polskiej – i co też jest nie bez znaczenia – demokratyczne prze-
konania kierowników kopalń i polskich dyrektorów.

Geologią złóż borysławskich zajmowali się polscy geologowie: Alojzy Alth, Klaudiusz Angerman, 
Karol Bohdanowicz, Józef Grzybowski, Joachim Hempel, Bolesław Kropaczek, Jan Nowak, Józef Sie-
miradzki, Leon Syroczyński, Wawrzyniec Teisseyre, Edward Windakiewicz i Rudolf Zuber. Konstanty 
Tołwiński opracował monumentalne dzieło Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce. Tom 2. Bo-
rysław, wydane w latach 1934–1937, oraz wspaniały Nowy atlas geologiczny Borysławia, wydany 
w latach 1929–1930. Każdy, kto pracuje nad geologią tego regionu, przez długie jeszcze lata będzie 
korzystał z opracowań Tołwińskiego i innych  geologów polskich.

Charakterystyczną cechą Borysławia jest jego położenie bezpośrednio nad północnym brzegiem 
karpackim. Kopalnie rozmieszczone na obszarze kilkunastu kilometrów kwadratowych; obejmują 
częściowo brzeżny łańcuch karpacki, częściowo zaś rozrzucone są na równinie tworzącej początek 
Przedgórza. W południowej części Borysławia przebiega linia odgradzająca Karpaty od Podkarpacia.

Kopalnictwo wosku ziemnego
Borysław należy do nielicznych miejscowości na kuli ziemskiej, położonych na terenie zasobnym 

w złoża wosku ziemnego nadające się do eksploatacji. Na kopalinę tę zwrócono tu większą uwa-
gę około 1860 r., przy kopaniu szybików mających za cel eksploatację płytkich złóż ropy naftowej. 
Wkrótce złoża wosku wzbudziły ogromne zainteresowanie, tak że w 1865 r. w rejonie borysławskim 
istniało już około 2700 zgłoszonych szybików woskowych. W 1874 r. na eksploatowanym obszarze 
o powierzchni około 15 morgów [1 morga = 0,56 ha] było około 12000 szybików, z czego około 4000 
czynnych. Liczba zatrudnionych robotników wynosiła wówczas około 10 tysięcy.    

Około 1855 r. lwowski przemysłowiec Robert Doms natrafił w Borysławiu w dolinie Tyśmienicy 
na znaczne ilości wosku ziemnego występującego wraz z solą. Początkowo jednak znacznie bar-
dziej interesowano się ropą niż woskiem, co wiązało się z przemysłowym rozwiązaniem destylacji 
ropy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza [i Jana Zeha]. Wosk ziemny nie znajdował wówczas 
szerszego zastosowania i przy kopaniu szybów naftowych napotykany wosk ziemny odrzucano 
jako produkt zbędny – kindybał  (tak nazywano potem płynącą śmierdzącą zawartość rzek i poto-
ków borysławskich). Ten stan rzeczy zmienił się bardzo w ciągu dalszych 10 lat; od około 1869 r. 
zaczęto bowiem doceniać wartość wosku ziemnego, znajdując dla tego minerału różnorodne zasto-
sowania. W 1865 r. w 22 fabrykach w powiecie drohobyckim przerobiono 55 000 cetnarów wosku1, 
zaś w 1865 r. było w Borysławiu około 4000 studzien naftowych i woskowych. Od tego czasu w cią-

1 Cetnar nazywany był też centnarem: cetnar warszawski=160 funtów= 64,80 kg; cetnar lwowski=128 funtów=51,84 kg, 
cetnar wiedeński= 50 kg.  (Red.).
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gu dziesiątków lat, to jest do odkrycia większych ropodajnych szybów w Borysławiu, kopalnictwo 
woskowe zaczęło mieć w tym rejonie dominujące znaczenie. Borysław był wówczas miejscem, do 
którego z rozmaitych  stron ściągali różni ludzie poszukujący łatwego zarobku. Metody pracy były 
bardzo prymitywne i pod wieloma względami zupełnie nie uregulowane, tak że o jakiejkolwiek 
racjonalnej pod względem geologicznym, górniczym i przemysłowym eksploatacji bogactw pod-
ziemnych nie mogło być żadnej mowy.

Na terenie Borysławia w 1874 r. istniało przeszło 800 przedsiębiorstw, przeważnie drobnych, 
zatrudniających ogółem około 10 000 robotników.  Obszar eksploatowany między Ratoczynem 
a Wolanką liczył ok. 1200 sążni długości i 200 sążni szerokości (1 sążeń=1,80 m), a więc łącznej 
powierzchni około 150 morgów. Na terenie tym znajdowało się – łącznie ze starymi szybami – oko-
ło 12 tysięcy szybów, w tym 4 tysiące czynnych. Odległość szybów od siebie wynosiła 1 do 5 sążni, 
przeciętna głębokość 18 do 20 sążni, przeciętna głębokość 18 do 20 sążni, niekiedy aż do 65 sążni. 
Najgłębszy otwór wiercony świdrem osiągnął głębokość 80 sążni. W 1873 r. produkcja Borysławia, 
Tustanowic i Wolanki wynosiła 350 tysięcy cetnarów wiedeńskich wosku ziemnego oraz 200 tysięcy 
cetnarów ropy […]. Kronikarz „Dodatku Tygodniowego Gazety Lwowskiej” tak w 1868 r. opisał stan 
robót górniczych: „Każdy kopał, jak chciał, jak mógł. Jama obok jamy, studnia obok studni… Kotlina 
borysławska wygląda jak rzeszoto podziurawione. Miliony kubłów w bezustannym ruchu… Od świtu 
do nocy czerni się cała przestrzeń jakby mrowisko tysiącami okopconych robotników, niby duchów 
z podziemia zaklęte skarby wydobywających”.

Ignacy Daszyński tak opisał swoje spotkanie z Borysławiem: „Kiedym pierwszy raz przyjechał do 
Borysławia, wzdrygnąłem się na widok tego piekła ludzkiego. Nędzne lepianki tonące w błocie nigdy 
nie wysychającym i gospody straszliwie brudne, pełne zdziczałych i zbydlęconych zupełnie chłopów 
obdzieranych do krwi i wysysanych przez pośredników – „kasjerów”. Zaduch i swąd leżący nad całą 
rojną, brudną osadą i szeregi ludzi o żółtej cerze twarzy, o spojrzeniu pokornych żebraków, w żół-
tym błotem oblepionych kitlach, rój żydowskich [?] „kuczynierów”, znanych z rozboju i najmujących 
się za parę guldenów do wszelkich przysiąg  w sądzie. To wszystko było zaledwie cząstką obrazu 
nędzy, wyzysku i bezprawia praktykowanego na pokornych grzbietach tej biednej masy ludzkiej. Bo-
rysław ówczesny pochłaniał co tygodnia kilka trupów i kilkanaście kalek ludzkich. Władze wiedziały 
o wszystkim, a przynajmniej  o większej części tych straszliwych wypadków, płynących wyłącznie 
z podłego zbójeckiego niedbalstwa przedsiębiorców, z oszczędzania na narzędziach i inwestycjach”. 
Powszechne było przekonanie o pobieraniu przez sędziów łapówek. „O jednym sędzi mówiono 
z trwożliwym uznaniem, że nie daje się w żaden sposób przekupić”. Władze górnicze były wprost na 
usługach przedsiębiorstw. Nie było mowy o najskromniejszej choćby organizacji robotników. Każdy 
niewygodny robotnik był natychmiast usuwany, najęci „kuczynierzy” rzucali go do pierwszej lepszej 
opuszczonej jamy, to jest do szybu zalanego wodą. Znikali tutaj ludzie jak kamień w wodzie”.

W kopalniach wosku ziemnego warunki bezpieczeństwa były wręcz fatalne. Ludzie zasypywani byli 
ziemią i zatruwani gazem ziemnym. Śmierć zabierała dziesiątki i setki istnień ludzkich. Pracownikami 
byli przeważnie okoliczni chłopi – bojkowie. Byli też napływowi robotnicy, których nazywano „mała-
chami”. Stanowili oni specjalną kastę pozbawioną ludzkich praw, wyzyskiwaną przez pracodawców 
i nadzorców. Rządzili wszystkim „kasjerzy”, czyli urzędnicy wypłacający robotnikom zarobki. Wyzysk 
panował okropny. Na porządku dziennym były zabójstwa krnąbrnych robotników oraz w odwecie 
kasjerów. Zycie ludzkie nie miało żadnej wartości. Zdarzało się czasem, że bardziej wartościowe i wy-
dajne działki zdobywano w drodze skrytobójstwa. Kazimierz Miński podaje, że liczba śmiertelnych 
wypadków w Borysławskich kopalniach wyniosła przeszło 40 tysięcy ludzi. Była to więc prawdziwa 
ludzka mordownia. Stanisław Szczepanowski nazwał Borysław „galicyjskim piekłem”. Potwierdzają 
to powieści i opowiadania Iwana Franki, który urodził się i mieszkał przez pewien czas w pobliskiej 
wiosce Nahujowice. Dotyczyło to jednak głównie robotników zatrudnionych w kopalniach wosku 
ziemnego. Drobni przedsiębiorcy w górnictwie wosku ziemnego częściej tracili niż zyskiwali. Szko-
dzili sobie nawzajem. Pełno było w Borysławiu szachrajstwa i oszustwa. Kopalnictwo woskowe nie 
podnosiło dobrobytu ludności, mimo że wielu włościan sprzedało swoje grunta woskowe i otrzymało 
za nie pieniądze. Było tylko kilkanaście porządnych gospodarstw, w które zainwestowano pieniądze 
uzyskane za grunta, reszta chłopów wskutek rozrzutności i nieuczciwości przedsiębiorców popadała 
w biedę, tak że w kopalniach wosku pracowali nędzarze. Powszechne stało się pijaństwo, wódka to 
była jedyna rzecz, której pracodawcy nie żałowali robotnikom. Później powstały w Borysławiu kopal-
nie zbudowane na wzór kopalni węgla, a więc z głębokimi szybami na około 80 metrów, wyciągiem 
i zabezpieczeniami stosowanymi w górnictwie węglowym. Kopalń takich było 5, przed wojną czynna 
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była już tylko jedna kopalnia. Stało się tak na skutek wyczerpania złoża. 18 września 1880 kopalnie 
woskowe i naftowe w Borysławiu odwiedził cesarz Franciszek Józef.

W roku 1886 istniało jeszcze 89 czynnych przedsiębiorstw wosku ziemnego, w 1900 pozostało już 
tylko 11, zaś w 1902 r. były tylko dwa. Większe towarzystwa pracujące na terenie Borysławia to: Spół-
ka Woskowa (1877), Societe Francaise Minerale de Cire et Petrole (1877), Galicyjski Bank Kredytowy, 
Liberman, Wageman i Spółka, Compagnie Commerciale Francaise (1899) oraz Spółka Akcyjna „Bory-
sław”, która utrzymała się do ostatnich lat przed wojną [I wś].

Górnictwo nafty
W czasach przedprzemysłowych dla wydobycia ropy wykonywano płytkie dołki, duczki, wlewano do 

nich wodę, którą potem zbierano razem z ropą. Takich dołków (tzw. tłoków) było w Borysławiu na łąkach 
tysiące. Aby ułatwić napływ ropy, udeptywano dna tych błotnistych dołów. Eksploatacja ropy naftowej 
w Borysławiu wiąże się – jak podano poprzednio – z wydobyciem wosku ziemnego. Kroniki z 1864 r. po-
dają, że teren Boryslawia i Wolanki po obu brzegach Tyśmienicy na przestrzeni około 20 morgów usiany 
był szybikami, których liczba wynosiła 5000. Odległe o około 4 klaftry (1 klaftr=1 sążeń=180 cm) jeden 
od drugiego, miały 6 do 7 stóp średnicy i były wyplatane chrustem. Olej skalny występował już w szutrze, 
w znaczniejszych jednak ilościach nieco głębiej. Głębokość szybików wynosiła zazwyczaj 20 klaftrów. 
Ropę sczerpywano co jakiś czas, przy czym produkcja wynosiła początkowo przeważnie około 5 stóp3, 
niektóre szybiki wydawały jednak do 80 stóp3 ropy. Jako pierwsze zwiastuny ropy pokazywały się gazy 
ziemne, niebezpieczne przy kopaniu szybów. Około 1870 r. roczna produkcja kopalń Borysławskich wy-
nosiła już około 100 000 cetnarów wosku ziemnego oraz 200 000 cetnarów wiedeńskich ropy.

Nieunormowane stosunki górnicze trwały do wydania nowej ustawy państwowej w 1884 r. Rozpo-
rządzenia te zachowały zasadę przynależności oleju skalnego i wosku ziemnego do właścicieli gruntów 
(czyli zasadę akcesji), doprowadziły jednak do pewnego unormowania stosunków w górnictwie nafto-
wym pod względem technicznym i administracyjnym. Rozpoczęto w Borysławiu wiercenia głębokie, 
jak na owe czasy, bo do około 700 m. Tu jednak siły człowieka okazały się niewystarczające. Aby dotrzeć 
do wielkich głębokości, potrzebne były maszyny parowe. Ponieważ miejscowi robotnicy nie potrafili 
obsługiwać nowych rodzajów wierceń udarowych i maszynowych, sprowadzono z naftonośnych okolic 
Krosna, Jasła i Gorlic – kolebki polskiego górnictwa naftowego – wykwalifikowanych wiertaczy i robot-
ników, przez ludność miejscową nazywanych „mazurami” lub „kajzakami”. 

W 1893 r. Mac Garvey z Kanady rozpoczął pierwsze głębokie wiercenia kanadyjskie w Borysławiu. 
W 1895 r. notowano już wydobycie 15 cystern rocznie (1 cysterna=10 ton). W 1895 r. rozpoczęto głębo-
kie wiercenia w Tustanowicach. Oprócz Mac Garveya roboty wiertnicze prowadziło Towarzystwo „Mę-
ciński, Płocki, Sroczyński i Suszycki”. Jednakże uzyskanie znacznej produkcji w szybie „Jakub” w Schod-
nicy w 1895 r. spowodowało pewne zahamowanie wierceń w rejonie borysławskim. Od 1896 r. nastąpił 
kolejny intensywny rozwój ruchu wiertniczego w Borysławiu, Tustanowicach i Mraźnicy. W 1901 r. 
szyby Karpackiego Towarzystwa Naftowego i firmy „Nafta” zaczęły z nieco większych głębokości wy-
dobywać do kilku tysięcy cystern. Otwór „Albert” w latach 1901–1908 wydał 10 tysięcy cystern, „Naf-
ta” w 1918 r. z głębokości 1442 m wydawała kilkadziesiąt cystern na dobę. W Tustanowicach otwór 
„Popper 1” z głębokości 1100 m wydawał w 1906 r. przeszło 500 cystern na miesiąc. „Borak” w latach 
1908–1909 wydawał 6000 cystern rocznie, zaś „Nafta 2” w okresie 1907–1935 wyprodukowała łącz-
nie 26 549 cystern ropy. „Zofia 1” w Mraźnicy z głębokości 1590 m w latach 1918–1935 wydała 22 431 
cystern. Powierzchnia eksploatowanych pól rejonu borysławskiego liczyła przed II Wojną Światową 
około 15 km2. Wydajność terenów Borysławia wynikała jednak nie tylko z tak znacznych wymiarów 
powierzchni eksploatacji, ale również ze szczególnych warunków geologicznych. Występuje tu bowiem 
zjawisko wielopiętrowego układu złóż. Borysław uznany został za obiecującą żyłę złota, pewniejsze 
jednak były Tustanowice i tam właśnie po dowierceniu się „Litwy” w 1905 r. skierowana została fala 
poszukiwań, wierceń i spekulacji. Wydobycie wciąż wzrastało aż do osiągnięcia apogeum w 1909 r., 
kiedy to wydobyto 1 920 500 ton ropy.

Pożary szybów naftowych
Nieszczęściem Borysławia były pożary kopalń naftowych. „Wjechanie na koronę” powodowało za-

iskrzenie i natychmiastowy pożar. Drugim powodem były uderzenia pioruna. Legendarny otwór „Oil 
City” w Tustanowicach 13 czerwca 1908 r. został dowiercony do głębokości 1016 m, wybuch ropy 
nastąpił nagle i tak niespodziewanie, że na przyjęcie produkcji nie poczyniono żadnych przygotowań. 
W pierwszych 24 godzinach dwie pompy zdołały przetłoczyć 140 cystern, a co najmniej drugie tyle 
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rozlało się po okolicznych polach. Ropa lała się nieustannie – coraz silniejsze wybuchy, coraz potęż-
niejszy słup ropy, coraz większy obszar pól zalanych ropą. Zainstalowano 8 pomp, które dniem i nocą 
przetłaczały ropę do zbiorników, a i tak nie można było opanować wycieku. Ropa spływała rowami do 
Tyśmienicy, która szerokim korytem unosiła zawartość setek cystern daleko, aż za Stryj, do Dniestru. 
Cała armia robotników sypała rowy i zastawy, aby nie dopuścić do zalania coraz to nowych pól. Z szybu 
nieustannie lała się ropa i jak oceniono, było jej około 300 cystern dziennie. Tustanowice, Borysław, 
cały powiat drohobycki znajdował się jak na wulkanie. Jedna iskra, a centrum przemysłu naftowego 
mogłoby ulec zupełnemu zniszczeniu. Tryskająca wysoko fontanna ropy, siejąc drobnym pyłem na kil-
kadziesiąt metrów dookoła zalała w krótkim czasie okoliczne pola. Rozpoczęto kopanie dołów ziem-
nych dla zmagazynowania ropy. Prace te wykonywała wojskowa kompania saperów sprowadzonych 
z Przemyśla. Spływająca Dniestrem ropa, natrafiwszy w okolicy Chodorowa na naturalną tamę, wytwo-
rzyła tam jezioro ropne, które spłonęło, gdy ktoś z przechodniów rzucił do rzeki zapaloną zapałkę.

W czasie wielkiej burzy 4 lipca 1908 r. zapaliło się od uderzeń piorunów kilka mniej ważnych od-
wiertów – „Kismet”, „Jadwiga” i „Celebes”, ale te wypaliły się w krótkim czasie, oraz „Oil City”. Produkcja 
tego szybu wynosiła wówczas około 80 cystern na dobę przy olbrzymiej ilości gazów. Łuna pożaru 
widoczna była już od Sambora. „Morze płomieni spowite kłębami czarnego dymu, fontanna świetlna 
od najjaśniejszych refleksów do ciemnej purpury, na tle czarnych chmur, a co pewien czas silniejszy 
wybuch rozpalonej ropy jak olbrzymie pochodnie, rozświetlające daleko i szeroko całe Tustanowice”. 
Próby stłumienia rozszalałego pożaru przez nasunięcie na płonący odwiert żelaznego, zamykanego 
u góry dzwonu okazały się bezskuteczne. Rozpoczęto gasić pożar za pomocą piasku donoszonego wor-
kami przez 70 robotników do płonącego szybu. Rozszalały pożar zdołano ugasić dopiero po 44 dniach. 
W czasie pożaru systemem rur odprowadzano ropę przez obwałowanie odwiertu zamkniętym przewo-
dem do wykopanych poza zasięgiem pożaru dołów i sąsiednich kopalń. Uzyskiwano w ten sposób około 
30 cystern dziennie. Po ugaszeniu pożaru otwór  nie utrzymał już nigdy dawnej produkcji, a osiągnięta 
spadała szybko. Ten pożar przyczynił się do wprowadzenia przez Urząd Górniczy właściwej gospodarki 
gazem ziemnym, uchodzącym  dotąd bezużytecznie w powietrze.

Łebacy
W tym czasie działał w kopalniach borysławskich specjalny typ pracowników rekrutujących się prze-

ważnie z najuboższej ludności żydowskiej, zwany „łebakami”, a zajmujący się zbieraniem ropy i kału 
ropnego po rowach, dołach, potokach, ich zakolach i wnękach terenowych w pobliżu kopalń. Oni to 
stanowili trzon robotników walczących z pożarem „Oil City”. Łebacy byli brudni, zasmarowani ropą, 
w butach z cholewami, nosili na drągach (koromysłach) dwa blaszane wiadra i za pomocą tzw. „koń-
skiego ogona” zbierali, czyli ściągali (po rusku łebali [?]) ropę z powierzchni wody, a potem wyciskali 
ją do wiadra. Koński ogon była to wiązka trawy morskiej lub manili; najlepszy był autentyczny koński 
ogon obcięty po kryjomu koniom chłopów przyjeżdżających na targ do Borysławia.

Podobno byli to członkowie kilkuset rodzin żydowskich, sprowadzonych z okolic Nieświeża, prawdo-
podobnie przez spadkobierców Lindenbauma. Stali się oni swoistym folklorem Borysławia. Ich pracą 
codzienną było zastrzeżone zwyczajowym prawem”hanuki” (wyłączności] zbieranie ropy. Byli bezkon-
kurencyjni, gdy trzeba było gasić pożar szybu naftowego. Znana była ich odwaga i nadzwyczajny  zmysł 
organizacyjny pracy w grupie, w niebezpiecznych warunkach, w pracy wymagającej niemal nadludz-
kiego wysiłku i wytrzymałości fizycznej; przewyższali tym wszystkich bojków i barabów z Zagłębia. 
Z biegiem lat łebaków było coraz mniej, ale przetrwali jeszcze do 1939 r. Wciąż zbierali ropę, którą 
dozorca kopalni przez „nieuwagę” odpuszczał niekiedy ze zbiorników, zwykle w sobotę wieczorem lub 
w niedzielę. Zebrana ropa służyła, po oczyszczeniu, jako opał kotłowni, lub sprzedawana była małym 
rafineriom. Istnieli w Borysławiu przedsiębiorcy, którzy podobno na tej przynoszącej niewiele zysku 
pracy dorobili się  własnych kopalń i kamienic. Ale może to tylko plotki. Ze względu na kradzieże ropy 
uprawiane przez łebaków, przekupstwo i pokątny handel ropą, „łebactwo” – tolerowane początkowo 
jako zło konieczne – z czasem stało się uciążliwą plagą zwalczaną przez władze.

Łapaczki ropy
Zanieczyszczenie rzek przepływających przez Borysław spowodowane było nie opanowanymi wy-

buchami ropy oraz spuszczaniem ze zbiorników do rowów ściekowych solanek z wielką ilością kału 
ropnego. Zanieczyszczano w ten sposób wodę w rzekach i nadbrzeżne obszary, zwłaszcza w okresie 
powodzi, wyrządzając gospodarce rybnej i rolnej ogromne szkody. 

W roku 1910 władze krajowe wybudowały rządową łapaczkę ropy na Tyśmienicy. W 1912 r. na rzece 
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Łoszeni wybudowano drugą łapaczkę, obejmującą ścieki Tustanowic. Do 1914 r. Stanisław Buszyński 
miał koncesję na łapaczki na rzekach Borysławia. Łapaczka było to urządzenie odprowadzające wierzch-
nią warstwę wody z ropą do zbiornika, z którego wodę odpuszczano, a ropę po oczyszczeniu odtłaczano 
jakiemuś odbiorcy. W roku 1921 państwowe łapaczki dzieżawili: łapaczkę na Łoszeni – Oskar Loewen-
stein, na Tyśmienicy – Spółka Akcyjna „Gazolina”. Oczyszczoną ropę przetłaczano, rurociągiem 4-calo-
wym o długości 1,7 km do odbieralni ropy w Modryczu, a po jej wymieszaniu z ropą borysławską do 
rafinerii „Polmin” w Drohobyczu. Łapaczka na Tyśmienicy nie posiadała jeszcze urządzeń do przeróbki 
emulsji. Dopiero w 1923 r. po rozwiązaniu umowy dzierżawnej przebudowano ją i unowocześniono.

W latach trzydziestych starostwo w Drohobyczu wydało koncesję na prowadzenie łapaczki spółce 
„Tekrin”, której nazwę złośliwi tłumaczyli jako skrót „Towarzystwa Eksploatacji Kradzionej Ropy i Na-
bytej”. Interes z łapaczki nie był chyba najgorszy, skoro w styczniu 1939 r. łapaczka firmy „Limanowa” 
dostarczyła 5726 kg, a łapaczka firmy „Tekrin” 138 799 kg ropy.

Rurociągi i zbiorniki
Ropę przetłoczoną z Tustanowic i Borysławia do odbieralni w Modryczu tłoczono dwoma ropociąga-

mi do Państwowej Odbenzyniarni, czyli późniejszego „Polminu” w Drohobyczu. Z początku duże trud-
ności sprawiało przetłaczanie ropy parafinowej, gdyż rurociągi wciąż zatykały się parafiną. Dopiero 
zastosowanie większych dymensji rur pozwoliło rozwiązać ten problem. Jeden 5-calowy rurociąg o dłu-
gości 9 km łączył odbieralnię w Modryczu z rafinerią „Polmin” wzdłuż drogi Tustanowice – Drohobycz 
przez zalesione wzgórze Tepciuch. Drugi 6-calowy ropociąg o długości 13 km łączył Modrycz ze zbior-
nikami w Dąbrowie Kołpeckiej i rafinerią „Polmin”.

W roku 1908, w okresie „nadprodukcji ropy”, wybudowano krajowe (rządowe) zbiorniki w Modryczu 
i Kołpcu oraz w Dąbrowie Kołpeckiej. Po spadku wydobycia ropy w Borysławiu zbiorniki ziemne zli-
kwidowano. Pozostały po nich głębokie doły. Przedsiębiorstwo braci Kupfermanów zajmowało się bu-
dową zbiorników, a potem ich demontażem. Po wojnie (I wś.) Towarzystwo Magazynowe i  Tłoczniowe 
„Petrolea” posiadało dwie tłocznie ropne z miernikami na terenie kopalni „Eleonora” w Tustanowicach, 
a w Borysławiu tłocznię „Potok”. Później wybudowano trzecią tłocznię w Mraźnicy. Sieć rurociągów 
łącząca poszczególne kopalnie i zbiorniki z tłocznią ropną ułożona była chaotycznie. Tam, gdzie znajdo-
wały się zbiorniki z ropą, występowały niezwykle silne burze o olbrzymich wyładowaniach elektrycz-
nych, o natężeniu nigdzie w Borysławiu nie obserwowanym. Nie znaleziono na ten fakt wytłumaczenia.

Borysław w latach I wojny światowej, odzyskanie niepodległości
Na wojnę tę wyruszyły podobno z Borysławia setki ochotników ze „Strzelca” do I Brygady Legionów 

oraz z Drużyn Bartoszowych i „Sokoła” do Legionu Wschodniego. Wkrótce po wybuchu wojny Bory-
sław zajęty został przez wojska rosyjskie. Po przełomie gorlickim, w maju 1915 r., wojska rosyjskie, 
ustępując pod naporem wojsk państw centralnych opuściły Zagłębie Borysławskie. Aby pozbawić nie-
przyjaciela pozostawionych tam zapasów ropy jako źródła paliwa niezbędnego do prowadzenia wojny, 
Rosjanie spalili wiele szybów naftowych oraz zbiorników z ropą. Najbardziej ucierpiały zbiorniki Gali-
cyjskiego-Karpackiego Towarzystwa Naftowego, firmy „Dawid Fanto” oraz Towarzystwa „Petrolea” na 
Bani. Spłonęły również wielkie ilości ropy nagromadzone w trzech zbiornikach ziemnych w Dąbrowie 
Kołpeckiej. Uchodzące z płonącej ropy obłoki dymu i sadzy niesione wysoko przez prądy powietrza 
i wymieszane z chmurami, zawędrowały daleko, aż pod Złoczów, a opadając na ziemię w postaci dużych 
czarnych kropli deszczu, wzbudziły wśród ludzi ogólny popłoch. Spłonęło około 30 000 cystern ropy. 
Pozostały w Towarzystwach Magazynowych zapas ropy wynosił około 50 000 cystern. Ropy tej nie 
zdołano wywieźć wskutek unieruchomienia transportu kolejowego. 

Władze austriackie uznały ważność przemysłu naftowego z uwagi na potrzeby wojenne. Łatwo  zwal-
niano robotników naftowych ze służby frontowej, przydzielając ich do Oddziału Robotników Naftowych. 
Kierownikiem tego Oddziału i komendantem wojskowym Borysławia został rotmistrz żandarmerii woj-
skowej Węgier Aladar von Sotz (Secz). Był dobrym organizatorem. Dla poprawy  tragicznej sytuacji żyw-
nościowej w Borysławiu założono „konsum” z wieloma sklepami, w których  pracownicy mogli nabywać 
towary na kartki. Założono też piwiarnię. Ułatwiono przywożenie żywności. Wprowadzono jednak 12-go-
dzinny dzień pracy dla robotników. W lutym 1918 r. żołnierze Polskiego Korpusu Przysposobienia (PKP) 
przedostali się do Borysławia i tam zostali ukryci przez członków tajnej organizacji POW. Wśród ukrywa-
jących się żołnierzy był Bronisław Wojciechowski, a pomagał mu się ukryć Marian Wieleżyński.

W nocy z 1 na 2 listopada 1918 r. ochotnicy polscy rozbroili w Borysławiu i okolicy załogę austriacką. 
Borysław był zatem jednym z pierwszych miast polskich, które dźwignęły sztandar Niepodległej Polski. 
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Komendy austriackie przemieniały się w komendy ukraińskie. Mały oddział polski w Borysławiu, liczący 
około 200 osób, słabo uzbrojony, przez dziewięć dni bronił miasta pod dowództwem Romana Machnic-
kiego i Stanisława Szczepanowskiego syna, po czym z powodu przewagi militarnej Ukraińców  i wyczer-
pania skromnych zapasów amunicji przez Sambor i Chyrów przebił się do Sanoka. W Sanoku sformował 
się spiesznie Ochotniczy Baon Strzelców Sanockich (w baonie tym młodym ochotnikiem był Jan J. Cząst-
ka), w którym oprócz Kompanii Borysławskiej były Kompania Krośnieńska pod dowództwem porucznika 
Stanisława Maczka i Kompania Sanocka pod dowództwem porucznika Leszka Pragłowskiego.

10 listopada 1918 r. władzę w mieście przejęli Ukraińcy. Grożono za wszystko wielkimi karami. Prze-
prowadzano rewizje w domach. Zabroniono używania syren kopalnianych. W mieście słychać było 
strzały karabinowe pijanych żołnierzy ukraińskich. Aresztowano wielu działaczy społecznych i poli-
tycznych narodowości polskiej. Umieszczono ich w obozach, z których najgorszy znajdował się w Kosa-
czowie. Wielu robotników, urzędników i przedstawicieli inteligencji polskiej nigdy nie powróciło z tych 
obozów. Otwarto szkoły z językiem ukraińskim jako jedynym językiem nauczania. Większość młodzie-
ży borysławskiej  zbojkotowała te szkoły. Wydobycie ropy znacznie spadło. Zachodnia  Ukraina znalazła 
się w kleszczach blokady. Panował głód, zaczęły się choroby. Brakowało soli, opału. Nie docierały żadne 
informacje o sytuacji na frontach wojennych. Poza tym Borysław dla władz  ukraińskich stanowił po-
ważne ognisko niepokoju. 

Początek okupacji ukraińskiej oglądał oczami dziecka i opisał potem pamiętnikarz Stanisław Giza: 
„Nagle, od strony Dolnego Potoka, a więc tam, gdzie stały nasze kasarnie, dała się słyszeć niesamowita 
wrzawa. Z przerażeniem ujrzeliśmy, iż tłum liczący kilkaset osób walił całą szerokością ulicy i na całe 
gardło wołał: „Smert Lachom! Wyryzaty wsich Lachiw! Na pohybel laszym sobakom!” Kiedy zbliżyli 
się do rogatek zobaczyliśmy, że tłum uzbrojony był w siekiery, widły, kilofy, łopaty, „Nazad, bo budu 
strelaty!” Gdy to nie pomogło i tłum nacierał dalej, aby wedrzeć się do śródmieścia, ów oficer krzyknął 
krótko do żołnierzy: „Also chlopci fajer!” Nastąpiła krótka salwa z karabinu maszynowego, tłum rzucił 
się do ucieczki, porzucając swój  „oręż”. W atakującym tłumie zauważyłem gospodarzy z Jasienicy, któ-
rzy przez wiele lat nosili  mleko i byli z Polakami w największej zgodzie. Skąd się wzięła ta nienawiść?

 Kompanie Borysławska i Krośnieńska, w których byli ochotnicy, chłopcy – jak pisze generał Maczek 
– z Krosna, Jasła, Odrzykonia, Potoka i Raczna, oraz Sanocka przetrzymały zimę w zabudowaniach  za-
kładu OO Jezuitów w Chyrowie.  W maju 1918 r. 6 Armia Polska pod dowództwem generała Wacława 
Iwaszkiewicza przeszła do ofensywy, przełamując front ukraiński. Opór nieprzyjaciela pod dowódz-
twem Niemca, generała Krausa, nie powstrzymał Polaków. 18 maja Lotna Kompania Pościgowa porucz-
nika Maczka zajęła Drohobycz i tego samego dnia powstała w Borysławiu Straż Obywatelska.

Generał Maczek tak wspomina – po wielu, wielu latach – zajęcie Borysławia w maju 1919 r.: „Wciąż 
jesteśmy w terenie mego dzieciństwa. Znam każdy zakręt szosy na Borysław, każde wzgórze i zalesie-
nie. Ponadto Borysław ma specjalną wartość uczuciową dla nas, kilka miesięcy przedtem chcieliśmy 
głębokim zagonem z Chyrowa zająć go i wyzyskać polski element w tym mieście… Szybko posuwa się 
kolumna wozów, poprzedzana konnym zwiadem. Omijam od wschodu kompleks lasów, w którym ma 
znajdować się 9 Pułk Ułanów, i za zwiadem osiągam ostatni horyzont przed miastem, od którego dzieli 
nas jeszcze około 3 km. Przez lornetkę obserwuję duży ruch na skraju zabudowań. Szosą ku nam sunie 
nieprzerwana kolumna, raczej zwarta masa – strumień ludzi. I ciszę nagle przerywa odgłos setek syren 
szybów naftowych i dzwonów w kościołach. To nie Ukraińcy. To masa robotników polskich, na wieść 
o zajęciu Drohobycza, sama rozbraja oddziały i instytucje ukraińskie i wychodzi na spotkanie żołnierza 
polskiego. Chwila, która na zawsze pozostanie w mej pamięci, to słońce majowego dnia na szosie do 
Borysławia i to słońce w stęsknionych sercach prostych ludzi witających oswobodzicieli. I tak Lwów 
i wiele miast i miasteczek przedtem i potem ludność Borysławia, stolicy zagłębia naftowego polskie-
go, stwierdza manifestacyjnie swą  polskość! Ulegliśmy stokrotnej przemocy! Rozdrapano mój oddział, 
każda polska rodzina chciała  gościć  i poić jednego z mych chłopaków. A chłopcy z Borysławia w cywil-
nych ubraniach z zaimprowizowanymi opaskami biało-czerwonymi, ze zdobycznymi karabinami objęli 
samorzutnie ubezpieczenia i narzucili się na przewodników dla mych patroli dla nawiązania łączności 
z 3 Dywizją i z 9 Pułkiem Ułanów. Wymogłem jedynie tyle, że obiecano mi w razie alarmu lub nowego 
rozkazu syrenami zawiadomić, by mi „zniesiono” mych żołnierzy na oznaczony plac  alarmowy.  Gdy na 
drugi dzień na rozkaz dywizji kolumna ruszyła na Stryj, długiego czasu trzeba było na świeżym powie-
trzu i przy wstrząsie pędzących wozów, by chłopcy moi byli znowu „żołnierzami”.

O świcie 19 maja 1919 r. Lotna Kompania Pościgowa pod dowództwem S. Maczka zajęła Borysław od 
strony Drohobycza. Równocześnie od strony Mraźnicy podchodziły patrole jazdy generała Zielińskiego 
prowadzone przez Machnickiego. Do Borysławia przybył generał Józef  Haller. Entuzjazm był nie do 
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opisania. Oto jak pisze w swych wspomnieniach J. Gałkowski: „Nieznani sobie ludzie bez względu na 
płeć i pozycję społeczną całowali się na ulicach. Wojsko dosłownie w morzu kwiecia. Był maj. Miesz-
kałem blisko budynku dyrekcji „Fanto”. Rozpłakałem się tak jak ludzie dorośli. Jako dziecko przejęty 
ogólnym nastrojem pozrywałem moc kwiatów i pobiegłem witać Hallera. Tłum ludzi przepuścił mnie. 
Z płaczem wręczyłem Hallerowi kwiaty. Był wzruszony, ucałował mnie w czoło. Mojego ojca nie było 
tam, obawiałem się reprymendy, ale po powrocie ojca również zostałem ucałowany”. Wojsko polskie 
wkraczało wśród niesłychanego entuzjazmu ludności witającej ze łzami, wśród huku setek trąb i sy-
ren kopalnianych. Szybkie zajęcie Borysławia uniemożliwiło dokonanie jakichkolwiek zniszczeń kopalń 
i rafinerii, co leżało w planach nieprzyjaciela. Ukraińcy, mimo pomocy fachowców niemieckich i innych, 
nie zdążyli uruchomić transportów naftowych, a ilości ropy, jakie przez pół roku swego panowania zdą-
żyli wysłać za granicę, były wprost  minimalne. Podobno w traktacie brzeskim, pamiętając o żywotności 
polskiego nafciarstwa, była tajna klauzula, że żywioł polski ma być wyparty i wyeliminowany z przemy-
słu naftowego na wschodnim Podkarpaciu. Życie w Borysławiu zaczęło się powoli normalizować. Przy-
wrócono 8-godzinny dzień pracy. Czym dla Zachodniej Ukrainy było Borysławskie Zagłębie Naftowe, 
okazało się najlepiej w 1919 r., gdy po zajęciu Borysławia przez Polaków, Ukraina Zachodnia przestała 
istnieć dla siebie i dla Europy, bo nie było już ropy.

Właściciele gruntów borysławskich – brutta naftowe
W kilku słowach chciałbym teraz omówić zawiłą sprawę własności gruntów borysławskich. Jeszcze 

przed rokiem 1880 dominium Borysławskie należało do Dawida Lindenbauma i wraz z powierzchnią 
rolną, łąkami i lasami liczyło 500 morgów. Wedle jednej z wersji wcześniej właścicielem  Borysławia 
był eks-powstaniec Karnicki, słynny bon vivant, lubiany powszechnie, wesoły, nie liczący się z wydatka-
mi. Chociaż Borysław był wielkim majątkiem, liczącym 6000 hektarów ziemi, długi Karnickiego coraz 
bardziej rosły, a przebywający w Wiedniu właściciel stale żądał wciąż nowych pieniędzy. W rezultacie 
z powodu długów jego majątek przypadł prawnie Lindenbaumowi. Druga wersja podaje, że bogate ro-
ponośne tereny „obszarów dworskich Mraźnicy, Borysławia i Kropiwnika” należały dawniej do miejsco-
wego magnata o szerokiej naturze i fantazji – Nahajowskiego ze wsi Nahujowice. Porywczy szlachcic 
miał kochankę, która zdradzała go z lokajem. W jakiejś awanturze zastrzelił oboje kochanków i mu-
siał uciekać za granicę, aby uniknąć konsekwencji sądowych. Zostawił cały majątek Dawidowi Linden-
baumowi, a sam uciekł na Węgry, a potem do Ameryki. Lindenbaum wysyłał mu pieniądze, aż okazało 
się, że wysłał równowartość całego majątku. Sąd drohobycki ocenił wartość tego majątku i Lindenbaum 
z pachciarza awansował na właściciela dóbr.

Wydaje się jednak, że dobra borysławskie należały wpierw do rodziny Karnickich, a następnie stały 
się własnością Lindenbauma. W każdym razie w latach pięćdziesiątych XIX w. zasobne dobra bory-
sławskie przeszły na własność Lindenbauma, który podobno po przejęciu Borysławia z rąk utracjusza, 
wysłał z Wiednia do rodziny w Borysławiu telegram „Jehowa ist  gross”. Aby zapobiec podziałowi tego 
majatku, liczącego 15 000 ha ziemi i lasów w Borysławiu i okolicy, przez spadkobierców około 1880 r. 
utworzono ordynację zabraniającą dzielenia dóbr i sprzedaży ziemi. Spadkobiercami i ordynatami bo-
rysławskimi  zostali bracia Oberländerowie, którzy swe biura mieli w Wiedniu. Testamentem pobożny 
Dawid Lindenbaum nakazał swoim spadkobiercom, aby te obszary dworskie – ku pamiątce udręczeń, 
jakie tam znosili synowie Izraela – pozostały na wieki w ręku Żydów i stały się ostoją ich potęgi w tej 
okolicy. Dóbr tych nie wolno było dzielić, a zarządzać nimi mieli najmądrzejsi. W ten sposób powstała 
fundacja „Dawida Lindenbauma Spadkobiercy”, prowadząca działalność charytatywną wśród Żydów. 
Sprawami tej fundacji kierował w latach międzywojennych jeden ze spadkobierców, wyjątkowo „dobra 
głowa”, dr Izydor Kreisberg, adwokat z Drohobycza mieszkający w Wiedniu – podobno członek Izraelic-
kiego Stowarzyszenia Humanitarnego „Leopolis” B‘nei B‘rith, czyli lwowskiej loży masońskiej.

Wiercenia były wykonywane przeważnie na  terenach Lindenbaumów, którym przedsiębiorstwa naf-
towe płaciły 20% wartości produkcji brutto (brutto naftowe). Stanowiło to przed II Wojną Światową 
około 200 cystern (2000 ton) ropy, czyli wartość 400 tysięcy złotych miesięcznie. Prócz tego Linden-
baumowie pobierali za zajętą pod kopalnię powierzchnię równowartość 0,3 kg pszenicy z 1 hektara. 
A wspaniałe lasy borysławskie też miały ogromną wartość.

Nie tylko spadkobiercy Lindenbauma otrzymywali należności za tak zwaną ropę bruttową, ale także 
chłopi, jeżeli na ich terenach dowiercono się złóż ropy. Stąd wśród chłopów Borysławskich z Tustanowic, 
Mraźnicy i Bani Kotowskiej było wielu bogaczy, których dochody dochodziły miesięcznie do 50 tysięcy 
złotych. Nazywano ich „wybusznikami” i nazwa ta kojarzyła się z wybuchem ropy w odwiercie. Wielu 
prostych ludzi nie wiedziało, co z tymi dochodami zrobić, i po pewnym czasie z powrotem popadali w bie-
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dę. „Hroszi lekko pryszli, lekko piszły”. Ale niektórzy potrafili właściwie wykorzystać swe dochody – na 
kształcenie dzieci, posagi dla córek i podnoszenie poziomu życia. Należy dodać, że obowiązująca w Polsce 
stara ustawa naftowa z wpisaną doń zasadą akcesji stała się przeszkodą w racjonalnym rozwoju polskiego 
górnictwa naftowego w latach międzywojennych. Była wręcz szkodliwa dla gospodarki narodowej. Wła-
ściciel gruntu odstępując prawo eksploatacji bituminów znajdujących się pod powierzchnią jego gruntu, 
zastrzegał sobie – oprócz różnych opłat za używanie powierzchni – jeszcze udział „brutto”, to  jest udział 
nie obciążony kosztami produkcji. Udział ten wynosił z reguły 20% produkcji. W ten sposób powstała 
w przemyśle naftowym odrębna instytucja „bruttowców”, którzy sami nie uczestnicząc w kosztach pro-
dukcji, czerpali z niej znaczne dochody. Udział „brutto” podobnie jak obligacje i akcje, były przedmiotem 
stałej spekulacji pośredników. Na przykład w 1935 r. za około 500 tysięcy ton ropy wydobytej w Polsce po 
150 złotych za tonę, przedsiębiorcy otrzymali około 75 milionów złotych, „bruttowcy”  zaś około 10,5 mi-
liona złotych, z czego spekulanci i pośrednicy około 6 milionów. Liczba „bruttowców” wynosiła w okresie 
międzywojennym około 60 tysięcy, w tym znaczna część należała do spekulantów zagranicznych.

Zagadnienie „brutta naftowego” stało się z biegiem lat problemem szczególnie trudnym – zwłaszcza 
od czasu kurczenia się produkcji ropy z głębszych, a przez to coraz droższych wierceń oraz spadku wy-
dajności  otworów. Mimo powszechnej opinii o konieczności zmian w prawie naftowym do 1939 r. nie 
doczekano się żadnej nowelizacji ustawy naftowej – zapewne po części także z powodu zdecydowanego 
sprzeciwu właścicieli uprawnień „brutto”.

Postęp techniczny
Intensywny rozwój ruchu wiertniczego w rejonie borysławskim spowodował, że Borysław stał się 

ośrodkiem doświadczalnym dla wielu metod wiercenia. Królowała metoda kanadyjska, potem metoda 
galicyjsko-kanadyjska, a wreszcie polsko-kanadyjska. Wiele było powodów, dla których właśnie  ta me-
toda stała się powszechnie używana i doskonalona. Między innymi ulepszona metoda wiercenia i żuraw 
wiertniczy Leona Mikuckiego stanowiły poważne osiągnięcie polskiej myśli technicznej. Pozostawano 
przy systemie polsko-kanadyjskim także dlatego, że był w powszechnym użyciu sprzęt wiertniczy, pra-
cownicy nauczyli się już obsługiwać urządzenia, a zatem – co też jest ważne – nie trzeba było ponosić 
większych kosztów na nowy sprzęt. Mimo to próbowano i stosowano różne nowe metody.

W latach 1899–1902 Józef Howarth stosował wiercenie udarowe hydrauliczne z silnikiem umieszczo-
nym w otworze wiertniczym tuż ponad świdrem. Taki sam projekt opracował Władysław Pruszkow-
ski. W roku 1899 MacGarvey opatentował swój świder ekscentryczny. W 1897 r. zastosowano wierce-
nie szybkoudarowe Antona Raky`ego. W 1902 r. nastąpiła próba wiercenia metodą udarową linową, 
a w 1903 r. Stanisław Jurski wprowadził wiercenie linowe metodą pensylwańską. W roku 1900 Walery 
Siterski zastosował do wiercenia sprężone powietrze, Albert Fauck senior lansował wiercenia szybko-
udarowe płuczkowe. W latach 1905–1908 wykonano w Borysławiu kilka głębokich wierceń taranem 
hydraulicznym Wacława Wolskiego, najwybitniejszego polskiego inżyniera naftowego. W latach 1913–
1914 przeprowadzono próby wiercenia szybkoudarowego metodami Lapp i Alliance. W 1913 r. Mac-
Garvey zastosował wierceniem obrotowe systemem Rotary. Wciąż jedna metoda udarowa była szeroko 
stosowana. W roku 1930 metodą linową w otworze „Dąbrowa 14” uzyskano rekordowy postęp wierce-
nia – w ciągu 69 dni uwiercono 1000 m. Pomału zaczęto wprowadzać nowoczesne wiercenia obrotowe.

Od 1912 r. działał późniejszy Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy i dzięki pracy badawczej geo-
logów skupionych wokół Konstantego Tołwińskiego, Borysław stał się najpoważniejszym ośrodkiem 
badawczym budowy geologicznej Karpat i ich Przedgórza, geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
oraz geologii kopalnianej. 

W zakresie wydobycia w 1904 r. zaczęto stosować tłoki, a potem pompo tłoki. W latach 1905–1906 
tłoki te udoskonalili Leopold Słotwiński i Leon Mikucki. Od roku 1906 stosowano ekshaustory do ssania 
gazu ziemnego z otworów wiertniczych i przetłaczania go na odległość do gazociągów. W latach mię-
dzywojennych zaczęto zajmować się gospodarką złożem ropnym oraz odpowiednim pompowaniem 
ropy z głębokich odwiertów i prace z tego zakresu przynosiły poważne wyniki. Gaz ziemny, w począt-
kach przemysłu naftowego uważany za produkt niepotrzebny i kłopotliwy, z biegiem lat uznany został 
za bardzo cenny i wartościowy surowiec. Prawdopodobnie – wzorem Schodnicy – jeszcze przed rokiem 
1904 zaczęto w Borysławiu stosować gaz ziemny do opalania kotłów kopalnianych. Do użytkowania 
gazu skłoniły względy ekonomiczne. W kotłach spalano 3 do 5 cystern ropy na 1 kocioł miesięcznie. 
Powstały sieci rurociągowe doprowadzające gaz do kotłów kopalnianych i mieszkań. W 1911 r. urucho-
miono centralę gazową przy kopalni „Kamilla” w Tustanowicach. Wkrótce powstała wielka gazownia 
kompresorowa, mająca za cel dostarczanie gazu na potrzeby opałowe Państwowej Odbenzyniarni oraz 
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rzeźni miejskiej w Drohobyczu. W 1913 r. Marian Wieleżyński wybudował pierwszą kompresyjną fa-
brykę gazoliny przy kopalni Freunda w Borysławiu i przerabiał gaz z zamkniętych szybów tejże kopalni. 
W roku 1917 powstała następna gazoliniarnia kompresyjna Wieleżyńskiego przy kopalni Dembow-
skiego w Tustanowicach oraz równocześnie przy kopalni „Juliusz”. W 1922 r., według projektu Alek-
sandra Stycznia i Landesa, wybudowano gazoliniarnię adsorpcyjną przy kopalni „Zofia” w Mraźnicy 
dla firmy „Gazolina”. w której produkowano do 10 cystern gazoliny miesięcznie – tak zapoczątkowany 
został wielki przemysł gazolinowy w Polsce.

Do 1939 r. pracowały w Borysławiu gazoliniarnie należące do koncernu „Małopolska”: „Bukowice-
-Tustanowice”, „Piłsudski” i „Gracja”, dla firmy „Galicja” pracowała gazoliniarnia „Zofia”, zaś firma „Lima-
nowa” miała trzy gazoliniarnie – „Silva Plana” w Borysławiu, oraz „Petain” i „Union” w Mraźnicy. Firma 
„Vacuum Oil” prowadziła gazoliniarnię „Standard-Nobel”, a firma „Gazolina” miała gazoliniarnie w Bo-
rysławiu i Hubiczach. Ponadto działała też gazoliniarnia „Rella-Mella” i Polskich Zakładów Gazolino-
wych. W Borysławiu, łącznie ze Schodnicą, Uryczem i Rypnem, uzyskano w 1926 r. 17 149,8 ton gazoli-
ny (1714 cystern), zaś w 1936 r. 31 833,2 ton (3183 cystern) gazoliny. W styczniu 1939 r. borysławskie  
gazoliniarnie wyprodukowały 3035,8 ton (303 cystern) gazoliny. Istniały też – co zrozumiałe – liczne 
warsztaty mechaniczne prowadzone przez przedsiębiorstwa naftowe lub indywidualnych przedsię-
biorców „Karpaty”, „Galicja”, Dawidowicz, Dudziak, Kossowski, „Taran”, Gierszyński, Marmon, Egert.

Wydobycie ropy i gazu w okręgu borysławskim
Produkcja ropy naftowej w regionie borysławskim była ogromna. W latach 1886–1936 wyprodu-

kowano jej ogółem 2 437 694 cystern, z czego Borysław 781 363 cystern, Tustanowice 1 406 956 cy-
stern, Mraźnica głęboka 241 049 cystern, a Mraźnica płytka 8 327 cystern. Wydobycie gazu ziemnego 
w latach 1916–1936 wynosiło 5 314 357 tys. m3. Biorąc pod uwagę wielkie ilości gazu które uszły w 
powietrze w pierwszym okresie eksploatacji, można przyjąć, że Borysław wydał przeszło dziesięć 
miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. W styczniu 1939 r. region borysławski wyproduko-
wał 5184 ton ropy i 2286 tys. m3 gazu ziemnego.

Najgłębszymi odwiertami były w Borysławiu: „Wanda 1” – 1827 m, i „Sieghardt 1” – 1829 m, w Tu-
stanowicach: „Henryk 1” – 1816 m i „Robert” – 1732 m, w Mraźnicy: „Andrzej” – 2011 m i „Minister 
Kwiatkowski” – 1979 m. Nie oznacza to jednak, że były to szyby najbardziej wydajne. W styczniu 
1939 r. bezpośrednio w górnictwie naftowym zatrudnionych było 3421 robotników, w gazoliniar-
niach 216 robotników, w kopalniach wosku ziemnego 44 robotników, razem 3681 robotników. Ilość 
urzędników nie jest znana.

Największą firmą w Borysławiu była Małopolska – Grupa Francuskich Towarzystw Naftowych, 
Przemysłowych i Handlowych w Polsce z siedzibą we Lwowie. Dyrektorem Generalnym był Wiktor 
Hłasko. Na terenie Borysławia grupa „Małopolska” łączyła następujące przedsiębiorstwa: Koncern 
„Premier”, koncern „Karpaty – Dąbrowa”, czyli Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne, 
dawniej Bergeim i MacGarvey, spółki akcyjne „Nafta’, „Fanto”, spółki z ograniczoną odpowialnością 
Naftowy Przemysł Małopolski i „Alfa” oraz Podkarpackie Towarzystwo Elektryczne. Spółka „Galicja” 
połączyła się z Towarzystwem „Limanowa”. Dyrektorem „Galicji” przez długie lata był Tadeusz Chła-
powski. „Vacuum Oil” przejęło kopalnie firmy „Standard-Nobel” w Polsce.

Firma Wydobycie ropy w  1936 r. 
[cysterny]

Liczba otworów czynnych 
w 1937 r.

Małopolska 12 562 168
Galicja 2 585 31

Limanowa 2 746 40
Standard-Nobel (Vacuum Oil) 1346 16

Polmin - Pollon 68 2
Pionier 115 1

Gazolina 22 8
227 innych mniejszych firm 7 692 493

RAZEM 27 136 759
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Zagłębie borysławskie  przeżywało w latach trzydziestych poważne kłopoty. Nastąpił duży spadek 
uwierconych metrów i wielki spadek wydobycia, spowodowany wyczerpaniem złóż, zawodnieniem 
i spadkiem ciśnienia. Niektórzy mówili, że Borysław się kończy. Przeżył on jednak ponownie krótko-
trwały okres ożywienia wydobycia po II w.ś.

Wśród niektórych ludzi, którzy zapisali się na trwale w historii miasta Borysławia i kopalnictwa naf-
towego należy wymienić nazwiska: Konstantego Tołwińskiego, Władysława Długosza, Stanisława Kra-
jewskiego, Zygmunta Saryusz-Bielskiego, Tadeusza Chłapowskiego, Romana Machnickiego, Mieczysława 
Wyszyńskiego, Mariana Wieleżyńskiego, Józefa Lenieckiego, Władysława Henniga, Bronisława Wojcie-
chowskiego, Leona Schutzmanna, Władysława Bruggera, Kazimierza Gąsiorowskiego, Stanisława Pa-
raszczaka, Leona Mikuckiego, Władysława Kobaka, Felicjana Ładzińskiego, Józefa Dawidowicza, Kazi-
mierza Mińskiego, Zygmunta Gerstmana, Władysława Szaynoka oraz lekarzy Stanisława Dwernickiego 
i Maksymiliana Kapellnera. Zasłużonych jest jednak z pewnością znacznie więcej…

Od Redakcji:  Literatura obejmująca 37 pozycji została zamieszczona w Biuletynie SPZD nr 20 (2017).
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Wasyl Franko (1900–1982 [?]) K38

Mobilizacyjny bałagan i Polmin w ogniu! (1939 r.)  
Od Redakcji: W 1973 r. w książce „Drohobyczczyna – Zemla Ivana Franka”, Red. Luka Luciw, New York  
856 s. (I tom serii), na ss. 107–112 ukazały się wspomnienia drohobyczanina i żołnierza WP – Ukraińca 
pod tytułem „Kiniec polskoho panuwanija w Drohobyczi w 1939 r. [Koniec polskiego panowania w Dro-
hobyczu w 1939 r.], nie bardzo zresztą adekwatnym do treści. Franciszek Iwanicki (1919–1999) przetłu-
maczył ten szkic na język polski, zmieniając tytuł i rozpowszechniając go w swojej serii druków jako numer 
35. Publikujemy te wspomnienia pod nieco rozszerzonym tytułem, ponieważ mało jest obszerniejszych 
tekstów o bombardowaniu Polminu w 1939 r.

W pierwszych dniach mobilizacji miałem stawić się, jako rezerwista do 5-pułku piechoty 
w Przemyślu. Rano poszedłem z rodziną na stację do pociągu. Na dworcu było dużo ludzi, 

którzy odprowadzali swoich krewnych na wojnę z Niemcami. Przygnębienie u ludzi było wielkie. Na 
pożegnaniu wystąpił z tłumu Mikołaj Jasienicki i wygłosił krótkie, ale ładne przemówienie, w któ-
rym dał wskazówki, jako przyszłym żołnierzom, jak mamy bronić Polskę. To przemówienie zrobiło 
na wszystkich obecnych nieprzyjemne wrażenie. Przyszedł i dla nas pociąg. Nareszcie i my odjeż-
dżamy. Każdy z nas liczył na to, że może się dogadają i nastąpi pokój, a my rozejdziemy się do do-
mów. Na tych rozmyślaniach pociąg nasz przyjechał do Chyrowa i tam na kilka minut zatrzymał się.

Naraz alarm! Zahuczały, zaświstały wszystkie parowozy. Był to znak, że wojna rozpoczęła się, 
a wojna to nie zabawa. Przyjechaliśmy nareszcie do Przemyśla. Niemal połowa ludzi wysiadła 
w Przemyślu. Pozostali pojechali dalej do swoich jednostek. Na nas czekali już żołnierze z tabliczką 
pułku. Do 5.tego pułku, do którego i ja należałem, zgłosiło się ok. 30 osób, a pod wieczór przybyło 
jeszcze 20, razem było nas ok. 50 – przeważnie ludzie ze wsi. W koszarach zastaliśmy niesamowity 
bałagan, wszystko porozrzucane, poprzewracane. Trzeba było każdemu z nas zdobyć jakieś miejsce 
do spania. Światło wyłączone, używać innego jak świeczki, czy zapałki zabroniono. Palić papierosy 
wolno było pod kocem, albo w ubikacjach. W koszarach było czterech ludzi z kadry. w tym sierżant, 
kapelmistrz  orkiestry pułkowej. Zostawili go bo był bardzo gruby i przez taką „drobnostkę” nie 
mógł brać udziału w obronie Ojczyzny. 

Około północy przyszedł jeszcze jeden transport do naszego pułku, ale byli to ludzie z zachodu  
„Ślązacy” i rozmieścili się w tej samej sali co i my. Było ich około 80. Gdy już wszyscy poukładali się 
jako tako do snu, usłyszeliśmy z ich strony ciekawe rozmowy i wielkie oburzenie. Aż rano przyjrzeli-
śmy sobie nawzajem. Jak wielka różnica była między obywatelami jednego państwa – Polski. Ludzie 
z Galicji wyglądali bardzo ubogo. Wyglądało na to, że pochodzą z dwóch różnych państw. Ślązacy byli 
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dobrze ubrani, odżywieni, zdrowi, rośli, silni. U każdego na ręce drogie złote pierścienie i zegarki. 
Każdy z nich przytaskał solidną walizkę, a to i dwie i jeszcze do tego plecak z wszelkiego rodzaju je-
dzeniem. Po śniadaniu, zarządzono zbiórkę z rzeczami. Na tej zbiórce jeszcze bardziej była widocz-
na różnica między nami. Jeden kapral podał nam „zadziwiającą” nowinę, że w magazynach naszego 
pułku jest pusto… nie ma ani umundurowania, ani broni, jednym słowem niczego nie ma, musimy 
czekać może wyższe dowództwo postara się dla nas o wyposażenie i wtedy pójdziemy strzelać do 
nieprzyjaciela. Tak nas ok. 120 ludzi, zdolnych do wojaczki, chociaż trochę podstarzałych siedziało 
w Przemyślu trzy dni. Czwartego dnia lotnicy niemieccy zrzucili na miasto kilka bomb, ot tak dla 
wywołania paniki.

Całe miasto, tak wojskowych jak i cywili ogarnął strach. Tego dnia wydano nam ćwiczebne, prze-
pocone mundury, aby wyglądać niby to na wojsko i ruszyliśmy piechotą w kierunku Sambora. Marsz 
był powolny, dla nas lekki, bo nie mieliśmy co dźwigać, ani w rękach, ani na plecach. Za to Ślązacy 
dostali dobrą szkołę. W Samborze dali nam dobry obiad i mieli nam dać wojskowe wyposażenie, 
ale stało się to samo co w Przemyślu: magazyny puste i niczego nie ma, trzeba iść do Drohobycza. 
Dalszy marsz był niemożliwy. Ślązacy zaprotestowali. Dowództwo wystarało się dla nas o parowóz 
i trzy lory i tak nimi dojechaliśmy do Drohobycza. Podczas marszu ze stacji do koszar udało mi się 
na chwilę skoczyć do domu, aby im dać znać gdzie będę się znajdował. Była godzina 10 wieczorem. 
Nie zdążyłem odejść od koszar na 200 m, jak natknąłem się na cywilną „obronę miasta”. Zaczęły się 
nieprzyjemności. Prowadzili mnie od placówki do placówki i naradzali co ze mną zrobić. Na szczę-
ście trafił się wśród nich jeden, który mnie i moją rodzinę znał bardzo dobrze. Zgodzili się na to, że 
on odprowadzi mnie do domu, a z domu do koszar.

Po drodze, w Samborze, przydzielili do naszego pododdziału młodego porucznika rodem z War-
szawy, sympatycznego chłopca. Porucznik sprawdzając swoich ludzi stwierdził brak jednego czło-
wieka. Z mojej książeczki wojskowej dowiedział się wszystko o mnie i zaraz telefonicznie powia-
domił policję, że ja zdezerterowałem. Tymczasem byłem w domu i powróciłem do koszar. Jakież  
było zdziwienie porucznika, gdy opowiedziałem mu dlaczego zrobiłem sobie taką „nieprzyjemną 
dla niego wycieczkę”. Ten nierozważny mój krok był dla mnie korzystny, bo przychodzili do mnie 
znajomi w odwiedziny i wspomagali papierosami i czym mogli. Sprawa była niebezpieczna, bo de-
zerterów karano nawet karą śmierci. Wojskowego wyposażenia dla nas w Drohobyczu również się 
nie znalazło. Ale tu już nas „wymacali” Niemcy. Zrzucili na Drohobycz kilka bomb, aby napędzić lu-
dziom strachu i zaburzyć nasze koszarowe życie. Bo zaraz na drugi dzień musieliśmy rano wstawać 
i czym prędzej przedostać się do lasu na Górce, i tam przesiedzieć cały dzień do wieczora. Były tu 
prowadzone rozmowy ze Ślązakami, jak tam u nich się żyło oraz o naszym życiu tu w Galicji. Byli 
oni zainteresowani naszym ubogim życiem, choćby  z wyglądu naszych wsi i przedmieść. Byli mię-
dzy nimi ludzie  światli, ale była też i hołota. Jak to mówi przysłowie „nie ma wsi bez błota”. Mimo 
wszystko stali się oni w stosunku do nas jacyś inni, gdy przez kilkudniowy wspólny pobyt przekonali 
się naocznie o nas.

Życie nasze w lesie toczyło się normalnym trybem. Jedni cicho śpiewali, grali na harmonijkach, 
drudzy rżnęli w karty, a jeszcze inni dyskutowali. Nawet nie zwróciliśmy uwagi, że gdzieś dały się 
słyszeć jakby odgłosy wybuchów pocisków. Nagle zabrzmiał gwizdek dyżurnego i pytanie: „Kto jest 
z Drohobycza”? Wstałem, bo wiedziałem, że oprócz mnie nikt nie pochodził z Drohobycza. „Choć pan 
do pana porucznika”. Idziemy, ale nasuwają mi się niepokojące myśli – po co mnie wołają? Czy może 
z powodu mojej „wizyty” w domu? A może są jakieś inne przyczyny? Nie spodziewałem się niczego 
dobrego i stanąłem na brzegu lasu obok porucznika. On grzecznie poprosił mnie abym mu wyjaśnił 
co to tam tak strasznie płonie? Odchyliłem gałęzie leszczyny i wtedy zobaczyłem rzecz straszną 
– palił się „Polmin”. Wyjaśniłem porucznikowi jaki majątek pochłania tam  ogień i wszystko idzie 
z dymem. On jako student z Warszawy coś niecoś słyszał o rafinerii „Polmin”, ale nigdy nie śniło mu 
się, że będzie świadkiem jej zniszczenia [10.09.1939].

Za kilka minut, na motocyklu przyjechał ze sztabu goniec i podał porucznikowi zapisaną kartkę 
– rozkaz, aby natychmiast udać się na miejsce pożaru na ratunek. Mnie zaś polecił poprowadzić 
żołnierzy tak, aby w razie powtórnego nalotu Niemców, oni nas nie dostrzegli i żebyśmy mogli się 
gdzieś ukryć. Poprowadziłem żołnierzy starym korytem Tyśmienicy, które było zarośnięte łozinami, 
nadającymi się do ukrycia. Tak podeszliśmy do torów kolejowych na Stryj, przeskoczyliśmy przez 
żelazny most nad  Tyśmienicą i już łąką do bramy „Polminu”. Gdy cały nasz pododdział zebrał się 
przed bramą fabryczną, zobaczyłem inżyniera Limbacha, przystąpiłem do niego i złożyłem mu mel-
dunek o naszej pomocy. Prosiłem go  jednocześnie aby powiadomił o tym również dyrektora Bilu-
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chowskiego, aby dano nam wskazówki co my mamy robić. Za kilka chwil przyszedł dyrektor, widać 
było zadowolenie z naszego przyjścia, ale sam bardzo się zmienił, prawie nie do poznania. Sylwetkę 
miał wysoką jak dawniej, długą bródkę i tylko po tym można było go rozpoznać. Twarz miał zczer-
niałą i bardzo zatroskaną.

Wpuścili nas na fabryczny teren, kierownicy wydziałów rozdzielili naszych ludzi na grupy i za-
prowadzili do pracy. Jedni wytaczali beczki napełnione paliwem, smarem i olejami, inni wynosili 
z magazynu cenne rzeczy, nikt się nie żałował. Ja również chciałem się wziąć do jakiejś pracy, ale 
porucznik zatrzymał mnie przy sobie. Obydwaj z daleka obserwowaliśmy, jak sprawnie szła naszym 
żołnierzom praca. Porucznik był zaciekawiony rafinerią. Opowiadałem mu o parafiniarni, limbitow-
ni oraz o destylacji. W parafiniarii zobaczyliśmy duży magazyn z parafiną, zapakowaną do worków 
i gotową do eksportu. W niewielkim budynku była benzyna lotnicza. Była ona lekka i łatwo zapal-
na. Był to bardzo drogi produkt. Pod budynkiem były złożone duże ilości podkładów drewnianych, 
które przesychały. Niespodziewanie usłyszeliśmy warkot samolotów i wybuchy bomb. Lotnicy nie-
mieccy powtórnie przylecieli ale w mniejszym stopniu, żeby bombardować gorejącą rafinerię, lecz 
by przekonać się, czy ich „dzieło” zostało dobrze wykonane. Rzucili jeszcze parę bomb, już chyba dla 
postrachu, nie mniej jednak wznieciły one nowe siedliska pożarów. Nowe bomby dokonały dalszego 
zniszczenia fabryki. Cała nasza praca poszła na darmo. Wszystkie już uporządkowane beczki objęte 
zostały ogniem. Beczki z hukiem rozrywały się i rozlewały wokół siebie ogień.

Dyrektor podziękował wszystkim za pomoc i zarządził przerwanie ratowania rafinerii  i opusz-
czenie terenu fabryki. Przed bramą zebrał się tłum ludzi, przeważnie kobiet z całymi rodzinami, 
żony kierowników wydziałów i administracji. Wszyscy płakali i lamentowali: „Jezus, Maria. Cóż to 
się robi, co to będzie z nami?” Poszukiwali winowajców, którzy niby dawali znaki Niemcom, gdzie 
mają bombardować. Wszystkie nieszczęścia były skierowane na winowajców – Ukraińców. Gdy nasz 
pododdział wychodził z fabryki, pojawiło się kilku strzelców i prowadzili naszego inżyniera Seredę1 
ze związanymi rękami. Jeden „geroj” począł bić kolbą po plecach nieszczęsnego inżyniera. I stał się 
cud! Ci co przed chwilą przeklinali Ukraińców, krzyczeli: „Nie bić! Nie bić!” Powstał ogólny krzyk. 
„Ty łajdaku! Ty smarkaczu! Patrzcie na niego, jaki mądry tutaj wśród ludzi”. Biedny Strzelec spodzie-
wał się od kobiet pochwały za swój „gerojski” czyn, a tymczasem musiał doznać hańby i to jeszcze 
publicznie. Nie wiem jakie były dalsze losy inżyniera Seredy. Od ludzi dowiedziałem się, że w sądzie 
zamiast uwięzienia, sędzia dał mu pokój i sofę do spania i tam przebywał tak długo aż się zawieru-
cha skończyła.

Wróciliśmy do koszar, pokrzepili, pomodliliśmy i zaczęliśmy słuchać komunikatów, które były 
nadawane przez głośnik, jak to polska armia „dzielnie walczy”, a niektóre jednostki nawet wtar-
gnęły na terytorium niemieckie. Wieczorem do koszar przyjechało kilka wojskowych wozów i kilku 
żołnierzy, między innymi jeden ranny w rękę. Widać było, że rana jest świeża. Zapytaliśmy go, kie-
dy i gdzie został ranny. Powiedział, że wczoraj pod Samborem. Radio mówi o sukcesach, a tu żywy 
świadek! O północy alarm! Zbiórka z rzeczami na placu koszarowym. Ciemno… zaczął padać deszcz. 
Podzielili nas na cztery grupy i wymarsz na ulicę Stryjską – kierunek Stryj. Ciężkie myśli nawiedzają 
moją głowę. Co robić? Uciekać i pozostać w domu to było niebezpieczne, czy iść na wschód w nie-
znane. Szkoda mi było porzucić dobrych przyjaciół, ale rodzina była bliższa. I kiedy było mi najbliżej 
do domu, wstąpiłem niby napić się wody i piłem tak długo, aż moja grupa odeszła tak daleko, że nie 
byłbym w stanie ich dogonić. Wtedy ogrodami dostałem się do domu. I tak lekko udało mi się zakoń-
czyć „polską” wojnę.

Przez trzy dni w Drohobyczu nie było żadnej władzy. Polacy pouciekali, a Niemcy jakoś się nie 
spieszyli z przyjściem. Pojawili się aż czwartego dnia. Zaczęła się nowa „polka” z wyborami burmi-
strza. Bez krzyku i awantur nie obeszło się. Niemcy zobaczyli, że nic z tego nie wyjdzie, wyznaczyli 
na burmistrza jednak Polaka. Nie długo sprawował on władzę, zaledwie kilka dni. Niemcy zamiast 
iść na wschód, skierowali się na zachód – za San. Zaczęła się nowa karta dziejów Drohobycza.



1 Pan inżynier Sereda, był nie tylko wybitnym fachowcem przemysłu naftowego, lecz także wyjątkowo zacnym czło-
wiekiem. Po przyjściu bolszewików, został z-cą dyrektora Nieftoperegonnoho Zawoda nr 1 (Polminu). Cieszył się ogólną 
sympatią i Ukraińców i Polaków. 22 października odbyły się wybory deputatów do Rady Najwyższej Ukrainy i P. Sereda 
został wybrany większością głosów. Jego związki z fabryką bardzo się rozluźniły, przebywał więcej w Kijowie i Moskwie 
niż w Drohobyczu (Tłumacz).
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Anna Okoń (1910–1984 )1 K34

Inspektorat AK  w Drohobyczu i jego kurierka
Od Redakcji: Dzięki staraniom Władysława Olszewskiego otrzymaliśmy luźne fragmenty dotychczas 
nie publikowanego, bogato ilustrowanego maszynopisu obszernych wspomnień Anny Okoń, z których 
wybraliśmy najciekawszy temat Bazy Inspektoratu AK w Drohobyczu. W podstawowej książce Jerzego 
Węgierskiego „Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie”, Kraków 1993, PLATAN 193 
s., bibliogr., spis ilustr., indeksy nazwisk i pseudonimów. Tom 1 serii „Na Kresach  Południowo-Wschodnich 
1939–1945” brak informacji o tej bazie, poza potwierdzeniem zwierzchnictwa kapitana Mroza i kapita-
na Hermana. Osobowa obsada nazwisk nie występuje też w kolejnych książkach 13-tomowej serii. Dzia-
łalność Autorki w AK i pseudonimy potwierdzają nadane jej Krzyż AK i Krzyż Obrony Lwowa 1939–1944.

Będziemy się starali dotrzeć do całości wspomnień, co – mamy nadzieję – pozwoli wyjaśnić pewne  
sprzeczności w tekście, wypełnić luki i przygotować pełniejszy biogram tej ciekawej  postaci.

Łąka – moje miejsce urodzenia, w którym ujrzałam świat, to nie było wcale jakieś duże miasto – ni 
to wieś, ni to miasto! W połowie tej miejscowości pamiętam wiele chat krytych słomianą strze-

chą, a w drugiej połowie – murowane  budynki, takie jak: szkoła piętrowa, sąd, apteka, poczta, cerkiew 
drewniana (kościół rzymskokatolicki był w Dublanach) i duży plac targowy, czworokątny, z licznymi 
wokół sklepami i kramami. Przyszedł czas nauki i trzeba było pójść do szkoły. Czy ją lubiłam? Trudno 
mi o tym pisać! Szkoła była ładna, w klasie na ścianie wisiał portret cesarza Franciszka Józefa, z twarzą 
rumianą, niebieskimi oczyma i białymi wąsami. Udekorowany, ale nie wzbudzał we mnie jakoś za-
chwytu. W dniu imienin cesarza na dachu szkoły powiewała żółto-czarna chorągiew, a nam przypięto 
małe kokardki tej samej barwy. Na wezwanie nauczycielki odśpiewałyśmy  hymn państwowy cesar-
stwa austriackiego „Boże wspieraj, Boże chroń nam cesarza i nasz kraj… bo z Habsburgów tronem 
złączon…” I o dziwo, jak to się stało, że po tej pieśni zdarłyśmy przypięte kokardki i deptały nogą pod 
ławką; nikt nam tego nie sugerował, a jednak! 

Ja swoją edukację rozpoczęłam w tej szkole w pierwszej klasie, ale niezależnie od tego pobierałam 
prywatne lekcje z języka polskiego i religii u pani dyrektor tej szkoły Szlichtengerowej. Sama nie wiem 
dlaczego, ale zawsze jak wracałam ze szkoły, to z poplamionymi atramentem kokardami, flaszeczkę 
z atramentem kurczowo trzymałam w ręku, a białe kokardy na aksamitnym kapelusiku zawsze po-
plamione… Czy lubiłam się uczyć? Nie! A zwłaszcza tabliczki mnożenia, którą nie wiadomo po co ktoś 
wymyślił… Tyle było przecież pięknych rzeczy na świecie… a tu wbijaj w pamięć nudne i nieciekawe 
cyfry! Ale trudno! Co robić? […]

Trzeba było wyjechać do Drohobycza, gdzie matka moja odziedziczyła po ojcu Michale Jaremie dom 
z ogrodem. W moich marzeniach nie jawiła się ani wspaniała przyszłość, ani nie marzyłam o szczęściu 
czy sławie. Kochałam to wszystko, co mnie otaczało. A co tu można było kochać w mieście? Same mury, 
brak nieba, zieleni, drzew, gdzie to wszystko? Kiedyś znalazłam małe bezdomne kocię i wzięłam je 
sobie na „wychowanie”. Żywiłam ją odpowiednio, spała ze mną razem, mimo ostrych uwag ojca. Kiedy 
wracałam ze szkoły, czekała, właziła na kolana i pięknie mruczała, właściwie pełniła rolę psa.

Zbliżał się czas egzaminu dojrzałości i nauka pochłaniała mi wiele czasu, a tu piękny czerwiec! Pro-
fesor dyktuje ostatni temat wypracowania szkolnego, dotyczący przeżyć ucznia, już nie pamiętam do-
kładnie tego tematu, ale pamiętam, co napisałam. Siedzę w ławce i piszę… o czym? O lasach brzozowych 
w Lubieńcach, pełnych dzikich storczyków, grzybów, o łąkach, kaczeńcach, niezapominajkach, strumy-
kach. Góry! Góry, słońce i ten ciepły wiatr chyba od strony Ławocznego, stale wiatr… Tam wszystko zo-
stało! To dzisiaj widzę i piszę… prosto, tak jak czuję… Dzwonek! Oddaję profesorowi zeszyt. Drugiego 
dnia profesor przynosi poprawione zeszyty i odczytuje wyniki w pewnej kolejności, od najlepszych 
zaczynając. Wywołuje mnie: „Lewandowska, wstań, twoje zadanie jest bardzo dobre i piękne, pełne 
wzruszeń!”. Podeszłam z lekkimi rumieńcami, odebrałam zeszyt. Klasa patrzyła ze zdumieniem, ale ja 

1 Anna Okoń z d. Lewandowska urodz. 27.04.1910  w Łące pow. Sambor, córka Jana Lewandowskiego i Aleksandry z d. Ja-
rema, żona ppor. Zygmunta Okonia (15.01.1919–15.11.1996 Wrocław), żołnierza armii gen. W. Sikorskiego na Zachodzie, 
zmarła we Wrocławiu 16.03.1984 r. Była wnuczką Michała Lewandowskiego (1800–1906), powstańca listopadowego, 
który został przyjęty na żołd narodowy Towarzystwa Weteranów z roku 1831, wypłacany comiesięcznie aż do jego śmier-
ci w wieku 106 lat w Tartakowie k. Sokala.  (Red.)
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opuściłam głowę i chciało mi się zapłakać, nawet nie 
wiem czemu.

Pamiętam nazwisko tej profesorki – Czarniecka. 
Egzamin dojrzałości złożyłam 16 czerwca 1931 r. 
i po otrzymaniu dyplomu chciałam koniecznie dostać 
posadę w szkolnictwie. Ważyły się jednak moje losy, 
ojciec chciał mnie wysłać do Akademii Sztuk Pięk-
nych, gdyż w dzieciństwie zdradzałam talent malar-
ski po Jaremach i miałam już, począwszy od 10 lat, 
na swoim koncie liczne akwarele. Matka moja opo-
nowała, mówiąc: „Nie chcę, żeby stała w bramie przy 
ulicy Leona Sapiehy we Lwowie, czekając, aż ktoś 
kupi obraz za 25 złotych, niech idzie na historię, lubi 
ten przedmiot, pójdzie uczyć do szkoły i będzie miała 
byt zapewniony, a jak chce, to w międzyczasie niech 
sobie maluje”. I tak się stało. Poza tym poleciła mi po-
jechać do Starego Sambora, gdzie mieszkał notariusz 
Jarema, krewny mojej matki, i złożyć im wizytę z po-
zdrowieniami dla całej rodziny. W domu Jaremów 
przywitała mnie pani Jaremowa słowami: „Jakaś ty 
podobna do naszej Marysi Jaremy, czy ty, dziecko, 
przypadkowo nie malujesz?”. Odpowiedziałam „tak”, 
a pani Jaremowa na to: „Ot, choroba Jaremów, oni bez 
grosza, te moje dzieci, malują, nic nie zarabiają, a ja 
ich utrzymuję”. – Później poznałam osobiście Mary-
się Jaremę i Józefa Jaremę, który namalował portret 
lekarzowi Lewickiemu w Starym Samborze. Widzia-
łam ten portret, wykonany techniką nowoczesną.

Do poważniejszych kłopotów dochodziły sprawy 
mego zaangażowania się uczuciowego. Byłam przy-
stojna, wysportowana, miałam powodzenie, któ-
rego nie pragnęłam, nie każdy starający się o moją 
rękę odpowiadał mi! Może i kogoś skrzywdziłam, 
a zwłaszcza Franka Hoffmana! Szukałam czegoś głę-
bokiego w człowieku, któ-
ry miałby podążyć ścieżką 
mego życia.  Jak to w życiu 
bywa, wszystko ma swój czas 
i miejsce.  Pamiętam słowa 
mojej matki do siostry Liny: 
„Tak się o nią boję, ona taka 
ładna, mężczyźni oglądają się 
za nią, żeby ją jakaś krzywda 
nie spotkała”. Ja to podsłu-
chałam i sama wystraszyłam 
się swojej urody, modliłam 
się, pamiętam: „Boże, nie daj 
mi zrobić krzywdy”. Byłam 
ukochanym dzieckiem matki. 
Wracając do mego zamążpój-
ścia, zacznę od okoliczności 
poznania mego męża. Otrzy-
małam korepetycje u państwa 
Opitzów (Inspektor PZU) 
w Drohobyczu przy ulicy Bed-
narskiej. Uczyłam Tadeusza 

1. Ojciec Jan Lewandowski, syn Michała 
Lewandowskiego, z żoną Aleksandrą 

Lewandowską i trzema córkami: 
od lewej – Regina Stomiany, Anna Okoń 

i Michalina Szewczukowa. Dwóch wnuków: 
Janusz Lewandowski i Tadeusz Szewczuk. 
Drohobycz 1945 r. (ze zbiorów Autorki).

2. Egzamin dojrzałości w Drohobyczu 16 czerwca 1931 r.
 Autorka pierwsza z lewej w środkowym rzędzie (ze zbiorów Autorki).
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Opitza. Tam poznałam siostrzeńca pani Opitzowej 
Zygmunta Okonia. Przyjechał z ćwiczeń wojskowych 
w randze podporucznika. Mieliśmy bardzo dużo 
wspólnych zainteresowań i to nas mocno połączyło. 
Ślub odbył się 17.07.1939 r. w kościele parafialnym 
w Drohobyczu.

Po wybuchu wojny mąż mój wyruszył na front i nie 
zobaczyłam go prędko. Zostałam sama w Wacowi-
cach, nie wiedziałam, co robić. Niedawno po ślubie… 
jak żyć samej? Nie ruszałam żadnej jego rzeczy na 
biurku! Wszystko leżało tak, jak zostawił, czekałam 
do 13.04.1940 r. O drugiej w nocy przyszło po mnie 
NKWD; kazali mi wstać w nocnej koszuli, usiąść na 
krześle, a oni przeprowadzą rewizję. Szukają broni, 
bo mój mąż był oficerem… Zrywali posadzki! Bro-
ni nie było! Kazali mi się teraz ubrać, zabrać złoto 
i odzież, gdyż władza radziecka postanowiła deporto-
wać mnie do Rosji. Z ust NKWD-zisty padło pytanie, 
czy chcę się pożegnać ze swoją matką. Powiedziałam: 
„Nie”! – „A dlaczego?” – „Bo by jej serce pękło”. Na 
dworcu czerniowieckim we Lwowie  stały jak węże 
kolosalne transporty załadowane ludźmi do wywózki 
na Sybir. Wsadzili mnie do wagonu towarowego z nu-
merem 71, zasuwając drzwi. Mieszkańcy Lwowa oto-
czyli dworzec, stali z flaszkami ciepłego mleka, her-
baty, sweterkami, czapkami… Ale nadaremnie ludzie 
stali! NKWD nie dopuściło ich, kolbami, psami.  Całą 
noc spędziliśmy w zimnym wagonie. Teraz dopiero 
zapłakałam… gorzko… Błagałam Boga o pomoc, aby 
uciec z tego wagonu… i stał się cud! Rano 14.04.1940 
r. przetransportowano nas do wagonów na szerokich 
torach. Nasz wagon przytykał  do platformy magazynu 
pełnego śmieci – niemal cała sterta! Okienko naszego 

wagonu było bez krat. Wzdłuż wagonów, tam i z powrotem, chodziło NKWD. Kiedy byli w połowie dro-
gi, wdrapałam się do okienka i nie myśląc wiele, zdjęłam płaszcz i tylko w samym sweterku wyskoczy-
łam z wagonu i zakopałam się w śmieciach pod platformą magazynu. Ktoś życzliwy zrzucił mi płaszcz. 
Właśnie przechodził wartownik i spytał, czyj to płaszcz. Nikt nie odpowiada, zamiast powiedzieć: „To 
mój”. Wówczas strażnik poszedł po „komandira” – a ja o pięć kroków zagrzebana w śmieciach, słyszę 
wszystko. Modlę się tylko, aby psa nie przyprowadzili. Otwierają drzwi wagonu, odczytują nazwiska 
70 osób i 71. moje! Włażą na platformę magazynu, szukają  –  nic! I wtedy słyszę głos jakiegoś chłopca 
z wagonu: „Towarzysze! Ona już dawno pojechała tramwajem” – i to zdanie  zniechęciło ich do dal-
szych poszukiwań. Odeszli! Ja tymczasem siedzę w stercie zlodowaciałego śniegu, dwanaście godzin 
skulona w jednej pozycji! Tak bardzo było mi zimno! Zaczęłam w myśli opowiadać sobie powiastkę 
o „dziewczynce z zapałkami” i to mi pomogło! Pociągi odjechały  do Rosji. Ja dopiero gdy zrobiło się 
ciemno, zaczęłam stosować masaże i wylazłam z tych śmieci, stanęłam na nogach i polną drogą uda-
łam się na Lewandówkę do państwa Brzozowskich. Matka moja z rozpaczy dostała żółtaczki. Dopiero 
poprzez  znajomych, Jankę Brzozowską, udało mi się powiadomić matkę o mojej ucieczce z wagonu. 
Nie przeczuwała jeszcze wtedy, że będzie naocznym świadkiem mego aresztowania przez władze so-
wieckie w roku 1945 i ratując mnie, stanie pod ścianą śmierci własnego domu.

Jak znalazłam się w Armii Krajowej? Urzędnik pocztowy w Drohobyczu Władysław Staruszkiewicz 
w październiku 1942 r. poprosił o rozmowę, której treść podaję: „Znam panią od lat, mąż pani jest już 
na Zachodzie w walce z Niemcami. Chcę pani zaproponować pracę w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej [?]. W połowie października złoży pani  przysięgę, a później zgłosi się do pani łącznik z hasłem: 
„Ja w sprawie kupna jabłek” – odzew: „Kupię”. Dalej potoczy się pani działalność według wskazówek 
dowódcy”. Przyjęłam tę propozycję z wielkim entuzjazmem! Wprawdzie już innymi drogami zostałam 
wciągnięta do akcji, ale to co innego! Tu jest przysięga i odpowiedzialność, co mi bardzo odpowiada-

3. Anna  Lewandowska z mężem
 Zygmuntem Okoniem. Drohobycz 1937 r. 

(ze zbiorów Autorki).
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ło! W myśl instrukcji Staruszkiewicza udałam się do 
jego domu ubrana odświętnie, wprowadzono mnie 
do ciemnego pokoju, gdzie w jego obecności i osób 
nieznanych złożyłam przysięgę, przyjmując pseu-
donim „Grzechotka”. Łącznik zgłosił się w ozna-
czonym terminie i skontaktował mnie z dowódcą 
moim podpułkownikiem Władysławem Mrozem 
pseudonim „Kółko”, a ten z komendantem Okręgu 
we Lwowie Władysławem Hermanem pseudonimy 
„Globus” i „Żuraw”. Ppłk Mróz założył bazę w domu 
mojej siostry w Drohobyczu przy ul. Św. Krzyża 14. 
Tam znajdowała się cała kancelaria Inspektoratu 
AK „Kasztan”. Otrzymałam maszynę do pisania, pa-
pier, kalkę. Pod dyktando dowódcy pisałam spra-
wozdania z obszaru Inspektoratu. Czasem „Janek” 
Jaworski przynosił mi całą masę meldunków, z cze-
go miałam złożyć całość. Wypełniałam też dowody 
osobiste na maszynie. Niezależnie od tego „Kółko” 
wysyłał mnie do Lwowa do „Globusa” z meldunka-
mi ustnymi, jeżeli były bardzo tajne. Wywiązywa-
łam się z tych obowiązków bez zarzutu, znałam ję-
zyk niemiecki. 

Bardzo chory „Kółko”, leżący u p. Zdzieńskich, wy-
słał mnie do Lwowa: „Pojedzie pani jutro pociągiem, 
ale nie torpedą, bo może ją wysadzą w powietrze! Na ulicy Karmelickiej, dojście do kuratorium, kamie-
nica narożna, po lewej stronie, drugie piętro, drzwi po lewej, szpara w drzwiach 2 cm – pukać literą „a”, 
hasło „drewniaki” – odzew – „to tutaj” – szewc wręczy pani pakiet, proszę to przywieźć”.  – Pojechałam, 
wszystko załatwiłam. Materiału było bardzo dużo,  już nie miałam go gdzie upchać. Wracam do Dro-
hobycza cała „szeleszcząca” za byle poruszeniem! W pociągu siedzi obok mnie Niemiec z Wehrmachtu 
– podobałam mu się – pyta o wszystko, mówię, że handluję. Chodziło mi głównie o to, żebyśmy  przy 
wyjściu na miasto i kontroli gestapo wyszli  jako dobrzy znajomi. I tak się stało! Pokazałam ausweis, 
nie przerywając ze znajomym Niemcem rozmowy. Umówił się ze mną na spotkanie, podałam termin 
daleki i ulicę, udając pośpiech, odeszłam. Pakiet, jak się okazało, był duży i czekała mnie ciężka praca 
przy maszynie.  Przyszedł „Janek” i dał mi do wypełnienia na maszynie „gotowy” ausweis. Pamiętam 
jego imię: Karol. Nazajutrz przyleciała „Janka” i pyta: „Ma pani silne nerwy?” Odpowiedziałam: „Tak!”. 
– „Wypad na bank nie udał się, Karol nie żyje!”.  – Znieruchomiałam… Wczoraj napisałam  mu ausweis, 
a dzisiaj?... nie żyje! – ile jeszcze ofiar? Ile? On wczoraj, a my?... „Janek”, niecałych 19 lat, otrzymał wy-
sokie odznaczenie!

Wieczorem w sobotę przyszedł do mnie „Franek” z zawiadomieniem, że jutro o 14. mam pojechać  
pociągiem w kierunku Sambora i wysiąść w Gajach Wyżnych. Wręczył mi bilet. Wiedziałam, że czeka 
nas jakaś praca z dowódcą „Kółkiem”. Zastosowałam się ściśle do wskazówek, wzięłam dużą torbę, koc 
i termos. Kiedy pociąg ruszył ze stacji w Drohobyczu, instynktownie odwróciłam głowę, za moimi ple-
cami stał „Kółko” w mundurze kolejowym. Wysiedliśmy w Gajach Wyżnych, przeszliśmy przez gęstwi-
nę lasu i zatrzymaliśmy się na małym wzgórku. Rozłożyłam koc na trawie, wyjęłam termos, a „Kółko” 
stanął na krańcu wzgórka, wyjął notes, nałożył okulary i zaczął szkicować plan terenu. W pewnej chwi-
li  z lewej strony podchodzą Niemcy! Zaczęłam kaszleć, pobiegłam do „Kółka”, zaciągnęłam go na koc  
i położyliśmy się obok siebie. Wyjęłam grzebyk i zaczęłam przeczesywać jego włosy. Niemcy przeszli 
obok nas, popatrzyli, mówiąc: „Hübsch ist das auf Natur”. Nie legitymowali nas, była to niedziela. Ode-
szli! A ja odetchnęłam. Dopiero po jakimś czasie, kiedy byliśmy pewni, że Niemcy są już daleko, „Kółko” 
naszkicował plan terenu i pociągiem wróciliśmy do Drohobycza, nie zdradzając żadnej znajomości.

Sierpień 1943 r., upał, gorąco! O 6.30 spieszyłam się do pracy, ubrałam tylko bieliznę, lekką sukienkę 
i drewniaki na bose nogi. Nic nie przeczuwałam, że tego dnia spotka mnie coś złego! Pobiegłam szybko 
na pocztę, gdzie wezwano mnie do gabinetu Müllera. Wchodzę. Gestapowcy rozbierają Staruszkiewi-
cza, a on do mnie mówi: „Niech pani patrzy! Szukają czegoś u mnie! Nie wiem, czego chcą”. – Domyśli-
łam się, że nic u niego nie znaleźli.  Mnie natomiast nie było z czego rozbierać! Szef Gestapo zwraca się 
do Müllera z pytaniem, jaka jest jego decyzja. Müller odpowiedział ostro: „Beide verhaften!”

4. Moi dowódcy w AK: ppłk Władysław Mróz 
„Kółko” Inspektorat „Kasztan” z lewej, 

Władysław Herman – Komendant Okręgu 
Lwowskiego  „Globus”, „Żuraw” 

(ze zbiorów Autorki). 
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Prowadzą nas schodami, może 
ostatni raz dotykamy ze Sta-
ruszkiewiczem tych stopni… ale 
to nie jest istotne!  Wychodzimy 
z budynku poczty na zewnątrz, 
prowadzą nas ulicą Mickiewicza 
do prowizorycznego więzienia 
Gestapo. Słońce świeci, niebo 
błękitne, drzewa nieruchomo 
stoją, żaden listek nie drgnie… 
a my idziemy… czy jeszcze wró-
cimy? Jak dać znać do domu, 
żeby mój dowódca ppłk „Kół-
ko” nie przychodził do mieszka-
nia naszych spotkań? Listonosz 
dał znać!  Wiem na pewno, że 
moja siostra Lina wszystko za-
łatwi! Zaprowadzono nas do celi 
osobno. Cela była bardzo mała, 

okienko zakratowane wysoko, ciemno! Nie ma 
posadzki, mokra ziemia, w której grzęzną w bło-
cie moje drewniaki, pod ścianą prycza z desek, 
kubeł w kącie i dwa ząbki czosnku po więźniu 
poprzednim. Mimo znikomego metrażu próbuję 
chodzić po mojej celi, za każdym krokiem wy-
ciągając drewniaki z błota. Nadchodzi noc, jest 
mi bardzo zimno! Nie dają żadnego koca, gołe 
deski i ja prawie goła. Nie będę opisywała swo-
ich przeżyć w więzieniu, powiem tylko, że lepiej 
jest być bitym, aniżeli słuchać w nocy jęków bi-
tych innych. U mnie wystąpiło pragnienie szyb-
kiej śmierci! Zazdrościłam wszystkim owadom, 
muszkom przez kratę, których wolność nie zo-
stała ograniczona!

Wiadomo mi było, kto nas śledził i wydał w ręce 
Gestapo. Była to młoda pracownica na poczcie, 
volksdeutsch! Jest niedziela, ludzie spieszą do 
kościoła, a ja tutaj w więzieniu! Po południu wi-
szę u kraty mego okienka od ulicy Mickiewicza. 
Raptem podchodzi Krzysia Cielińska, prowadzi 
volksdeutscherkę, ażeby zobaczyła na własne 
oczy  sukces swojego donosicielstwa. Na widok 
tych dziewcząt krzyknęłam: „Krzysiu!”. Krzyk 
ten usłyszała donosicielka, spojrzała na mnie wi-
szącą na kratach, złapała się za głowę i zaczęła 
uciekać, mimo usiłowań Krzysi,  która chciała ją 
zatrzymać i pokazać zbrodnię, jakiej się dopuści-
ła na mnie. Do krat Staruszkiewicza podchodziły 
jego dzieci, mały synek: „Tatusiu! Rzucam pudeł-
ko papierosów i zapałki, łap!”. – Nie mogłam pa-
trzeć na to, bo ja to ja, sama, ale on co innego, ma 

takie małe dzieci! Boże! Boże! Wprawdzie nic przy nas nie znaleziono, ale czy to Gestapo wystarcza? 
Zrobią, co zechcą z nami! Proszę dozorcę więzienia, żebym mogła umyć twarz i zobaczyć Staruszkiewi-
cza. Zgadza się,  staje między nami, Staruszkiewicz zdejmuje marynarkę i mówi: „Niech pani weźmie, 
bo przecież pani jest goła!”. Strażnik nie zgadza się, wracamy każde do swojej celi.

Nie zawiodłam się na mojej siostrze Linie, która wykorzystała dogodną sytuację, ażeby wyciągnąć 

6. Komenda Inspektoratu Południowo-Zachodniego 
(Drohobycz) w: „Obsada osobowa Lwowskiego 

Obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939–1945”, 
ss. 91–92, Tom 13 z serii 

„Na Kresach Południowo-Wschodnich 1939–1945”, 
Jerzy WĘGIERSKI  Kraków 2000, 174 s. 

5. Legitymacja AK (ze zbiorów Jerzego M. Pileckiego).
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nas z więzienia. Na początku II wojny  mąż siostry Stanisław Szewczuk  przywiózł z pola bitwy ranne-
go lekarza powiatowego miasta Drohobycza Kwaśniewskiego (zamordowanego potem przez NKWD 
w 1941 r.  w Drohobyczu). Żona jego z wdzięczności przyrzekła, że jeśli kiedykolwiek ktoś z naszej 
rodziny będzie potrzebował pomocy, ona nigdy nie odmówi. I zdarzyła się taka okazja! Siostra moja 
Lina, wiedząc, że pani Kwaśniewska kanałami może interweniować u szefa Gestapo Gabriela, zwróciła 
się  z prośbą o ratowanie mnie i Staruszkiewicza. Pani Kwaśniewska nie odmówiła, zwłaszcza że córka 
Danusia pamiętała mnie ze szkoły. Odczułam zmianę klimatu w więzieniu. Otrzymałam koc i pudełko 
z żywnością. Wezwano mnie na przesłuchanie, ale jakże inne! Padło pytanie, co mnie łączy ze starym 
szpakowatym Staruszkiewiczem. Zapłakana  powiedziałam, że handel, Staruszkiewicz jest dobrym 
znajomym mojej rodziny i pomaga mi w dostarczaniu żywności, mam na to świadków. Kiedy na po-
czcie otrzymał z Sandomierza 20 kg mąki, odważył dla mnie 10 kg. Padło jeszcze kilka pytań mało 
znaczących i powiedziano mi, że jestem wolna i mam wrócić do pracy. Taki sam proceder zastosowa-
no wobec Staruszkiewicza. Na schodach więzienia zobaczyłam swoją matkę, która pochwyciła mnie 
w ramiona. W domu już była przygotowana kąpiel, ale wieczorem nie mogłam zasnąć! Czy to cud? Jak 
to się stało? Leżę nie na pryczy, ale w łóżku w białej, czystej pościeli! Na razie zostałam pozostawiona 
sama sobie, odcięta od świata przez prawie trzy tygodnie! Któregoś wieczoru zjawił się mój dowódca 
„Kółko” w mundurze kolejarza i zawołał: „Cześć, kryminalniku!”. To były jego słowa powitalne! Jaka 
radość! Aż serce zabiło mi mocniej! A więc nie jestem „spalona” i dalej będę pracowała!  „Kółko” kazał 
mi zmienić pseudonim z „Grzechotki” na „Iskrę”.  Później zjawił się „Janek” (Jaworski) i radości nie 
było końca!  Dowiedziałam się, że po naszym aresztowaniu na wszystkich padł blady strach! Nikt nie 
spał w domu! Tylko mój dowódca ppłk Mróz był spokojny, wiedział, że nic nie powiemy, wybierając 
najgorszą drogę w życiu!

W czerwcu 1944 r. „Janek” przyniósł mi truskawki z ogródka. W tym dniu spał w „kancelarii” przy 
ul. Św. Krzyża. Trudno to było nazwać spaniem, co chwila reflektory i bomby. „Janek” rano  zmęczony 
i niewyspany poszedł po odbiór broni w umówione miejsce. Była jakaś zdrada, w chwili  przekazy-
wania broni wpadli Niemcy z ukraińską policją. „Janek”, aby dać możność ucieczki dwom kolegom, 
rzucił się na  Niemców! Wywiązała się nierówna walka i skutego „Janka” zawieziono do więzienia 
przy ulicy Mickiewicza. Dowódca „Kółko” wpadł do mnie zrozpaczony. Wiedzieliśmy, że „Janek” ni-
kogo nie wyda, a miał kontakt na całą południową Polskę! Jak ratować „Janka”? Początkowo zrodziła 
się myśl odbicia „Janka”, ale okazało się, że ze względu na niekorzystne położenie więzienia odbicie 
„Janka” jest niemożliwe. Wówczas „Kółko” zaplanował wykup „Janka” złotem. Mnie powierzył zbiór-
kę złota, przynajmniej jednego kilograma za pokwitowaniem. Uzbierałam szybko masę klejnotów, 
ludzie rzucali kolie, obrączki, broszki, medaliki, łańcuszki, pierścionki z drogimi kamieniami, tak że 
wkrótce miałam ponad kilogram złota. Dałam na mszę w klasztorze oo. Kapucynów w Drohobyczu 
w intencji ocalenia „Janka”. Tymczasem nadchodziły smutne wieści. Szef Gestapo Gabriel nie przyjął 
złota, mówiąc: „To za smaczny kąsek, aby go sprzedać za złoto, on musi nam wyśpiewać wszystko!”. 
Wobec tego każdemu ofiarodawcy zwróciłam złoto,  z wyjątkiem kolii z pereł, która była własnością 
pani Stockiej, profesorki historii w liceum w Drohobyczu, zmuszonej do wyjazdu z Drohobycza.

Po nieudanej próbie wykupienia „Janka” złotem byliśmy bezradni, zasmuceni, nie wiedzieliśmy, 
co począć. Pewnego dnia zjawił się młody człowiek i przyniósł nam gryps od „Janka” następującej 
treści: „Dostarczcie mi rewolwer lub cyjankali. Pozdrowienia dla „Kółka” i „Iskry”. Na pytanie, jak się 
„Janek” czuje, odpowiedział : „Siedziałem z nim jedną noc, bo nie mieli miejsca. Co się pytacie, jak się 
czuje. On ma dziury w głowie wielkości pięści! Cały zmasakrowany! To już nie jest człowiek!”.  Ale „Ja-
nek” nic nie powiedział. Czuwaliśmy nad tym, gdzie go Niemcy pochowają. Niestety nie znamy chwili 
rozstania się „Janka” ze światem ani miejsca ziemi, w której złożono umęczone ciało…

„Najdroższy „Janku”! Tak cię męczyli, a ja nie mogłam udzielić pomocy! Przyrzekam Ci, jak dożyję, 
to na każdej lekcji historii w liceum Ty żyć będziesz w sercach młodzieży polskiej w wielkiej aureoli 
chwały za Polskę”. Trudno mi było po tym, co się stało, włączyć się do dalszego rytmu pracy, jaka mu-
siała być wykonana. Przy najbliższej okazji spotkania we Lwowie z „Globusem” usłyszałam cierpką  
uwagę pod adresem „Kółka”: „Nawet nie potrafiliście ustalić miejsca wiecznego spoczynku „Janka", 
najbardziej zasłużonego chłopca Armii Krajowej w Okręgu Lwowskim!”. Opuściłam głowę…

Wracam do kolii z pereł pani Stockiej. Jest już po wojnie, rok 1945, ja już pracuję we Wrocławiu, 
a kolia perłowa jak zmora mnie gniecie! Moje poszukiwania po całej Polsce okazały się nadaremne, a ja 
nie mam z tą kolią spokoju! Wziąć ją ze sobą? Niebezpiecznie! Zostawić w domu? Też niebezpiecznie! 
Rozesłałam „wici” po znajomych i to poskutkowało! W 1955 r. kolia znalazła się w rękach właścicielki 
w Bielsku na Śląsku.                                                                                                                                                           
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Lech Wieleżyński (1911–1986) K21

Rafineria Galicja i Laboratorium 
Stacji Doświadczalnej

Od Redakcji: Książka „Wspólna praca, wspólny plon. Życie i dzieło mądrego człowieka”, Leszek WIELE-
ŻYŃSKI, Veritas Londyn [1986] 295 s.,której fragmenty drukujemy, jest cenna przez  konkretność  opisa-
nego fenomenu dzieła Ojca Autora inż. Mariana Wieleżyńskiego (1878–1945) w skali państwowej i spo-
łecznej.  Inż. M. Wieleżyński  ożenił się z Jadwigą Siedlecką 29 sierpnia 1901 r. w Złotopolu. Mieli trzech 
synów: Lecha, Zbigniewa (1913–1988), Ignacego (1902–1951) i córkę Jadwigę (1904–1972). 

„Młoda para, rzeczywiście stworzona , aby razem iść po wielkiej drodze życia, przyjechała do 
Lwowa bardzo szczęśliwa w pierwszych dniach września 1901 roku. Gdy prof. Pawłowski 

bardzo serdecznie gratulował Ojcu zdobytego w rekordowym czasie dyplomu i dotrzymania słowa 
bratniackiej gromadzie, oraz ze smutkiem w głosie zaczął mówić o odmowie kolegium wykładowców 
na zatrudnienie go jako asystenta, Ojciec przerwał komentarze w tej sprawie. Panie profesorze, ma-
rzyłem o pracy pod pana kierownictwem, bo w tej „kochanej budzie” nauczyłem się, jak można Nie-
miaszków pobijać sprawniejszą od nich robotą, ale przewidywałem opór naszego słabo oświeconego 
kolegium. Jutro jadę z żoną do Drohobycza, aby objąć stanowisko szefa ruchu  w rafinerii „Galicja”, 
które inżynier Metzis potwierdził mi listem angażującym otrzymanym w przeddzień mego ślubu na 
Ukrainie.  - Gratuluję najserdeczniej i życzę dużo szczęścia młodej parze, z nadzieją, że bywając często 
w Zagłębiu Borysławskim, a więc i w Drohobyczu, będę miał honor poznać małżonkę pana inżyniera. 
- Honor będzie po naszej stronie, a żona moja dobrze zna sympatię pana profesora dla nas, gdyśmy 
walczyli o honor „kochanej budy” przeciwko postawie i machinacjom profesora Thullie.

„Galicja” była jedną z najstarszych, a wówczas największą i najlepiej wyekwipowaną rafinerią w Za-
głębiu Naftowym Borysławia, zbudowaną w Drohobyczu przez austriacki kapitał, który posiadał i eks-
ploatował również wiele szybów produkcyjnych najstarszego i największego na kontynencie euro-
pejskim zagłębia naftowego po Baku nad Morzem Kaspijskim i Ploeszti w Rumunii. Praca mego Ojca 
w tej solidnej firmie trwała zaledwie kilkanaście miesięcy, do incydentu, w maju 1902 r., na miesiąc 
przed urodzeniem się pierworodnego syna. Dyrektor Metzis, wizytując  sekcję produkcji parafiny, eks-
portowanej do fabryk świec, zapytał Ojca: – Dlaczego nasza parafina jest żółta? Czy nie potrafi pan 
inżynier zrobić, aby była biała? – A czy pan dyrektor potrafi mi wskazać tutaj odpowiednie instalacje 
i powiedzieć, jak możemy w naszej rafinerii produkować białą parafinę, gdy takiej aparatury nie ma? – 
To pańska sprawa, nie moja, panie inżynierze, zrobić wszystko, aż do wykombinowania odpowiedniej 
metody…

Ojciec wprost fizycznie nie cierpiał różnych naszych szlachciców, którzy często arogancją pokrywali 
swoją ignorancję wobec ludzi niższego stanu, ale słowa jego szefa, Żyda pochodzenia austriackiego, 
tak go ubodły, że zrezygnował z dyskusji i powiedział tylko: – Dobrze, panie dyrektorze, zobaczymy. 
W dwa tygodnie później wszedł do biura dyrektora Metzisa z płytą białej parafiny; udał, że wskutek 
potknięcia się o brzeg dywanu stracił równowagę i wywalając dość wielką płytę na biurko dyrektor-
skie, rozbił ją w drobne kawałki z okrzykiem „Ach, przepraszam!”. Dyrektor zerwawszy się z fotela, 
zawołał: – Panie inżynierze, co pan robi? I schylając się nad kawałkiem biało lśniącej materii, dodał 
w zupełnie innym tonie: – Ta parafina jest naprawdę pięknie biała. Jak pan to zrobił? – To wyjaśni 
panu dyrektorowi mój laborant, z którym robiłem doświadczenia i wykonałem próbę odbarwienia 
żółtej, aby stała się białą  parafiną. Myślę, że metoda nadaje się do opatentowania, ale ja mam szczęście 
złożyć na ręce pana dyrektora dymisję z pracy, za którą zawsze będę błogosławił pana, bo dała mi do-
skonałą praktykę. – Jak to ? Opuszcza pan taką rafinerię jak „Galicja”? Gdzie pan ma zamiar pracować? 
– Nie wiem jeszcze na pewno, ale myślę, że w Borysławiu, bo zapach nafty na powierzchni Tyśmienicy 
i łebaków, którzy ją końskimi ogonami zbierają do kubłów, bardzo mi odpowiada. Oni przynajmniej 
ciężko pracują na kawałek chleba i są weseli. Na pewno dam znać, jak się zainstaluję. Kłaniam się panu 
dyrektorowi, do widzenia.

Otwierając drzwi, rzucił jeszcze okiem na zaskoczonego dyrektora, którego skonsternowany wyraz 
twarzy zdradzał absolutne niezrozumienie faktów, które zaszły w jego obecności. Radość Mamusi z po-
wodu porzucenia pracy w rafinerii „Galicja” przez jej ukochanego męża nie była niespodzianką dla Ojca, 
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bo dla niej chleb z masłem zdoby-
wany w służbie obcego kapitału był 
znacznie gorszy od kawałka suchego 
chleba, który mogłaby dać praca na 
własnym. Kiedy sąsiadki, załamując 
ręce, lamentowały: „Jak to, gdy mąż 
porzuca tak świetną sytuację, pani 
jeszcze może śpiewać wesołe pio-
senki”, odpowiadała: – Mogę, bo go 
kocham i wiem, że on wie, co można 
i co trzeba zrobić. Śpiewam wesoło, 
bo sama jestem wesoła i wiem rów-
nież, że mój mąż nie lubi smutnych 
ludzi, takich jak ten wielki dyrektor 
wspaniałej rafinerii „Galicja”. – A kto 
nakarmi małego, który przychodzi 
na świat w tych dniach? – Ja go na-
karmię, mleko już podchodzi, zresz-
tą to nie wasza sprawa.

Wydaje mi się, że w różnych źródłach, które pomagały mi w zredagowaniu tego opowiadania o życiu 
mojego Ojca, znalazłem potwierdzenie faktu, że w maju 1902 r. zostawił do użytku rafinerii „Galicja” 
swoją metodę produkcji białej parafiny. Żółte  świece z borysławskiego wosku ziemnego robiło się od 
czasów przed rozbiorami Polski, ale żółta parafina wychodząca w nowoczesnej rafinerii nie mogła 
konkurować z ceną wosku ziemnego, kopanego w odkrywkach i płytkich studniach: to było praw-
dopodobnie przyczyną niezbyt grzecznie postawionego pytania, które dyrektor wielkiej rafinerii inż. 
Józef Metzis  postawił  swojemu młodemu inżynierowi i sam został z kolei zaskoczony rozbiciem tafli 
białej  parafiny na jego biurku i podziękowaniem za pracę przez zdolnego pracownika.

Statystyka eksportu produktów  naftowych opublikowana w broszurze pt. Przemysł naftowy w Pol-
sce w roku 1929 z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu stwierdza, że eksport polskiej 
parafiny w roku 1900 w ogóle nie istniał, w roku 1901 wyniósł jedną tonę, w roku 1902 – dwie tony, 
w roku 1903 już 100 ton, aby w roku 1910 osiągnąć 4443 tony. Był to wówczas najdroższy produkt 
naftowy. Z opowiadań Ojca wiem, że uważał inż. Metzisa za cudzoziemca zasłużonego dla rozwoju pol-
skiego przemysłu naftowego, ale teraz zrozumiałem, dlaczego był on zawsze tak serdeczny dla Ojca na 
towarzyskich zebraniach nafciarzy we Lwowie, w których sam uczestniczyłem po maturze. „Business 
is business!”

Okres bezrobocia Ojca nie trwał długo. Kilka dni po urodzeniu się pierworodnego syna – 2 czerwca 
1902 r. – który na chrzcie dostał imię Ignacy, uradowany Ojciec wpada do domu i pokazuje Mamusi list 
z Urzędu Celnego w Drohobyczu. Urząd zatwierdza jego projekt założenia niezależnego laboratorium 
kontroli jakości i różnych charakterystyk ropy naftowej i produktów rafinerii lokalnych, eksportowa-
nych z Borysławia, oraz proponuje pomoc finansową i odpowiedni lokal w pobliżu stacji kolejowej 
i zbiorników przeładunkowych, z których przepompowywano ropę i produkty rafinowane do cystern 
dziesięciotonowych, formowanych w kilka pociągów dziennie na eksport do różnych krajów Europy. 
Po otrzymaniu  tego reskryptu Urzędu Celnego Ojciec montuje ze szczodrą pomocą władz celnych 
piękne laboratorium w obszernym domu z ogrodem, w którym urządza również mieszkanie dla swo-
jej rodziny pod widocznym z daleka szyldem: „Stacja Doświadczalna” i zaczyna pracę „na własnym” 
w wieku lat 24. 

Normalizacja różnych charakterystyk ropy naftowej i rafinowanych produktów naftowych zaczynała 
wchodzić w życie w handlu na rynku światowym, a polska produkcja ropy ważyła na tym rynku już 
w 1902 r. poważnie swymi 576 000 ton. W tym samym roku Polska przekroczyła poziom 5420 ton 
produktów rafinowanych, jak nafta, benzyna, olej gazowy i oleje smarne. Nic więc dziwnego, że Urząd 
Celny w Drohobyczu przyjął z zainteresowaniem projekt inżyniera chemika z Politechniki Wiedeń-
skiej, od przeszło roku odpowiedzialnego za produkcję największej w zagłębiu rafinerii „Galicja”, który 
pragnął założyć niezależne od producentów laboratorium kontroli charakterystyk, obowiązkowo za-
łączanych do faktur dla ustalenia wysokości opłaty eksportowej.

Ojciec opracował swój projekt wieczorami, gdy zdecydował się porzucić pracę w rafinerii „Galicja” 
– montując w ciągu dnia aparaturę dla swej koncepcji odbarwiania kwasem siarkowym żółtej para-

1. Rafineria Galicja w Borysławiu 
(Narodowe Archiwum Cyfrowe NAC)
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finy – i nauczyć wielkiego dyrektora takiej rafinerii, jak 
można bez wielkich kosztów produkować pięknie białą 
parafinę poszukiwaną wówczas na rynku europejskim 
przez fabryki świec itp.

Przyszedłszy do placówki Urzędu Celnego w Borysła-
wiu, aby swój projekt złożyć na mniej administracyj-
nym, a bardziej operatywnym szczeblu tej instytucji, 
nie zastał szefa biura, ze zdziwieniem natomiast przyjął 
fakt, że w jego pokoju urzęduje przyjaciel z lwowskie-
go „Bratniaka” i redakcji „Promienia”  Józef Nowicki. Po 
uściskach wyrażających radość z tego niebywałego spo-
tkania właśnie w Borysławiu  Ojciec zapytał: – Józiu, co 
ty tu robisz? – Starają się mnie wsadzić do kontroli eks-
portu na granicy wierzbołowskiej, jestem więc na prak-
tyce w tej placówce, aby zapoznać się z arkanami sztu-
ki operowania formularzami i innymi papierami celnej 
kontroli granicznej. Zostały mi jeszcze dwa tygodnie 
w tej śmierdzącej naftą dziurze. A ty? Nie widzieliśmy 
się od waszego pożegnania na lwowskim dworcu, ale 
oczywiście wiem, że obaj zdaliście wasze dyplomy inży-
nierskie w rekordowym czasie i z należną wam notą.

– Saszka (Aleksander Wieleżyński) jest od niedawna 
w Stanisławowie, ożenił się i na razie uczy, oczywiście 
w szkole realnej. Ja jestem odpowiedzialny za jakość 
i ilość produkcji w rafinerii „Galicja” w Drohobyczu, ale 
postanowiłem puścić kantem Żydów i przyniosłem wła-

śnie projekt niezależnego laboratorium kontroli jakości eksportowanej z Borysławia ropy. Twój szef jest 
nieobecny na długo? – Powierzył mi zastępstwo w sprawach bieżących jadąc na trzy dni do Wiednia. 
Choć to nie sprawa bieżąca, pokaż mi twój projekt. – Nowicki z zainteresowaniem przeczytał kilka kar-
tek projektu i z wyraźnie serdecznym zadowoleniem zwrócił się do Ojca: – Mogę ci powiedzieć, że mój 
szef pojechał do Wiednia właśnie po to, by wyjaśnić w dyrekcji, że sprawa niezależnego  laboratorium  
jest dla niego pilna. Zdobył już przyzwoity lokal, niedaleko stąd, przy stacji kolejowej, zbiornikach i to-
rach przetokowych. On sobie zdaje sprawę, że biuletyny analiz załączonych do faktur producentów nie 
mają żadnego sensu bez kontroli cyfr przez niezależne laboratorium pracujące pod egidą i z polecenia 
urzędu. On jest, jak pewnie wiesz, inżynierem chemii z Politechniki w Grazu i dobrego gatunku Węgrem 
z pochodzenia. Posyłam gońcem twój projekt z krótkim listem na jego adres do urzędu w Drohobyczu, 
aby go znalazł, gdy się tam zatrzyma pojutrze, wracając z Wiednia. Wiem nieomal na pewno, że mu zro-
bię przyjemność, bo on chyba prześle go natychmiast z aprobatą szefa do „naczalstwa” w Wiedniu po 
zgodę na przesłanie ci oficjalnego reskryptu z Drohobycza.

Masz chłopie szczęście, Polak-Węgier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki – i dodał ze swym specy-
ficznym uśmiechem: – Mówili mi we Lwowie, że porwałeś cudną Jadzię z Futorku? – Tak,  porwałem, 
cudna Jadzia spodziewa się wkrótce pierworodnego i wzdryga się przed przyjmowaniem gości, ale ta-
kiego „promienistego” jak ty, uściska na pewno z radością; wpadnij, gdy będziesz w Drohobyczu, ale 
o projekcie laboratorium nie będziemy rozmawiać, aż reskrypt urzędu go zatwierdzi. – Dobrze – po-
wiedział Nowicki na pożegnanie – „ne każy hop, czob ne pereskoczysz” mówił zawsze kochany Batko 
na Futorku, a Jadzia to owoc, który spada niedaleko drzewa. Oficjalna taryfa stacji do fakturowania kon-
trolnych analiz nie miała zbyt wygórowanych cen, ale przychody z dziesiątków biuletynów tych analiz, 
wykonywanych co dzień, często do późna w nocy, przekroczyły do tego stopnia pensję w porzuconej 
rafinerii „Galicja”, że zdwojony wysiłek osobisty i praca w umiłowanym zawodzie dawały Ojcu wielką 
satysfakcję.

Szybko wyszkolił laborantów, którzy z pełną odpowiedzialnością wykonywali znormalizowane anali-
zy, ale pobieranie próbek w zbiornikach, z których przepompowywano ropę czy produkty rafinowane 
do cystern i beczek, pozostawało zawsze w jego rękach, jako że odpowiednie pobranie próbki do kon-
trolowania jakości produktu jest podstawą do brania odpowiedzialności za rezultaty analizy wpisane 
w oficjalnym biuletynie. Ojciec zamiłowany od wczesnej młodości w ćwiczeniach akrobatycznych na 
różnych przyrządach, i mistrz swego gimnazjum w Czerniowcach, utrzymywał swą świetną formę fi-

2. Portret  Mariana Wieleżyńskiego (NAC).
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zyczną przez wielokrotne wdrapywanie się po pionowych kilku- lub kilkunastometrowych drabinkach 
na szczyty zbiorników, aby sprawdzić ilość zawartego w nich produktu przed rozpoczęciem jego prze-
pompowywania do cystern. Ład i  szczęście w życiu rodzinnym były takie, jak to sobie Ojciec obiecywał 
przed ślubem. 17 czerwca 1904 r. urodziła się córeczka, która otrzymała na chrzcie imię matki. Nazy-
wana była jednak pieszczotliwie przez brata „Lalusią” i została dla nas na zawsze bardzo kochaną Lusią.

Od Redakcji: Marian Wieleżyński jako student Politechniki Lwowskiej był w 1900 r. jednym z bohate-
rów masowego protestu studentów przeciwko machinacjom prof. M. Thulliego podczas wyborów do 
Rady Państwa. Razem z bratem Aleksandrem zostali relegowani, ale już w lipcu 1901 r. złożyli w Wied-
niu egzaminy dyplomowe z wyróżnieniem, zaliczono im bez zastrzeżeń wszystkie noty z ćwiczeń i eg-
zaminów ze Lwowa. Wydarzenia te spowodowały odmowę zatrudnienia MW na stanowisku asystenta 
w lwowskiej Szkole Politechnicznej. W młodości wybitny działacz PPS. Jeden z pionierów polskiego 
przemysłu gazów ziemnych. Założyciel firm „Gazolina” i „Gazy Ziemne”, gdzie realizował ideały mło-
dości, wprowadzając zasadę akcjonariatu pracowniczego, który nie jest wynalazkiem amerykańskim. 
Podczas okupacji sowieckiej nie skonfiskowano mu willi, gdyż swego czasu  pomógł Feliksowi Konowi, 
w tym czasie wyższemu urzędnikowi w Moskwie. Zmarł we Lwowie.                                                           

Krzysztof Lorenz – Wrocław K11

Posadzki Drohobyckie

W programie V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza (Drohobycz 6–12.09.2012) w ko-
ściele pod wezwaniem Św. Bartłomieja znalazł się wernisaż wystawy malarstwa Mariusza 

Drzewińskiego z cyklu „Posadzki Drohobycza”. Autor obrazów urodzony w Lublinie w 1959 r. jest za-
trudniony na stanowisku prof. nadzw. w Zakładzie Malarstwa i Rysunku II Wydziału Artystycznego 
UMSC w Lublinie. W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w za-
kresie malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 
2009–2016 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich. Jest członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Lublinie. Kurator Ogólnopolskiego Triennale Akwareli, członek komisji jury i rad progra-
mowych. Brał udział w ponad 30 wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych w kraju i zagranicą, 
i tak informuje o kulisach powstania drohobyckich obrazów: W 2006 roku zostałem zaproszony przez 
doktor Wierę Meniok z Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki i redaktora Gazety Wyborczej Grze-
gorza Józefczuka do wystawy towarzyszącej Międzynarodowemu Festiwalowi Brunona Schulza. Cykl 
geometrycznych obrazów powstał z inspiracji kamiennymi posadzkami z kamieniczek w Drohobyczu. 
Posadzki powstawały około 1910 roku w trzech ośrodkach: Lwów, Drohobycz i Przemyśl. Cechą charakte-
rystyczną posadzek z Drohobycza jest ich iluzyjność i przestrzenność. Moje obrazy odzwierciedlają aurę 
towarzyszącą festiwalowi, który od początku miał charakter interdyscyplinarny. Oprócz dyskusji panelo-
wych dotyczących twórczości Brunona Schulza Drohobycz przez 7 dni żył koncertami, przedstawieniami 
teatralnymi, wystawami malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii.

Po przyjeździe do Lublina namalowałem pierwsze geometryczne obrazy z cyklu Posadzki z Drohobycza. 
Były to duże płótna o wymiarach 2x2 m oparte na wzorze sześcianów utrzymanych w tonacji brązów, 
ugrów i żółcieni. Abstrakcja geometryczna to rodzaj logicznego porządkowania powierzchni obrazów, 
których kolorystyka i zamierzona rytmiczność figur wprowadza w świat harmonii i spokoju. Swoje ob-
razy pokazywałem wielokrotnie w Drohobyczu, Lublinie, Warszawie, Sandomierzu, Międzyrzeczu Podla-
skim, Nałęczowie i Wrocławiu.

Autor dokonał fotograficznej inwentaryzacji wszystkich drohobyckich posadzek, studiując w ma-
larstwie ich kolejne motywy, jak i szukając ich związków z wzorami – strukturami pojawiającymi się 
w innych miastach, w Wenecji czy Hawanie (wg G. Józefczuka).

W 2010 r. staraniem Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza z Lublina ukazała się widokówka 
prezentująca 13 posadzek i 12 fotografii budynków z Drohobycza (z cytatem z „Republiki Marzeń” 
Brunona Schulza na rewersie), prawdopodobnie tych gdzie znajdują się takie posadzki. 

Widokówkę reprodukujemy na IV s. okładki.                                                                                                      
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Roman Lorenz – Legnica K35

Prof. Emil Górski i Szkoła Muzyczna w Legnicy

Wbieżącym roku mija setna rocznica uro-
dzin Prof. Emila Górskiego [Borysław-

-Wolanka *10.07.1917 †18.03.1991 Wrocław]. 
Muzyk, pedagog, wiolinista, koncertmistrz, pu-
blicysta, organizator szkolnictwa muzycznego, 
urodził się jako Samuel Bergman, syn Jana (Ja-
kuba?) Bergmana, wiertacza naftowego w Bory-
sławiu, i Erny Bruchner. Po nauce w szkole po-
wszechnej w r. szk. 1933/34 kończy z pierwszą 
lokatą Gimnazjum Władysława Jagiełły w Dro-
hobyczu jako uczeń Brunona Schulza i później 
jego bliski przyjaciel. Łączy ich bogactwo aneg-
doty sztuki twórczej, miłość do niej. Równolegle 
z nauką w gimnazjum kończy 3-klasowy oddział 
skrzypiec tutejszej szkoły muzycznej. Studiuje 
grę skrzypcową u prof. Bauera w konserwato-
rium we Lwowie. Później podejmuje pracę peda-
gogiczną w klasie skrzypiec drohobyckiej szkoły 
muzycznej, którą kontynuuje w okresie okupacji 
sowieckiej. Od 1941 r. pracuje w niemieckim Za-

rządzie Spółki Ogrodniczej jako tłumacz. Bruno Schulz, który utrzymywał kontakt z E. Górskim, 
przekazał mu na przechowanie 120 swych rysunków. Ich autor 19.11.1942 r. zostaje zastrzelony 
na ul. Czackiego przez gestapowca1. Emil Górski zbiegł z obozu w ostatnich dniach przed wkrocze-
niem Armii Czerwonej do Drohobycza. 

W 1945 r. Emil Górski wraz z kilkoma nauczycielami muzyki ekspatriują się z Drohobycza, tra-
fiając do Legnicy, gdzie zakładają Miejską Szkołę Muzyczną: fortepian – Stefania Rajewska i Zofia 
Smoluchowska. Po kilku latach dochodzą, też z Drohobycza, Angela i Julian Kliosow (jako koncer-
tujący z powodzeniem pianista, również publicznie), skrzypce – Jan Smoluchowski. Emil  Górski 
pełni funkcję kierownika, a potem dyrektora Szkoły. W r. 1948 organizuje Społeczną Orkiestrę 
Symfoniczną z popularnymi koncertami, której jest dyrygentem. Szkoła zmienia lokum: ul. Polna, 
Kościelna, Kamienna, Roosevelta, Akademia Rycerska. Następuje przyrost uczniów i pierwszych 
absolwentów. W latach 1951–1966 jest dyrektorem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej we 
Wrocławiu. Zapewnia jej wysoki europejski poziom, angażując do współpracy wybitnych peda-
gogów i muzyków. Od 1954 r. równolegle prowadzi pracę dydaktyczną i muzyczną w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej, potem Akademii Muzycznej. Tu w latach 1954–56 pełni funkcję Dzie-
kana Wydziału Instrumentalnego. Publikuje podręczniki do nauki gry na skrzypcach ( i innych 
instrumentach wiolinowych) oraz prace w zeszytach naukowych Akademii Muzycznych we Wro-
cławiu, Poznaniu, Warszawie, a także za granicą. W r. 1964 bierze ślub z Urszulą z d. Nędzałek. 
Córka Ewa ur. w 1966 r. jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Profesor or-
ganizuje krajowe przesłuchania skrzypków  we Wrocławiu. Jednocześnie aktywność swoją godzi 
z działalnością pedagogiczną i koncertową. Zapraszany jest m.in. do Bejrutu i Bonn, na sesje 

1 Wraz z  agresją 1.IX i 17.IX 1939 r. ma miejsce ludobójstwo niemieckie i sowieckie na Polakach, opisane w historii 
i wspomnieniach  rodzin. Po zdradzie jałtańskiej i zagarnięciu Kresów rozpoczyna się „ewakuacja” (wygnanie) Polaków 
na zachód. We wrześniu i październiku 1944 r. następuje wznowienie pracy szkół. Sowieci wprowadzają wykładowe 
języki: rosyjski i ukraiński. NKWD  kontynuuje  rozpoczęte w latach 1939–41 masowe represje wobec patriotycznej mło-
dzieży i inteligencji polskiej (więzienia, łagry Syberii, ponownie ofiary śmiertelne).
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naukowe, wykłady i mistrzowskie kursy do wielu uczelni krajowych i zagranicznych. W r. 1988 
zostaje nominowany na prof. zwycz. sztuk muzycznych. Przy dużym zaangażowaniu się z pełną  
pasją w działalność muzyczną znajduje czas na serdeczne kontakty ze swoimi wychowankami. 
Przekazuje cały zbiór rysunków Brunona Schulza do Muzeum Literatury w Warszawie. Zachowu-
je jeden na pamiątkę dla siebie. Jerzy Ficowski we „Wspomnieniach”, książce o Brunonie Schulzu 
(Wyd. Literackie, 1988 r.), zamieszcza też list Emila Górskiego. Z jego treści wynika, że oprócz ta-
lentów muzycznych, plastycznych (odziedziczonych przez córkę), literackich i organizatorskich 
miał też dobre układy z lutnikami. Pracowity, lubiany dżentelmen, z Bożą iskrą życzliwości dla 
współpracowników, bez eksponowania jej.  Po odejściu Profesora w 1991 r., szkoła od 2004 r. or-
ganizuje doroczny Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”, wyłaniający bardzo 
duże talenty, jak np. Bartłomiej Ciastoń. ZSM organizuje też konkursy pianistyczne.

Okazją do wspomnienia Profesora był jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół  Muzycznych w Legnicy. 
Galowa uroczystość z koncertem odbyła się 27.11.2015 r. w tutejszej Hali OSiR (Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji). Parter wypełniły zespoły uczniów i absolwentów (duże orkiestry smyczkowe, 
instrumentów dętych, perkusja, chóry), zespoły baletowe Legnickiego Centrum Kultury (LCK), 
stoliki dla honorowych gości, sławnych absolwentów Szkoły.Uroczystość prowadziła  dyr. Lucyna 
Huzarska. Amfiteatralna widownia wypełniona była po brzegi rodzinami uczniów i sympatykami 
muzyki. W pierwszej części gali pani Dyrektor powitała gości (przede wszystkim gorąco małżonkę 
Profesora, panią Urszulę), poprzednich dyrektorów Szkoły, też  pierwszych, sędziwych absolwen-
tów oraz Prezesa TPD – Honorowego Członka SPZD Kazimierza Pleśniaka, wręczając im kwiaty. 
Powitała również uczestników, wykonawców i widownię. Wręczyła, w towarzystwie Prezydenta 
Miasta Tadeusza Krzakowskiego, liczne dyplomy, odznaczenia i wyróżnienia osobom zasłużonym 
dla Szkoły. Po uroczystym wykonaniu hymnu państwowego zaczął się oczekiwany, bardzo bogaty, 
piękny koncert przy gorących aplauzach publiczności po każdej części, szczególnie po występach 
absolwentów o światowej sławie. Ze względu na częstotliwość „używania batuty” na koncercie 
można wyróżnić dyrygentów: postawnego Janusza Trepiaka (instrumenty dęte), energicznego 
Aleksandra Piechaczka (zespoły symfoniczne), urodziwą, pełną werwy Ilonę Kamecką (chóry). 
Gościnnie wystąpił  znany Benedykt Ksiądzyna. Przerwy w koncercie wypełniały radosne pokazy 
taneczne dzieci i młodzieży LCK. Wśród nich piękny taniec, z muzyką elektroniczną w tle, z eg-
zotycznymi fragmentami muzyki gospel, splecionymi polskimi i ukraińskimi elementami melodii 
ludowych wykonany przez młodziutką baletnicę, która zdobyła oklaski wszystkich uczestników 
gali i wywołała radość Łesi Paszko, referentki ds. młodzieży drohobyckiego merostwa. Epizod 
ten należy chyba zawdzięczać współpracy ZSM z drohobyckim Liceum Muzycznym im. W. Bar-
wińskiego. Tancerka to uczennica tego LM, kontynuującego tradycje tamtejszej polskiej szkoły 
muzycznej, w której rozpoczynał uprawianie swojej pasji prof. Emil Górski. W przerwach kon-
certu w kuluarach na parterze przy lampce wina gromadzili się w małych grupach widzowie 
i niektórzy goście honorowi na rozmowach i chwalebnych komentarzach na temat uroczystości.

Koncert zakończył występ wszystkich zespołów i solistów. Następnie chór nauczycieli przy 
akompaniamencie zespołów, chórów i perkusji zaśpiewał dwie pieśni dedykowane pani Dyrek-
tor, a młodzież Szkoły wręczyła jej, nauczycielom i pani Urszuli Górskiej kosze kwiatów. Uroczy-
stość zakończyło wspólne odśpiewanie „STO LAT” z pomocą wszystkich instrumentów i chórów 
oraz wspólny radosny taniec nauczycieli  i gości honorowych w rytm „balowego” walca. 

P.S. Barwny epizod dotyczący baletnicy z drohobyckiego Liceum Muzycznego to marzenie Pro-
fesora w drugim lepszym świecie, które się w nim ziszcza, w wirtualnej, zapisanej fantazji autora 
niniejszej relacji.

Źródła:
1. „Sprawozdanie Gimnazjum Państwowego im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu z 1933/34 r.”.
2. Dokumentacja Komisji Historycznej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. 
3. „Wtorek pamięci”  prof. Emila Górskiego. Ryszard Drobaczyński, Akademia Muzyczna. Wro-

cław 1992.
4. Informacje/dokumenty Urszuli Górskiej.
5. „70 lat Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy – Publikacja rocznicowa”. Opracowanie zbioro-

we. Redakcja: Lucyna Huzarska. Agnieszka Szerwińska-Pasiecznik.
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Emil Górski (1917–1991) K72

Wspomnienia o Brunonie Schulzu
Od Redakcji: Szkic pisany w 40. rocznicę śmierci B. Schulza, został jednorazowo opublikowany przez 
Jerzego FICOWSKIEGO: „Bruno Schulz. Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu”,  Wydawnictwo Lite-
rackie  Kraków – Wrocław 1984, 79 s.

Postać Brunona Schulza pojawia się w mojej pamięci ze szczególną wyrazistością – nic w tym 
dziwnego, gdyż niezwykła osobowość tego wielkiego artysty i wspaniałego człowieka wywie-

rała na mnie wielkie wrażenie od pierwszej chwili, gdy z początkiem lat trzydziestych zostałem 
jego uczniem rysunków w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Moje zamiłowanie 
do tego przedmiotu i – jak sam twierdził – zdolności zwróciły zapewne jego uwagę na moją osobę. 
Potem gdy już zdałem maturę, zachęcał mnie do podjęcia studiów w Akademii Sztuk Pięknych, ale 
wielka miłość do muzyki i pasja do gry skrzypcowej skierowały mnie do konserwatorium na dalsze 
studia muzyczne. Mimo że przestałem być uczniem gimnazjalnym, nasze kontaktu nie ustały: Schulz 
zapraszał mnie często do siebie, do swego mieszkania przy Floriańskiej 10, nieraz przychodził do 
mnie do domu, a w letnie wieczory chodziliśmy na długie spacery. Wspaniały dowód prawdziwej 
przyjaźni dał mi Schulz w strasznych latach okupacji, interweniując w mojej sprawie u gestapowca, 
co ówcześnie było aktem niebywałej odwagi – dało mi to możność dalszego przetrwania…

Takiego przyjaciela, takiego człowieka i artysty nigdy się nie zapomina. Dlatego dziś, po tylu la-
tach, gdy przymknę oczy i pomyślę o nim, w wyobraźni ukazuje się jego drobna i szczupła postać 
– widzę jego delikatne ruchy i wymowne gesty rąk o pięknych, białych i smukłych dłoniach, słyszę, 
jak mówi głosem subtelnym i przytłumionym, pięknie i sugestywnie, wolno i starannie dobierając 
słowa… Ale co najmocniej utrwaliło mi się w obrazie tego drogiego mi człowieka, to jego oczy – 
dobre i mądre – niewielkie i błyszczące, głęboko osadzone pod niewysokim, mocno sklepionym 
czołem; te ciemne i przenikliwe oczy odznaczały się taką koncentracją wyrazu, jak gdyby w nich 
skupiała się cała osobowość tego artysty. Siła ich spojrzenia była tak wielka, że gdy patrzył na mnie, 
wydawało mi się, iż przenika mnie do głębi, że czyta nawet moje myśli…

Autoportret swój wykonywał z pasją, w niezliczonej ilości ujęć o różnym wyrazie twarzy. Czy 
były to poszukiwania najbardziej autentycznego wyrazu twarzy i osobowości własnej? Studia swej 
twarzy wykonywał ołówkiem w zwykłym zeszycie szkolnym bez linii, o marnym żółtawym papie-
rze, niekiedy po kilka na jednej stronie. Na kartkach takiego zeszytu wykonywał także inne swe 
niezrównane rysunki; niektóre naklejał ma kartonach bristolu z wyciętą w nich ramką. Na tych ma-
łych, mistrzowskich rysunkach utrwalał zawsze osoby z najbliższego otoczenia: członków rodziny, 
przyjaciół, znajomych – często i siebie samego. Podobieństwo tych osób – zewnętrzne i psycholo-
giczne – było świetnie uchwycone, można je było natychmiast rozpoznać. Podobnie jak w swojej 
twórczości literackiej, tak i w graficznej, nie wymyślał fikcyjnych, nie istniejących postaci czy pejza-
żu: tworzywem była mu realna, przeciętna codzienność. Widział ją wnikliwie i przetwarzał w swej 
wspaniałej wyobraźni w ów niezwykły „Schulzowski” świat, jak gdyby postrzegany – nie wiadomo 
na jawie, czy we śnie – oczami dziecka… Kiedyś w rozmowie ze mną wspomniał, że artyści są prze-
ważnie typami „infantylnymi”, mają coś z dziecka – jego wrażliwość i świeżość spojrzenia na rze-
czywistość przekształconą w świat baśni. 

Niestety – codzienna rzeczywistość, jaka w tym czasie panowała w Drohobyczu, małym pro-
wincjonalnym mieście, była szara i smutna. Znaczna część społeczeństwa pogrążała się w coraz 
większym ubóstwie – zwłaszcza młodzież żyła bez perspektyw. Sam Schulz, chorowity i zmęczony 
monotonną pracą, otoczony chorymi członkami rodziny, zdawał sobie sprawę ze swej marnej egzy-
stencji. To wszystko dręczyło go bardzo, ale nigdy się nie skarżył. Unosiła się nad tym groźba wojny 
i zagłady – Schulz czuł to swoją wrażliwą intuicją artysty. Ten realny świat, który go otaczał, był dla 
niego nie do zniesienia – chciał odeń uciec, ale nie chciał go całkowicie utracić, pragnął ocalić go 
od zagłady i zapomnienia, ale w innej, odmienionej postaci. Dlatego twórczość była dlań nie tylko 
potrzebą artystycznej wypowiedzi – była czymś więcej: ucieczką i ocaleniem.

Ucieczka od rzeczywistości była, moim zdaniem, charakterystyczną cechą osobowości Bruno-
na Schulza. Mogłem się o tym przekonać także w latach okupacji hitlerowskiej, kiedy koszmarna 
rzeczywistość przekroczyła wszelkie granice fantazji ludzkiej – „surrealizm” tych czasów osiągnął 
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takie natężenie, że już sami przestawaliśmy wierzyć, iż 
to, co wokół nas się dzieje, jest naprawdę realne, a nie 
jakimś upiornym snem… Takiej rzeczywistości nie moż-
na już  było przekształcać, było to zresztą bezcelowe 
– ocalenia nie można już  było w tym znaleźć. Schulz 
jednak potrafił nawet wtedy oderwać się od rzeczywi-
stości i stworzyć taki azyl, gdzie można było znaleźć 
schronienie. Była nim Twierdza, potężna i bezpieczna, 
nie do zdobycia przez wroga. Twierdza – wspaniały wy-
twór jego fantazji… Mieliśmy się wszyscy tam schronić: 
Schulz ze swoimi przyjaciółmi; społeczność Twierdzy 
mieli stanowić przede wszystkim artyści; życie tam 
miało być szczęśliwe, harmonijne i piękne. Lubił snuć 
przed nami – gdy tylko było to możliwe – długie opo-
wieści o tej Twierdzy cudownej, opisywał ją dokładnie, 
opracowywał system obrony, omawiał organizację życia 
społecznego, ustalał nawet rozkład dnia, godziny zajęć 
i zabaw; o niczym nie zapominał, nawet o tym, w jakie 
wiktuały mają być zaopatrzone magazyny i spiżarnie, 
wymieniał różne gatunki win. Na skrawkach papieru, 
jakie miał pod ręką, rysował nam plany tej Twierdzy w 
najrozmaitszych wariantach, zmieniał je i udoskonalał, 
szukał najlepszych rozwiązań, by zapewnić jej miesz-
kańcom maksimum bezpieczeństwa i wygody. Opowia-
dając o swej wymarzonej Twierdzy, zapominał o rze-
czywistości, zapalał się i ożywiał, a jego oczy, przygasłe 
od głodu i udręki, nabierały dawnego blasku. Opisy Twierdzy były tak sugestywne i plastycznie 
przekonywające, że słuchając ich zaczynaliśmy jak gdyby wierzyć po trosze w tę piękną fikcję… Kto 
wie, czy autor Sklepów cynamonowych i Sanatorium Pod Klepsydrą – gdyby przeżył okupację – nie 
napisałby nowej, świetnej książki, w której znalazłoby się opowiadanie pt. „Twierdza”?

O tym, jak ciekawie umiał Schulz opowiadać, przekonałem się już dużo wcześniej, kiedy byłem 
jeszcze uczniem gimnazjum. Pamiętam lekcje rysunków, które niekiedy wypełniał Schulz opowia-
daniami o niezwykłej fantazji – np. o podróżach międzyplanetarnych. W czasie snucia opowieści 
– a były to naturalnie improwizacje – rysował na tablicy kredą o różnych barwach wspaniałe ilu-
stracje, które w miarę przebiegu akcji ścierał i rysował nowe. Cóż to były za wspaniałe godziny, 
kiedy byliśmy świadkami twórczego aktu – słuchaliśmy, jak mistrz tworzy słowa, jak dobiera je 
wolno i starannie, by w wyobraźni słuchaczy tworzyć niezwykłe wizje, które prawie równocześnie 
z tokiem opowieści rysował szybko na tablicy. Siedzieliśmy wszyscy tak zafascynowani, że dzwo-
nek szkolny na zakończenie lekcji budził nas jakby z jakiegoś pięknego snu.

Chociaż Schulz był artystą wszechstronnym i wrażliwym, w jego osobowości była jak gdyby pewna 
luka: brak wrażliwości na muzykę. Próbowałem go czasem naprowadzić na temat muzyki, pobudzić 
w tym kierunku, ale bez skutku. Schulz naturalnie doceniał znaczenie muzyki jako sztuki, ale intere-
sował się nią jak gdyby od strony intelektualnej: zachwycał się na przykład esejem Tomasza Manna 
o Ryszardzie Wagnerze, ale na muzykę Wagnera był niewrażliwy i nie słuchał jej. Zwierzał mi się 
kiedyś, że w muzyce słyszy głosy zwierząt i odgłosy przyrody; zamiast skoncentrować się na muzyce, 
pogrążał się we własnych myślach. „Raz nawet – wyznał mi z zawstydzonym uśmiechem dziecka – 
zasnąłem na koncercie i zbudziły mnie dopiero oklaski publiczności”. Mimo to napisał opowiadanie, 
w które wplótł element muzyczny – czytał mi je już w czasie wojny. Była to opowieść o kobiecie 
w ciąży, raczej w urojonej ciąży… Miejscem akcji była scena operowa: kobieta śpiewała o swoim ży-
ciu i równocześnie tekst libretta operowego, splatając swój los z dziejami bohaterki operowej – cza-
sem krzyk rodzącej matki mieszał się z kunsztowną koloraturą primadonny operowej… Rękopis tego 
dziwnego i niezwykle pięknego opowiadania na pewno przepadł – wielka to szkoda, gdyż, jak mi się 
wydaje, było to jedno ze szczytowych osiągnięć literackich Schulza.

Najbardziej lubiłem nasze rozmowy w czasie wspólnych spacerów, na które Schulz mnie zapra-
szał w letnie, pogodne wieczory. Żałuję dziś, że nie robiłem notatek z tych rozmów po powrocie do 
domu, gdyż wszystko, o czym mówił, miało charakter odkrywczy i twórczy: nawet w drobiazgach 
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dostrzegał tyle treści i wyrazu, że w jego interpretacji nabierały nowego i głębokiego sensu… Pa-
miętam jedną wypowiedź Schulza w czasie któregoś z naszych spacerów. Była jasna noc, oświetlona 
blaskiem pełni księżyca – przechodziliśmy obok wielkiego narożnego budynku – była to kilkupię-
trowa kamienica. Na jej wielką, białą ścianę bez okien, przypominającą olbrzymi karton bristolu, 
padał cień wysokiego drzewa, które rosło obok; jego gałęzie, drobne gałązki i listowie utworzyły na 
bladoseledynowym  tle piękny i misterny deseń. Ten olbrzymi obraz, stworzony przez samą naturę, 
miał w sobie równocześnie coś ze scenerii teatralnej… Zafascynowani tym widokiem zatrzymali-
śmy się, a Schulz, wpatrzony, wyszeptał: „ta ściana wygląda jak Nokturn”. To porównanie było tak 
celne i sugestywne, że posłyszałem w wyobraźni ciche dźwięki Nokturnu Chopinowskiego…

Jak już wspomniałem, Schulz dość często zapraszał mnie do siebie. Prowadziliśmy długie roz-
mowy, przeważnie o sztuce – literaturze i malarstwie. Często sięgał do szafy bibliotecznej po jakąś 
książkę: były to czasem wiersze Rilkego – bardzo lubił i cenił tego poetę. Chętnie czytał mi te po-
ezje w oryginale niemieckim, dorzucając swoje uwagi i komentarze. Podziwiał twórczość Tomasza 
Manna, zachwycał się jego Czarodziejską górą; zapewne  reminiscencje z tej lektury przeniknęły 
do Sanatorium Pod Klepsydrą. Podobała mu się bardzo twórczość Franza Kafki… Do dziś uchodzi  
za tłumacza jego Procesu, nazwisko jego figuruje na polskim przekładzie tej książki. Faktycznie 
tłumaczenia tego dokonała przyjaciółka Schulza. Zastałem kiedyś Schulza nad maszynopisem tego 
przekładu. Obserwowałem, jak szybko i niezawodnie pewne słowa skreślał, inne dopisywał, coś 
zmieniał, przerabiał – stronice pokrywały się siateczką drobnego i pięknego pisma. Z twórczo-
ści ówczesnej polskiej „awangardy” bardzo mu się podobała Ferdydurke Gombrowicza; wykonał 
zresztą rysunek na okładkę tej książki. Interesował się bardzo teorią Freuda, studiował jego dzieła, 
a Wstęp do psychoanalizy cenił  nie tylko jako dzieło naukowe, ale też za piękną, przejrzystą formę.

Czasem czytał mi swe manuskrypty – „zapiski”, jak je nazywał – albowiem przyszły pisarz trakto-
wał jeszcze w owym czasie swoją twórczość literacką jako rozrywkę, czy też – jako wprawki. Były 
to pierwsze fragmenty Sklepów cynamonowych, które później okazały się chyba ku jego własnemu 
zaskoczeniu – rewelacją literacką. Już wtedy gdy po raz pierwszy czytał mi swoje rękopisy, oczaro-
wała mnie od razu niezwykła oryginalność tej twórczości, jej atmosfera, polot wyobraźni, piękno 
i bogactwo języka… Słuchał moich słów zachwytu, które – jak sam przyznawał – zachęcały go do 
pisania. Było mu to potrzebne, Schulz bowiem był człowiekiem nieśmiałym, delikatnym i skrom-
nym, może nawet zbyt skromnym, aż do kompleksów… Mój spontaniczny i szczery podziw dla jego 
pisarstwa, które uprawiał wtedy jeszcze jak gdyby pokątnie, zachęcał go do pisania, dodawał mu 
tak bardzo potrzebnej twórcy – odwagi i wiary w siebie. Nie bez wahań  i oporów zdecydował się 
wreszcie przekazać do oceny swoje utwory Zofii Nałkowskiej, która była dlań wielkim autoryte-
tem. Pamiętam jego radość, gdy spotkał się ze strony pisarki z niezwykle pochlebną opinią. To 
przede wszystkim Zofii Nałkowskiej, jej znawstwu i szlachetności, zawdzięczał, że Sklepy cyna-
monowe ukazały się wkrótce w wydaniu książkowym. Debiut był równocześnie początkiem jego 
sławy i kariery literackiej, a miał Schulz wtedy prawie czterdzieści dwa lata… Obok Gombrowicza 
został uznany przez część krytyki literackiej za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli pol-
skiej współczesnej prozy. To nagłe uznanie zapewne dodało mu zaufania do siebie samego, ale jako 
człowiek pozostał, jak dawniej, ujmująco skromny, dla każdego przystępny i przychylny… Kiedyś 
zauważyłem na jego biurku leżącą wśród papierów fotografię Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
Kiedy bezwiednie przeczytałem na niej dedykację: „mojemu genialnemu Przyjacielowi Brunonowi  
Schulzowi” – był bardzo zażenowany. O przyjaźni tych dwu wybitnych artystów świadczył także 
duży portret Schulza, wiszący na ścianie w jego gabinecie, wykonany pastelami przez Witkiewicza. 
Schulz był przedstawiony na nim w stroju pierrota, ze spiczastą, wysoką czapką na głowie i dużą 
kryzą wokół szyi. Z portretu patrzyły niezwykłe oczy Schulza, a jego twarz – tak, to była najpraw-
dziwsza twarz Schulza. Całość stanowiła wspaniałą syntezę jego osobowości.

Po wybuchu II wojny światowej do Drohobycza wkroczyła Armia Czerwona i miasto nasze zna-
lazło się po stronie radzieckiej. Specyficzna twórczość Schulza nie miała w tym czasie i w sytuacji 
ogólnej racji bytu. Pisał jeszcze wtedy opowiadanie, w którym starał się zapewne zbliżyć tematyką 
do aktualnych wymogów… Cóż z tego – nie mógł być na zawołanie kimś innym, jako artysta mógł być 
jedynie wierny sobie… Czytał mi nawet takie opowiadanie na „siłę” dopasowane do tych czasów: 
była to opowieść – zdaje się – o terminatorze szewskim. Czuło się w niej jeszcze lwi pazur pisarza 
przede wszystkim w warstwie językowej, stylistycznej, ale rzecz wydała mi się słaba, napisana bez 
wewnętrznej zgody i potrzeby. Schulz posłał ją do jakiegoś pisma. Nie została przyjęta do druku… 
Był tym bardzo załamany. Ale na życie trzeba było zarabiać, malował więc wielkie obrazy olejne 
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na zamówienie instytucji, o tematyce zupełnie mu obcej. Uczył w szkole. Znając Schulza, sądzę, że 
tworzył dalej, był zbyt wielkim artystą, by mogła ustać potrzeba wypowiadania się w sztuce. Byłem 
wtedy jako skrzypek bardzo zajęty i miałem poważne zmartwienia, rzadko więc spotykałem się 
z Schulzem i nie miałem okazji mówić z nim – jak dawniej – na temat jego twórczości. 

Gdy po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wkroczyła do Drohobycza armia hitlerowska, za-
częły się straszne lata okupacji. Społeczeństwo żydowskie starało się chronić Schulza jako wybitną 
jednostkę i stworzyć mu warunki nieco znośniejsze. Zaopiekował się nim kierownik robót, dro-
hobyczanin, inżynier Backenroth, chcąc go uwolnić od ciężkiej, ponad jego siły pracy w okropnych 
niewolniczych warunkach. Backenrothowi udało się zachęcić szefa z ramienia gestapo, Haupt-
scharführera Feliksa Landaua, by ten zatrudnił u siebie Schulza jako „malarza nadwornego”. Tak 
więc Schulz przystąpił do malowania m. in. olejnego portretu tego gestapowca. W czasie seansów 
malarskich Landau sporo mówił o sobie, chełpił się swoją karierą polityczną, a nawet - znajomością 
z samym Hitlerem. Portretowany miał pewne względy dla Schulza, co widzieli inni gestapowcy. 
Było to bardzo niebezpieczne. Wspominam o tym, gdyż ma to pewien związek z tragiczną śmiercią  
pisarza. – Następnym zleceniem było namalowanie „fresków” w dziecinnym pokoju kilkuletnie-
go synka Landaua, w mieszkaniu zajętym przez gestapowca. Schulz wziął mnie wtedy do pomocy 
i dzięki temu – w tych niezwykłych okolicznościach – mogłem poznać bezpośrednio jego malarski 
warsztat, który stanowił chyba słabszą stronę twórczości plastyczne  Schulza. Malowaliśmy sceny 
z bajek – Schulz szkicował całość kompozycji, ja malowałem później pewne detale. I tu Schulz pozo-
stał wierny swojej zasadzie twórczej: na malowidłach ściennych w mieszkaniu gestapowca, w fan-
tastycznej scenerii baśniowej – postacie królów, rycerzy, giermków miały całkiem „niearyjskie” 
rysy twarzy osób, wśród których Schulz obracał się w tym czasie. Podobieństwo, uchwycone przez 
Schulza z pamięci, ich wychudzonych i znękanych twarzy było nadzwyczajne i oto ci nieszczęśliwi 
ludzie – przeniesieni wyobraźnią Schulza ze świata tragicznej rzeczywistości – znaleźli się na tych 
malowidłach w blasku bogactwa i przepychu: jako królowie na tronie w sobolowych futrach, ze 
złotymi koronami na głowie, na pięknych białych koniach jako rycerze w zbroi, z mieczami w dło-
niach, otoczeni giermkami, siedzieli jako możni panowie w złoconych karocach…

Kiedy zaczęły się grabieże mieszkań żydowskich, Schulz przyniósł mi tekę ze swoimi rysunkami. 
„Daję panu te rysunki na pamiątkę – powiedział wtedy. – Może pan je potrafi ocalić… jeśli pan prze-
żyje tę wojnę, proszę je sprzedać – i tu dodał z uśmiechem – gdyby miały jakąś wartość – i proszę 
sobie za to kupić jakieś dobre skrzypce…”. Przez dłuższy czas nie widywaliśmy się, coraz trudniej 
było poruszać się po mieście; Schulz pracował wtedy przy sortowaniu książek z bibliotek zagra-
bionych przez hitlerowców, a ja pracowałem w innym miejscu, w biurze technicznym jako rysow-
nik i grafik. Pewnego przedpołudnia, a był to czwartek, 19 listopada 1942 roku, Schulz zjawił się 
u mnie w pracy. Wyglądał bardzo źle – twarz miał chudą i sczerniałą – oczy zapadnięte, już bez 
blasku, wyrażały niepokój. Był bardzo zdenerwowany. Przyszedł się ze mną pożegnać, gdyż dostał 
z AK aryjską kennkartę i ma pojechać pociągiem do Warszawy. – „Boję się, że mnie rozpoznają i na 
jakiejś małej stacyjce wywloką z pociągu i zastrzelą w najbliższym lesie…” – i dodał ze smutkiem: 
„słyszałem o tym, to się często zdarza…”. Wychodząc, powiedział mi, że musi jeszcze  wstąpić do 
Judenratu po trochę chleba na drogę. Widzę jeszcze dziś – jak na filmie – tę ostatnią scenę poże-
gnania: widzę małą, jeszcze bardziej wychudzoną sylwetkę Schulza, jak wolnym krokiem, pełen 
niepokoju i najgorszych przeczuć, odchodzi… widzę też siebie, skamieniałego z bólu – czułem, że 
mojego drogiego Przyjaciela już nigdy nie zobaczę. 

Wiadomość o jego śmierci doszła do mnie bardzo szybko, może w godzinę po naszym pożegnaniu. 
Akurat w tym dniu, w ów feralny „czarny czwartek”, gestapowcy rozjuszeni tym, że jakiś Żyd, bro-
niąc się, zadrasnął któregoś z nich – wpadli do getta rozpoczęli bezładną strzelaninę do każdego, 
kto im się nawinął. Gestapowiec o nazwisku Günther dopadł Schulza zmierzającego do Judenratu. 
Znał go jako pracownika zatrudnionego u Hauptscharführera Feliksa Landaua, swego antagonisty. 
Oto nadarzyła się okazja do zemsty. SS-man krzyknął do Schulza: „Dreh dich um!” – „Odwróć się!” – 
i strzelił mu w tył głowy. Później chwalił się cynicznie przed Landauem, mówiąc drwiąco: „Ich habe 
deinen Freund erschossen!” – „Zastrzeliłem twojego przyjaciela”.

Po śmierci Schulza wkleiliśmy do ofiarowanej mi przez niego teki z rysunkami ręcznie wykonaną 
klepsydrę z pamiętną, tragiczną datą. I ja czułem, że mi się ziemia pali pod stopami, że już najwyż-
szy czas, by ratować się ucieczką. Postanowiłem przedtem oddać rysunki Schulza komuś godnemu 
zaufania na przechowanie. Zajął się tym inż. Backenroth, gdyż miał on względną swobodę porusza-
nia się po mieście. Rysunki te przekazał znanemu w naszym mieście i powszechnie szanowanemu 
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lekarzowi dentyście, doktorowi Baranowskiemu. Po wojnie – na prośbę Backenrotha – dr Bara-
nowski oddał mi tekę jako moją własność. Ocalenie rysunków było dla mnie osobiście – i chyba też 
dla kultury polskiej – wielkim szczęściem. Pragnąłem je zatrzymać jako niezwykle cenną dla mnie 
pamiątkę po Przyjacielu. Zamierzałem udostępniać je przez urządzanie wystaw w różnych mia-
stach Polski w połączeniu z prelekcjami o twórczości Schulza. Byłem nawet w tej sprawie u prof. 
Pronaszki z prośbą o poradę. Po obejrzeniu rysunków zaaprobował moje zamiary. Nie zrealizo-
wałem ich jednak zajęty sprawami naszej odradzającej się po wojnie wiolinistyki; doszedłem do 
wniosku, że nie będę mógł zająć się należycie organizowaniem wystaw ani skutecznie dopilnować 
rysunków w czasie ekspozycji.  Wiadomość o tym, że jestem w posiadaniu dużego zbioru rysunków 
Schulza, rozeszła się bardzo szybko. Różni ludzie namawiali mnie, bym je im sprzedał, proponowali 
wysokie ceny, zwłaszcza ci, którzy – jak się domyślałem – zamierzali je wywieźć za granicę… Nigdy 
bym się na to nie zgodził. Miałem przekonanie, że twórczość naszego wielkiego artysty powinna 
zostać w Polsce. Tak też się stało: teka z rysunkami – w ilości około 120 sztuk – znalazła się w koń-
cu w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Jerzy Ficowski przekonał mnie, że 
najwłaściwszym miejscem będzie właśnie to muzeum, i skomunikował mnie z jego ówczesnym dy-
rektorem, Adamem Mauersbergerem, wielkim entuzjastą twórczości Schulza. Zatrzymałem sobie 
tylko jeden rysunek na pamiątkę i piękną fotografię mego wielkiego Przyjaciela, którą mi kiedyś 
podarował.

  
Bruno Schulz pochowany został, jak i inne ofiary bestialstwa hitlerowskiego w tym feralnym dniu 

19 listopada 1942 roku, w bezimiennej mogile. Nie ma grobu, na którym mógłbym złożyć kwiaty 
w tę smutną, czterdziestoletnią już, rocznicę. Niech je więc zastąpią te o Nim wspomnienia. 

(1982)


Beata Obertyńska1 (1898-1980) K24

Tajga
Tajga… Wilgocią obrzękły mech
I krzaki uklękłe w moczarze…
Nie wiem, za jaką winę i grzech
Bóg im tu rosnąć każe…
Nie wiem, pod wagą jakich win
ci ludzie zmięci i szarzy
znad smugi świeżo kładzionych szyn
nie wznoszą ziemistych twarzy…
Tuż obok, wbity w mokry chaszcz,
ogieniek rudo pełga…
…Gdzieniegdzie jeszcze wojskowy płaszcz
i czapka. Już bez orzełka.

Dym mija gnaty chudych pni
i brzózki podkurza nagie…
…Dźwięczące – mętne – chciwe krwi
komary idą od bagien.
Trudno tu poznać: noc czy dzień
pełznie przez grząski moczar…
Noc się tu teraz nie wtacza w cień,
dniom za to czarno w oczach.
Tajga… Jak w bagnie gnijący trup.
Głusza na wieki wieków.
Otchłań, gdzie zda się – nawet Bóg –
zapomniał o człowieku.

a1

1 Była córką Maryli z Młodnickich Wolskiej (poetki młodopolskiej, córki Wandy Monne – rzeźbiarki – narzeczonej Artura 
Grottgera) i przedsiębiorcy naftowego inż. Wacława Wolskiego, żoną ziemianina Józefa Obertyńskiego. Dzieciństwo i mło-
dość spędziła w rodzinnej willi „Zaświecie” we Lwowie. Studiowała w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. W latach 
1933–1937 występowała na scenach teatrów lwowskich. Po agresji ZSRR na Polskę , w czasie okupacji sowieckiej Lwowa, 
została aresztowana przez NKWD. Była więziona kolejno we Lwowie, Kijowie, Odessie, Charkowie, Starobielsku, wreszcie 
zesłana do łagru Loch-Workuta. W 1942 r. ewakuowała się wraz z Armią Andersa do Iranu, przeszła cały szlak bojowy 
Armii Polskiej: Iran, Palestyna, Egipt i Włochy. Otrzymała wiele nagród literackich.  Zmarła w Londynie.
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Stanisława Jarmakowicz – Bolesławiec1 K36

Darowane
Od Redakcji: Opowiadanie znajduje się w zbiorze „Ziarna przeszłości” GS Media, Wrocław 2015, 59 s. 
Każdy tekst  kończy się wierszem, który w ogrodzie wspomnień staje się kwiatem ziarna przeszłości.

Wszystko co nas spotyka jest darem i tajemnicą. Darem było urodzić się w Drohobyczu. Jednak nie 
dane było dziecku wzrastać w tym mieście. Zna go tylko z wieczornych opowiadań rodziców, z ich 

zachwytów lub z niektórych książek. Drohobycz upamiętnia Józef Szczypka w książce „Wejście w Labi-
rynt”, gdy opisuje pobyt w Drohobyczu Stanisława Wyspiańskiego, który szkicami utrwalał przeszłość dla 
przyszłości. Pisze tak: ukazał się Jego oczom „las naftowych szybów. Cerkwie”. Autor zastanawia się co 
myślał Wyspiański – „patrząc jak w barokowej cerkwi Świętej Trójcy z jasnoniebieskiego sufitu spływa-
ło światło na ikonostas, szarząc jego złocistości i jak smugi blasku nadawały wizerunkom ciepłe pozory 
życia.” Był na pewno oszołomiony, bo rodzice do ostatnich dni życia nie zatracili podziwu dla tego miasta.

Wspominali – „kościół parafialny fundowany przez Władysława Jagiełłę. To najstarsza – obok kate-
dry lwowskiej – świątynia tego regionu. Gotyk, portret królewski pod chórem, wartościowy szesnasto-
wieczny nagrobek szlachcianki Ramułtowej. Dzwonnica przy kościele, dookoła drzewa, ławki, rodzaj 
plant”. Takie właśnie notatki i szkice przywiózł do Krakowa młody Wyspiański. Rodzice opowiadali, że 
kościołów i cerkwi było kilka.

Wydarzenie, które opiszę powtarzane było  w szczególnych okolicznościach. Słyszałam je może jakieś trzy 
razy, dotyczyło dziecka, które miało niecałe dwa lata. Jak to zwykle w życiu bywa rzeczy niby zwykłe wymy-
kają się spod naszej kontroli. Tak było i tym razem. Dziecko bawiło się spokojnie do chwili, gdy podbiegło 
do matki i wskazało na buzię. To był  właśnie ten szczęśliwy moment, bo dziecko potrafiło wskazać, gdzie 
coś mu dolega, a matka mogła przeanalizować i pośpieszyć z ratunkiem. Wszyscy domyślili się, że dziecko 
musiało coś połknąć, ale co? Było tajemnicą. W pierwszym odruchu podano dziecku jedzenie żeby to „coś” 
przesunąć z przełyku, nie pomogło. Dziecko najwyraźniej z każdą minutą było coraz bardziej niespokojne. 
Matka chwyciła dziewczynkę na ręce i pobiegła do szpitala. Była wojna. Z trwogą w sercu czekały czy ktoś 
zechce się zająć dzieckiem. Znaleźli się lekarze: dr Zofia Czeżowska [Czyżewska], oraz dr Zbigniew Nowa-
kowski. Oboje po wojnie pracowali ze studentami na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po prześwietle-
niu wiedzieli, że pieniążek – pięć groszy utknęło w tchawicy i grozi uduszeniem. Na oczach matki toczyła 
się walka o życie jej dziecka. Lekarzom ze zmęczenia i przejęcia dosłownie ręce opadały. Za każdym razem 
okazywało się, że zgłębniki były za krótkie. Brakowało odpowiednich narzędzi. „Szkoda takie piękne dziec-
ko” – współczuli matce. Po kolejnych bezowocnych próbach postanowili, że dadzą odpocząć sobie i dziecku. 
Była to błogosławiona chwila. W instrumentarium wyszukali zgłębnik, który miał być dosłownie ostatnią  
„deską ratunku”. Zastosowali go i oboje wykrzyknęli: „Udało się”!!!” Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, a dziecko 
dzięki ich cierpliwej determinacji zawdzięcza życie. Życie jest cudownym darem, które pozwala człowiekowi 
urzeczywistniać marzenia, poznawać otoczenie, doskonalić się i sięgać w przyszłość, a nawet w wieczność.

Dziękuję życie za to co niesiesz
Za wiosnę, lato, jesień.
Za srogą zimę Boże
Za to, co drugi człowiek
Dać może.

Za ptaszka, który przy oknie usiadł
Patrzy ciekawie, nie rusza się.
Za szron i w śniegu drzewa

Za to, że w mojej duszy
Wciąż śpiewa.

Za każdy krok spostrzeżenia
Ciche i głośne marzenia
Życia, które nie jest obok
Porywa, zachwyca,
Wzbogaca sobą.

a1

1 Stanisława Jarmakowicz z d. Milan urodziła się w Drohobyczu. Jest absolwentką matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Wydała tomiki poetyckie: Rytm serca (2006), Zatrzymać chwilę (2007), Kolory życia (2008), Podobni ptakom (2009), Dotyk czasu 
(2011), Głębia ciszy (2013), Porywy wiatru (2014), Wiersze wybrane (2014). Za wiersze otrzymywała liczne nagrody i wyróżnienia 
w konkursach. Publikowała je w licznych almanachach. W 2011 r. została uhonorowana nagrodą Niemieckiego Związku Pisarzy we 
Frankfurcie za utwór Zerbrochener Krug. Należy do klubów literackich: W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, Jeleniogórskiego Klubu Lite-
rackiego oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich. Oprócz poezji zajmuje się malarstwem. Namalowała przeszło 200 obrazów. (Red).
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Szewach Weiss – Izrael K64

Kuchnia mojej Mamy
Od Redakcji: W Archiwum Komisji Historycznej znaleziony został tekst borysławianina (Do Rzeczy)  
bez bliższych danych bibliograficznych, który redakcja postanowiła udostępnić naszym Czytelnikom.

Kuchnia mojej Mamy śp. Gieni Weiss, była podobna do kuchni mojej babci Minci, mojej babci Szejwy, 
a także kuchni moich cioć i wujów. Prawdopodobnie była taka jak kuchnie w innych żydowskich 

rodzinach. W latach 30. większość Żydów żyjących na polskich ziemiach była bardzo religijna i prze-
strzegała tradycji żydowskiej. 364 dni w roku jedliśmy, a w Jom Kippur pościliśmy. Jedzenie w naszym 
domu było koszerne. Wspomnienia mojego dzieciństwa to ludzie, którzy mnie otaczali, obrazy tamtych 
czasów oraz smaki i zapachy. Właśnie zapachy i smaki domowych potraw pamiętam tak, jakbym czuł je 
wczoraj. Doskonale pamiętam też skromną kuchenkę w naszym drewnianym domku na Dolnej Wolan-
ce w Borysławiu. Do dziś w myślach spoglądam w oczy moich dziadków, cioć, rodziców, siostry i brata. 
Wspominam ich ze smutkiem i wzruszeniem, bo większość ich zginęła w czasie zagłady.

Jedną z potraw mojego dzieciństwa jest czulent1. W naszym domu gotowało się go przez dwa – trzy 
dni. Do jego zrobienia potrzebne były: jajka, mięso, fasola, groch  i wiele innych składników. U Żydów nie 
wyrzuca się jedzenia, dlatego w garnku, w którym przygotowywano czulent, przez kilka dni gromadzono 
różne składniki. Ponieważ w czasie szabatu nie wolno gotować na ogniu, czulent gotowano wcześniej, 
a potem wynoszono do kuchni należących do gminy, gdzie w specjalnych piecach podgrzewał się na 
sobotni obiad. To był cały festiwal gastronomiczny. Nieraz na czulent zapraszano sąsiadów niebędących 
Żydami, co było oznaką bliskiej przyjaźni. Taki obiad to była cała ceremonia, trwająca kilka godzin.

Tradycyjnie przyrządzany czulent jest mocno związany z historią żydowskiej kuchni. W najlepszych re-
stauracjach na całym świecie podaje się go dziś jako prawdziwy rarytas. Z domowych  potraw pamiętam 
jeszcze ruskie pierogi, świeży rosół, domowe makarony… W naszej kuchni królowała również kapusta. 
Wciąż czuję smak grubych kromek świeżego chleba z masłem i ze śmietaną. Moja rodzina była właścicie-
lem sklepu spożywczego, więc mieliśmy stały dostęp do świeżych produktów. Zawsze z przyjemnością 
zjadam posiłki przypominające te przyrządzane w moim domu i szukam restauracji, w których je serwu-
ją. Chociaż nie zawsze jest to łatwe. Na przykład do rosołu moja Mama dodawała ogromne ziarna fasoli.

Co się piło? Herbatę z samowara, który stał w saloniku, pamiętam też kakao i soki, choć nie przypo-
mnę  sobie już, jakie to były soki. Nie pamiętam też, abyśmy pili kawę. Najpopularniejszym napojem 
była jednak „Naftusia” – woda mineralna o zapachu nafty. Borysław był wówczas zagłębiem przemysłu 
naftowego, największym w Polsce i na zachodniej Ukrainie, a jednocześnie jednym z największych na 
świecie. „Naftusia” mi nie smakowała, podobnie jak tran. Jednak moja Mamusia potrafiła nas przekonać 
do ich picia. Nakazy Matki były dla nas święte. Ja, moja siostra Mila i mój brat Lonek byliśmy bardzo 
zdyscyplinowani.

Na początku 2001 r. przyjechałem do Polski jako ambasador. Wróciłem tu na służbę dyplomatyczną, 
ale tak naprawdę wróciłem do polskich chmur; krajobrazów, zapachów i do mojego straconego dzieciń-
stwa! A ważną częścią tego dzieciństwa jest kuchnia mojej Mamy. W dalszym ciągu odwiedzam Polskę, 
już jako profesor – gość Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także 
podczas konferencji. Jakiego jedzenia szukam w Polsce? Jakich zapachów? Odpowiedź jest oczywista. 
Szukam w miastach  oraz miasteczkach – i na szczęście znajduję – kuchni mojej ukochanej Mamusi.

W Izraelu żyją Żydzi z 98 krajów. Każdy przywiózł tu swoje naleciałości gastronomiczne. Kuchnia izra-
elska ma w sobie np. dużo elementów blisko-wschodnich, a w ostatnich latach popularność zdobywa 
kuchnia polsko-żydowska. Turyści przyjeżdżający do izraelskich miast mogą spróbować każdej z nich. 
Zderzenie tych kultur to piękna część naszego folkloru.                                                                                          

1 Czulent (jid. czolnt) – tradycyjna potrawa kuchni żydowskiej. Czulent to bardzo wolno gotowany (duszony) gulasz, 
przyrządzany z koszernego mięsa, z fasolą (często ciecierzycą), cebulą, kaszą jęczmienną lub jaglaną. Czasami w jego 
skład wchodzą także jajka na twardo, knedle. Spożywany w szabat. W związku z tym, że w szabat nie wolno gotować na 
ogniu, czulent przygotowuje się przed jego rozpoczęciem, a następnie pozostawia w rozgrzanym piecu, aby dogotował się 
przez noc i był gotowy na sobotni obiad. Dawniej, w małych miejscowościach noszono przygotowany czulent do miejsco-
wej piekarni, aby udusił się w powoli stygnącym piecu chlebowym. Specjalne miejsce w piecu, służące do przechowywa-
nia ciepłych potraw, nazywa się szabaśnikiem (Red.).
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Jan Onaczyszyn (1921–2006) K49

Miód i złoto Kaukazu
Od Redakcji: Autor urodził się w Borysławiu 21.12.1921 r., do gimnazjum im. Króla Władysława Ja-
giełły uczęszczał w Drohobyczu. Aresztowany przez NKWD 24.04.1940 r. skazany został  na 10 lat „kar-
no-poprawczego obozu” i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Osadzony na dalekiej Północy, został 
zwolniony po prawie dwuletniej tułaczce po więzieniach i obozach  na mocy „amnestii Sikorskiego”. 
Skierowany został do rejonu Baszkeczeti w Gruzji, skąd w połowie 1943 r. dostał się do Armii Kościusz-
kowskiej. Za „zbyt patriotyczną postawę” trafił do więzienia w Żytomierzu i do łagru za Kołem Polarnym. 
Prezentowany tekst to obszerne fragmenty wspomnień pobytu na Kaukazie.  Po ośmiu latach i trzech 
miesiącach całej epopei więzień, obozów, etapów, śledztw i wyroków , 21.06.1948 r. Autor wrócił do swo-
jej rodziny. W 2001 r. napisał obszerne, bardzo ciekawe wspomnienia, (207 s.): „Wróciłem w niedzielę 
rano”. Część 1 „Wczesne dzieciństwo” ukazała się w „Ziemi Drohobyckiej” Nr 17–18, (2004), ss. 28–49. 
Część 2 „Początek więziennej odysei” znalazła się w kolejnym numerze „Ziemi Drohobyckiej” Nr 19–20 
(2007), ss. 28–53. Poniższy tekst jest fragmentem wspomnień z rozdziału V „Niełatwe życie poszukiwa-
cza złota”. Poprzedni fragment „Złoto Kaukazu” ukazał się w Biuletynie SPZD nr 15 (2014) ss. 31–34.

…Wyruszyłem wczesnym rankiem, nie żegnając się z nikim. Miałem do przebycia daleką dro-
gę: najpierw do Cweli Dumanisi, stamtąd do Baszkeczeti, a dalej do sowchozu Armutło. 

Jak później obliczyłem, było to około 20 km, a niosłem dość duży bagaż. Miałem w nim cały swój ma-
jątek – przede wszystkim domowej roboty śpiwór, który rodzice przekazali mi jeszcze do więzienia 
w Drohobyczu. Wdrapałem się na wysokie urwisko i brzegiem wioski, idąc równiną, na której pasły 
się stada owiec, doszedłem do Baszkeczeti. Odpocząłem tu na „bazarze”, zjadłem dwa podpłomyki 
z mlekiem, wypytałem o drogę i ruszyłem dalej. Droga wąziutka, taka dla arb, wiodła serpentynami 
na następny płaskowyż. Na górze pastuch pokazał mi kierunek na sowchoz. Ścieżka prowadziła przez 
równinę zarosłą dość gęsto trawą, z której wystawały popielato-czarne głazy bazaltowe o zaokrąglo-
nych, wygładzonych brzegach.

Był już późny wieczór, kiedy zobaczyłem budynki kryte czerwonymi dachami, otoczone drzewami. 
Podszedłem do szeroko płynącej górskiej rzeczki. Stałem obok kładki zrobionej z bali, do których 
na słupkach przymocowana była jednostronna poręcz. Po lewej stronie znajdowała się wioska, a po 
prawej, już za rzeką, zabudowania sowchozu. W ogóle nazwa Armutło była zruszczoną formą azer-
skiego Armutły, co można przetłumaczyć jako Gruszkowo. Poszedłem kładką, zapytałem któregoś 
z pracowników, sądząc po zewnętrznym wyglądzie – Azera, gdzie tu jest magazyn. Pokazał  mi stojącą 
niedaleko budowlę. Wszedłem przez szeroko otwarte drzwi. Gdzieś za stołem w głębi siedział Genek.

Zaprowadził mnie do kwatery, którą zajmował z Józkiem. – A gdzie Zygmunt? – zapytałem. – On 
ma  taki malutki pokoik przy pomieszczeniu sanitarnym. Musisz wiedzieć, że Zygmunt został teraz 
takim sanitariuszem weterynaryjnym. Nazywa się to „wet-pom”. – Przecież on nie ma zielonego po-
jęcia o zwierzętach! – zdziwienie moje nie miało granic. – Ba! -  dodał Józek. – Na początku nie umiał  
rozróżnić byka od krowy. Była to zdumiewająca nowość: dawny elektryk z rafinerii „Polmin” udaje 
weterynarza! Znałem go jako niesamowitego blagiera, ale to było coś nadzwyczajnego!1 – A jak wam 
leci? Okazało się, że Józek jest brygadzistą w stadninie koni. Była to jedna z głównych produkcji tej 
fermy. Bo trzeba wiedzieć, że dyrekcja sowchozu mieściła się  w innej, większej wiosce, odległej od 
Armutło. Gdzieś dalej była jeszcze jedna ferma podległa tej dyrekcji. Józek znał się na koniach i, co 
najważniejsze, nie bał się ich. To, że był dość ograniczony, nie było widoczne na tle tego personelu, 
który mu podlegał. Byli to sami Azerowie, w czapach baranich noszonych przez cały rok, nieznający 
rosyjskiego ni w ząb.

A jak tobie leci, Genek? Bardzo dobrze! – Była to prawda. Genek stał się prawą ręką kierownika 
fermy, tęgiego, niewysokiego Gruzina. Żadne kanty kierownika nie byłyby możliwe bez magazynie-
ra, a więc kierownik musiał mieć zaufaną w nim osobę. Gienek robił dużo tajemniczych interesów, 

1 Wszystko wskazuje, że Autor wspomina swego więziennego kolegę na trasie Drohobycz – Sambor – Charków – Kotłas, 
notowanego jako „mieszkaniec Borysławia, Zygmunt Olszewski, lat 46 (ur. w 1895 r.), elektromonter, pracownik  Polminu, 
nagrodzony w 1939 r. za długoletnią pracę, aresztowany przez NKWD 5.06.1940 r. wywieziony do Rosji 10.07.1941 r.” Po 
wojnie pracował jako weterynarz na Dolnym Śląsku (Karpacz, Milicz) (Red.).



76

Biuletyn SPZD nr 21 (2017) WSPOMNIENIA

był totumfackim kierownika, bywał u niego w domu – pięknej wilii położonej w środku zabudowy 
sowchozu. Co do mnie – dowiedziałem się – przewidziano mnie do pomocy pszczelarzowi. Innym 
działem sowchozu była doskonale urządzona pasieka, licząca około 140 pni. Ule były typu zachod-
niego, z wyjmowanymi ramkami, a na każdy ul przewidziano nadstawki. W ogóle cały sprzęt, fermy, 
zabudowa, rozplanowanie – były pozostałością po niemieckich właścicielach. Zostawili oni wszystko, 
gdy likwidowano NEP2, tzn. w późnych latach dwudziestych. Całość jednak ich gospodarki musiała 
imponować. W obrębie fermy istniał sad, a także obok wspomnianej hodowli koni – hodowla bydła. 
Idąc dalej, wzdłuż  rzeczki, na końcu zabudowań fermy widziało się sporą elektrownię wodną. Rzecz-
ka przegrodzona była jazem żelbetowym, a w elektrowni znajdowały się dwie turbiny poruszane 
dolnym strumieniem wody. Cała ferma dzięki temu miała elektryczność. Prąd przesyłano też gdzieś  
dalej. Mieszkałem z Józkiem i Genkiem. Było to na pierwszym piętrze małego budyneczku, który stał 
wprost  przy opisanej już kładce i bardzo blisko rzeki. 

Na parterze budynku znajdowało się zamknięte pomieszczenie, jak się później dowiedziałem, mle-
czarni. Zacząłem pracę w pasiece pod kierunkiem starego pszczelarza, który z nieznanych mi powo-
dów miał odejść. Do pasieki, obok uli  należało pomieszczenie biurowe oraz spory magazyn. W tym 
ostatnim mieściły się rezerwowe ule, ramki bez wosku, nadstawki, specjalne malutkie ule, wirówka 
do oddzielania miodu z ramek, a także rozmaity osobisty sprzęt pszczelarski. Ciekawiła mnie ta pra-
ca i uczyłem się jej nie tylko praktycznie, ale studiując grubą książkę, „Pszczełowodstwo”, będącą 
w wyposażeniu pasieki. Nowy, oszałamiający świat niezwykłych istot, jakimi są pszczoły! Było dużo 
pracy. Otwieranie uli, usuwanie zbędnego wosku ponad ramkami, obserwacja zachowania roju itd. 
Z dyrekcji sowchozu dostawaliśmy różne zadania: a to założenie kontrolnego ula, który należało usta-
wić na dużej towarowej wadze. Codziennie rano musiałem tę wagę wytarować na zero, a wieczorem, 
po zachodzie słońca odczytać przyrost wagi. Tak, jak mi mówił mój „mistrz”, w okresie szczytowym 
wziątku, przyrost dzienny sięgał 12 kg, a czasem więcej! Zdumiewające! Te małe stworzenia mogły 
przynieść do ula tyle miodu! No, nie tylko miodu, ale i pyłku, wody, wosku i różnych związków mine-
ralnych.

Stan pasieki nie był najlepszy. Wiele rojów miało niedobór pożywienia. Był to skutek nadmierne-
go wybrania miodu jesienią. Trzeba było pasiekę dokarmiać. Ale skąd w czasie wojny brać cukier? 
Trochę brunatnego cukru w grudach przywieziono do magazynu Genka. Żeby go nie rozkradziono, 
cukier pokropiono naftą. Podobno pszczołom to nie szkodzi, ale ludziom owszem. Były ule chore na 
jakąś gnilną chorobę i mieliśmy też dwa ule bez matek. A po czym można poznać, że ul nie ma mat-
ki? – Widzisz – tu stary pszczelarz zbliżył do mnie wyjętą z ula ramkę – pszczoły produkują komórki 
wyłącznie wypukło wystające ponad płaszczyznę ramki. To znaczy, że są to wyłącznie komórki trut-
niów. Bez nowych młodych pszczół rój skazany jest na wyginięcie. Było jeszcze wiele ciekawych rze-
czy: malutkie roje przeznaczone do hodowli matek, rój obserwacyjny, w którym po otwarciu bocznej 
ściany widać było pracujące pszczoły itd. Ta praca pochłonęła mnie. Było to dla mnie coś naprawdę 
fantastycznego!

Po jakimś czasie Genek skontaktował mnie z rosłym, rumianym Azerem. - To jest Ali Hassan, nowy 
kierownik mleczarni. Rzeczywiście widziałem od paru dni ludzi krzątających się na parterze budyn-
ku, w którym mieścił się nasz pokój. Ali proponował, żebym pracował u niego – jako kierownika 
mleczarni w charakterze laboranta do określania zawartości tłuszczu w mleku. Było to zatrudnienie 
na pół etatu – dwie godziny dziennie. – Co będę miał za to? – Pensję, a przede wszystkim przydział 
chleba – Genek mrugnął do mnie, żebym się zgodził – będę miał dwa przydziały chleba. – Tylko że ja 
o tym nie mam zielonego pojęcia. – Wystarczy pół godziny, byś się tego nauczył. Najważniejsze jest 
prowadzenie ewidencji. Na werandzie mleczarni stał na odpowiednim postumencie mały przyrząd 
– rodzaj poziomej wirującej tarczy, w której znajdowały się nieduże zwężone na jednym końcu pró-
bówki pozamykane gumowymi zatyczkami. Mała ręczna korbka napędzała ta wirówkę.

Widzisz, do dobrze wymytej probówki wlewa się tyle mleka. Później z tej butelki trochę tego płynu, 
a z drugiej – tego. Po zatkaniu wstrząsa się zatkaną probówką i wkłada do tarczy, a pod spód kartkę 
z nazwiskiem danego pasterza. Odczytanie wyniku jest bardzo proste: po odwirowaniu całego zesta-
wu, wyjmuje się po kolei probówki i trzymając je pionowo, reguluje się korkiem ustawienie zawar-
tości tak, by zabarwiona część znajdowała się w punkcie zerowym. Przyjrzałem się tej probówce – 
rzeczywiście było oznaczone zero i w pewnych odstępach cyfry od 1 do 10. Resztę pojąłem w trakcie 
pracy, którą zaczynałem bardzo wcześnie, bo o szóstej. Ali dał mi arkusz, na którym wypisana była 

2 Nowa Polityka Ekonomiczna – eksperymentalne złagodzenie rygorów  gospodarczych (Red.).
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lista nazwisk ludzi zobowiązanych do dostaw mleka. Ludzie ci – posiadacze przeważnie jednej kro-
wy lub, rzadziej, bawolicy – dostarczali wcześnie rano niedużą ilość mleka. Po określeniu zawartości 
tłuszczu Ali mierzył ilość litrów dostarczanego mleka. Do obowiązkowej dostawy liczyło się mleko 
o 3% zawartości tłuszczu. Przy mniejszej bądź większej normowej zawartości, korygowano w dół lub 
w górę ilość dostarczanego mleka. Było to ważne dla tych nieszczęsnych posiadaczy jedynej chuder-
lawej rowy, która żywiła cała rodzinę.

Niezbyt długo pracowałem pod komendą Alego – około sześciu tygodni. Nigdy nic nie wziąłem ani 
z tej mleczarni nie dostałem. Nie do wiary! Pracując przy mleku, serze i maśle, nigdy ich nie próbo-
wałem! Ali uważał, że do brania jest on sam, a ja i tak pewno go oszukuję. Jakże mogłoby być inaczej? 
Pierwszy raz miałem styczność z kimś ze świata muzułmańskiego i to było dla mnie czymś osobli-
wym. Najbardziej zaintrygowało mnie to, co mi kiedyś mimochodem zakomunikował mój szef. Ali ma 
dwie żony! Jak to było możliwe w krainie komunizmu, to była jedna sprawa. Ale bardziej interesują-
cym – jak się te trzy osoby w jednym mieszkaniu ze sobą godzą. – Jest bardzo dobrze – wyjaśniał Ali. 
– Jedna żona pracuje w domu, a druga wyrabia dniówki w kołchozie. Okazało się, że w wielu wioskach 
oddalonych od władzy spora liczba muzułmanów miała po dwie żony. Prawo koraniczne dopuszcza 
posiadanie czterech żon, ale zapewne warunki radzieckie pozwalały – choć było to niezgodne z literą 
radzieckiego prawa (głoszącego wyzwolenie kobiet) – na tylko dwie.

Musiałem przestać pracować w mleczarni z całkiem prozaicznego powodu: Ali potrzebował pra-
cownika na cały etat, na co ja nie mogłem się zgodzić. Zostałem przy pszczołach, przedtem jednak 
złożyłem wizytę w trzeciej, najbardziej oddalonej fermie. Była to wioska Bohaz Kessen, co znaczyło 
w języku azerskim „poderżnięte gardła”. Nie byle jaką tradycję miał ten zakątek Gruzji. Wybrałem się 
tam, ponieważ Genek powiedział mi, że przybył tam nowy kierownik, który szuka uczciwych współ-
pracowników. Istotnie zastałem tam młodego człowieka, świeżo po studiach, z żoną i małym dziec-
kiem. Zrobił na mnie ujmujące wrażenie. Ugościł mnie i przenocował. Mniej podobały mi się jego 
plany. Otóż fermę opanowała sitwa złodziejaszków, która była tak mocno „ustawiona”, że nie sposób 
było ich wygryźć. Proponował mi dobrą pracę, gdy tylko ich się pozbędzie. Tymczasem miałem pra-
cować jako kierownik brygady do prac polowych. Przebyłem cały dzień z tą brygadą, którą stanowiło 
kilkanaście młodych kobiet i dziewcząt azerskich: twarze „zakutane” w chustki, szarawary lub długie 
luźne spódnice. Żadna znajomość rosyjskiego i solidarny zamiar markowania pracy, a nie pracowania. 
Do wykonania było skopanie sztychowymi łopatami dużej połaci gliniastego ugoru, za co brygada ta 
zarabiała śmiesznie mało. Nie, na to wszystko nie mogłem się zgodzić! Wróciłem po trzech dniach do 
pszczół, żegnany przez młodego dyrektora z żalem, ale i ze zrozumieniem.

Szybko uciekały dni na pracy przy pszczołach, przy czym stary kierownik pasieki pożegnał się, a na 
jego miejsce przyszedł nowy. Młody Ormianin. Był to niewiarygodny cwaniak. Mówił, że zna się na 
wszystkim, a także zna wszystkich. Pszczelarstwo – a cóż to za problem! Zbyt długo nie pobył na sta-
nowisku kierownika pasieki. Któregoś wieczoru wpadł na pomysł, by sprzedać rój pszczół właśnie 
schwytanych na drzewie i ulokowanych w przenośnym pojemniku. Sprzedać mógł tylko po drugiej 
stronie rzeki, ale przejść kładką nie mógł, bo pilnował jej stróż nocny – wierny dyrektorowi fermy 
– Hasan. Przejście jazem elektrowni w ogóle było niemożliwe. Nasz łowca przygód zdecydował się 
przejść rzekę w bród. Nie udało się. Czujny Hasan zaalarmował dyrektora, że ktoś nieznany brnie 
przez rwącą rzeczkę. Ten z dubeltówką stanął z jednej strony rzeki, a Hasan pobiegł na drugą. Oczy-
wiście złapali Ormianina, który korzystając z ciemności, pozbył się pojemnika z pszczołami. Pytano 
go, co robi w rzece nocą. Odpowiedź była godna radia „Erewań”: – A co? Nie wolno? Chciałem spraw-
dzić, czy uda się przejść! Oczywiście nikt mu nie uwierzył. Zresztą prawdopodobnie i dlatego, że do 
nocnego stróża musiała dojść jakaś pogłoska. Kierownika wydalono natychmiast, podejrzewając, że 
i ja musiałem coś wiedzieć, o ile nie byłem jego cichym wspólnikiem. Pytałem Ormianina, jak mu się 
udało tak zgrabnie wykręcić. – Człowieku, jak zacząłem iść po tych śliskich kamieniach, brnąc po 
kolana w lodowatej wodzie, nagle poczułem, że pszczoły, czując chłód bijący od wody, zaczęły mi się 
wspinać po ręce, włażąc pod koszulę. Pojemnik miał kształt dość dużej skrzynki wykonanej z dykty 
i przykrytej grubym żaglowym płótnem. – Co miałem robić? Rzuciłem tę skrzynkę do wody, wygar-
nąłem pszczoły spod koszuli i wylazłem na brzeg. Nic nie wiedzieli, a wiesz, jak Rosjanie mówią: „Nie 
pojmanyj, nie wor” (Nie schwytany na gorącym uczynku, znaczy nie złodziej). Tak więc pracowałem 
dalej, trochę sam, trochę pod komendą trzeciego kierownika pasieki. Miałem po pracy nieco wolnego 
czasu, tym bardziej, kiedy przestałem pracować u Alego. Często więc wędrowałem na bazar, szukając 
jakiejś okazji, a czasem po prostu, wypić szklankę  wina.

Na bazarze panowały już niepodzielnie warunki wojenne. Mąkę sprzedawano na szklanki – po kilka 
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rubli za szklankę. Drogie były pomidory, owoce i mleko, nie mówiąc już o mięsie. Szklanka wina była 
nieco tańsza. Chodząc tak po targowisku, smętnie myślałem, że poszukiwacze złota byli wyraźnie 
uprzywilejowaną grupą. Właśnie jakby w nawiązaniu do właśnie jakby w nawiązaniu do tych  myśli 
spotkałem na bazarze pewnego dnia pod koniec lipca, kulawego magazyniera z kantory Ingurzołoto, 
a którego poznałem pracując na poprzednim miejscu – rzece Damblutka. – Co słychać? Gdzie pra-
cujesz? W sowchozie? Toż to przecież bieda! Okazało się, że Szurow (bo tak się nazywał) przyjechał 
z arbą, tu do Baszkeczeti z nowego miejsca pracy – wioski Mamuła Sopeli. – Gdzie to jest? – W pobliżu 
rzeki Chram. Mógłbyś tam pracować. Mamy niezłe złoto. Okazało się, że Szurow był tam magazynie-
rem, co jak i w innych miejscach – łączyło się z przyjmowaniem złota. 

Siedzieliśmy w drewnianej budzie na bazarze, popijając wino, które – jak wiadomo – zbliża ludzi 
i pomaga załatwić wiele spraw. Szybko się dogadaliśmy. Kwaterę już mam, a pracę też uda się zała-
twić, bo na tym odcinku poszukiwania złota przeważa praca nie w brygadach, ale w pojedynkę lub 
parami. Mój rozmówca, będąc istotą odczuwającą szczególne pragnienie, przyjechał do Baszkecze-
ti arbą, aby odebrać zamówioną w Bołnisi dużą beczkę wina. Załatwione to zostało bez oficjalnych 
przydziałów na zasadzie kaukaskiego „blatu”: oni nam wino, mu im coś innego i „nasze rebiata” do-
staną wino. W istocie chodziło nie tyle o naszych chłopców, co o apetyt samego Szurowa, jak i szansę 
sprzedania z zyskiem na miejscu przywiezionego wina, które w Mamuła Sopeli wcale się nie rodziło. 
Wyruszyliśmy następnego dnia rano. Przedtem pożegnałem się z Genkiem i pozostałą dwójką, dzię-
kując za gościnę. Zabrałem swój węzełek i pobiegłem o świcie do bazaru, gdzie już na arbie leżała 
ogromna beczka i parę worków mąki.

Jechaliśmy polną drogą, falistym terenem. Mieliśmy do przebycia ponad 25 km. Bezpośrednia od-
ległość pomiędzy Baszkeczeti a tą nową miejscowością była o połowę krótsza, ale ścieżką mogli po-
ruszać się tylko piesi albo juczne zwierzęta. Arbą można było dojechać, zataczając łuk prowadzący 
przez dwie wioski azerskie, jedną grecką, a dalej przez dużą wioskę gruzińską Gomaretti. Za nią, 
w odległości 2 km leżała także gruzińska wioska Mamuła Sopeli. Doszliśmy (bo większą część dro-
gi szliśmy pieszo, by ulżyć wołom) na miejsce późnym wieczorem. Wioska była nieduża, co zresztą 
tkwiło w jej nazwie, ponieważ Mamuła Sopeli znaczyło „mała wioska”. Wszystkie domy zbudowane 
były w podobnym stylu z kamiennych ciętych bloków lekkiej, porowatej skały wulkanicznej. 

Dachy pokryto czerwoną dachówką. Dominowały budynki jednopiętrowe, obrócone swoją długo-
ścią na południe. Mieszkania znajdowały się na piętrze, a parter stanowiły pomieszczenia gospodar-
cze: stajnie, obory i stodoły. Zawsze dach budynku od strony południowej wysuwał się daleko poza 
ścianę, tworząc osłonę nad długim balkonem. Stąd prowadziło wejście  do poszczególnych pomiesz-
czeń. Z ziemi prowadziły na „galerię” schody.

Zapadł zmierzch, kiedy Szurow zaprowadził mnie do jednego z takich domów. Dość duże pomiesz-
czenie. Wewnątrz trzy zrobione z desek łóżka – prycze. Umeblowanie uzupełniała drewniana szafa, 
stół, kilka taboretów, a wreszcie stojący w środku żelazny piec z blaszaną pionową rurą. Poznałem 
dwóch lokatorów tego mieszkania, w którym – jak się później okazało – miałem spędzić ponad rok 
swojego życia. Jednym był ponury milczek, szczupły, o ciemnej cerze Ukrainiec Dmytro. Drugi stano-
wił przeciwieństwo pierwszego: wesoły, niewysoki i bardzo rozmowny: Awram Pietrowicz Uszakow. 
Opowiadałem im, skąd jestem, gdzie pracowałem. W trakcie naszej rozmowy przyszedł przyprowa-
dzony przez Szurowa jeszcze jeden poszukiwacz złota, Maksym Wasylenko.

Z mieszkaniem problemu nie było: jedna prycza wolna, mogłem ją zająć. Odnośnie pracy dogada-
liśmy się, że zacznę z Maksymem. Był to spokojny, serdeczny człowiek, któremu dużo zawdzięczam 
i którego nigdy nie zapomnę. Maksym pochodził z wioski Żurawłycha leżącej w rejonie Białej Cerkwi. 
Będąc z nim w cztery oczy w lesie, słuchałem jego opowiadania o Wielkim Głodzie na Ukrainie […].
Wtedy zrozumiałem, że nigdy w żadnych okolicznościach nie poprę tego systemu. Maksymowi udało 
się uciec z wioski i trafił do kopalni w Donbasie, gdzie uległ wypadkowi pod ziemią. Krótko przed 
wojną przyjechał na Kaukaz, by pracować jako poszukiwacz złota. Z rana poszliśmy na odcinek zajęty 
przez Maksyma. Miejsce pracy niezbyt było odległe od wioski. Był to górski strumień płynący w oto-
czeniu liściastego lasu i miał wśród poszukiwaczy nazwę „dopływ Susojewa”, być może dlatego, że 
pierwszy zaczął na nim pracę jakiś Susojew.

Idąc za Maksymem i niosąc swój sprzęt, zauważyłem, że Maksym trzyma w ręce małe wiadro, 
a w drugiej – jakiś tobołek. Było bardzo ciepło. Przed rozpoczęciem pracy Maksym zwrócił się do 
mnie. – Słuchaj, Jan, nie chcę cię obrazić, ale myślę, że byłoby dobrze, gdybyś wszystko z siebie zrzucił, 

Dokończenie na str. 79.
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Dokończenie ze str.78
by można było to wyprać i wygotować. Tu masz czyste spodenki gimnastyczne. Zawstydziłem się, 
zdumiałem, a po sercu rozlała mi się gorąca fala wdzięczności. Taki był Maksym. Nie wydobywaliśmy 
zbyt dużej ilości złota – tyle, żeby przeżyć. Więcej się nie dało. Próbowaliśmy zmienić miejsce pracy 
i zaczęliśmy pracować w samej wiosce. Mamuła Sopeli leżało na zboczu łagodnego wzniesienia ota-
czającego płaską dolinę. Ta żyzna równina łączyła wszystkie wioski które mijaliśmy arbą w drodze 
z Beszkeczeti – tej dostępnej tylko dla jucznych zwierząt i pieszych – równina urywała się w ogromnie 
głęboki kanion zbudowany z postrzępionych skał bazaltowych. Daleko w głębi kanionu, gdzieś ponad 
150 m niżej, biegła spora rwąca rzeka.

Wioska w której żyłem, miała w swoim środku źródło znakomitej wody bijącej ze zbocza.Woda wy-
dobywała się dość dużym strumieniem z rury wykonanej z brązu i zacementowanej w pokruszonej 
skale. Kilka lat temu, co wiąże się z tym źródłem, poszukiwacze, a i mieszkańcy wioski – przeżywali 
gorączkę złota. Wypływająca ze źródła woda wytworzyła falistą kotlinę, która po dojściu do równi-
ny po prostu znikała. Na tym niedługim – może ćwierćkilometrowym odcinku – ktoś idąc po wodę, 
zabrał ze sobą łopatę i kousz. Wypływająca woda tworzyła nieduże kałuże, normalnie służące do 
pojenia bydła. Ten nieznany poszukiwacz przepłukał nabrany w kousz żwir, zmieszany z żółtą gliną 
i w tym jednym kouszu znalazł ponad 0,5 grama złota. Wszystkich ogarnęła gorączka. Szczęśliwa 
czwórka w której był Uszakow, brała po 25–30 gramów złota dziennie, w tym sporo samorodków. 
Reszta próbowała wszędzie, nawet kołchoźnicy, nie mając odpowiedniego naczynia, biegali z domo-
wymi patelniami po całym zboczu. Gdzieś powyżej źródła jakiś wieśniak znalazł samorodek stugra-
mowy. Gorączka złota, jak każda choroba, ma to do siebie, że znienacka wybucha i po krótkim czasie 
znika.Ta – według opisu świadków tego zdarzenia – trwała nieco ponad dwa tygodnie.

Zostały po niej w jednym miejscu wąskie studnie i króciutkie tunele wyryte w zbitym gliniastym 
żwirze. Maksym  zaproponował, byśmy spróbowali, czy nie zostało coś w tych tunelikach. Przez na-
stępnych parę dni nie chodziliśmy już nad strumień, tylko uzbrojeni w łopaty, kilof i wiadro, zaczęli-
śmy drążyć te bieda – szyby. Słowo „my” jest tu niewłaściwe, bo ja odgrywałem tylko pomocniczą rolę, 
a głównie pracował Maksym. Rozebrany do spodenek wciskał się do dziur o średnicy nieco większej 
niż pół metra. Było tego złota równie niewiele, co i na „pritoku Susojewa”.                                                 

Mieczysław Półtoranos (1920–1995) K48

Od Kokandy do Borysławia. Cz. II
Od Redakcji: W ostatnich latach życia Autor podjął się napisania wspomnień o swojej młodości. 
Zaskoczony nieuleczalną chorobą nie ukończył tego dzieła. Uporządkowania notatek obejmujących 
10 rozdziałów w maju 1995 r.  podjął się syn Autora Janusz Półtoranos mieszkający w Ahlen (Niemcy). 
Pierwszą część wybranych fragmentów opublikowaliśmy w Biuletynie SPZD nr 20 (2017).

Gimnazjum

Do gimnazjum, które było szkołą prywatną, bo takie też były przed wojną, i szkołą koeduka-
cyjną, jako jedyne w Borysławiu, chodziła młodzież borysławska. Miało to gimnazjum reno-

mę nie najgorszą. Jako prywatne było ostrzej nadzorowane przez kuratorium. Grono profesorskie 
w pierwszej klasie to: dla „Niemców”– mgr Brendlówna, gospodyni klasy, dla „Francuzów” – mgr 
Ostrowska. Języki obce były dwa i według nich podzielona była klasa. Gdy jedni mieli godzinę nie-
mieckiego, drudzy uczyli się francuskiego. Mgr Ostrowska, filolog, uczyła również łaciny, ale to 
dopiero od czwartej klasy.

Język polski to mgr Czarnecki. Łagodniejszy niż w starszych klasach prof. Chociej. Ten miał opinię 
bardzo surowego. Pytał zawsze na środku klasy, nigdy z ławki. Niektóre dziewczęta wywołane do 
odpowiedzi nie dochodziły na środek klasy, bo po drodze mdlały. Niektóre naprawdę. Profesor miał 
ciekawą metodę nauki, zdaje się niezłą. Oprócz normalnego udziału w lekcji obowiązywał zeszyt 
lektur. Polegało to na tym, że należało dużo czytać literatury według własnego wyboru i w zeszycie 
tym pisać treść każdej książki. W ciągu roku takich zeszytów stukartkowych niektórzy spisywali 
kilka. Przy wołaniu do tablicy trzeba było położyć zeszyt na katedrze. Prof. Chociej, słuchając od-
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powiedzi, przeglądał je. Zawartość zeszytu lektur miała duży wpływ na ostateczną notę. Niektórzy, 
aby się wykazać, nie czytali  wszystkiego, a przepisywali streszczenia z zeszytów klas wyższych. 
Mimo oszustwa dawało to też korzyści. Musiało się dużo pisać, i to bezbłędnie, no i bodaj treść 
w zarysie była wiadoma. 

Matematyki uczył prof. Cehak – staruszek, naprawdę literat piszący pod pseudonimem Adam Sto-
dor, zapadający czasem na lekcji  matematyki w trans literacki. I jeśli klasa siedziała cicho, to tak 
się zagrzebywał w stosy „fiszek”, że połowa lekcji uciekała. Dopiero dzwonek na przerwę wyrywał 
profesora z transu.

Prof. Horbulewicz posiadał piękny gabinet przyrodniczy, który własną pracą stale wzbogacał. 
Oprócz tego ogród botaniczny, uprawiany przez członków kółka przyrodniczego. Zakochany w na-
turze i w młodzieży.  Sam miał dwoje dzieci. Helena chodziła do naszej klasy, a starszy od niej Sta-
sio chodził o dwie klasy wyżej. W lecie wiele lekcji prowadził na łączce lub w przygimnazjalnym 
ogrodzie na świeżym powietrzu.  Również często urządzał wycieczki do lasu. Obowiązywała zasa-
da chodzenia tylko ścieżkami. Profesor strofował: „Chłopcze, uważaj, nie depcz tych roślin, one też 
żyją”. W gabinecie przyrodniczym  był też kącik mineralogiczny. Czasami szukaliśmy sami jakiegoś 
kolorowego kamienia. Gdy ktoś taki wyciągnął na lekcji, a kamień był naprawdę ciekawy, mógł ura-
tować przed pytaniem całą klasę. Profesor opisywał wtedy szczegółowo jego pochodzenie i skład 
chemiczny. 

Religia. Były kapłan i legionista ks. Słaby – niski, a szeroki w barach. Prowadził wojskowy tryb 
życia. Raz na dużej  przerwie ktoś mnie trzepnął w kark. Odwróciłem się oddać, a to ks. Słaby: „Masz 
tu pieniądze, przynieś mi z kiosku paczkę Sportów” (20 szt. za 1 zł). Ksiądz też lubił w pogodne dni 
prowadzić lekcje na polu.

Rysunki i roboty ręczne  to prof. Stanisław   Rossowski. Z postury trochę podobny do Piłsud-
skiego, tylko bez wąsów. Jak prof. Cehak – również literat, no i malarz. Pracownia robót ręcznych 
wyposażona była w zestawy podstawowych narzędzi do prac stolarskich i introligatorskich, które 
profesor wykonywał bezbłędnie, do introligatorstwa artystycznego włącznie. Bardzo podobały mi 
się jego lekcje i dużo mnie nauczył. Jego żona miała z nami tak zwany śpiew. W rzeczywistości to 
raczej uczyła nas muzyki. Z moim dębowym słuchem musiałem bez żadnego zainteresowania uczyć 
się tych gam i chromatycznych, i kwart, kwint czy mutacji, bo groziła dwójka. Pamiętam, że krzyży-
ki i bemole to miałem malowane na paznokciach.

Geografia i historia to prof. Dudek, niski blondyn, koleżeński, ale wymagający. Gabinet geograficz-
no-historyczny [wyposażony] w tysiące map i różne globusy był miejscem jego urzędowania. 

Klasa pierwsza, jak i inne, miała bardzo zróżnicowany tak zwany skład socjalny. Od dzieci robot-
ników poprzez dzieci urzędników, kupców, aptekarzy, adwokatów, dyrektorów do dzieci właścicieli 
kopalń. Leo Szutzmann – właściciel kopalni, Magda Goldman – właściciel kopalni, Jaśka Paraszczak 
– dyrektor firmy naftowej, po II wojnie prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ojciec Mar-
ka Singera, fotograf Holzman, po wojnie fotoreporter pism stołecznych, szczególnie miesięcznika 
fotograficznego. Stasio Orzegalski i Jurek Serwinowski – synowie kierowników kopalń. Zośka Er-
dman, Tadek Birman, Bratkowski – wnuk tego blacharza, który zrobił Łukasiewiczowi lampę naf-
tową. Ala Dawidowska, późniejsza żona Mietka Matiasa, piłkarza Pogoni Lwów. Jego brat Michał, 
też z Pogoni Lwów, był przed wojną reprezentantem Polski. Tadek Baran – syn wiertacza. Sacho 
Würzberg – wnuk naczelnego rabina Nowego Jorku, a syn bezrobotnego urzędnika. Mako Ferysz-
ko – komunizujący „szomer”, harcerz żydowski. Jedna z jego starszych sióstr, piękna kobieta, była 
utrzymanką Radziwiłła i stale mieszkała na Riwierze lub w Casablance, zasilając finansowo rodzinę 
w Polsce.

Nie było wśród nas Rusinów, tzn. Ukraińców. Ci chodzili do ukraińskiego gimnazjum w Drohoby-
czu albo do państwowego gimnazjum, też w Drohobyczu. Był to wybitny przykład ukraińskiego 
nacjonalizmu wśród ruskiej inteligencji. Przecież „Oni nie byli Ukraińcami”, skądże, „Tak ich tylko 
nazywano”. I w końcu to sobie wmówili. Tak Łemkowie, Bojkowie, Huculi – były to historyczne ludy 
Rusi Czerwonej  czy też księstwa halickiego. Jaką rolę na takie kształtowanie się poczucia narodo-
wego wywarło prawosławie? To sprawa badań dla historyków. Poczucia tego nie zmienił kościół 
unicki, pozostał jakiś wpływ Bizancjum.

Nazwa Ukraina, bo ziemie te leżały u kraju ziem państwa jagiellońskiego, za Dnieprem.
Rośliśmy w mieszaninie wielonarodowościowej bez dostrzegania różnic klasowych. Jeśli któraś 

narodowość dla własnych celów się wyizolowała, była swoja. Nie mogę powiedzieć, żebym wśród 
dzieci dyrektorów, właścicieli kopalń, kupców, adwokatów czy lekarzy czuł się kiedykolwiek w ja-
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kiś sposób przez kolegów i koleżanki odmiennie traktowany. Nawet wtedy, kiedym Jankę Parasz-
czak położył na kolano i przyłożył jej kilka klapsów na tyłek, bo coś tam na dyżurze w czasie długiej 
przerwy przeskrobała. Afront tego rodzaju spotka mnie dopiero w 1937 i to ze strony niskiego 
neofity, polskiego księdza.

Uczniem nie byłem celującym. Do niemieckiego w trzeciej klasie to brałem nawet korepetycje. Ale 
regularnie przechodziłem z klasy do klasy. W 1933 r., kiedy kryzys ekonomiczny osiągał szczyty, 
a brat Wicek chodził już też od 1932 r. do gimnazjum, było naprawdę krucho z pieniędzmi. W pry-
watnym gimnazjum borysławskim trzeba by było płacić około 60 złotych miesięcznie. A to, doli-
czając książki, stanowiłoby nadmierne obciążenie naszego budżetu. Rodzice musieli nas przenieść 
do państwowego gimnazjum w Drohobyczu, do którego uczęszczał już kuzyn Władek, syn stryja 
Jaśka. Tutaj czesne wynosiło w pełnym wymiarze 220 zł rocznie, ze zniżką 110 zł, czyli 11 zł mie-
sięcznie. Za dwóch chłopców 22 zł, czyli trzy razy mniej. Do gimnazjum w Borysławiu było tylko 2,5 
km. Teraz mieliśmy do stacji około 5 km, a ze stacji w Drohobyczu do gimnazjum jeszcze z 1,5 km. 
Dziennie trzeba było „przedeptać’ te 13 km. Trzeba też było wstawać z łóżka już o godzinie wpół 
do szóstej, żeby się ubrać, zjeść śniadanie i zdążyć na pociąg. Do domu wracałem przy normalnym 
rozkładzie godzin przed czwartą. W sumie 10 godzin poza domem. Raz w tygodniu były po połu-
dniu dwugodzinne zajęcia wychowania fizycznego, tak zwane „gry i zabawy”. Prof. Krajewski, stary 
atleta szkoły, czasem nas, borysławiaków, zwalniał. Jeśli nie, to pociąg był dopiero piętnaście po 
szóstej i w domu lądowałem na ósmą wieczór. W sam raz, aby zjeść, umyć się i pójść spać.

Dyrektorem gimnazjum był Tadeusz Kaniowski, niski grubasek, polonista, legionista i ojciec ład-
nej panny, która studiowała fizykę. Drugą osobą co do ważności był ks. Gościński. Chłop wysoki 
i tęgi, ale o nim osobno, bo to był typ dla siebie. Na razie tyle, że w niedzielę urządzał w gimnazjum 
tak zwaną egzortę, coś w rodzaju kazania, a dopiero potem parami szliśmy do kościoła na mszę  
szkolną. Z Borysławia dojeżdżało nas do gimnazjum drohobyckiego około 40, w tym chyba połowa 
Żydów. Czasami ksiądz ulegał naszym prośbom i pozwalał nam, borysławiakom, pójść do kościo-
ła w Borysławiu, ale pod warunkiem przedstawienia pisemnego zaświadczenia o udziale w Mszy 
świętej  od księdza borysławskiego. Czasem miał napady i takiej zgody nie wyrażał. Trzeba było 
wtedy wstać w niedzielę jak w powszedni dzień wpół do szóstej i jechać do Drohobycza na egzortę 
i nabożeństwo. Jeśli nabożeństwo się przedłużało, to zdążyliśmy na pociąg powrotny piętnaście 
przed dwunastą, ale to należało do rzadkości. A więc w czasie Mszy powoli na klęczkach przesu-
wali się borysławiacy ku bocznym drzwiom kościoła. Tak, aby wpół do dwunastej wystartować do 
szalonego biegu na stację. I to nie na Drohobycz Miasto, lecz na leżącą po drodze do Drohobycza 
stacyjkę Drohobycz Rafineria. Przy zysku około 3 minut z postoju pociągu na stacji Miasto i dal-
szych 3 minut z przejazdu pociągu pozostawało 7 minut na dobiegnięcie. Bywało, że z językiem na 
brodzie dopadaliśmy ruszające już wagony i wskakiwaliśmy do nich w biegu. Jak odczuwaliśmy 
religijność tego księdza? Nie mówiliśmy o tym głośno. Był dla nas nie księdzem, a „katabasem”. On 
chyba wiedział, jak go nienawidzimy. Niestety nie potrafił zadbać o naszą religijność w inny niż ten 
chłopski sposób. Był to syn chłopa, z którego zrobił się nagle wielki pan. Do „katabasa” wracać będę 
jeszcze, bo zalazł mi za skórę.

Kolegów Żydów uczył religii dr Schreier, bardzo poważny pan z majestatyczną brodą, cieszący się 
szacunkiem całej młodzieży. My, katolicy, nie mieliśmy z nim zasadniczo styczności, tylko podczas 
jego dyżuru na dużej przerwie. Wtedy zachowywaliśmy się jak najgrzeczniej, tak jak w obecno-
ści poważnego, mądrego człowieka wypada. Wiedzieliśmy, że jest doktorem teologii i znajomością 
spraw religii przewyższa o niebo naszego „katabasa” i nie musi braków wykształcenia nadrabiać 
pozorowaną pobożnością.

Naukę w Drohobyczu zacząłem od klasy czwartej. Każda klasa miała trzy oddziały: a, b i c. Chodzi-
łem do 4 b. Wychowawcą klasy był prof. Krajowski. Nie ten od gimnastyki, tamten nazywał się Kra-
jewski. Uczył nas niemieckiego i historii. Znał też doskonale łacinę. Wiedzieliśmy, że jest wychrztą 
i stryjecznym bratem Juliana Tuwima. Był dobrym wychowawcą.

Geografii uczył prof. Einleger, Żyd, doskonały organizator młodzieży. Potrafił w okresie karna-
wału urządzać bal, którego nie było, ale na który tak drohobyccy, jak i borysławscy prominenci 
musieli wykupić pięknie wydrukowane bilety honorowe. Grupa uczniów dostawała na kilka dni 
zwolnienie z nauki i obchodziła z tą listą i z tymi biletami gości honorowych, którzy wpisywali się 
na listę i oczywiście płacili kwoty od 5 do 20 zł. Z tych, w ten sposób zebranych, pieniędzy powsta-
wał fundusz  wycieczkowy. W czasie wakacji grupy 50 do 60 chłopców odbywały z tego funduszu 
bezpłatne wycieczki wędrowne po Polsce: pociągiem, piechotą, furmankami – z własną kuchnią. 
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W wycieczkach brał również udział  prof. Stupnicki – przyrodnik. Jako doskonały rysownik ilustro-
wał je, tak zwiedzanymi obiektami, jak i ciekawymi zdarzeniami. Ilustracje te były przechowywane 
w albumach w gabinecie geograficznym i stanowiły pomoc przy nauce geografii i historii. A także, 
oprawione w ramki, zdobiły ściany klas, korytarza i auli gimnazjum. Grupa uczestników prowadzi-
ła również kronikę wycieczki. Wycieczki te, łącząc przyjemne z pożytecznym, były najlepszą formą 
nauki geografii, historii i przyrody. Prof. Einlegera uczniowie nazywali Magellanem, co pasowało 
do jego zamiłowań i postury, podobnej trochę do tego od cieśniny. W roku 1937 spotkał Magellan 
konkurenta w osobie nowego profesora historii – prof. Mariana Krokera. Ten nie urządzał balów. 
Stosował nowocześniejszą metodę, mianowicie urządzał rewie. Gimnazjum miało własną orkiestrę 
dętą. Połączenie orkiestry z tańcem nowoczesnym i ludowym, skeczami, monologami i chórem 
dawało całkiem niezłe efekty. Tworzył przedstawienia, na które, oczywiście z biletami [wstępu], 
przychodziło sporo ludzi. Fundusz wycieczkowy powstawał nadal, ale już nie na wakacje, lecz kil-
kudniowe wycieczki w czasie roku szkolnego. Prof. Kroker znał się na tych rewiach chyba lepiej niż 
na historii. Pamiętam kilka takich wycieczek:

• Do Olecka i Podhorców w tarnopolskim, gdzie były zamki Sobieskich,
• Do Zadwórza, gdzie w czasie wojny polsko-ukraińskiej zginęło wiele młodzieży polskiej i gdzie 

był kopiec poświęcony obrońcom ziem polskich. Z kopca pobraliśmy ziemię, która w wykonanej 
staraniem Ojca urnie, wzbogaciła gabinet historyczny,

• Krajoznawcza wycieczka na Huculszczyznę z bazą noclegową w leśniczówce w Mikuliczynie. 
Stamtąd kolejką leśną do granicy rumuńskiej pod Howerlę i Pop Iwana, dalej furmankami do Ja-
remcza i Worochty z kąpielą w rwącym Prucie.

Łaciny zaczął mnie uczyć prof. Jedliński. „Biełucha”, jak gołąbek z przystrzyżonym pięknie wąsi-
kiem, gołąbkiem wcale nie był. Był natomiast jednym z trzech triumwirów wszechwładnej czapy 
w tej szkole: Kaniowski, Gościński, Jedliński. Narażenie się jednemu z nich to było nieszczęście. 
Uczył dobrze i był wymagający, może aż nadto, ale łatwo się denerwował i wtedy w pięć minut po-
trafił wlepić dwóje połowie klasy.

Polskiego uczył prof. Stinzing. „Jasio”, jak go nazywaliśmy, był filologiem naprawdę wysokiej klasy. 
Sympatyczny człowiek, lecz nieszczęśliwy. A to przez to, że nie potrafił utrzymać tej młodej bandy 
w ryzach. Wielu g…wniarzy z klasy nie rozumiało sprawy i zachowywało się na lekcjach w sposób 
skandaliczny, hałasując i łażąc bez potrzeby po klasie.

Matematyka – prof. Krawczyszyn, wysoki, potężny, łysy jak kolano, umiejący uczyć i wymagający. 
Jego konik to prześladowanie chłopców z bujnymi fryzurami. Mawiał: „Nie myślcie, że jestem taki 
łysy. Golę głowę i nie zazdraszczam wam fryzur. Ja też miałem kiedyś takie bujne włosy i wyrzucam 
to sobie, że taką bujną fryzurę nosiłem. Teraz są tego skutki. Strzyżenie nulką do gołej skóry podobno 
wzmacnia włosy, dlatego was do tego namawiam”. To namawianie nosiło trochę cechy zmuszania, 
jeśli się zważy, że przy odpytywaniu „fryzurowców” stawiał pytania jakby trudniejsze.

Fizyka – prof. Kuszczak Aleksy. Ukrainiec, podobno w rządzie Samostijnej Ukrainy minister skar-
bu, ale człowiek bardzo porządny i sprawiedliwy, no i dobry fizyk. Od szóstej klasy gospodarz na-
szej klasy.

Chemia – prof. Smoliński. Raz to miał pecha. Ciepłymi szczypcami wyciągał z nafty biały fosfor. 
Potem pracownia chemiczna była przez dwa dni zadymiona i śmierdziało P2O5.

Rysunki – prof. Bruno Schulz. Tak, ten sam od „Cynamonowych sklepów”. Rysował pięknie. Odno-
szę wrażenie, że nas za bardzo nie lubił, raczej tolerował. Nie zależało mu na tym, żeby nas nauczyć 
rysować. Ale uprzyjemniał nam lekcje rysunku. Chodząc po klasie, poprawiając od czasu do czasu 
komuś rysunek, opowiadał bardzo szczegółowe historie z greckiej mitologii. Nawet nie wiem, czy  
opowiadał je nam czy sobie, bo jakoś bardzo osobiście w tym opowiadaniu był zatopiony.

Profesora Krajowskiego zmienił potem prof. Adolf  Jampoler – Żyd, stary kawaler o austriackich 
manierach. Bodajże w siódmej klasie na lekcji Jampolera było takie zdarzenie: wykładając, stał ty-
łem do klasy przy oknie. Wiedzieliśmy, że do leżącego obok gimnazjum budynku starostwa szły o tej 
porze panny lekkich obyczajów na badania i po wpis do ich książeczek. Koledzy siedzący przy oknie 
powstawali po cichu i zaglądali za tymi dziewczynami. Jampoler patrzył na dziewczyny, ale w uchylo-
nym skrzydle okna widział jak w lustrze całą klasę. Odwrócił się nagle i z uśmiechem zdziwienia na 
twarzy powiedział: „Macie jeszcze czas, smarkacze”. Zakończyło się obustronną wesołością.

Janek Sznaps – Żyd, znał bardzo dobrze niemiecki, no, nie tak dobrze jak Jampoler. Raz zapytany, 
chciał udowodnić, że to on ma rację, chodziło o jakiś zwrot niemiecki. Jampoler stwierdził, że jest to 
zwrot skażony żargonem jidysz. Janek upierał się przy swoim, w końcu oberwał dwóję. Zdarzenie 
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to miało miejsce we wrześniu lub w październiku, to jest na początku roku szkolnego. Janek obraził 
się na Jampolera i na którejś z następnych lekcji wstał i milczał demonstracyjnie. Jampoler odcze-
kał chwilę i kazał mu siadać. Potem do czerwca następnego roku nie wywołał Janka ani razu do 
odpowiedzi, a w dzienniku figurowały dwa „cwajery” z początku roku. Widocznie na wywiadów-
kach Jampoler omawiał tę sprawę z rodzicami Janka (Skład i handel drzewem przy Małej Stacji), bo 
w czerwcu na którejś lekcji Janek podchodzi do katedry i z miną bardzo obrażonego mówi: „Panie 
profesorze, ja bardzo przepraszam i proszę, aby Pan profesor mnie przepytał”. Przez oblicze Jampole-
ra przeszedł jakby smutny uśmiech i po chwili odpowiada Jankowi: „Słuchaj, Sznaps, myśmy bruder-
szaftu nie pili, mnie może przepraszać ktoś mi równy, a ty możesz i powinieneś co najwyżej żałować 
za swoje wygłupy”. Po chwili obustronnego milczenia zapytał Janka o coś z „Rękawiczki” Schillera, 
co było dla Janka łatwym pytaniem. Janek odpowiedział i usłyszał: „Setzt euch”.  Żyd, który przeżył 
wojnę. Po wojnie pracował w materiałach ogniotrwałych w Gliwicach.

Klasa, do której chodziłem, w połowie składała się z katolików, druga połowa była wyznania moj-
żeszowego. Jeden Ormianin – Tosiek Jakubowicz, po wojnie był profesorem katedry wytrzymałości 
albo mechaniki technicznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z naszego gimnazjum wywodzi 
się też ode mnie dwa lata starszy prof. Stanisław Dawidowicz – Politechnika Gdańska. Z kolegów 
Żydów po wojnie spotkałem Ignacego Patrecha, nazywał się Potrych. Pracował przez wiele lat jako 
dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości Ministerstwa Górnictwa, którego wicedyrektorem 
był w tym czasie inż. Pordes, pracujący w czasie wojny w biurze konstrukcyjnym Oddziału Poszu-
kiwań Naftowych firmy Karpathen Öl AG – do pracy dochodził z getta.

Jak już wspomniałem, byłem uczniem przeciętnym. Jedynie fizyka była przedmiotem, które-
mu poświęcałem dużo zainteresowania. Byłem też odpowiednio oceniany przez prof. Kuszczaka 
w gimnazjum drohobyckim, a później przez prof. Czyżewskiego w borysławskim, u którego byłem 
kimś w rodzaju asystenta. Do moich obowiązków należało przygotowanie w gabinecie fizycznym 
sprzętu potrzebnego do lekcji zwanych ćwiczeniami. Można powiedzieć, że gabinet był bardzo do-
brze wyposażony, mieliśmy nawet oscyloskop, co na owe czasy było ewenementem.

W szóstej klasie rozsmakowałem się w „cubajsach”, to jest chodzeniu poza szkołę. Nigdy nie posze-
dłem poza szkołę, gdy była fizyka albo ćwiczenia z fizyki. Chodziliśmy do takiej zakamuflowanej knaj-
py na bilard, w lecie też na „Górkę”, przez którą wiodła droga z Drohobycza do Stebnika, Modrycza 
i Truskawca. Wzgórze mocno zalesione ze skocznią narciarską i „Brygidkami” na szczycie. Przy tejże 
skoczni urządzaliśmy Święto Wiosny. Bywały z nami koleżanki z gimnazjum żeńskiego. Albo Poldek 
Tebinka – po wojnie nie wrócił z Anglii do Kraju, albo Sławek Piatnycia – Ukrainiec, który nie chciał 
chodzić do gimnazjum ukraińskiego, obaj mieli dostęp do recept lekarskich z pieczątkami. Przedkła-
danie  recept jako usprawiedliwień w szkole nawet funkcjonowało. Rzecz jednak się wydała, i to nie 
w szkole, a w domu przez Sabinę, która też kilka razy była na takim „cubajsie”. Jak to dziewczyna, 
nie umiała utrzymać języka za zębami. Wujek Batog wyłożył sprawę moim rodzicom i tak skończy-
ło się  chodzenie na „cubajs”. Zrobił wujek chyba dobrze, ale przez kilka lat miał we mnie wroga. 

Jednym z zajęć szkolnych było przysposobienie wojskowe, tak zwane PW w szóstej i siódmej 
klasie.  Było to przeszkolenie z wojskowości, prowadzone w 6 pułku strzelców podhalańskich, tych 
co na galowo noszą peleryny i kapelusze góralskie. Od czasu do czasu było strzelanie na strzelnicy 
pułkowej. Zajęcia z nami prowadził st. sierżant Wcisło, starszy zupak z armii austriackiej, a po-
tem legionów. Szefem powiatowym PW był kpt. Steczkowski, chłop przystojny, noszący fryzurę a’la 
książę Poniatowski. Zasługi miał niemałe, bo to on był motorem pięknego stadionu sportowego 
z boiskiem piłkarskim, bieżniami, piękną krytą trybuną, dwoma basenami pływackimi, boiskami 
do siatkówki, boiskiem do koszykówki. Młodzież szkolna, z wyjątkiem niektórych maminsynków, 
garnęła się do sportu. Ja też, poza może rokiem 1930, to jest moją pierwszą klasą gimnazjalną, kie-
dy gimnastykę prowadził nieciekawie, trochę w wojskowym stylu prof. Sikorski. Potem zaintere-
sowanie wychowaniem fizycznym wzrosło, gdy mgr Wajnert, który był po CIF-ie, wprowadził poza 
gimnastyką szwedzką zajęcia na przyrządach, szermierkę – floret, boks, zapaśnictwo i narciarstwo. 
Po ćwiczeniach z mgr. Wajnertem ból w mięśniach ledwo ustępował przed następną lekcją, a WF 
mieliśmy dwa razy tygodniowo. Na koniec roku szkolnego odbywały się na stadionie w obecności 
licznej publiczności pokazy gimnastyczne połączone zwykle z zawodami lekkoatletycznymi, któ-
rych atrakcję stanowił udział mistrzów Polski, takich jak na przykład: Walasiewiczówna, Wajsów-
na, Kwaśniewska.
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) K45

Jeszcze o Rychcicach. Cz. 7

Dokumentując transporty Rychciczan do Polski należy stwierdzić, że transport „Gorzowski” był 
najbardziej rozproszony. Transport dotarł do Witnicy we wrześniu 1945 r. skąd w poszuki-

waniu dogodnych siedlisk Rychciczanie różnymi środkami lokomocji rozjechali się po sąsiednich 
wsiach i miejscowościach: Białczyk, Boguszyniec, Czechów, Gorzów Wlkp., Jenin, Lubiszyn, Łago-
dzin, Mosina, Nowiny Wlk., Świerkocin, Tarnów, Witnica.

Temat ten został wcześniej opublikowany w gorzowskim „Nadwarciańskim Roczniku Historycz-
no-Archiwalnym” w 1997 r. przez Macieja Dudziaka (korzenie Rychcickie). Wg tej publikacji w gmi-
nie Witnica osiedliło się 91 rodzin z Rychcic: Pyrzany – 3 rodziny, Boguszyniec – 7, Białczyk – 7, 
Mosina – 15, Witnica – 11, Świerkocin – 18, Nowiny Wlkp. – 30. 

Białczyk (Neu Balz)
Wieś typowo rolnicza , nastawiona na hodowlę bydła, rozproszona w labiryncie kanałów i piasz-

czystych polnych dróg, położona najbliżej Witnicy:
1. Dudziak Katarzyna (wdowa po Michale) z d. Bałanda z synem Piotrem.
2. Dudziak Jan, żona Maria z d. Tomczyszyn z synami: Adamem i Zdzisławem.
3. Rupniak Maciej, żona Franciszka z d. Dudziak z dziećmi: Bronisławem, Janem, Józefem, Janiną 
  (Kociubińską),Katarzyną (Kuderską).
4. Tomczyszyn Jan, żona Rozalia z d. Konik z dziećmi: Piotrem, Anną (Rupniak) i Stanisławą.
5. Psiuk Józef, żona Aniela z d. Bach z dziećmi: Mieczysławem, Janiną (Androniak), Franciszką 
  (Kwaśny).
6. Janiów Józef, żona Teodozja z synem Michałem.
7. Rupniak Ludwik, żona Katarzyna z d. Watral z dziećmi: Józefą (Kociubińską), Józefem, Janiną,
  Bronisławą, Anną i Stefanią (Głowacką).

Boguszyniec
1. Bałanda Franciszek, żona Aniela z d. Bosak z ojcem Marianem, dzieci: Bronisława (Rudzka),
  Czesława (Stojanowska), Stanisław, Józef.
2. Bosak Rozalia z d. Dudziak, wdowa po Antonim, dzieci: Bronisława, Józef, Stanisława, Zofia.
3. Domin Józef, żona Katarzyna z d. Macygon, dzieci: Julia, Leonarda. Komendant komórki AK 
  w Rychcicach.
4. Dudziak Rozalia z d. Perchun, wdowa po Michale, córka Anna.
5. Jach Jan, żona Katarzyna z d. Dudziak, dzieci: Józefa, Stanisława.
6. Jach Stanisław, kawaler brat Jana.
7. Macygon Franciszek, żona Franciszka z d. Mazur, syn Józef.
8. Maćkała Wojciech, żona Julia z d. Dudziak, dzieci: Aniela, Jadwiga, Katarzyna, Piotr.
9. Mazur Piotr, żona Maria z d. Tarnawska, dzieci: Aniela, Bronisław.
10. Psiuk Jan, przyjechał  z Sybiru z Armią Gen. Berlinga.
11. Bach Kazimierz, żona Anna z d. Dudziak.

Czechów
1. Watral Jan, żona Julia z d. Bach, dzieci: Józefa, Stanisław, Stanisława.
2. Watral Marcin, żona Katarzyna z d. Osowska, syn Zbigniew.
3. Watral Piotr, żona Maria z d. Sobów, dzieci: Anna, Bronisław, Józef, Julia, Stanisława.
4. Barczyszyn Maria, syn Józef.
5. Kurnalewicz Michał, dzieci: Jan i Katarzyna.
6. Jach Piotr, żona Rozalia z d. Barczyszyn, dzieci: Bronisław, Maria i Władysław.
7. Krawiecka Rozalia z d. Osowska z córką Heleną. Mąż Michał dojechał w 1946 r. po pobycie na 
  robotach przymusowych w Niemczech.
 

Mosina
Nieduża wieś licząca 214 mieszkańców (2011 r.), we wsi jest stary kościół z przyległym nieczyn-
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nym cmentarzem i pomnikiem poległych w I wś.
1. Szczudło Jan, żona Rozalia z d. Wojtuściszyn, dzieci: Jan, Katarzyna (Pielech)
2. Sikora Piotr, żona Petronela z d. Bach, dzieci: Julia (Szczudło), Stanisław.
3. Janiów Wawrzyniec, żona Maria z d. Świerniak, dzieci: Jan, Józefa (Psiuk).
4. Janiów Jan, żona Aniela z d. Sikora, dzieci: Józefa (Bonder), Stanisław.
5. Watral Anna z d. Janiów, wdowa, syn Mieczysław.
6. Janiów Błażej, żona Rozalia z d. Malska.
7. Nikołak Piotr, żona Aniela z d. Janiów, syn Jan.
8. Rupniak Maria, córka Jana Szczudło i Rozalii z d. Wojtuściszyn, żona Józefa, mąż dojechał później 
  z wojska.
9. Sikora Józef, żona Maria z d. Błauciak, dzieci: Anna (Błauciak) oraz dzieci syna Michała (wnu-
  kowie) Józefa (Wesołowska) i Tadeusz, mama zmarła jeszcze w Rychcicach.
10. Sikora Karol, żona Maria z d. Tarnawska.
11. Jach Marcin, żona Agnieszka z d. Pieszczoch, dzieci: Anna, Michał, Maria (Wieliczko),Stanisława 
   (Kasperek), Bronisława (Błauciak), Jan, Franciszka (Szyszło).
12. Pielech Piotr, Jan, Katarzyna, Anna, Stanisława (rodzeństwo bez rodziców).
13. Jach Piotr, żona Katarzyna, dzieci: Jan (niepełnosprawny).
14. Kwiatek Katarzyna, wdowa, córka Rozalia.
15. Wieliczko Piotr z matką Petronelą.

Autor składa podziękowanie za współpracę i duże zaangażowanie w dokumentowanie tego trans-
portu szczególnie Pani Józefie  Bonder z d. Janiów z Witnicy (członek KK nr 247) jak i Panu Janowi 
Bachowi z Boguszyńca, prosząc o uwagi i uzupełnienia. 



Janina Lasota-Migas (1915–1996)1 K26

Z ciążą – nad Irtysz
Od Redakcji: Bohaterka tej relacji to postać zaiste wyjątkowo tragiczna, na miarę antycznych drama-
tów. Relacja była publikowana w „drohobyckim” tomie 6 „Wspomnienia Sybiraków” (1992) ss.241–246, 
oraz sygnalizowana w „Ziem. drohob.” Nr 9 (1996) s.23, także „Kresowe Stanice nr 1 (2010) ss.98–104.

W nocy 10 lutego 1940 r. zbudziło nas ostre stukanie do drzwi. Mąż mój wstał otworzyć mieszka-
nie. Weszło dwóch radzieckich żołnierzy, rozkazali nam wstać i ubrać się. Chciałam im wyja-

śnić, że jestem chora i w siódmym miesiącu ciąży. Żołnierze powiedzieli: – „Zabieramy was do Lwowa, 
nic nie trzeba zabierać z sobą  bo wszystko tam jest”. Zaczęłam się ubierać, a żołnierz Łazarow wyszedł 
z domu i  za chwilę przyniósł mi watowane spodnie i kufajkę. Pomyślałam „dobry człowiek”. Spako-
wałam pierzynę, poduszkę, trochę drobiazgów, jakieś ubranie. Wyszliśmy z mężem. Przed domem 
czekały sanie, którymi zawieźli nas do budynku Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tustanowicach. Bu-
dynek był duży, ludzi zwozili z okolicznych miejscowości do samego rana. Matkę mego męża,  Marię 
Lasota, wynieśli na noszach z domu, była chora, przywieźli ją z mężem Walentym, dwiema córkami 
Bronisławą i Krystyną i synem Adamem (1918 r.).

Tatuś dowiedział się rano, że zostałam zabrana z domu. Przyszedł pożegnać się ze mną. Chciałam 
pocałować go w rękę i wtedy Łazarow uderzył mnie dwa razy pałką po plecach. Powiedział: – Nie nada  
praszczat`sia. Tato rozpłakał się i wyszedł. A ja też  płakałam. Nie wiem, czy czułam ból. Myślałam 
o dziecku. Czy jemu coś się nie stanie, czy ono czuje to bicie? W ciągu dnia załadowali nas wszystkich 
na sanie, zawieźli na stację w Borysławiu i zapędzili do wagonów.  Wagon nie opalany, po obu stro-
nach prycze, a dziura w podłodze służyła za ubikację. Jeść dawali nam dwa razy  dziennie, zupę oraz 

1 J. Lasota-Migas z d. Zięba, urodzona w Borysławiu, sklepowa z Tustanowic, mąż Jan Lasota gajowy (1913–1944), żoł-
nierz Armii Kościuszkowskiej zginął pod Warszawą, mieszkała w Wałbrzychu. (Red.).
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kawałek chleba. Chciało nam się bardzo pić. Pani Rozalia Partykowa na stacji prosiła o wodę. Żołnierz 
odpowiedział jej: – Nie podochnierz job twoju mat`.

W wagonie był pan Białas z żoną i dwiema córkami (nie znam imion, ani skąd byli). Jak minęliśmy 
Lwów, popatrzył na mapę (miał z sobą) i powiedział: – Kochani, jedziemy na Sybir. Wybuchł ogólny 
płacz. Było też małżeństwo z chłopcem w wieku około dziesięciu lat. Dziecko było chore. Za Lwo-
wem chłopiec przestał mówić, a wkrótce potem zmarł. Zmarłego na najbliższej stacji zabrał Łazarow. 
W wagonie pozostali zrozpaczeni rodzice. Podróż trwała około trzech tygodni. Zawieźli nas do Ust`-I-
szim obłast` Omsk i saniami do miejscowości Azy czy Azowo? Tajga i baraki dla zesłańców. Ludzi było 
bardzo dużo. Sami Polacy. Obok baraku była łaźnia. Dostaliśmy po kawałku czarnego mydła i witki. 
Wszyscy mieliśmy już wszawicę. Po kąpieli doktor Bogdanow pytał nas, jak się czujemy. Był nam 
nawet przychylny. Wszyscy mówiliśmy, że jesteśmy zmęczeni i głodni. Na tym zakończyła się nasza 
rozmowa. Obok łaźni była stołówka. Był tam duży samowar z gorącą wodą. Piliśmy tę wodę w alu-
miniowych garnuszkach i to był nasz posiłek po  podróży. W południe dali nam pół litra rzadziutkiej 
zupy w tych garnuszkach i czterdzieści dekagramów czarnego ościstego chleba. Jak się go jadło, kale-
czył dziąsła. Trzeba było te ości wypluwać.

W baraku zbudowanym z belek spaliśmy na pryczach. Szpary między belkami utkane były mchem. 
Tam mieszkały pluskwy. Dowiedzieliśmy się o tym rano. Zbudziliśmy się i patrzymy na siebie przera-
żeni. Każdy z nas miał pokrwawioną twarz. Był to widok straszny i równocześnie śmieszny. Po pięciu 
dniach wezwali mężczyzn przed baraki i poinformowali, że zabierają ich na Angów do pracy w lesie. 
Wrócili po dziesięciu dniach. Zmęczeni, zmarznięci. Odpoczywali trzy dni. Po trzech dniach Łazarow  
zapytał, kto chce jechać do pracy w lesie na Angów. Mnie też pytał. Ucieszyłam się, że pojadę z mężem, 
że będziemy razem. Na Angów wieźli nas saniami. Polacy tam stawiali małe chatki z drzewa i wzajem-
nie sobie pomagali. Nam pomagał Stanisław Puka z Borysławia. Na zesłaniu był z żoną, ale jej imienia  
nie pamiętam. Zamieszkałam z mężem w naszym domku. Dostaliśmy żelazny piec, a drzewo na opał 
było. Pościel miałam z domu. Mieszkali tutaj sami Polacy, ponad sześćdziesiąt osób. Zapamiętałam 
jeszcze nazwisko leśniczego Pasiniewicza (imienia nie znam) z żoną Stefanią z Borysławia.

Mężczyźni ścinali drzewa, a były tak grube, że musiało trzech wziąć się za ręce, aby objąć jedno 
drzewo. Ja pracowałam przy obcinaniu  gałęzi. Dostawaliśmy za tę pracę jeden litr rzadziutkiej zupy 
i osiemdziesiąt dekagramów chleba. Kto nie wyrabiał normy, dostawał połowę. Łazarow zabrał mnie 
później z lasu i dał do pracy w kuchni., do gotowania zupy. Po kilku dniach zbliżał się okres porodu. 
Zgłosiłam to naszemu zwierzchnikowi Bożenowi. Mąż poprosił go o sanie, aby mnie mógł odwieźć do 
Azów do lekarza Bogdanowa. Sanie dostaliśmy, mąż zawiózł  mnie do baraku w Azach, gdzie przed-
tem mieszkaliśmy. Sam poszedł do Bogdanowa, który zalecił iść po położną. W tym czasie przyszła 
do baraku sąsiadka Niemka  Małla. Ona miała pięcioro swoich dzieci, a mąż jej wtedy był w więzie-
niu. Przy niej urodziłam córeczkę Danusię, w kwietniu 1940 r. Małla zawiązała pępowinę i odcięła. 
Pieluszki miałam zrobione ze swojej bielizny. Położna przyszła, popatrzyła i bez słowa odeszła. Po 
trzech tygodniach mąż zabrał mnie do domu na Angów. Dziecko karmiłam piersią, ale pokarmu mia-
łam mało. Dostawałam dla dziecka bezpłatnie dwadzieścia dekagramów kaszy i dwadzieścia deka-
gramów cukru miesięcznie przez kilka miesięcy. Kąpać córeczki nie miałam w czym, nie było naczyń. 
Przecierałam dziecko tylko wilgotną szmatką. Pieluszki prałam w Irtyszu.

Córeczka nasza zaczęła już chodzić. Miała po dwa zęby u dołu i u góry. Jadła tę zupę, co wszyscy, 
i ościsty chleb. Ale dziecko było coraz słabsze. Mąż zawiózł mnie do Azów do Bogdanowa. Zatrzyma-
łam się w baraku, gdzie Danusię urodziłam. Lekarz nie zdążył przyjść, gdy dziecko zmarło. Córeczka 
była mała i bardzo chuda. Zmarła z wycieńczenia i głodu we wrześniu 1941 r.  Poszłam, oderwałam 
dwie deseczki z dachu baraku, by zrobić trumienkę. Widział to Polak Jach (imienia nie znam) i dał 
znać do NKWD. Przyszli w parę minut, zapytali, skąd wzięłam te deski. Powiedziałam, że z dachu. 
Uderzył mnie i powiedział: – Nie lzia – job twoju mat`. Dziecko wyrzucili z tej trumienki buzią do 
pryczy, a mnie zamknęli na 24 godziny do więzienia. W więzieniu dostałam pół litra zupy i dwadzie-
ścia dekagramów chleba. Wypuścili mnie na drugi dzień. Wróciłam do baraku. Buzia dziecka była 
spłaszczona. Deski zabrali. Małla miała łopatę. Wykopaliśmy koło baraku płytki dołek – grób. Zawi-
nęłam Danusię w poszewkę i zakopałyśmy.

Po kilku dniach Bożenow odwiózł mnie saniami do męża na Angów. Płakaliśmy razem z mężem za 
naszą córeczką. Nie poszłam do pracy do lasu. Byłam bardzo osłabiona. Łazarow dał mnie do pracy w 
kuchni. Wkrótce Łazarow przywiózł upolowanego niedźwiedzia. Polacy zdjęli z niego skórę i rozebra-
li. Wówczas nasze zupy w stołówce przez jakiś były dobre. Później znów zupa wodnista, kasza kaszkę 
goniła. Latem przez trzy miesiące dokuczały nam małe muszki. Trudno było się przed nimi uchronić. 
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Ukłute miejsce bardzo swędziało, nie sposób było się nie drapać. Wtedy występował obrzęk. Łazarow 
często przychodził do naszego domu. Przychodził nawet w nocy. Zaproponował mężowi, aby donosił 
mu, co Polacy mówią o Rosjanach. Mąż powiedział: – W Polsce może by nas już Niemcy zabili, a tu ży-
jemy. Łazarow przestał nas  nachodzić. 

Przez pierwsze pół roku pobytu tutaj  nie wolno nam było się oddalać od miejsca zamieszkania. Póź-
niej mogliśmy chodzić do okolicznych miejscowości, oczywiście w poszukiwaniu żywności. Poszłam 
z p. Rozalią Partykową do wsi Hanka. Wymieniałyśmy resztki swoich rzeczy na żywność. Właśnie przy-
szłyśmy do samotnie mieszkającej babci, u której w domu można było dokonać transakcji. Okazało 
się, że babcia zmarła. Rodzina poprosiła nas, abyśmy zmarłą ubrały. Powiedziałyśmy, że zrobimy to 
tak jak u nas w Polsce. Musimy jednak być same w domu. Umyłyśmy, zmarła, ubrały, uczesały. W tym 
domu była nawet świeca. Zapaliłyśmy i poprosiłyśmy rodzinę. Myśmy uklękły i odmówiły modlitwę. 
Rodzina robiła to co my. A później płacz. I na tym zakończyła się nasza rola. Za tę pracę dostałam jedną 
kurę, wiadro ziemniaków, masło, ser, i pięć jajek. Pani Partykowa dostała taką samą porcję. Teraz z tym 
majątkiem w drogę dziewięć kilometrów na Angów. Byłam w ciąży, czułam się źle, byłam osłabiona, 
ale tym razem bardzo gruba. Nadszedł czas porodu – późna jesień 1942 r. Mąż zawiózł mnie do Azów 
do doktora Bogdanowa. Lekarz powiedział, że będą bliźniaczki i kazał jechać do Ust`-Iszim. Z mężem 
płynęliśmy łódką z prądem rzeki Irtysz, do Ust`-Iszim do porodówki. Na rzece była wielka fala, musieli-
śmy przez jakiś czas przeczekać przy brzegu rzeki w krzakach. W końcu dotarliśmy. Mąż zostawił mnie 
w izbie porodowej, a sam odjechał. Była tu rodząca Tatarka w wieku 55 lat i ja. Ona urodziła pierwsza. 
Ja cierpiałam przez trzy dni i trzy noce. Wreszcie urodziłam syna, ważył 4,5 kg. W czasie porodu była 
przy mnie lekarka i lekarz. Personel odnosił się do mnie dobrze. Leżałam tu przez miesiąc. Mąż raz 
mnie odwiedził. Jeść dawali trzy razy dziennie, chleb  był lepszy i herbata z cukrem. Było czysto, ale 
były szczury. Po miesiącu mąż przyjechał po mnie łódką i we trójkę Irtyszem w górę rzeki pod prąd 
płynęliśmy do Azów. Zamieszkałam z synkiem Zbyszkiem w baraku, gdzie mieszkali teściowie. Byłam 
tam dłuższy czas. Później pojechałam z synkiem do męża na Angów. 

Po kilku miesiącach zachorowałam ja i dziecko. Miałam wysoką gorączkę. Pojechałam do Azów. 
Bogdanow powiedział, że to tyfus plamisty i obcięli mi włosy. Okazało się później, że byłam przezię-
biona i dziecko również, a nie żaden tyfus. Po kilku dniach wróciłem z synkiem do męża na Angów. 
Jesienią 1943 r. odwiozłam męża i jego brata Adama do Ust`-Iszim. Wstąpili do Wojska Polskiego, 
do armii im. Tadeusza Kościuszki. Synka zostawiłam na ten czas u Małli. Płynęliśmy statkiem rzeką 
Irtysz, a wróciłam saniami. Dużo kobiet żegnało swoich mężów. Wróciłam z synkiem na Angów. Cho-
dziłam po wsiach za żywnością po prośbie. Z panią Partykową chodziłam wróżyć. Za wróżbę dobrze 
płacili. W lecie 1944 r. Zbyszek zachorował. Łazarow mnie zawiózł do Azów. Bogdanow stwierdził, że 
stan jest beznadziejny. Dał wprawdzie jakieś lekarstwo w tabletkach, ale po kilku dniach synek zmarł. 
Pochowałam go na tatarskim cmentarzu. Pomagała mi Małla. Cmentarz ten nocą rozkopywały dziki. 
Wróciłam do baraku do teściów. Jeszcze żyli. Najpierw zmarł teść – nagle, a teściowa dwa miesiące 
później, latem 1944 r. Po śmierci teściów z siostrą męża, Krysią Lasota, pojechałam na Angów. Praco-
waliśmy tam do 1946 r.

Nagle Łazarow zrobił zebranie wszystkich Polaków. Powiedział, że wyjeżdżamy na Ukrainę. Wyje-
chaliśmy natychmiast. Zamieszkaliśmy w jednym dużym baraku, pracowaliśmy przy porządkowaniu 
cmentarza. Później zatrudnili nas do prac polowych.  Wczesną wiosną 1947 r. ponowne zebranie, na 
którym poinformowali nas, że kto chce może jechać do Polski, kto chce zostać, może tutaj pozostać. 
Kilka Polek zostało, bo żyły z Rosjanami, a ich mężowie byli w armii im. T. Kościuszki. Żona p. Biłasa 
z dwiema córkami też została. Żyła z Rosjaninem. Nie chciała wracać. W końcu podstawiono pociąg. 
Przez siedem lat czekałam na tę chwilę. Wracamy do Polski! Na stacjach ciągle ktoś podchodził i pytał 
o swoich. Przyszedł też p. Biłas, chodził od wagonu do wagonu i pytał o swoją żonę i córki, czy ktoś 
wie coś o ich losie. – Tak! – usłyszał. Wszedł do Waganu i dowiedział się. Chciał wysiąść, pociąg był już 
w biegu, wyskoczył i został bez nóg. Co było dalej, nie wiem. 

Po miesięcznej podróży wróciłam do Polski w Święta Wielkanocne w 1947 r. Był piękny słoneczny 
dzień. Ludzie ubrani a ja w watowanych spodniach i kufajce. Mąż mój i jego brat zginęli w Warszawie 
we wrześniu 1944 r. Wyszłam ponownie za mąż, ale matką nie zostałam już nigdy. Utrzymuję się ze 
skromnej renty i znów jestem wdową.

Spisała Czesława Tarnawska. Jesień 1990 rok.
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Irena Gołębiowska-Jabłońska – Zduńska Wola K25

…Za co?
Od Redakcji: Tekst stanowi relację młodej dziewczyny urodzonej w Borysławiu (1922), która po wy-
buchu wojny przeniosła się z Sanoka z matką Anną (1898–1942) i bratem Michałem (ur. 1928), do 
najbliższej rodziny w Podbużu, po zmobilizowaniu ojca Jana z zawodu nauczyciela (ur.1896) we wrze-
śniu 1939 r. Relacja ukazała się w wydawnictwie „Wspomnienia Sybiraków” Związek Sybiraków. Zarząd 
Główny. Komisja Historyczna. Tom 6 (1992) Warszawa. Wyd. Pomost, oraz wcześniej w dodatku do „Li-
teratury Ludowej” (1991) i „Polityce” (1989).

Mając 17 lat poznałam okropność wojny, choć nie byłam w obozie koncentracyjnym, nie prze-
szłam obok pieca krematoryjnego, nie byłam na froncie jako żołnierz. We wrześniu 1939 r. wy-

jechałam z mamą i bratem do Podbuża, gdzie chcieliśmy przetrwać wojnę, która miała lada dzień się 
skończyć, miała być to wojna błyskawiczna! Życie było ciężkie, „Przejedliśmy” meble z trzech pokoi 
oraz odzież. Po wkroczeniu wojska radzieckiego rozpoczęły się ich rządy wraz z Ukraińcami. Polaków 
uważano za najgorszy element. Rozpoczynają się wywózki Polaków. 10 lutego 1940 r. wywieziono 
na Sybir leśników, 13 kwietnia do Kazachstanu rodziny aresztowanych wcześniej oficerów, lekarzy, 
sędziów, nauczycieli i funkcjonariuszy państwowych. Od ojca dostajemy wiadomość, że jest w Eger 
na Węgrzech.

W maju 1940 r.  ogłoszono paszportyzację wszystkich będących pod władzą Ruskich, z wyjątkiem 
osób, które wpisały się na listę chętnych powrotu do swoich domów na zachód od Sanu. Tych ludzi 
zwano „bieżeńcami” – uciekinierami. Wpisaliśmy się na tę listę wierząc¸ że prędzej spotkamy się z oj-
cem. Stało się inaczej. W nocy z 28 na 29 czerwca 1940 r. wtargnęła do naszego domu trójka: mili-
cjant, jeden z NKWD i jeden Ukrainiec. Wszyscy z bronią w ręku. Przeprowadzili dokładną rewizję, 
kazali obudzić mnie i brata, a następnie pakować się. Zgodnie z życzeniem jedziemy do domu – do 
Sanoka. Cała ta „delegacja” była nawet dość grzeczna i nawet podpowiadała co należy jeszcze wziąć 
ze sobą. Przed domem stały dwa wozy. Przeczuwaliśmy, że dzieje się coś niedobrego. O 4.30 ja, matka 
i brat żegnani płaczem rodziny, w asyście milicjanta wyjechaliśmy do Drohobycza. Dowiedzieliśmy 
się, że czeka nas podróż nie na zachód a na wschód. W Drohobyczu wrzucono nas wraz z bagażem do 
bydlęcego wagonu i zasunięto drzwi. Ogarnęła nas ciemność, ale po chwili wagon zapełnił się takimi 
jak my „szczęśliwcami”.

W wagonie po jednej i po drugiej stronie z desek zrobiono piętro, na środku pod ścianą dziura – 
to ustęp. Ulokowaliśmy się na dole, a po drugiej stronie pani Maria Ulewicz – doskonale mówiąca 
po rosyjsku, z ciężko chorą, o pokaźnej tuszy Weroniką Grudzińską. Po południu pociąg wypchany 
ludźmi do ostateczności ruszył w nieznane. Ktoś zaintonował „Kto się w opiekę”, a na górze modły 
odprawiali Żydzi. Było nas razem 17 osób. Drzwi wagonu szczelnie zamknięto, ale na górze były dwa 
okienka, które jednak nie zawsze mogły być otwarte. To zależało od humorów konwojentów. Upalne 
noce i upalne dni. Żywiliśmy się tym, co kto miał, wkrótce bez względu na różnice wieku i poglądów, 
jak jedna wielka rodzina. Już mnie nawet nie dziwiły głośne, jęczące modlitwy Żydów. We Lwowie 
dwie osoby wypuszczono na stację i po chwili przyniosły wiadro z gorącą wodą i worek ze świeżym 
chlebem. Nie patrząc na późną porę, wszyscy zabrali się do jedzenia. Doczepiono jeszcze kilka wago-
nów wypełnionych „biedakami”. Następny postój w Tarnopolu. Pogoda piękna, bezchmurna. I znów 
jak poprzednio dwie osoby z każdego wagonu wyszły po zimną wodę z pompy kolejowej i gotowaną 
z lokomotywy. Wśród  tych osób byłam i ja. Kiedy do wiadra i dzbanka nabierałam wodę, podszedł  do 
mnie młody człowiek, który pracował przy rozładunku wagonów i powiedział: „proszę pani, proszę tu 
zostać. Ja się panią zaopiekuję. Ten transport jedzie na Sybir, a pani taka młoda…” Niestety nie mogłam 
się zgodzić, muszę być razem z matką i bratem. Młodzieniec pomógł mi zanieść wodę do wagonu i od-
szedł ze słowami: „proszę się zastanowić, jeszcze jest kilka minut do odjazdu pociągu”.

W Kijowie konwojenci wnieśli do wagonu pęczak z oliwą, chleb i gotowaną wodę. To samo na sta-
cji Charków, Woroneż, Tambow. Jeden dzień podobny do drugiego. Rano załatwianie się na oczach 
wszystkich, a następnie mycie się, jeżeli była w wagonie woda, i skromne śniadanie. A później wspo-
minanie domu i najbliższych lub nucenie polskich piosenek. Przecież trzeba było jakoś skracać ten 
monotonny czas. Penza. Konwojenci różnej narodowości – Ukraińcy, Tatarzy, Buriaci, Mongołowie 
– otwierają ciężkie drzwi i z okrzykami „dawaj bystriej” wypędzają wszystkich z wagonów i prowa-

89

Biuletyn SPZD nr 21 (2017)WSPOMNIENIA

dzą do łaźni. W dużej sali wszystkie kobiety i dzieci muszą rozebrać się do naga i odzież oddać do 
odwszalni. Na metalowych obręczach zawieszało się ubranie i oddawało przez okno obsłudze łaź-
ni. Na oknie zaś siedzieli konwojenci, którzy ze śmiechem patrzyli na nagusów. Były kobiety młode, 
starsze i bardzo stare z obwisłym ciałem. Po kąpieli oddawano wyprażoną odzież. I znów wśród ry-
ków konwojentów „dawaj bystriej” – wróciliśmy do wagonów. Siostra pani Marii Ulewicz czuje się 
coraz gorzej. Trudno jej oddychać, niesamowicie się poci. Kiedy stanęliśmy w Kujbyszewie [Sama-
rze], otworzono wszystkie drzwi wagonów, ale konwojenci nie spuszczali nas z oczu. Usiadłam na 
skraju wagonu, obok przeszedł rosyjski oficer. Zainteresował się warunkami w wagonie. Wskazałam 
na chorą kobietę. Przywołał konwojenta i kazał tego wagonu nie zamykać. Do mnie zaś powiedział: 
„Diewoczka, będziecie jechali przy otwartych drzwiach, ale ty odpowiadasz głową, jeżeli ktoś ucieknie”. 
Wszyscy odetchnęli i patrzyli na mnie jak na wybawicielkę.

14 lipca 1940 r. przejeżdżamy przez Ural. Pociąg wolno pnie się w górę i wolno toczy w dół. Góry 
przy wschodzie słońca toną w pięknych odcieniach czerwieni. Stacja Ufa. Przez otwarte drzwi wcho-
dzi chłodne, świeże powietrze. Pociąg stanął na otwartej przestrzeni. Przy wagonach myliśmy się 
w lodowatej wodzie. Po chwili znów ryczą, aby wsiadać do wagonów, a kto nie może wskoczyć, wrzu-
cają go jak martwą rzecz. Wolno przejeżdżamy przez bezludne obszary. Zatrzymujemy się na więk-
szych stacjach, aby otrzymać chleb i wodę. Przejeżdżamy przez Czelabińsk, Omsk, Nowosybirsk. Na 
dłużej zatrzymujemy się w Krasnojarsku. Konwojenci wypędzają wszystkich z wagonów na duży plac 
przed łaźnią. Tu przegląd głów. Gdy zauważono wszy, golono głowę do łysej pały. W „naszym” wago-
nie było wyjątkowo czysto i u nikogo nie znaleziono insektów. Po przeglądzie łaźnia i znów jak po-
przednio „defilada” nagusów przed roześmianymi konwojentami. Na drogę dostajemy chleb, gorącą 
wodę, pęczak z oliwą. Ociężałe wagony w wielkim upale suną na wschód do Irkucka. Tu nas wyłado-
wują. Trzeba na własnych plecach przenieść rzeczy kilkaset metrów nad Angarę, aby załadować się 
na podstawione barki. Miejsce mamy pod pokładem, ściśnięci jeden obok drugiego. Na pokładzie są 
3 ustępy dla kilkuset osób. Wodę do picia czerpie się z rzeki. Ludzie zaczynają chorować na krwawą 
biegunkę. Nie ma żadnych leków. Dwóch Żydów popełnia samobójstwo przez przecięcie żył brzytwą. 
Zwłoki wyrzucają do rzeki. Panuje ogólne przygnębienie.

Angarą płyniemy do Bracka. Tu na samochody ciężarowe, które przewożą nas do Ust-Kut na wschód 
od Bracka nad Leną. Nocujemy pod gołym niebem. Rano dają nam bolesne zastrzyki pod łopatkę, 
przeciw durowi brzusznemu. Po jednodniowym postoju znów na barki i płyniemy Leną do Zajarska. 
Ciężko zachorowałam na biegunkę. To była okropność, ale po kilku dniach poczułam się lepiej. Do-
płynęliśmy do miasta Bodajbo nad rzeką Witim, prawym dopływem Leny. Było to 13 sierpnia 1940 r. 
Podróż ma się ku końcowi. [ok. 7500 km]. Wyładowali nas wszystkich na kamienisty brzeg. Jesteśmy 
bez jedzenia, bez picia. Zimno niesamowite i ciemność. Wsunęliśmy się pod koce, by usnąć. Nad ra-
nem pokryci byliśmy świeżym śniegiem. A więc sierpień i pierwszy śnieg. O 10 rano przyszli „pano-
wie i władcy” i po krótkim uświadomieniu, że „nikuda i nikogda” – rozpoczęło się „sortowanie” ludzi. 
Wybór dowolny – do lasu lub do kopalni złota. Wybraliśmy las. Załadowano nas na barki ciągnione 
przez motorówki i płynęliśmy pod prąd do Engażimo, uczastka położonego u ujścia rzeki Engażimo 
do Witimu, około 60 km na wschód od Bodajbo. Mieszkali tu zesłańcy z Polski, a w punkcie lekar-
skim pracował dr Stadler, u którego byłam po opatrunki na owrzodzone nogi. Stąd pieszo przez tajgę 
4–5 km na północ, do osiedla – Ustka Alor, położonego nad rzeczką Alorką. Było nas około 120 osób. 
Rzeczy były załadowane na dwukołowych wozach, ciągnionych przez marne konie. Był 15 sierpnia 
1940 r.

Krajobraz piękny, góry, lasy przeważnie szpilkowe, rwące górskie potoki, a jak strasznie smutno. 
Na płaskowyżu niezabezpieczone przed śniegiem i mrozem cztery drewniane baraki, a wokoło tajga. 
W naszym baraku były 3 izby i niby kuchnia, a na środku blaszany piecyk. W izbach żadnego pieca. 
W baraku tym mieszkały 34 osoby. Po kilku dniach znaliśmy się już wszyscy. Byli wśród nas Polacy, 
Żydzi, Ukraińcy, nawet Czesi. Pierwszą moją pracą było zrywanie trawy gołymi rękami. Ostra trawa 
raniła dłonie. Do pracy odprowadzał i przyprowadzał z pracy brygadier – poczciwy dieduszka. Nie 
wolno było nigdzie poruszać się samemu. Dieduszka – Rosjanin mieszkał w małym domku nad rzecz-
ką z młodą żoną i synkiem Pietią. Był nam przychylny i upominał codziennie, by nikt nie uciekł, bo on 
odpowiada za nas głową. Pewnego ranka dowiedzieliśmy się, że nasz dieduszka nie żyje. Jego żona 
długo lamentowała i przypominała jego zasługi. Starego włożono do skrzyni zbitej z desek, a następ-
nie w otwartej „trumnie” mężczyźni nieśli na cmentarz do Engażimo. Żona-wdowa głośno płakała 
przez całą drogę. Wszyscy byliśmy na pogrzebie, dostaliśmy przepustki, to była niedziela i wyjątkowo 
nie szliśmy do pracy. Po usypaniu mogiły żona wetknęła w nią miseczki z jedzeniem i piciem. To dla 
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zmarłego, aby nie był głodny. Wszyscy wrócili do domu, a moją matkę, mnie i jeszcze kilka osób po-
proszono na okazałą stypę. Pamiętam była wódka, lepioszki, pierożki i bliny. Były pieśni-czastuszki 
i tańce. Przygrywała harmoszka. Dziwny zwyczaj.

15 września zaczęła się prawdziwa zima. Dostaliśmy kufajki, watowane spodnie, walonki i skórzane 
miękkie buty, tzw. iczigi oraz czapki i rękawice. Mężczyźni  wyrąbywali las, a my paliliśmy gałęzie. 
Do pracy trzeba było iść o świcie kilka kilometrów w głąb tajgi, a wracało się wieczorem kiedy było 
zupełnie ciemno. Później kobiety również ścinały drzewa, układały w sągi, a mężczyźni zwozili nad 
rzekę, aby w lecie spławić rzeką do elektrowni w Bodajbo1. Dziesiętnik Iwan Iwanowicz Bułatow od-
mierzał sągi. Nadszedł 24 grudnia – Wigilia. To najbardziej rodzinne święto. Jak ciężko, jak smutno 
z dala od rodzinnych stron i od najbliższych. Silny mróz, niebo usiane gwiazdami. Pomyślałam sobie 
– czy te same gwiazdy świecą nad naszymi stronami rodzinnymi? Matka przygotowała skromną wie-
czerzę skropioną łzami. Na stole stało malutkie zdjęcie ojca. Nazajutrz nie poszliśmy do pracy, gdyż 
mróz sięgnął -56 stopni. Ten jeden stopień powyżej 55 zdecydował o tym, że możemy zostać w domu. 
Na dworze niesamowita cisza, powietrze mgliste, a przy tym jakby szklanne. Para z ust natychmiast 
krzepnie. Wodę do picia trzeba nabierać z rzeki, gdzie wykuto przeręble.

Pod koniec każdego miesiąca, zawsze w nocy, przyjeżdżał kasjer, który wypłacał marne ruble za 
pracę. W małym sklepiku w domku obok Bieduszki można było kupić chleb, sól, czasem cukier lub so-
loną rybę-szczukę i naftę do oświetlenia. Przywożono to wszystko z Engażimo lub Bodajbo. Żyliśmy 
wszyscy w zgodzie jak jedna rodzina. Na „liesouczastkach” gotowaliśmy sobie sami, a w kopalniach 
były stołówki i posiłki na talony. Raz w miesiącu chłopak przywoził konno pocztę z Pronichy, odle-
głej od Aloru o 9 km. Zima tu trwała do końca kwietnia. W jednej chwili robiło się ciepło, śnieg tajał. 
Latem istną plagą były małe czarne muszki, które gryzły niemiłosiernie do krwi, wieczorem komary, 
a w nocy niezliczona ilość pluskiew.  Pracowałam przy wyrębach, przy spławianiu drzewa i w ekspe-
dycji geologicznej.

W połowie lipca 1941 r. przyjechał z Leningradu bardzo kulturalny inżynier Michaił Stiepanowicz, 
który zorganizował ekspedycję geodezyjno-kartograficzną. W skład tej ekipy wchodzili najlepsi zdy-
scyplinowani Polacy i dwóch Rosjan. Było nas 9 osób. Mnie jako jedyną dziewczynę przydzielono do 
gotowania systemem polowym śniadań i kolacji. Robotnicy wycinali równe, dokładnie wytyczone 
ścieżki o szerokości 70 cm, które biegły przez tajgę od rzeki przez górę, aż do golca (same głazy bez 
roślinności) i w dół do drugiej rzeki. Inżynier (byłam jego pomocnicą) nanosił na mapę oznaczenia, 
strumyki, określał rodzaj i wiek drzew, typ napotkanej roślinności. Praca bardzo ciekawa. Co kilka-
naście kilometrów rozbijaliśmy obóz w dzikiej tajdze, zawsze nad wodą. Mężczyźni spali w namiocie 
wojskowym, inżynier w namiocie 1-osobowym, a ja w małym zrobionym z białej gazy. W dzień nie 
można było ani na chwilę usiąść, gdyż okropnie gryzły te czarne, mikroskopijne muszki. Trzeba było 
palić ognisko, tzw. dymokur, aby trochę tę plagę odgonić. Mieliśmy jednego konia do przewożenia 
aparatury pomiarowej, żywności i odzieży.

Pewnego dnia, kiedy wracaliśmy z pracy do obozu, zobaczyliśmy kłęby dymu, unoszące się nad taj-
gą. Byłam świadkiem, a nawet brałam udział w gaszeniu pożaru. To okrutny, a równocześnie piękny 
widok. Sosny, jodły, świerki stały w płomieniach jak pochodnie i z trzaskiem waliły się na ziemię. 
Mnóstwo małych, różnokolorowych ogników, języków błyskawicznie rozprzestrzeniało się, to palił 
się  mech. Trzeba było wokół pożaru kopać rowy, a ziemią zasypywać ogień. Po kilkugodzinnym zma-
ganiu udało się! Otrzymaliśmy pochwałę od naszego inżyniera, który też nie próżnował. Osmoleni, 
okopceni wróciliśmy do obozu.

Tu w tajdze poznałam rodzinę Jakutów, która przejeżdżała koło nas. To naród, który w lecie prze-
siedla się z miejsca na miejsce, a pod koniec lata docierają do swoich domów. To ciekawy widok. 
Małe dzieci przywiązane do grzbietu reniferów, a obok idą mężczyźni i kobiety. Za nimi kilkanaście 
objuczonych reniferów. Ja i inżynier byliśmy zaproszeni do ich domu. Był zbudowany z belek. Przy 
drzwiach przywiązany ujadający pies. W obejściu oswojone renifery. Wewnątrz jedna duża izba, na 
środku pod oknem długi stół i dwie ławy. W kącie szerokie łoże. W chacie było prymitywnie, ale czy-
sto. Kobiety coś wyszywały, a jedna piekła wprost na płycie pieca placek. Jakuci są niskiego wzrostu, 
o smagłej cerze i małych skośnych oczach. Naród podejrzliwy i małomówny. Aby się z nimi porozu-
mieć, musieliśmy tak sformułować pytania po rosyjsku, aby mogli odpowiadać „da” lub „niet”. Między 
sobą  rozmawiali po Jakucku, choć język rosyjski nie był im obcy. Jedli jagody-brusznice i popijali  

1 Rejon Bodajbo był jednym z głównych docelowych terenów deportacji (miejsc pracy przymusowej) Polaków z Kresów 
Wschodnich w 1940 r. (Red.).
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herbatą z podstawki. Nas niczym nie po-
częstowano. W zimie Jakuci poruszają się 
na małych niziutkich sankach ciągniętych 
przez renifery.

W ekspedycji pracowaliśmy do 5 wrze-
śnia, czyli do pierwszych mrozów i śnie-
gu. Pod koniec lata 1941 r. zlikwidowano 
uczastek i przewieziono nas do miejsco-
wości Artiemowskij, gdzie znajdowały się 
kopalnie złota na północ od Bodajbo. Mia-
steczko górnicze, położone ok. 70 km od 
Bodajbo. Żeby z Aloru dostać się do Ar-
tiemowskij, trzeba było piechotą przejść 
przez tajgę do Engażimo, skąd motorówką 
do Bodajbo, tzw. marakas, do Artiemow-
skij. Była tu poczta, apteka, przychodnia 
lekarska, gorsowiet, milicja, sklep, szkoła 
rosyjska, dwie kopalnie złota – Gatczyńska 
i Chiwa oraz na wysokiej górze cmentarz z prawosławnymi krzyżami i słupkami z gwiazdą. Główną 
ulicą zwaną Sergo przechodziła linia kolejowa, wybudowana tylko na okres zimy. Szła od kopalni Chi-
wa aż do kopalni Sergo. Tym pociągiem dowożono drzewo do kopalń. Była też kopalnia odkrywkowa 
Pobieda, w której pracowałam, miałam dyżury przy piecu blaszanym, tzw. tiepłuszce, bo woda dopro-
wadzana korytem do kopalni nie mogła zamarznąć. Z nami pracowała Rosjanka Nadia Kałasznikowa, 
bardzo nam przyjazna i bardzo chciała nauczyć się mówić po polsku.

Pracowałam też przy budowie kolei, łączącej dwie kopalnie. Praca ciężka, od świtu do nocy. Trzeba 
było kilofem kuć zmarzniętą ziemię, a następnie wyrzucać ją kilka metrów w górę. Droga musiała być 
równa, aby na niej położyć szyny kolejowe. Odciski na palcach dokuczały bardzo, szczególnie w nocy. 
Ale musiałam zarobić na siebie, chorą matkę i młodszego brata. Początkowo mieszkaliśmy w domu 
dwuizbowym, w malutkim pokoiku, a w większej izbie gospodarze. Rodzina ta składała się z 6 osób. 
Stara babka i dziadek spali na przypiecku, młodzi z dzieckiem na podłodze, a malutkie kilkumiesięcz-
ne, które całą noc płakało, spało w korytku, zawieszonym na sznurze u powały.

Pracowałam w kopalni przy robieniu pęczków z gałązek świerkowych, służących do uszczelniania 
umocnień w kopalni. Ze mną pracowały również dwie nieodłączne towarzyszki niedoli: pani Elżbieta 
Lachowicz i Felicja Żelechowska.

Po kilku miesiącach przeprowadziliśmy się do innego, przestronnego mieszkania. Gospodarzem był 
zaciekły komunista Kaleśnikow. Tu często odbywały się libacje z koleżkami, którzy kradli z kopalni 
złoto.  Dziwny tu panuje zwyczaj. Kraść nie wolno, bo za to grozi ciężkie więzienie, ale kiedy udało się 
wynieść złoto z kopalni, nikt  tu nikogo nie ścigał. Niedaleko kopalni był specjalny sklep, w którym 
skupowano złoto i wydawano bony, za które można było kupić wiele rzeczy, a przede wszystkim spi-
rytus. Stan mojej matki pogarszał się z dnia na dzień. Zaczęła puchnąć, nie mogła chodzić. Zawiozłam 
ją do lekarza. Dowiedziałam się, że chociaż leczenie jest bezpłatne, to jednak jeśli nie „sypnę” złotem 
lub grubymi pieniędzmi, nie mogę liczyć na jakiekolwiek zainteresowanie się chorą. Skąd tu wziąć 
pieniądze czy złoto? Lekarz dał skierowanie do szpitala. W niedzielę 28 grudnia 1941 r. naczelnik, 
który dziwnie mnie polubił, wypożyczył konia z saniami. Wsadziłam matkę na sanie i wraz z panią 
Antoniną Załanowską z Drohobycza ruszyłyśmy w stronę szpitala w Aprielsku, odległym o 4 km. 
W połowie drogi koń stanął, a pod jego nogami zaczął załamywać się lód. Okazało się, że wjechałyśmy 
na zamarznięty kanał. Koń szarpnął, sanie przewróciły się, a matka stoczyła się po stromym, oblodzo-
nym zboczu. Ogarnęła mnie rozpacz. Zbliżała się noc. Na szczęście z pomocą przyszła nam młoda Ro-
sjanka, mieszkająca o kilkaset metrów. Z trudem wyciągnęliśmy matkę w górę i położyły na saniach. 
Miała odmrożone ręce i nogi. Już było zupełnie ciemno, kiedy dotarłyśmy do szpitala.

1 stycznia – Nowy Rok 1942. Nie idziemy do pracy. Poszłam odwiedzić matkę. Gdyby nie to, że leżała 
pod własną kołdrą – nie poznałabym jej. To nie była piękna 43-letnia kobieta, a raczej kilkudziesięcio-
letnia wychudła staruszka. Oczy zaropiałe, szklane. Coś szeptała, ledwo słyszalnym głosem. Wiedzia-
łam, że zbliża się koniec. Zmarła 4 stycznia 1942 r. O śmierci matki dowiedziałam się od mojego star-
szego brata, który 9 stycznia poszedł do niej do szpitala. Nas nikt wcześniej nie zawiadomił. Zawsze 
dzielna – poczułam się zagubiona. Nie wiedziałam, od czego mam  zacząć. Poszłam do naczelnika, któ-

1. Mapa Rosji z zaznaczoną lokalizacją m. Bodajbo.
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ry polecił wypłacić mi zapomogę 20 rubli, dał do stolarni skierowanie na zrobienie trumny oraz konia 
z saniami do przewiezienia trumny i zwłok. Grób poszli kopać, a właściwie wykuwać w ziemi „nasi”. 
11 stycznia pojechaliśmy z trumną do szpitala. Matka leżała w kostnicy. Tego widoku nie zapomnę do 
końca życia. Pomieszczenie ledwo otynkowane. Wzdłuż ściany stały prycze, a na nich „coś” zawinięte 
w szare koce. Obok mały piecyk z cegieł, a na nim w brudnych szmatach owinięte leżały noworodki. 
Na taborecie miska z brudną wodą i brudne spienione mydło. Widocznie niedawno myto jakiegoś 
trupa. Do kostnicy weszła salowa, a może pielęgniarka. Zapytałam, na której pryczy leży moja matka? 
Odpowiedziała „ja nie znaju, iszczi sama”. Westchnęłam do Matki Bożej – Matko dopomóż! Podeszłam 
do stojącej naprzeciw pryczy. Odkryłam to „coś”. Tak, to była moje matka. Bez odzienia, spuchnięta, 
a na palcu obrączka. Z nią nigdy się nie rozstawała i niejednokrotnie powtarzała, że obrączkę sprzeda, 
kiedy będziemy odczuwały głód. Ciało było przymarznięte do desek i trzeba je było siekierą delikat-
nie odrywać. Zawinęliśmy w prześcieradło i włożyli do trumny. Okazało się, że trumna była za mała. 
Ale trudno. Trumnę obwiązaliśmy sznurem znalezionym w kącie kostnicy, załadowaliśmy na sanie 
i pojechaliśmy na cmentarz w Artienowskim odległym o 4 km. Całą drogę sypał śnieg olbrzymimi jak 
dłoń płatkami. Taką pogodę moja matka uwielbiała. Grób był wykopany. Tak odeszła od nas najdroż-
sza osoba.

Z początkiem maja 1942 r. przeprowadziliśmy się do miasta Bodajbo. Tu była poczta, szkoła, szpital, 
przychodnia lekarska, uniwermag, gorsowiet, sklepy, apteka. I właśnie w aptece otrzymałam pra-
cę sprzątaczki. Myłam probówki, miseczki po tłustych kremach, paliłam w piecach, myłam podłogi. 
Cicho, czysto tu i ciepło. W mieście był klub „Dynamo” z kinem i salą widowiskową. Był też tzw. Ba-
zar – długi stół, na którym Rosjanki sprzedawały gorące lepioszki, zupę z wiadra, mąkę w słoikach, 
a w zimie mleko – w domu nalewano je do miseczek, a w środek wkładano patyk do trzymania i tak 
ono zamarzało. Następnie ten mleczny lód wyciągano z miseczek, wkładano do worka i sprzedawano. 
Środkiem miasta biegła wąskotorowa linia kolejowa, łącząca miasto z miejscowościami, w których 
były kopalnie złota. Pociągiem zwanym „marakas” przewożono robotników i drzewo do kopalń, od-
ległych od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Wzdłuż głównej ulicy po jednej i drugiej stronie stały 
budynki mieszkalne, drewniane, przeważnie jednorodzinne, parterowe. Oprócz zesłańców mieszkała 
tu miejscowa ludność: Jakuci, Buriaci, Mongołowie, Tatarzy, Kazachowie a nawet Chińczycy.

Dzięki utworzonemu w 1943 r. Związkowi Patriotów Polskich w Bodajbo była Delegatura Polska. 
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Otwarta została polska stołówka, w której gotowano i wydawano bezpłatne obiady dla najbardziej 
potrzebujących Polaków. Produkty pochodziły z darów UNRRA. W dwóch zatłoczonych barakach 
mieszkały osoby niedołężne i matki z małymi dziećmi, którym dowożono obiady, chleb i wodę. Była 
też polska szwalnia, zatrudniająca około 30 kobiet (Polki i Żydówki), które szyły bieliznę i robiły na 
drutach. W tym samym budynku była też mała stolarnia, w której młodzi mężczyźni robili zabawki 
i łapki na myszy. Przeniesiono mnie do polskiej stołówki, gdzie pracowałam jako pomoc. Przynoszo-
no nam małe jak orzechy zmarznięte ziemniaki i trzeba było je skrobać. Później jako starsza pomoc 
wałkowałam ciasto i biednym Polakom wydawałam obiady. Niedługo jednak przeniesiono mnie do 
artielu (spółdzielni), gdzie robiłam swetry. Niewiele zarabiałam, ale jakoś musiało starczyć dla mnie 
i dla brata.

W lutym 1943 r. władze ogłaszają ogólną paszportyzację. Wszyscy muszą przyjąć obywatelstwo 
sowieckie. Tych, którzy sprzeciwiali się, zwalniano z pracy, odbierano im kartki żywnościowe, za-
mykano w więzieniu. Mnie też spotkała ta przyjemność. Nie pomogły moje wyjaśnienia, że należę 
do rodziny wojskowej i że ojciec mój oficer walczy na froncie. Polskości się nie wyparłam. 18 marca 
przyszedł po mnie milicjant. Zamknęli mnie i w nocy przesłuchiwali przy świetle reflektora. 4 maja 
odprowadzono mnie do więzienia, gdzie spotkałam kilka naszych pań. Gdy byłam w więzieniu, bra-
tem opiekowały się panie zwolnione z więzienia właśnie jako rodziny wojskowych. 5 maja 1943 r.- 
pamiętna data – sprawa sądowa i wyrok: dwa lata pozbawienia wolności i pięć lat pozbawienia praw 
obywatelskich. Wyrok przyjęłam z uśmiechem, co zirytowało ławników i sędziego, przypominającego 
naszego biednego pastucha. Wydawało mi się, że to jest szopka. Zaprowadzono mnie w towarzystwie 
konwojentów z bronią w ręku i psów do celi nr 7, dla osądzonych. Już  następnego dnia zgłosiłam 
się do pracy przy rąbaniu drzewa, za co dostawałam podwójną porcję zupy i chleba. Pracowałam na 
powietrzu tuż przy strażnicy, a nie w okropnych murach, choć wbrew moim oczekiwaniom cela była 
obszerna, jasna, czysta, wokoło ścian prycze, poduszki z sianem i koc. W kącie beczka do załatwiania 
się, którą codziennie dyżurne wynosiły.

Po dwóch tygodniach przenieśli nas do obozu pracy w Tielmama, na południe od Bodajbo nad 
rzeczką Tielmama. Pracowałam przy wyrębie lasu i spławianiu drzewa. Praca ciężka, ale trzeba 
było wytrzymać. Z Bodajbo do Tielmamy można się było dostać pieszo przez tajgę lub rzeką bar-
kami. Po drodze mijało się podobny obóz pracy dla więźniów – Mamakan nad rzeką Mamakan. 
Tielmama to najdalej na południe położony od Bodajbo obóz pracy dla więźniów nie tylko politycz-
nych. Byli tu Rosjanie, Polacy, Żydzi, wszyscy z wyrokami sądowymi. Na dużym placu otoczonym 
drutem kolczastym – w jednym szeregu cztery drewniane baraki. Do pracy w tajdze prowadził nas 
konwojent. Nie widziałam, aby więźniów bito. Za wykroczenia zamykano w karcerze, szopie bez 
podłogi, nieogrzewanej i bez miejsca na spanie. W górze małe zakratowane okienko.

Z początkiem września zawiadomiono nas, że dzięki staraniom Związku Patriotów Polskich będzie-
my wypuszczeni na wolność, ale musimy złożyć podania o paszporty. Rano apel, później pod opieką 
konwojentów idziemy, a raczej biegniemy przez tajgę, zbierając po drodze olbrzymie ilości jagód. Na-
stępnego dnia dotarliśmy do Bodajbo. Tu na milicji wręczają nam znienawidzone paszporty sowiec-
kie. Jestem wolna. Ale sama na własną rękę muszę szukać pracy. Chodzę od biura do biura. Nareszcie 
otrzymałam pracę w polskiej szwalni. Ale niedługo powołano mnie do służby pomocniczej w polskim 
wojsku. Chociaż przeszłyśmy dokładne badania lekarskie nas, kobiety, pozostawiają na miejscu, a wy-
jeżdżają tylko mężczyźni. Pracuję nadal w artielu wraz z moim bratem, który ma już czternaście lat 
i zarabia więcej ode mnie. Od czasu do czasu otrzymujemy dary amerykańskie, odzież, żywność. Już 
jest trochę lżej, ale zima daje się nam we znaki. Mróz sięga 50 stopni, brak opału, pieniędzy niewiele. 
Bieda aż piszczy. Stare Rosjanki pomagają nam jak mogą, bo wiedzą, że ja i brat jesteśmy sierotami.

W końcu maja 1944 r. dowiadujemy się, że mają Polaków przesiedlić bliżej kraju, prawdopodobnie 
w okolice Saratowa lub na Kaukaz. W lipcu przyjeżdża statek „Kirow”. Ładujemy się. Ponieważ kapi-
tan zapowiedział, że na pokład weźmie tylko ograniczoną ilość osób – powstała panika, wszyscy jak 
dzikie zwierzęta rzucili się do wejścia na statek. Niejeden z bagażem wpadł do wody. W końcu ru-
szyliśmy. Przejeżdżaliśmy przez piękne okolice żegnając tajgę, aby jej więcej nie zobaczyć. Po trzech 
dniach przeładowują nas na samochody ciężarowe. Dojeżdżamy do Zajarska. Tu mieszkamy w starej 
szkole, oczekując na następny statek. Śpimy na podłodze jeden obok drugiego. Pieniędzy mamy co-
raz mniej, przecież nie pracujemy. Zapasy żywności, jaką dostaliśmy na drogę, już są na wyczerpa-
niu. Głodni, bosi, obdarci czekamy na statek. Nareszcie przyjechał „Karl Marks”. Mijamy Kirieńsk, 
gdzie był więziony Józef Piłsudski. Cierpimy niesamowity głód. W kuchni dostajemy cieniutką zupkę, 
a czasem tylko śledzia. Ale nadzieja, że jesteśmy coraz bliżej naszych stron, dodaje nam siły. Po kilku 
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dniach w Ust-Kut przeładowują nas do wagonów towarowych i jedziemy w okolice Saratowa nad 
Wołgą – do miasta Urbach. Do wagonów podchodzą naczelnicy sowchozów i wybierają sobie ludzi do 
pracy. Ja z bratem i nasza nierozłączna grupka przydzielona została do osiedla Biełopole (18 km od 
Urbach, rejon Krasnyj-Kut, na południowy wschód od miasta Engels). Zaczęłam pracować w biurze 
jako sekretarka, księgowa, a brat jako tokarz.

Klimat tutaj zbliżony do naszego w Polsce, zimy łagodniejsze. Jedynym opałem była trzcina rosnąca 
na podmokłych terenach, tzw. kamysz, względnie sucha trawa. Paliło się to jak słoma. Po pracy lub 
w niedzielę trzeba było poświęcić wiele godzin na zrywanie, wiązanie w snopy i przyniesienie na 
plecach tego opału. Nasze naczalstwo zorganizowało raz „woskriesnik” i wyprawiliśmy się koniem 
i wozem po Kamysz na zimowy zapas. Biełopole to sowchoz w stepie. Ponieważ obok był ośrodek ma-
szynowy, w którym naprawiano traktory, mieszkańcami są robotnicy polowi, traktorzyści i mecha-
nicy z rodzinami. Dwa rzędy małych, drewnianych budynków, jeden duży – biuro sowchozu i sklep. 
Tu otwarta została polska szkoła, w której nauczycielem był prof. Stanisław Cholewa.  Ja mieszkałam 
w ośrodku maszynowym (MTM – Maszino-Traktornaja-Mastierskaja). Na równinie trzy gliniane le-
pianki, murowany budynek biurowy i drewniany – to sklep. Dwa drewniane budynki mieszkalne, 
hala maszynowa, ślusarnia, blacharnia. Do Urbachu jeździłam po kartki na chleb i do piekarni.

Przypominam sobie 31 grudnia 1944 r. Ostatni dzień, aby przywieźć kartki na chleb dla robotników. 
Śnieżyca niesamowita, tzw. purga. Świata nie widać. Ale ktoś po te kartki musi jechać te 18 km do 
Urbacha. Priedsiedatiel sowchozu spojrzał na mnie i na 7 lat młodszą Wieśkę Lachowicz: „No co, poje-
dziecie? Dam wam swojego konia Krasawczyka, sanie, baranicę i jazda”. Koń doskonale znał tę drogę, 
ale zamiast wyjechać zawracał do stajni. Dopiero stajenny poklepał go, butem dał na rozpęd, krzyk-
nął „z Bohom” i pojechaliśmy. Po 5 godzinach dojechaliśmy. W biurze z niedowierzaniem patrzyli na 
nas. „Kto was przysłał w taką pogodę?” Poczęstowano nas kipiatokiem, mocno zapakowaliśmy kartki, 
aby gdzieś nie wyfrunęły i trzeba było jak najszybciej jechać do domu, bo noc blisko. Śnieg przestał 
sypać. Koń już się nie wlókł, a biegł. Naraz stanął jak wryty, zaczął strzyc uszami. Zobaczyłyśmy, że 
tuż-tuż przebiegło stado wilków w stronę owczarni, która była opodal. Cudem nas nie tknęły. Koń 
teraz już galopował do domu. Wszyscy czekali na nas z gorącą kolacją. Byłyśmy dumne. Za zarobione 
pieniądze można kupić chleb, kaszę, mleko itp. Ponieważ wśród nas było wiele młodzieży, po pracy 
organizowaliśmy imprezy słowno-muzyczne, często z tańcami. Nareszcie poczuliśmy się ludźmi.

Nadszedł radosny dzień – 9 maja 1945 r. Koniec wojny. Naczelnik kazał zabić barana, przywiózł 
spirytus, chleb bez kartek i zwolnił ludzi z pracy. Wszyscy szaleli z radości, Ściskali się, płakali. Życie 
jest już zupełnie inne. 24 grudnia 1945 r. urządzono mnie i mojemu obecnemu mężowi wesele, Teraz 
było mi już lżej. Mężem moim został Henryk Jabłoński ur. w 1921 r. w Zduńskiej Woli. Poznałam go 
na Syberii. Często zbieraliśmy się z wszystkich budynków przy piecu i wspominaliśmy, jak wiele się 
przecierpiało, i jak wielu ludzi pozostało w tych mrozach i śniegach na zawsze. I to najgorsze pytanie 
– za co? Coraz głośniej mówi się o repatriacji do wolnej Polski. W marcu 1946 r. rozliczają nas i wresz-
cie wyjeżdżamy, znów bydlęcymi wagonami, do kraju. Ja i brat przetrwaliśmy te ciężkie chwile dzięki 
dobrym ludziom, którzy służyli nam radą i pomocą. Ojciec szczęśliwie wrócił po wojnie z Anglii.

A oto lista osób, z którymi byłam na zesłaniu i których nazwiska zapamiętałam:
Maria Ulewicz, nauczycielka, zmarła w drodze powrotnej do Polski w miejscowości Urbach i tam 

pochowana;Elżbieta Lachowicz ur. w 1897 r. z córką Wiesławą – obecnie Podemską, mieszkają 
w Szczecinie; Józef Kozielec, Jan Sidor, Jan Klimek – robotnicy z kopalni nafty w Borysławiu; Pan Un-
ger – imienia nie pamiętam; Stefania Krauze; Zofia Ostrowska; Kazimiera Dunin; Józefa Pawłowska; 
Jakub Sidor; Mozes Graf z rodzicami i bratem Leonem; Leon Mandel z rodzicami; Felicja Żelechowska 
z córką Krystyną; Kamila Pisulińska z matką Marią Świetlicką; Jan Dyląg z matką; Michał Grędecki 
z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa – obecnie w Słupsku; Antonina Załanowska; Leon Herzog; 
Beniamin Rozen; Zofia Górecka – mieszka w Krakowie; Kalman Segel z matką; Stanisław Cholewa; 
Tadeusz Cichocki z ojcem Wojciechem i matką – mieszka w Rzeszowie; Maria Kostrzewa; Karolina 
Gordon z synem Stefanem; Zofia Mikołajczyk z mężem i dwoma synami – Jerzym i Zbigniewem oraz 
córką Anną.

Wspomnienie to napisałam na podstawie oryginalnych zachowanych do dziś notatek robionych na 
zesłaniu. 

Jesień 1990 rok
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Adam Żarski – Wrocław1 K22

Przywitanie
A wy, drużja, kak ni sadities', 

wsio w muzykanty niegodities'. 
(A wy, przyjaciele, jakkolwiek byście usiedli, 

Na muzykantów się nie nadajecie). 
U silnego wsiegda bessilnyj winowat. 

(Wobec silniejszego słabszy nigdy nie ma racji). 

Od Redakcji: Tekst „Przywitanie” stanowi fragment „Rozdz. V. Wspomnienia z ZSRR 1945–1955” w „Oku-
pacyjne wspomnienia z Borysławia i opowiadania z  ZSRR”, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Wro-
cław 2003, 220 s. 

A tiepier, gospoda udowy, mużyki, wsie popadajem w stranu czudies i bezkaniecznych aniegdotow, 
gdie wieczno plaszut i pajut, gdie zakon tajga, a prokuror miedwied'. My budiem kaczat prawa, 

wy budietie połzat' i szachit'. My wmiestie budiem skitat'sia po wsiej Rosiji pod konwojom, paniatno, go-
spoda udowy? Wy paniali, mużyki? (A teraz panowie dusiciele, chłopi, wieśniacy, frajerzy, wszyscy przy-
bywamy do kraju cudów i nie kończących się anegdot, gdzie wiecznie tańczą i śpiewają, gdzie prawem 
jest tajga (lasy, knieje leśne), a prokuratorem niedźwiedź. My będziemy ustanawiać „pompować, huśtać, 
w żargonie złodziejskim" prawa, wy będziecie pełzać (czołgać się) i harować. Razem będziemy tułać się 
pod konwojem po całej Rosji. Zrozumieliście, frajerzy?). 

Tymi prawdę mówiącymi, z sowieckiego życia wziętymi słowami zostaliśmy przyjęci, wchodząc do 
baraku w Karabasie w jesieni 1945 r. Karabas to miasteczko położone niedaleko Karagandy, dużego wo-
jewódzkiego miasta w Azji Środkowej w Kazachstanie, właściwie ogromne osiedle obozowe tak zwany 
peresylnyj punkt, inaczej obóz rozdzielczy. Do Karabasu w latach 1943–1953 przywożono więźniów, 
w większości politycznych, z całego Związku Sowieckiego, jak i z całej środkowej Europy: z Polski, Cze-
chosłowacji, Węgier, Rumunii, Niemiec, jednym słowem z tych państw, które były pod sowiecką oku-
pacją, zresztą nie tylko z tych, bo również i z państw zachodnich, jeżeli udało się kogoś z tamtych stron 
złapać. Popatrzyłem w kierunku, z którego padły słowa wypowiedziane na wstępie tego opowiadania,  
i  zobaczyłem  w  rogu  baraku  stojącego  na  górnych  narach  młodego urkę („czystej krwi złodziej”, 
jak siebie nazywali tacy ludzie), który rozkoszując się widokiem przerażonych obozowych nowicju-
szy, zgnębionych i wymęczonych długą jazdą, stłoczonych do niedawna w bydlęcych wagonach ludzi, 
uśmiechał się, zacierając ręce z radości, że do obozu przybył „świeży" jak mówili, nowy transport ludzi 
z Zachodu (mówiąc „ludzi z zachodu", mieli na myśli Polskę, Węgry, Czechosłowację; te kraje uważali 
za bogate, zachodnie), czyli z bogatych krajów. Łup będzie duży i bogaty, nie to, co z tych „swoich" nę-
dzarzy, ruskich ludięj, od których nic nie można zabrać, bo nic nie mają, ludzi niedawno jeszcze cieszą-
cych się wolnością, często zupełnie załamanych, jeszcze nie mogących pogodzić się z jakże straszną rze-
czywistością, z ciężarem wyroku dziesięciu, często dwudziestu czy dwudziestu pięciu lat pozbawienia 
wolności i to w kraju nędzy, głodu i rozpaczy, gdzie polityczny więzień nawet po ukończeniu wyroku 
nie jest zupełnie wolny, ba, jego dzieci również będą nosiły na swoich barkach piętno ojca – więźnia 
politycznego. Cały ten ciężar, bagaż nieszczęść i niepowodzeń załamywały psychicznie nawet mocnego 
człowieka, który stawał się obojętny na otoczenie, na własną obronę brak mu było sił, nic go już nie 
obchodziło, już go nawet nic nie wzruszało, było mu wszystko jedno, co z nim będzie, co jest w chwili 
obecnej, nierzadko nie zdawał sobie sprawy, gdzie się znajduje i co z nim się dzieje. Doskonale o stanie 
psychicznym więźnia wiedzieli urki, ludzie przesiadujący za swoje przestępstwa większą część życia 
w obozach i więzieniach. Dobrze sobie zawsze zdawali sprawę z duchowego i psychicznego stanu, w ja-
kim „młody stażem" więzień polityczny znajduje się w chwili obecnej, jeszcze na dodatek w obcym dla 

1 Adam Józef Dedio-Żarski ur. się w 1926 r. w Borysławiu. W grudniu 1944 r. został aresztowany przez NKWD i zasądzo-
ny w Drohobyczu na 7 lat obozów pracy. Po odbyciu tego wyroku zostaje dodatkowo zesłany na 4 lata pobytu w środko-
wej Syberii. W 1955 r. wraca do Kraju i osiedla się we Wrocławiu. Swoją pierwszą książkę pt. „Droga do Ojczyzny” wydaje 
w 1997 r.
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niego państwie o zupełnie odmiennej kulturze, zwyczajach i nie znający języka rosyjskiego. Złodzieje, 
bandyci i różnego rodzaju męty społeczne, korzystając z tak wspaniałej okazji, zaczynali nie zwleka-
jąc przeprowadzać „czystkę". Podchodząc do swojej ofiary kazali mu oddać, jak mówili po choroszemu 
(po dobremu) to, czego zażądali. Na ogół zabierali wszystko, począwszy od czapki, a skończywszy na 
obuwiu, naturalnie nie zapominając o bieliźnie, skarpetkach, ręcznikach i wszystkim, co jest potrzebne 
człowiekowi na co dzień. Na ostatku zabierali nawet worek podróżny, w którym obrabowany trzymał 
swój jeszcze z domu zabrany podręczny majątek. W zamian za odebrane zdatne do użytku i dobre rzeczy 
(a nierzadko zupełnie nowe), aby obrabowanego nie zostawić zupełnie nagiego, dawano mu kazionnyje 
triapki (państwowe szmaty, łachmany, które na dobrą sprawę nadawały się już dawno do wyrzucenia). 
Obrabowany więzień, zaskoczony tym, co się stało, patrząc przerażonymi. oczyma na rzucane mu przez 
rabusia łachmany, zdziwiony nierzadko, jeszcze nic nie rozumiejąc, sięgał trzęsącą się dłonią po brudne 
szmaty, zdając sobie sprawę, że musi je przyjąć, aby czymś przykryć swoje nagie ciało. 

Nowego więźnia pozbawiano nie tylko odzieży, pozbawiano go również cząstki domu rodzinnego, 
którą w tej domowej odzieży skazaniec chciał jak najdłużej zachować, przypominała mu ona bowiem 
ukochany dom, rodzinę, najbliższe otoczenie. Wszystko, co dotychczas nosił na sobie, pochodziło z wol-
ności, było jak gdyby dalszym ciągiem ukochanej rodziny, tej, której prawdopodobnie już nigdy nie zo-
baczy, jak to przez cały czas trwania śledztwa wbijali mu do głowy oficerowie prowadzący jego sprawę, 
a w obozie złodzieje, Rosjanie wychowani w nacjonalizmie oraz dozorująca służba więzienna czy też 
obozowa. Czasami udało się komuś zachować jakimś cudem nawet przez kilka lat, mimo przeprowa-
dzanych w czasie trwania odbywanego wyroku setek rewizji, które w żargonie złodziejskim nazywano 
szmony, coś jeszcze z domu, z wolności, jakąś zapomnianą jedną skarpetkę nikomu już niepotrzebną, 
a raczej jej fragment, cząstkę skarpetki, jakiś rękaw od dawno już znoszonej i nie istniejącej koszuli czy 
chusteczkę do nosa jeszcze z wolności, przeoczoną przez dokonujących rewizji strażników więziennych 
lub obozowych, czy też przez rabusiów i złodziei. Wszystko to miało ogromną pamiątkową wartość, te 
resztki „czegoś tam" nikomu już niepotrzebne, wzgardzone nawet przez strażników więziennych tak 
zachłannych na wszystko, co pochodziło z cywilizowanych krajów zachodniej Europy, były chronione 
przez właściciela jak największy skarb. Te szczątki pozostałe obecnie, po latach, już nie wiadomo z cze-
go, nawet nie rozpoznawane przez ich właściciela, z czego pochodzą, były pozostałością z jego rodzin-
nego domu, cząstką jego rodziny, jego najbliższych i ukochanych mu osób. Czasami utrata przez więźnia 
tego „ogniwa" powodowała chorobę psychiczną lub nawet śmierć skazańca. 

Z chwilą dostania się człowieka w ręce NKGB aresztant, po zakończonych śledztwach i przebywaniu 
nie tylko w różnych celach, lecz i różnych więzieniach, został skazany (czasami zaocznie, nie biorąc 
nawet udziału w rozprawie sądowej) i już z wyrokiem odstawiano go do obozu, gdzie od tej chwili był 
w rękach i podlegał GUŁA-gu – Gosudarstwiennoje Uprawlenije Łagieriej (Państwowy Zarząd Łagrów), 
które podlegało NWD – Ministerstwu Wnutrennich Diel (Spraw Wewnętrznych). Obozy te nie wycho-
wywały więźniów, lecz niszczyły ich, w obozie ludzie stawali się przedmiotem do wykorzystania, trudo-
wowo ispolzowanija (wykorzystania w pracy) przez państwo.

Na ogół w państwach cywilizowanych więźnia politycznego po odbyciu jego wyroku zwalnia się, da-
jąc mu możliwość połączenia się z rodziną czy też rozpoczęcia przez niego nowego życia. Postępują 
tak wszędzie w całym cywilizowanym świecie, tylko nie w Związku Sowieckim. W tym kraju więzień 
polityczny prześladowany jest do końca życia, on i jego rodzina. Na aktach archiwalnych więźnia poli-
tycznego napisane jest dużymi czerwonymi literami: Chranit na wsiegda (przechowywać na zawsze). 

Podczas swojego pobytu w różnych sowieckich obozach spotykałem więźniów politycznych, którzy 
nigdy nawet na oczy nie widzieli swoich sędziów. Byli oni sądzeni przez tak zwany Sud Osobowo So-
wieszczanija (Sąd specjalny, szczególny, osobny), który składał się z trzech osób pracujących w organach 
KGB – Komisariat Gosudsrstwiennoj Bezopasnosti (Państwowy Urząd Bezpieczeństwa). Osoby wydają-
ce wyroki nigdy nie widziały swoich podsądnych, co najwyżej na zdjęciach, sądzeni nie brali udziału 
w rozprawach, sędziowie wyroki wydawali zaocznie, do wydania wyroku skazującego wystarczały im 
tylko i wyłącznie same akta oskarżonego, a w nich niejednokrotnie same donosy, fałszywe zeznania 
fałszywych świadków lub zwyczajnych szpicli pracujących na usługach NKGB. I tak w tym kraju, gdie 
tak wolno dyszit' czełowiek (gdzie tak swobodnie oddycha człowiek) – jak głosi sowiecka piosenka – 
kilkanaście milionów skazańców, więźniów politycznych, z wyrokami 5, 10, 15, 20 i 25 lat żyje na skraju 
nędzy i rozpaczy i wciąż oczekuje jakiegoś wybawienia lub cudu. Przywitanie nas, więźniów politycz-
nych w Karabasie w Kazachstanie przez sowieckiego urkę było zapowiedzią naszej rzeczywistości na 
wiele długich strasznych lat obozowego istnienia w ZSRR.
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Stanisław Szandrowski (1914–1993)1 K16

Misja do Kazachstanu
Od Redakcji: Tekst stanowi wybrany fragment rękopisu „Moje wspomnienia” przygotowywanego 
przez autora do wydania w formie książki. Oryginał jest prawdopodobnie w Londynie, kopia pochodzi 
od Tadeusza Chciuka z Monachium. Autor otrzymał od generała M. Tokarzewskiego zlecenie wyjazdu 
10.06.1942 r. z miejscowości Szachriziabs przez Kitab, Uzbekistan, Kazachstan w rejon Uralu, celem od-
szukania polskich oficerów, skazańców – w tym kuzyna generała, majora Sroczyńskiego. „Wyprawa bar-
dzo ciężka, ale miałem nadzieję, że wszystko ułoży się pomyślnie. Było nas 5-ciu, każdy  jechał w innym 
kierunku”. Próby weryfikacji fałszywych zamieszczonych informacji okazały się niemożliwe. Redakcja 
postanowiła zamieścić ten tekst mając nadzieję, że Czytelnicy zechcą dopisać swoje uwagi uwiarygod-
niające tę sensacyjną relację.

…Dostałem 14 dni urlopu i kartkę żywnościową  (na chleb), posiadając  potrzebne materia-
ły usuwałem kolejne podpisy na kartce, co pozwalało mi uzyskać dodatkowe porcje chle-

ba. Kiedy wieść się rozeszła, że organizuje się „Polska Armia”, tysiące uchodźców zaczęło ściągać do 
Uzbekistanu. Powstało tu szalone przepełnienie w miastach i miasteczkach, biwakowano gdzie kto 
mógł, w ogrodach, na polach. A temperatura dochodziła do 50 stopni – gorąco! Na dworcu kolejo-
wym w Taszkiencie spotkałem polskiego żydka Jośka z Równego, i tak słowo po słowie doszedłem 
do przekonania, że można z nim zrobić jakiś interes. Co masz do opylenia? – słuchaj, powiedziałem, 
ja biedny, jak mysz w Bożnicy! Mam 60 rubli i to wsio! Co? Tylko 60 rubli i puszczasz się w tak daleką 
podróż, aż na Sybir? Oj, waj – ty jesteś wariat. Dobrze, że mądrego spotkałem, powiedziałem mu po 
żydowsku! „Honyszka moire, ich Versziche?  si giol?” Nie bój się – ja dobrze rozumiem. Chcę ci coś 
powiedzieć – uśmiechnął się. Podobasz mi się. Ty nie jesteś goj. Ile forsy potrzebujesz? 500 rubli, jak 
możesz mi pożyczyć? Na zastaw dam ci ten oto sygnet, ładny pierścionek męski. Wyłożył mi 1000 ru-
bli. Ten cały geszeft zrobiliśmy w ustępie na stacji kolejowej. Wiedziałem, że są to fałszywe, zupełnie 
nowe i świeże, dobry tryk powiedziałem - co tu nie ma tryku, te ruble są na czarno robione kapujesz? 
Nie możesz kupować u mądrego. Wiem, że ty dasz sobie radę aby ich wypuścić. W razie czegoś, zna-
lazłem w pociągu, si, git, dobrze – musiałem ryzykować. Tam gdzie ja jechałem, świat deskami zabity! 
A diabeł mówi dobranoc!

[…] Po wielodniowej podróży dojechałem do miasta Kustanaj, gdzie wiatr gwiżdże bez przerwy i wy-
pełnia piachem każdy zakątek. Idąc od dworca szukałem „Polskiego Domu”, gdzie miało być skupisko 
polskich zesłańców. Cały Kustanaj wygląda ponuro. Na ulicy bardzo mało ludzi, beznadziejnie smutno. 
Już widzę szukany dom. W podwórzu siedziało kilka osób, kobiety, dzieci. Przywitanie było serdeczne. 
Słucham opowieści różnych ludzi. Wrażenie nie do opowiedzenia. Ci ludzie mieli bydlęce warunki ży-
cia w kołchozach. Tu warunki były znacznie lepsze niż gdzieś w posiołkach. Tak samo znacznie lepiej 
było z jedzeniem. Ktoś zawsze dostał się do miasta na roboty i coś skombinował. Tu mieli własną kuch-
nię, małą jadłodajnię, pomoc „Czerwonego Krzyża”. I gdy tak rozmawiamy i wspominamy, przysiadł się 
do stołu jakiś jegomość już w starszym wieku. Rozmowa z nieznajomym, dlaczego to wszystko tak się 
stało, żal i gorycz z powodu utraconej Ojczyzny i ojcowizny, a gdy usłyszał słowo „Drohobycz” Boże 
kochany! Wykrzyknął! Ja jestem z Borysławia, niedaleko Drohobycza. Wir wspomnień – ucieszył się 
bardzo – płakał! Wspominał swoją rodzinę, Borysław i Drohobycz – Dyrektor kopalni naftowej- Łoziń-
ski. Rozmawialiśmy długo. Dyrektor mówi: mam dla pana niespodziankę – momencik, przepraszam, 
wszedł do budynku i już wraca z powrotem – on w towarzystwie kobiety w średnim wieku. Pan po-
zwoli nasza krajanka! Wyciągam rękę do przywitania „hrabina Życowska” i znowu wspomnienia. „Naj-
pierw męża aresztowali, potem mnie wywieźli”. Był w tej rozmowie niesłychany żal, ból i smutek. „Do 
dziś nie mam wiadomości od męża. A Pan przyjechał do Kustanaju w jakim celu?” Służbowo, albo jak 
Pani chce, urlop. Szukam Majora Sroczyńskiego i kuzynki Trellowej Stefanii – nauczycielki. „Boże ko-

1 Stanisław Szandrowski ur. się w Drohobyczu 4.01.1914, podoficer rezerwy, ranny w 1939 r., w niewoli sowieckiej, 
niespokojny duch i krnąbrny jeniec, próby ucieczki, 13 różnych obozów m.in. karnych, budowa trasy Lwów-Kijów-Ko-
zielsk-Starobielsk w 1941 r. amnestia, Buzułuk. Wysłany przez gen. Tokarzewskiego w głąb ZSRR w celu odnalezienia 
niektórych osób, potem po sukcesie do Iranu. II Korpus, Monte Cassino – ciężko ranny, 13 bojowych oznaczeń polskich 
i angielskich. Zmarł w Mannheim RFN. (Red.)
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chany! Co za szczęście, Pani Trellowa z rodziną mieszka od niedawna tu w Kustanaju, pracuje gdzieś 
– ma dwoje dzieci i matkę staruszkę”. Z dziećmi spotkałem się dopiero po obiedzie. Radość nie do opi-
sania. Ojciec ich był naczelnikiem Poczty. Teraz ruszyliśmy z dziećmi do domu gdzie mieszkali. Urszula 
lat 14-cie, Boguś lat 13-cie. Chałupa mała kucza, niedaleko dworca kolejowego. Przybycie moje do 
osiedla nie pozostało bez wpływu na spokojny i jednostajny bieg życia wysiedleńców. Maleńkie szybki 
wypełniły się nagle obliczami. Przed każdym małym domkiem leżały gromady nawozu i śmieci. Lśniły 
plamy wylewanych pomyj. Ludzie nie wytykali nosa poza granice ich domu. Opuszczali dom tylko 
w czasie żniw i zbierania siana. Podmuch wiatru z piaskiem od stepów dawał się we znaki. W centrum 
miasta było więcej, podobnych do siebie budynków murowanych. W jednym z nich mieściła się „Pol-
ska Delegatura”. „Proforma”,, bo ruski z nimi nie liczyli się i nic nie mogli pomóc. Wszelkie konsekwen-
cje musiałem sam ponosić i za nie odpowiadać. Idąc rozglądam się dookoła, po drodze spotykam 
kuzynkę, szła w kierunku jadłodajni. Rzuciliśmy się w objęcia, w jakimś obcym mieście sybirskim, 
odległym o tysiące kilometrów od Kraju rodzinnego. Kuzynka tak do mnie powiedziała: „Kochany 
Stasiu, zapewniam Cię, że jeżeli nie mamy pozwolenia wyjazdu, to przepustek nie dostaniemy”. Bała 
się bardzo. Trochę mnie to zmartwiło, ale byłem przygotowany i nastawiony na najgorsze. Tylko spo-
kojnie Stefa, porozmawiamy jeszcze o waszym losie. Ja decyduję, a nie kto inny! Od podjętej decyzji 
nikt nie odciągnie! Doszliśmy do chałupy. Gospodyni Ukrainka wysiedlona z mężem, mąż umarł w 
1938 roku gdy wywieziono tysiące na stepy Kazachstanu. Bardzo współczuwała naszym przesiedleń-
com. W domu przywitała mnie staruszka Ciocia, siwiutka jak gołąb. Skąd Ciebie Bóg przysłał, aż tu do 
nas na Sybir? Mój Stasiuńciu kochany i staruszka rozpłakała się bardzo a ja też nie mogłem „łzy” po-
wstrzymać. Ciocia mówi – biedny wujek, umarł, tu na stepach chodził i prosił o kawałek chleba! Co za 
ironia losu. Wujka kości spoczywają, tam gdzieś na stepach Sybiru, a kości cioci na dnie morza Indyj-
skiego. A było to później, gdy ich wywiozłem z Sybiru do Rosji (Iran). Wyjechali z Ochwozu do Indii. 
Podczas podróży ciocia zachorowała na okręcie i umarła. Została pochowana w morzu. Ciocia karmiła 
mnie chlebem kruszonym w herbacie, czasem zupą kartoflaną. Spałem na podłodze  (na ziemi) była to 
udeptana glina. Izba maleńka, ciocia z kuzynką Stefą spały obydwie na piecu, bo gdzie miały spać? Po 
tak ciężkiej podróży przeszło 2 tygodnie, prawie 5 tys. km, miałem prawo  odpocząć. Po odpoczynku 
wybrałem się zwiedzić miasto. Przeważał na ulicy motłoch azjatycki, ludzie różnej rasy i różnej barwy. 
Postanowiłem odwiedzić i poznać „polskiego delegata” (coś jakby konsul) – Mieczysław Romański. 
Bez trudu odnalazłem adres podany mi przez moją kuzynkę. Pan Delegat przyjął mnie bardzo życzli-
wie. Pan Romański pracował z synem w malutkim pokoiku. Rozmawialiśmy bardzo długo, prowadząc 
w trójkę debaty. Romański mówił: już wiem o co Panu chodzi, ale nie mogę Panu nic pomóc. Jedynie 
mogę wystawić zaświadczenie. Tylko musi mi Pan powiedzieć  na kiedy mam to zrobić: dokładna data, 
nazwiska tych osób które Pan zabiera do „Kitabu”, proszę napisać - na rozkaz Dowództwa Polskiej Ar-
mii. Tak ale aby je zabrać, to musiał by Pan mieć pozwolenie od tutejszego komendanta miasta Gen. 
Szurkowa, tzn. GPU NKWD. I tu właśnie jest sęk – problem bardzo ciężki do rozwiązania. Inaczej nie 
będzie pan mógł kupić biletów na pociąg. Przy kasie żądają  pisma. Sprawa nasza pogarsza się z każ-
dym dniem, sytuacja jest bardzo napięta. Nie wiadomo, co będzie jutro? Bolszewicy nie są nam przy-
chylni i żadnej pomocy nie możemy spodziewać się od nich.  Czy będzie Pan mógł wybrnąć o własnych 
siłach, to mnie bardzo ciekawi. Życzę powodzenia i  dużo szczęścia. – Postaram się już w następnych 
dniach doręczyć Panu spis osób  wyjeżdżających. Po drodze wstąpiłem do jadłodajni. Trzeba coś zjeść. 
Już tydzień dobiega końca, pomału zaaklimatyzowałem się ale wiatr z piaskiem nie daje mi spokoju. 
Siedzimy z Panem Łozińskim, pijemy kwas, opowiadamy, wspominamy przedwojenne czasy. Przez 
kilka dni obserwowałem co tam się działo. Czerwony Krzyż pomagał, tak że żywności i odzieży nie 
brakowało. Smalec w beczkach i inne rzeczy. Biedni przychodzili daleko z posiołków i prosili, żebrali 
o ciuchy, bo inaczej nic nie dostali. Widziałem tę niesprawiedliwość, korupcję? No co wy jeszcze chce-
cie – dostałaś spódnicę no i wystarczy, albo drugim razem, bo już nie ma. W magazynie było jeszcze 
czym się stroić. Następnego dnia, było to jak zwykle południe, nagle patrzę, poznałem młodą dziew-
czynę 19-letnią z Drohobycza. Panie, co za spotkanie. Przywitaliśmy się jak brat z siostrą. Biedna przy-
jechała z kołchozu, przywiozła zboże, przeszło 60 km. Rozpłakała się dziewczyna z radości. Jak się 
okazało, nie dostała nic z rzeczy. Dlaczego? „Bo już nie ma, może kiedyś, drugim razem, na razie nic 
nie mamy, nie jesteś tak bardzo w potrzebie, masz jeszcze spódnicę i fufajkę.” Było mi bardzo żal 
dziewczyny. Biedna. Straciłem panowanie nad sobą. Powiedziałem: „co tu się dzieje? Z góry uprze-
dzam, że jeszcze dziś wyślę meldunek do Kwatery Głównej W.P. Tak dalej być nie może! Czarny 
handel, czy co u licha?” Proszę  pana, mówi jedna z… „Pan gotów pomyśleć, że my odzież niespra-
wiedliwie dzielimy. Co? Ależ moi państwo, wcale nie myślę. Stwierdzam tylko fakty! I to co oczy wi-
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dzą” […] Jak ruski by powiedział: hy, hy, rukawyczki (perczatki). Dyr. Łoziński z którym rozmawiałem 
należał do Komitetu Wykonawczego. „Co tu się dzieje Panie Dyrektorze?” – Dyrektor mówi tak: „proszę 
Pana, proszę mi wierzyć, że ja nie miałem tu nic do gadania, dobrała się klika i rządzą. Kierownikiem  
jadłodajni jest pan „Richter”. Nie wiem Żyd z pochodzenia czy Niemiec z Polski? Ze Stryja. Jego przyja-
ciółka czy tam kochanka to Żydówka. Na szyi nosiła złoty krzyż wysadzany drogimi kamieniami, na 
palcu złoty pierścionek z brylantami, złoty zegarek, piękny kolczyk – nie do uwierzenia tu na Sybirze. 
Pan Rychter to prawdziwy „Pan”, potężny sygnet, złoty zegarek, złota ciężka papierośnica. Brakowało 
mu kolczyków. Interes dobrze prosperował.” Dyrektor mówi dalej – „na kuchni pracuje kucharz mor-
derca z Białej Cerkwi! Przed wojną zarąbał siekierą własną żonę. Mieszkał z rudą Helką Kalinowską 
z Drohobycza. Kradł co się dało. A teraz proszę mi wybaczyć i proszę się uspokoić, coś poradzimy, jeże-
li ma pan odrobinę zaufania do mnie. Bądźmy solidarni.” Uścisnął moją dłoń i powiedział – „proszę mi 
wierzyć, już w chwili pańskiego przybycia wyczułem w Panu człowieka…” „Dziękuję panu inżynierowi 
za dobre mniemanie o mnie!” Dyrektor wstał, poprosił panienkę od byków i poszli do Komitetu (Wy-
konawczego). Po kilkunastu minutach wróciła dziewczyna – bardzo szczęśliwa. Zapadło milczenie, 
odczułem iż łzy wzruszenia napływają jej do oczu. Nie wiedziała jak mi dziękować. A jednak dostała 
koszulę, halkę, sukienkę i pantofle. Wkrótce zaczęła opowiadać o przekradaniu się na „Węgry”. Co się 
działo - to bardzo trudno tak nagle i szybko opowiedzieć. „Inicjatorami przerzucania przez granicę byli 
Edek Olejek, Dzidek Izurowicz – gimnazjaliści. Byłam i ja w tej grupie z Janką Smyczek, Zosią Janiów, 
Marią Sabkowicz i Walerią Bużantowicz. Niestety zostaliśmy wsypani przez jednego gościa, byłego 
pracownika Polminu nazwiskiem „Nysz”. Przez więzienia w Borysławiu i Drohobyczu, po 24 dniach 
dojechałam z innymi do Kazachstanu.” Następuje cisza. Łkanie przerywa jej opowiadanie […].

Panie inżynierze! Za wszelką cenę muszę wydobyć z Sybiru majora Sroczyńskiego i kapitana Bema 
– obaj ze Lwowa. Po ogłoszeniu amnestii brak jest tysięcy polskich oficerów, jak stwierdziły miaro-
dajne i wiarygodne źródła D-ctwa Armii Polskiej, będącej w stanie formowania. Prawdopodobnie 
mjr Sroczyński jest na Uralu w kopalni! Pan inżynier mówi, że w okręgu „Magnitogorsk” są kopalnie 
rudy i węgla i tam powinienem się udać. Ale zobaczymy. Wieczorem tego dnia ruszyłem pociągiem 
do Magnitogorska. W pociągu jak na bazarze. Ku mojemu zdziwieniu spotkałem schludnie ubraną 
kobietę. Już miałem do niej przemówić, gdy w oczach kobiety mignął blask zdziwienia – zwraca się 
do mnie j tak mówi: „Wszystkiego mogłam się spodziewać w tych stronach, lecz nie żołnierza pol-
skiego i to z orzełkiem na furażerce! Skąd i dokąd Pan jedzie? Mój mąż nazywa się Chryniewicz.” Całą 
noc jechaliśmy. Świta, słońce wychyla się. Mijamy pomniejsze stacje. Wreszcie pociąg zatrzymuje się 
na głównej stacji „Magnitogorsk”. Szliśmy dość długo, doszliśmy do chałupy, dzielnica robotników. 
Mąż jej Wołodia już był w domu po szychcie. Żona zrobiła herbatę. Z miejsca przystąpiłem do rzeczy 
i w kilku słowach wyjaśniłem mój cel przybycia. Chryniewicz okazał się morowym i oblatanym chło-
pem. Wysłuchał mnie a gdy wypowiedziałem nazwisko Majora, aż krzyknął! On teraz pracuje w koł-
chozie jako traktorzysta. Ja to zrobię o co Pan prosi, żeby tylko „bolszewiki” czegoś nie spostrzegły. 
Teraz wybieram się do kołchozu, to niedaleko. Minęły dwie godziny, Wołodia wrócił  zadowolony, 
wszystko w porządku – przyjdzie wieczorem. Z majorem  Sroczyńskim przywitaliśmy się serdecznie. 
Jak zauważyłem był nieco bojaźliwy. Proszę Pana – szpiegiem nie jestem – może Pan być spokojny! 
Jestem tu celowo, przybyłem w te kąty Sybiru z zamiarem ratowania naszych rodaków! Aby uspokoić 
Pana zupełnie, wyjawię Panu, że ja mam   polecenie odszukać Pana i jeżeli będzie to możliwe udzielić 
Panu mojej pomocy. Spojrzał na mnie jakby przyjaźniej. Był zadowolony z obrotu sprawy. Tu istnieje 
stan niewolnictwa robotniczego. Proszę Pana! Stąd wyjechać nie ma mowy! Oficjalnie czy nieoficjal-
nie nie puszczą – nie! „Jako szpieg i kontrewolucjonista, bo tak mnie osądzili” nie mam żadnej szansy 
wydostania się stąd przed upływem 5-ciu lat. W obliczu niebezpieczeństwa życia trzeba działać. Mi-
zernie Pan wygląda! „A kto tu wygląda lepiej” odpowiedział po namyśle. „Jeszcze rok, a wyciągniemy 
nogi!” „Panie Majorze już nie rok – zapewniam Pana, że dłużej jak 4 tygodnie Pan tu nie będzie.” – Jak 
mam to rozumieć? „Proszę Pana postaram się o wszystko, proszę mi wierzyć. Bądź Pan ostrożny, żeby 
nikt nie odkrył machinacji i podejrzenia o czymś w rodzaju ucieczki. Ja wierzę, że z tej  szopki dobrze 
wyjdziemy.” Byłem pewny, że mogę na Chryniewiczów liczyć! Chodziło mi o bilety do Kustanaju dla 
majora i kapitana Bema o którym mi wspomniał Major. Siedzieli razem w więzieniu w Czkałowie. 
Z Kustanaju bez pozwolenia dalej jechać nie można. O to pozwolenie, mam nadzieję, ja się posta-
ram… Panią Chryniewicz zaprosiłem do Kustanaju na 10 lipca 1942 roku. Przyjadę – wyrzekła! Pan 
Chryniewicz zwrócił się do mnie.  „Niech się Pan nie obawia, my swoi ludzie, moja przyjedzie tam na 
wyznaczony czas.” Jest 8-ma wieczór, kiedy odchodzi mój pociąg do Czelabińska? Będzie tu prawdo-
podobnie o 9-tej, udałem się na dworzec. Czekam – pociąg już się zbliża i zatrzymuje. Na stacji jak 
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wszędzie wyją megafony, śpiew i krzyki. Wagony oblepione manifestami. Jak  się okazało w pociągu 
jadą powołani do wojska, z głębi oddalonych stron Uralu […].

Dojeżdżam do stacji „Kustanaj”. Silny wiatr wieje, wyobrażam sobie co to w zimie się dzieje! Prze-
chodziłem już taką zimę!! – burzę i zawieruchę śnieżną. Obchodzę kilka chat i dochodzę do polskiego 
domu, siedział tam jeszcze Dyrektor i Panie z Zarządu. Dzień dobry! Witamy Pana. Kiedy Pan przy-
jechał? I co nowego? Dowiedział się Pan czegoś? Właściwie pojechałem po to, aby zasięgnąć języka. 
I dzięki Bogu miałem szczęście. Odnalazłem kuzyna Generała Tokarzewskiego i kapitana Bema. Bardzo 
ciekawa historia. Opowiedziałem, jak poznałem Polkę mieszkającą w Magnitogorsku z Białorusinem. 
Zaprosiłem ją na 10 lipca, tak że osobiście opowie Państwu swoją tragedię. Państwo Chryniewiczowie 
ofiarowali mi pomoc, jestem im bardzo wdzięczny za tę przysługę. O bilety kolejowe z Magnitogorska 
do Kustanaju  na umówiony dzień postara się Pani Chryniewicz. Na panów oficerów ja będę czekał 
na dworcu kolejowym. Przy spotkaniu zaopatrzę ich w ważne dokumenty na „Kitab”. Dokumenty!? Tą 
trudność muszę rozwiązać już w następnych dniach. Druga ważna sprawa – to odzież. A teraz zwra-
cam się do Pań o pomoc. Chodzi o odzież cywilną: dwie koszule, 2 pary spodni, 2 bluzy, 2 pary buci-
ków. Major tak – mego wzrostu, Kapitan 174 cm. Buciki mogą być większe, byle nie za małe, to samo 
skarpetki. Pożegnałem towarzystwo i ruszyłem do kuzynki. Wujek gdzie byłeś? – u znajomych. Trze-
ba trochę odpocząć, byłem cholernie zmęczony, więc nie wspominałem o swojej przygodzie. Już po 
tygodniu, szukałem możliwości kontaktów. Sprawa nie łatwa. Jeden fałszywy krok i już siedzi się w 
„turmie” – kto by cię tam wyratował, lub pomógł? Bolszewicy wiedzieli już, że Polaczki chcą z Rosji 
uciekać. Jak mówili: „do Anglików  im się zechciało, nie chcą razem z nami wojować protiw faszy-
stam”. W domu polskim była grupa ludzi z różnych stron Polski, która przez różne przejścia znalazła 
się w Kazachstanie! Pewnego dnia, wdałem się w rozmowę z jedną z Pań, młodą przystojną kobietą, 
lat 28, pięknie haftującą. Podziękowała mi za komplement i za wyrazy uznania. I tak się zaczęła znajo-
mość. Pani Kwapińska – żona oficera WP ze Lwowa, który po ucieczce z niewoli niemieckiej w 1939 r. 
aresztowany został przez Rosjan. Po dwóch tygodniach w grudniu tego roku wywieziono ją z dwoma 
małymi córeczkami, które zmarły z zimna i głodu w drodze. Myślała, że dostanie pomieszania zmy-
słów. Pracowała ciężko w kołchozie i fabryce. Co dalej i jak dalej nie wiem? Niedawno przyjechałam 
tu do Kustanaju. Mieszkała u samotnej Rosjanki z Kurska. Drugiego dnia zaprosiła mnie na herbatę. 
Pod wpływem wspomnień drgnęła w niej nuta żalu. Wyczułem, że to co mówi jest ciężarem ponad 
siły. Gospodyni była na „sianokosach” w stepach. Wieczorem przyszli do maluśkiej izdebki znajomi: 
Pan Święcki z żoną Moniką i Pan Diamond. Zrobiliśmy wódkę zapalaną na cukrze z 800 g spirytusu 
kupionego w aptece. Rozmowa toczyła się na kwestie socjalne i polityczne, byłem jednak ostrożny. Pan 
Świecki mówił rzeczowo, przekonywująco i wyciągał trafne wnioski. Wiedziałem, że jest to morowy 
chłop. Jego żona była dobrą przyjaciółką Pani Kwapińskiej. Miałem chęć zasięgnięcia „języka” – pytam 
– czy wyjeżdża Pan z Kustanaju? (chodziło mi o bilety). Panie, to nie jest tak jak się Panu zdaje. Jak się 
chce dalej pojechać potrzebna jest przepustka. Bez przepustki, szkoda mrugać! Nie dostanie Pan bile-
tów na kolej. Kto jest tu Komendantem Miasta? O – Panie! Wielka ryba, chyba wieloryb, powiedziałem! 
Czy nie zechciałby Pan jako mieszkaniec Kustanaju, bardziej tu doświadczony i obeznany, udzielić mi 
wskazówek, jak  się skontaktować z osobą, która mogła by mi pomóc w dostaniu biletów kolejowych. 
O inne dokumenty postaram się sam. Pani Kurpińska mówi: ja też bym chętnie z Panem pojechała? 
Czy zechciałby Pan mnie zabrać?  Proszę Pani – na razie to jeszcze teoria! Tu jest moja rodzina, bardzo 
pragnąłbym ich stąd wydobyć! Święcki: proszę Pana. Myślałem o tej całej historii i chciałbym Panu 
doradzić pewną rzecz. Coś sobie przypomniałem, czy lubi Pan tańczyć? To jest niebezpieczna sprawa, 
będzie Pan miał dobrą okazję „potańczyć”. Podam Panu adres jednej Kitajki. Kobieta młoda, brat jej jest 
Dyrektorem na stacji kolejowej. Kobieta często wychodzi na potańcówkę. To nie wystarczy? Jak i co 
Pan z nią zrobi, to już Pańska sprawa. Późno już było. Za oknem błyskały gwiazdy, tu i ówdzie warknął 
pies. Czas na spoczynek. Następnego dnia wybrałem się na rozpoznanie pod wskazany adres. Chodzi-
łem długo tam i spowrotem, rozglądając się na wszystkie strony. Widać, dziś  będą nici, czas ucieka, 
może jutro? Odchodzę i tak rozmyślam, co za przeklęty los. Aż tu nagle podskakuje do mnie mały pies, 
równocześnie zbliża się jego pani, młoda kobieta. Zdrastwujcie, dzień dobry, można psa pogłaskać. Da 
– możecie moją suczkę powiedziała do mnie – on lubit, roześmiała się serdecznie. Miałem przeczucie, 
że to ona, Kitajka? Zadaję pytanie – gdzie jest ulica Czkałowa nr 44. Niedaleko stąd, a wy od kuda? 
Przyjechałem z Taszkientu. Co z Taszkientu. Tam jest mój Kraj, ja jestem z Buchary. Tam mieszka matka 
moja. Pokazuje fotografię z Uzbekami i Ormianami, a też matkę swoją…Wtedy ja też pokazałem kilka 
zdjęć, też z Uzbekami. Nie mogła się napatrzeć na zdjęcia. Mówi – Ty jesteś bardzo podobny do Uzbe-
ka albo Ormianina. Roześmialiśmy się! Była bardzo rozmowna. Wiem jak się nazywasz: Wan-Luba! 
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Co? – zrobiła krok wstecz, była bardzo zdziwiona. Rozmawialiśmy niedługo, ale widocznie zaimpono-
wałem jej, może fotografiami. Gdzie i kiedy możemy się spotkać? – Nie ukrywała swojego zdziwienia. 
Umówiliśmy się na sobotę o godz. 6-tej wieczór. Odchodząc, szepnęła z uśmiechem – do widzenia. 
Podobała mi się bardzo, młoda, przystojna, pochłaniała mnie oczyma. Przebiegła i mądra, cwaniara 
swego chowania. Nie mogłem już doczekać się soboty. Przyszła o 6-tej, ładna i zgrabna. Zielona cy-
gańska spódniczka, krótko cięte, zupełnie ciemne włosy. Idziemy do parku na potańcówkę. Duchowo 
panowałem nad nią, cicha rozkosz bezbronna w jej duszy, niby wody po nagłych roztopach, znalazły 
ujście w cichej i tęsknej piosence i oto „O maleńka ja Neli…” . Ojciec Luby był zesłańcem Ormian chrze-
ścijan, już nie żył. Luba była kiedyś śpiewaczką w teatrze Taszkienckim a brat do 1939 w Czelabińsku 
pracował jako urzędnik kolejowy. Przeniesiony do Kustanaju był Dyrektorem Kasy Kolejowej. Poca-
łowałem ją. Opowiedziała mi, że przed paru dniami wrócił z więzienia ze Świerdłowska. Mieszkali 
u matki jej męża Kitajca. Stosunki polsko-bolszewickie pogarszały się z każdym dniem. Zdecydowałem 
się na wyrobienie dokumentów. Niezbędnie była mi potrzebna pieczęć NKWD. Postanowiłem zrobić ją 
z kawałka gumowej zelówki. Bardzo delikatna i precyzyjna robota wycinanie małym scyzorykiem, ale 
pieczątka była gotowa. Sfabrykowałem dwa dokumenty tzn. „pozwolenie wyjazdu” dla Sroczyńskiego 
i Bema. Następna ważna rzecz to podpis generała NKWD Szurkowa. Kuzynka ciągle bała się strasznie. 
Słuchaj – drugiej takiej okazji nie będzie. Zdecydowałem się uciekać z tymi osobami które wybrałem. 
10 lipca przyjechała Pani Chryniewicz po cywilne ubrania. Szafa gra! Dla Pani Chryniewicz i jej męża 
też odzież – „podarunek”. A teraz bardzo ważna rzecz – 19 lipca punktualnie przed południem czekam 
na stacji z dokumentami – wiedziała o co chodzi! Wieczorem pożegnaliśmy Panią Chryniewicz, odje-
chała bardzo zadowolona, poczciwa kobieta bardzo życzliwa i serdeczna. Wiele zrobiła dla mnie[…].

Luba, ty jesteś moją nadzieją! Dostaniesz wiele dobrych rzeczy, a twój brat pieniądze. Nie bój się. 
Chwilę się zastanowiła i mówi tak do mnie: „Stanisław Iwanowicz, ale nie trywożsia, zładzim nu i ład-
no”. Dziękuję ci, Luba! – cmok i pocałowałem ją. „A więc Luba: 10 biletów koleją – 2 bilety na 19-lipca, 
8 na 20-go lipca.” Napięcie wzrastało z każdym dniem […]. 14 lipca aresztowano delegata ambasady 
– pana Romańskiego i pana Richtera. To mnie zaniepokoiło – 11 lipca zamówiłem u Delegata dwa 
dokumenty – jeden na dwie osoby, drugi na 8 osób. Nic tylko trzeba wiać.

Mam zamiar 20 lipca [1942] wyjechać. U Delegata zostały moje dokumenty, które były mi niezbęd-
nie potrzebne dla kontroli w pociągu. Nie było innej rady jak włamanie (dokonane z 15 na 16.07) 
Delegatura była zaplombowana – udało mi się wszystko – byłem bardzo szczęśliwy ! Zabrałem to, 
co mi było potrzebne. Po obiedzie spotkałem Lubę. Zaprosiła mnie do domu („Mój brat chce ciebie 
zobaczyć”). Po drodze mówię: Luba, co to za wiatr, tak, tu w Kustanaje zawsze taki wiatr. Lato i zima 
wieje! W zimie jeszcze gorzej, zawieruchy śnieżne. Dochodzimy pomału do chaty, gdzie Luba mieszka 
z rodziną. Niedługo po moim przybyciu, zostałem wezwany do jej brata. W małym pokoiku, bielonym 
kredą, dwa maleńkie okienka wpuszczały małą ilość światła i jeszcze mniej świeżego powietrza. Do-
strzegam na ścianach portrety Stalina i Lenina. W nikłym świetle, po zakamarkach izby dostrzegłem 
„majątek”. Maleńka ikona św. Mikołaja Cudotwórcy przybrana papierowymi kwiatami, obwieszona 
długimi lnianymi ręcznikami. Była to nie lada niespodzianka dla mnie. Dalej w kącie stał zielony kufer. 
Za stołem siedział młody mężczyzna w wieku 35 lat o czarnych włosach i delikatnych rysach twarzy 
– „Ormianin” – i śniadej cerze. Na stole przed nim leżały różne papiery, ołówki, książki, czerwona 
stole przed nim leżały różne papiery, ołówki, książki, czerwony i  fioletowy atrament. W chwili, gdy 
wszedłem do poloiku, powstał i przywitał mnie – „zdrawstwujście, proszę usiąść”. Wy sami iż Pol-
szczy ji z Polskoj Armii? Tak jest! – Jak wam się tam żyje? W Uzbekistanie bardzo gorąco. – A gdzie 
wasze miejsce  postoju? – Kitab. – Znam tamte strony! Zapanował niezwykle pogodny nastrój. Przed-
stawiłem mu całą sprawę – powiedziałem o co mi chodzi. Już na początku naszej rozmowy zwrócił 
mi uwagę, że w pociągu jadącym w kierunku na Taszkient kontrolują dokładnie, żądają pozwolenia – 
przepustki. Nie wolno nam sprzedawać biletów kolejowych. Poniatno, tak, poniatno! Zaryzykowałem, 
pokazałem mu moje dokumenty. Wziął do ręki, oglądał na wszystkie strony, patrzy na mnie i mówi: 
Ty jesteś artysta. Ale to kosztowałoby cię 10 lat więzienia! Poniatno! Nu ładno, ja ciebie nie znam i ni-
gdy w życiu nie widziałem. Rozumiesz?

Dnia 18 lipca 1942 r. otrzymałem dwa bilety. Dnia 19 lipca przed południem o godz. 10,40 pociąg 
zatrzymuje się na głównej stacji. Ludzie wysiadają, słychać z wagonu do wagonu rozmowy, krzyki 
i nawoływania – „Dawaj, skorej”. Z biciem serca wpatruję się w ten szary motłoch. Nie widać moich 
gości. Czy coś nawaliło? Ach, nareszcie! Wypadli z pociągu jak bomba. Na wszelki wypadek trzyma-
łem chusteczkę w ręku i machałem. Z majorem Sroczyńskim rzuciliśmy się w objęcia. Kapitana Bema 
pozdrowiłem też serdecznie. Potem szybko wyszliśmy z dworca bocznym wyjściem. Udało się! Do-
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jechali szczęśliwie, było mało kontroli, ponieważ jechali w głąb Kazachstanu. Pierwsza trudność zo-
stała w ten sposób pomyślnie rozwiązana. Proszę panów, szczęśliwie sprzyja nam następny pociąg: 
Trojeck – Czelabińsk – Świerdłowsk – Taszkient. Odchodzi już o 11,20. Brawo! Nie mamy dużo czasu 
w zapasie, jak tylko z Bożą pomocą czekać na pociąg. Major Sroczyński mówi do mnie tak: „To co pan 
nam uczynił, nie będzie nigdy zapomniane. Doznaliśmy wiele życzliwości i poświęcenia, tak niebez-
piecznego, dla nas całkiem obcych. Dziękujemy bardzo panu”. – Uściskaliśmy sobie ręce. Rozlega się 
świst lokomotywy, pociąg staje na stacji. „Proszę uważać na zakręty, na bilety i dokument”. Rzecz zro-
zumiała! Mocny uścisk dłoni. Chcielibyśmy się nagadać, naopowiadać. Niestety, już widzę ich po raz 
ostatni w oknie pociągu sybirskiego. Pociąg ruszył – „Szczęśliwej podróży, do widzenia”. Ale już ich 
nigdy nie spotkałem. Szczęśliwie dojechali do Kitabu. Generał Tokarzewski wyraził mi pełne uznanie, 
podziw i podziękowanie za moje przedsięwzięcie.

Wieczorem spotkałem Lubę. „Wszystko w porządku?” – Trudno mi na to odpowiedzieć. Poszliśmy 
na przechadzkę, Luba kupiła lody. Ja nie bardzo za lodami, ale nie wypada jej odmówić, bo to nie 
„kulturno”, a więc liżemy lody. Luba tak mówi: „Pomogłam ci tak, jak tylko mogłam! Co dalej z nami 
będzie? Miłość nie zna granic”. Wprawdzie dostała piękny podarunek i została dobrze wynagrodzona.

Załatw sprawę i żegnaj? Nie! Luba, chciałbym tu pozostać jak najdłużej u boku twoim (co nie daj 
Boże) - pomyślałem sobie – Ale ja jestem w Armii – prykaz, rozkaz. A tu urlop już dawno się skoń-
czył. Przeciągnąłem  czas 4 razy więcej, sam sobie przedłużyłem. Niedługo, a trzeba będzie zwijać 
manatki. Darzyła mnie uczuciem miłości, ja jednak byłem człowiekiem zdecydowanym, człowiekiem 
czynu, nie było dla mnie żadnych hamulców! Niechże się więc dzieje co chce! „Luba! Dziś ostatni 
dzień; kiedy mam przyjść po bilety? – Jutro rano o godz. 10 na stacji, tam zaczekaj na brata”. Pogodny 
wieczór i wspomnienia chwil spędzonych z Lubą usunęły chwilowo zmartwienia i przykre myśli. Ile 
bezsennych nocy spędziłem na rozmyślaniu i rozważaniu – co dalej? W naszej miłości do siebie są 
przeszkody: twój mąż, matka, bracia, rodzina, twój kraj, twoja ojczyzna! Co oni wszyscy powiedzą? 
Żyjemy natomiast tym, co jest. Życie pędzi dalej. To nie moja wina. Los oddala nas od siebie, wdzięcz-
ny ci jestem. Na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci. Zapewniam cię, że po osiągnięciu celu wyślę 
do ciebie telegram – „Mama ciężko chora – umierająca – przyjeżdżaj” (to był mój pomysł). Będziesz 
mogła wyjechać. Później telegram wysłałem – czy wyjechała? Tego nie wiem. Luba – może gdzieś 
spotkamy się razem. „Och ty, ja tiebie tak liubliu i nigdy nie zabudu” – na chwilę zaginęły jej słowa, 
utonęły w pocałunku, jakim mnie obdarzyła (który wydawał się nie mieć końca). Luba! Błagodariu 
tiebia. Dziękuję ci serdecznie za wszystko! Z tobą było mi bardzo przyjemnie spędzać czas w Kusta-
naju – spasiba – spokojnej noczy – do świdania.

Rozpłakała się i odeszła, każdy z nas może mieć swoją mniej lub więcej przykrą przeszłość, która 
z biegiem czasu może fatalnie zaciąży na losach zamarłego przyjacielstwa znajomości. Właśnie chcia-
łem tej ewentualności uniknąć. Ale trudno, moje zadanie musiałem wykonać i to z całym poświęce-
niem nie zważając co mnie czeka, gdy wpadnę – a brałem to pod uwagę. Poza tym – można przeżyć 
miłość  i nie być małżeństwem. Przy odrobinie sprytu i zimnej krwi wszystko można pokonać – gdy 
się ma pewność siebie i wiarę we własne siły.

Następnego dnia około 9,30 rano wyruszyłem na stację Kustanaj. A że w tym dniu, nie wiem dla-
czego, miałem dziwne przeczucie, bo tak często bywa, więc na wszelki wypadek zabrałem ze sobą 
dzieci mojej kuzynki – Urszulę i Bogusia – gdyby coś nawaliło, jesteście świadkami. Na stacji stałem 
niedaleko od strony wejścia do kasy. Przyjechał „Ormianin”, bardzo energicznym krokiem skierował 
się do kasy, nie zwracając uwagi na mnie. Słyszałem jak prowadzą hałaśliwy „dialog” – rozmowa ich 
trwała przeszło 20 minut. Szybko odskoczyłem na bok od drzwi. Jakby nic, wyszedł i bardzo energicz-
nie zamknął drzwi za sobą, nie zwracając wcale uwagi na mnie. Pomału wyszedłem i ja. On, wsiadając 
już do auta, machnął ręką w stronę miasta i odjechał. My zaś dawaj piechotą aż do domu Van-Luby. 
A było to kawał drogi. Wiatr wieje, sypie piaskiem. Po drodze rozmyślam, co to wszystko ma znaczyć. 
Co dalej będzie? Luba powiedziała mi dokładnie, iż mam czekać  dworcu – a tu kadzidło! Doszliśmy 
do chałupy, wszedłem do wnętrza chaty, zastałem tylko starą matkę „Kitaja”. Oprócz Kitajki nie było 
nikogo. Gdzie jest Luba? A, poszła na bazar coś kupić. Gdzie jest Krysztofus?- On przyjdzie niedługo 
na obiad. Czekałem długo, kto wie co będzie – a może to pułapka?

Bolszewikom nie ma co wierzyć. Wojna, aresztują, przeprowadzą rewizję. Bolszewicy nigdy nam 
nie zapomną 20 roku. – jak dostali w skórę od odrodzonej młodej Armii Polskiej pod dowództwem 
Józefa Piłsudskiego. Czekam! Groźne chmury zawisły nad globem ziemskim. Nieopisany chaos na 
ziemi sowieckiej. Wszystko mi jedno. Zaczynam brzydko przeklinać. Chodzę po mieszkaniu tam i z po-
wrotem. Ile to nerwów kosztowało. W międzyczasie przyszedł mąż Luby – pozdrowił mnie. Widząc jed-
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nak moje zdenerwowanie, przestraszył się bardzo. Pomału zaczęli mnie uspokajać. Kitajczyk mówi, 
że żal mu bardzo, że tak długo czekam na Lubę, ale wszystko będzie w porządku. Luba już to załadzi 
i załatwi. Opowiedział mi wszystko – nie trwóż się – będzie haraszo. My wam pomożem. U nas w So-
wieckim Sojuzie taki ucisk, który nie ma równego sobie na całym świecie! Człowiek  zagubił drogę. 
Obowiązuje nas solidarność. My i wy. Człowieczeństwo! Wszyscy są ludźmi i wszyscy mają prawo do 
człowieczeństwa. Nie tylko ci, co siedzą w Moskwie na Kremlu. Przez nich odsiedziałem 5 lat turmy 
– więzienia. Otwierają się drzwi – do mieszkania wchodzi Luba. Sława Bohu – powiedziała matka – 
bałam się, że coś się tu stanie – on był bardzo zdenerwowany, nie mógł sobie miejsca znaleźć. Tak, 
to prawda, ale nie chodzi tu o mnie, a o losy najbliższych. Mam wrażenie, że moje poświęcenie jest 
świętym obowiązkiem. A ty Luba zdecydowałaś się rozpoznać możliwości. Powiedziałaś mi, że mam 
czekać na stacji od strony wejścia do kasy. Byłem tam, czekałem, widziałem twego brata. Wsiadł do 
auta i machnął znacząco ręką w kierunku miasta. Zrozumiałem,  że mam iść waszego domu. Powie-
działem do dzieci: „Pójdziemy z powrotem do miasta, tam gdzie on mieszka”. I co dalej?

Moj darogoj – pocałowała mnie kilka razy, podała mi pomidory i ser do jedzenia. Kuszaj! – to jest 
dobre na uspokojenie nerwów. Przygarnąłem ją do siebie – zdumiona odrobinę, wpatruje się w moją 
twarz. Żałko – wyszeptała, że już odjeżdżasz. Łzy pokazały się w jej czarnych oczach. Przyrzekam ci 
Luba, gdzie bym nie był, na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci. Luba ze łzami w oczach podała mi 
8 biletów. Jej mąż Kitajczyk pożegnał się ze mną serdecznie i powiedział: „Ona ciebie lubi.” Pożegna-
łem się z matką – płakała staruszka (sam nie wiem dlaczego). Luba praszczaj! Brata nie widziałem. 
Dzieci czekały na mnie. Wuju, co się stało? Nic, wszystko w porządku, idziemy do domu. Kazałem spa-
kować i przygotować te rzeczy, które według mnie były najniezbędniejsze w drodze. Pracowita była 
ostatnia noc. Gorączkowo wykonywano wszystkie nakazane przeze mnie zarządzenia. U nas w domu 
był punkt zborny.

Pod wieczór byliśmy gotowi, pożegnaliśmy się z gospodynią Ukrainką. Bardzo dobra kobieta. Spoj-
rzały na mnie zamglone łzami oczy matki: „Niech was Boh ma w swojej opiece!”. Wyszła na próg, 
i żegnała nas znakiem krzyża. Dowiedziawczy się o stojącym już na stacji pociągu, wyczekałem od-
powiedni moment i ostrożnie, aby nie wzbudzić podejrzenia, ruszyliśmy szybko „gęsiego”. Kazałem 
przejść przez ogródek, bocznym wejściem do pociągu. Pierwszy wagon od parowozu. Wszyscy są bar-
dzo zdenerwowani. Jednocześnie gruba konduktorka zeskakuje ze stopni wagonu z krzykiem: „A to 
czto, wsio w armiju?” Bądź cicho – wciągnąłem ją z powrotem do wagonu. Coraz więcej hałasu, szumu 
i okrzyków. Gorączkowy nastrój między ludźmi. Wot, tu są dokumenty, przepustki, bilety. Ten bilet to 
dla ciebie – wcisnąłem jej 200 rubli. Uspokoiła się. Pownosiliśmy rzeczy do wagonu, szybko zajęliśmy 
8 miejsc. Już słychać trzask zamykanych drzwi. Wierzyłem, iż nie ma świecie rzeczy niewykonalnej. 
Biegną chwile nerwowego wyczekiwania, pociąg już był zatłoczony – ruszył w kierunku Troicka. Każ-
dy z nas ma swoje miejsce, tylko proszę się nie denerwować! Jedna pani mówi: Boże kochany, nie chce 
mi się wierzyć, że już siedzimy w pociągu jako wolni ludzie i jedziemy gdzieś daleko na południe do 
Polskiej Armii. Łzy napływały jej do oczu.

Musiałem pokonać wiele trudności, a mało kto o tym wiedział. Byłem diabelnie zmęczony. Druga 
noc absolutnie bez snu. Świat dosłownie tańczył przed oczami. Odpocząć, ale nie ma spokoju – i tak 
odpoczywałem, jednak bez snu. Pociąg syberyjski pruł bez przerwy. Parowóz  podąża coraz szybciej 
naprzód, a tu pierwsza niemiła niespodzianka. Około godz. 23 pierwsza kontrola. Wchodzą milicja 
i NKWD. Z prawej i lewej strony wejścia do wagonu. Zamykają drzwi. Nerwy są napięte i słyszę: O Bo-
żeczku, co teraz będzie? Proszę się uspokoić, jesteśmy jedną familią. Proszę robić kanapki, pomidory, 
ser, trochę suszonego chleba też mieliśmy. Kazałem kuzynce suszyć chleb na słońcu – tak na wszelki 
wypadek – suchary były. Kontrolują każdego i to dość szczegółowo. Słyszałem jak NKWDzista krzy-
czał na młodego mężczyznę i na kobietę z dzieckiem: „W Troicku musicie wysiąść!”. Zabrał im jakieś 
dokumenty. Nie wiem o co tam chodziło – ale na pewno coś złego zaszło. Wojna! Zdenerwowanie wi-
dać u wszystkich – na froncie bardzo źle im idzie. Dostają w skórę, Niemcy napierają, bolszewicy ucie-
kają. Kontrola zbliża się do nas. Wzrok mój notuje skrzętnie każdy objaw podniecenia ludzi. Wszyscy 
oddychają jakby przymusowo, nieprzyjemny nastrój. Ja stałem przy oknie, pomimo ciemnej nocy 
z zajęciem obserwując krajobraz, tak jakby mnie kontrola nic nie obchodziła. Aż tu nagle: Pozwólcie 
wasze dokumenty. Trellowa pokazuje na mnie i mówi, że ja mam dokumenty. No ładno, odwracam 
się, jakby nic. Jednak władza zasalutowała i mówi: „A propusk u was jest? Nu, kakże niet! Imieju. To 
moja siemia. Prastitie minuteczku!” Zupełnie spokojnym ruchem człowieka, któremu nie zależy na 
pośpiechu, wydobywam z kieszeni dokumenty, podaję NKWDziście, który je oglądał, przyglądał się. 
Badał chwilę dokumenty – oddał mi z powrotem. „Kotora to wasza siemia?” Policzył każdego z osob-
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na, musiał dotknąć własną ręką, żeby sprawdzić stan „rodziny”. „No, kiedy tak, to szczęśliwej wam 
drogi – spasiba”. Policjanci stojąc na uboczu, nie objawiali żadnego zainteresowania rozmową. Uznali, 
iż wszystko jest w należytym porządku. Gdy NKWDziści zamknęli drzwi za sobą, wszyscy westchnęli 
razem, jak na komendę – O! Bogu dzięki! Jedna pani przez cały czas drżała z cichej radości. Aż dech 
zapiera od wrażeń, 15 minut kontroli minęło, ale tysiące myśli napływało mi do głowy.

Dalsza, uciążliwa podróż wisi nad nami. Noc przeszła spokojnie. Bezwład lipcowego poranka wpły-
wał kojąco na naprężone wypadkami nerwy uciekinierów. Budzą się – słonko już wysoko. Przez nie-
domknięte okno napływało świeże poranne powietrze. Jakże się spało? Dziękujemy, ale nie bardzo 
– nasze nerwy. Proszę nie tracić nerwów przy następnej kontroli. Jedna z pań przysporzyła mi kłopo-
tów – bojaźliwa „histeryczka” podczas kontroli straciła zupełnie panowanie nad sobą. Przez nerwy 
możemy wpaść. Tymczasem dojeżdżamy do Troicka. Pociąg zatrzymuje się na głównej stacji. Ludzie 
wysiadają i już zjawił się milicjant. Zabrał jednego mężczyznę i kobietę – kazał im wysiąść. Do na-
szego przedziału przyszła nasza znajoma – krzykliwa gruba konduktorka. Jak się czujecie? Haraszo. 
Kuzynka zrobiła kanapki i poczęstowała „grubasa”. Konduktorka powiedziała nam, że jedzie z nami 
tylko do Świerdłowska – tam nastąpi zmiana konduktora. Kiedy odchodzi pociąg? Mamy jeszcze parę 
minut czasu. Tu i ówdzie ocknął się jeszcze ktoś ze snu. Nareszcie pociąg rusza. Jedziemy do Czela-
bińska. Dzieci – Urszula i Boguś – śpieszą wyjrzeć przez okno na stepy. Wszędzie wydmy piaskowe. 
Dalej mała rzeczka i most kolejowy. Domyślam się, że tą trasą już przejeżdżałem – a było to w nocy. 
W ciemnościach nie widać tak dobrze, jednak poznałem, zapamiętane obrazy. Spod białego piasku 
przezierały jedynie kopulaste krzewy, rozrzucone tu i ówdzie między wybujałymi kępami ostrych 
traw. Nieruchomy krajobraz uderzał w oczy martwotą. Przed Czelabińskiem znowu kontrola. Owe 
momenty były dla pasażerów zawsze ciężkimi do zniesienia. Wymagały wytężonej uwagi i opano-
wanych nerwów. „Dokumenty proszę”. Wydobywam z kieszeni i podaję NKWD-ziście. Milicjanci stoją 
obok. Bolszewik świdruje uparcie dokumenty, a dla mnie widmo wspomnień, dochodzeń, badań w ko-
misariatach NKWD. Dotychczas z wszelkich opresji wychodziłem cało. Żaden z obecnych w wagonie 
nie powiedziałby, iż myśl badanego w tej chwili człowieka jest spłoszona i chwieje się niby strzęp 
papieru na wietrze. „Kto wam podpisał przepustkę?” – „Generał Szurkow!” Widocznie nie mógł prze-
czytać mojego podpisu. Nic więc dziwnego, że radosna pewność  siebie zaświtała w głębi mojej duszy. 
Dokumenty otrzymałem z powrotem. Bolszewicy policzyli ilość osób raz jeszcze, obiegli wzrokiem 
wszystkich i to bardzo podejrzliwie. „Do swidania”. A! paszli – potwierdzili Urszula i Boguś. Poszli – 
szepnęła jedna z kobiet, bardzo wystraszona. Ta jedna, która się strasznie bała i denerwowała – mia-
łem już stracha. Kobiecy strach, upór, łzy i majowy deszczyk krótko trwają. Dni mojej młodości miały 
dużo zaburzeń. Nie ma na świecie rzeczy niewykonalnej. Dzisiaj również stwierdzam starą prawdę. 
W każdym wypadku trzeba umieć zachować zimną krew. W obliczu niebezpieczeństwa natychmiast 
zajmować właściwe stanowisko. Pociąg zwalnia, zatrzymuje się, słońce rozlało się w czerwone zo-
rze. Wysoko na niebie unosiły się stada drobnych, lekkich obłoków, jest bardzo ciepło. Dzieci siedzą 
obok mnie. Co ich czeka w przyszłości? Tego nikt nie może odgadnąć. Wchodzą na nowe drogi życia, 
otwierają się przed nimi nowe drogi tułactwa – w nieznany świat. Ale świat wolny, gdzie naprawdę 
tak swobodnie oddycha człowiek. Jeszcze nie chce mi się wierzyć, że są wolni i wracają oddalając się 
od przeszłości tak koszmarnej. 

Wujciu Stasiu – tego nigdy nie wolno zapomnieć! Będziemy zawsze pamiętać, co bolszewicy z nami 
uczynili. Biedny nasz dziadek umarł prawie z głodu tam na stepach we wsi Soroczyńka. Chcieli nas 
nawracać na nową wiarę. Chcieli wymazać ślady polskości i chrześcijaństwa w naszych duszach. Cha-
my krwiożercze ! Jakaś straszna tęsknota ogarnia dzieci. Urszula chciała jeszcze coś powiedzieć, ale 
przyszedł do nas Ruski. „Czy mogę usiąść koło was ?” Tak, proszę. Usiadł i podziękował. Pociąg już ru-
szył. Od dawna obserwowałem Ruskiego. Gość podpadł mi, bo z niewiadomych przyczyn trzymał się 
nieco na uboczu, nie rozmawiał z ludźmi, można było pomyśleć, iż nie pragnie z nimi rozmowy. Dziw-
ny typ – pomyślałem. Ale co mi zrobisz, jak mnie złapiesz – jak to się u nas mówiło. Tworząc szereg 
domysłów, nieśmiało jednak zapytałem: „Pan do Świerdłowska?” – „Jeszcze dalej do Taszkienta”. A to 
dobrze, że Pan mówi po rusku – haraszo nauczyłsia. Z wami można porozmawiać o Polskiej Armii. 
Tak jest! Wot, biedny naród polski. Co narobili Stalin z Hitlerem. Poszli na Polszu w 1939 roku, ruka w 
ruku. A teraz? Hitler nastupaje, napał na Sowieckij Sojuz – wot dogawaryliś. A tam na Kremlu siedzą 
same gady, ale już uciekają do Kujbyszewa. A mnie i żyć się nie chce! Pół roku temu straciłem moją 
żonę i córkę (młode dziewczę, 14 lat jej było) – zginęli od bomby germańskiej. Dnia 27 maja 1942 r. 
zginął na froncie  mój jedyny syn Anatoli – 22 lata mu było. Był radiotelegrafistą, służył w łączności. 
Wot! Zostałem osamotniony i co teraz? Mam się borykać, dla kogo? Nie mam zadowolenia z życia. 
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Żona, córka i syn – mieszkaliśmy w Połtawie. W Troicku mieszka mój brat i pracuje na kolei. Byłem 
u niego przez 3 tygodnie. Brat powiedział mi, że mam jechać do Taszkientu i tam się zameldować 
w Urzędzie Ruchu Kolejowego. Może dostanę posadę jako maszynista Kolei Transsyberyjskiej. W gło-
wie Ruskiego drgnęła nuta niepokoju, niezadowolenia i troski. Jego lęk i beznadziejność opierały 
się jedynie na domysłach. Słuchaj – powiedziałem mu – nie poddawaj się chorobliwej psychozie, bo 
to koniec z tobą. Stał przy oknie i zapuszczał wzrok w głąb stepów. Podszedł do okna i otworzył je 
całkiem. Wpadł kłąb świeżego słonecznego powietrza. Ruski podszedł do swojego czemajdańczyka 
czyli walizy. Po chwili wrócił z butelką wódki. Widocznie już pociągnął sobie, jego oczy wyglądały 
jak błędne. Wypijemy za nasze zdrowie i za waszu familię. – eto wsie wasze ludzie? Tak ot bolszaja 
siemia. Wsiech wywieźli, eta starucha biednaja ona. Tak robili u nas na Ukrainie – wsiech wywozili, 
ubiwali i strelali. Mego brata wywieźli w 1936 r. Pracował na kopalni na Uralu 4 lata – teraz mieszka 
w Troicku. Wypiliśmy na zdrowie i mówił dalej: U nas zaś dla kraju, dla naszego narodu nic dobrego 
nigdy nie zrobili. Na Kremlu są zdania, że robotnicza klasa pod automatem ze stali zrobi i wytrzyma 
wszystko. Obałamucili naród, boją się własnych cieni, siedzą za murami Kremla i rządzą niewolniczą 
masą. Chcemy zjednoczenia narodu, ale z myślą o lepszej przyszłości kraju. A nie dla ugruntowania 
interesów kasty panującej – dziś odsunięty w cień szary tłum. Oni mają wszystko, my dziesięć palców 
do roboty. O, rząd wie dobrze ku czemu dąży. Ale nasz naród nie może podnieść głowy. Walka dema-
gogów partyjnych, którzy pod sobą nawzajem dołki  kopią, a ty „małczy i smotry kak trawa rastiot. 
Wy poniali?” Tak wszystko zrozumiałem. Był już dobrze pod gazem. Podziękowałem mu za wódkę, 
poszedł na swoje miejsce. W cichym przygnębieniu zajmował odległy kąt. Wódka teraz zaczęła na-
prawdę uderzać do głowy. Zaczął śpiewać „Wołga, Wołga”. – Inni podchwycili za nim i śpiewali, a byli 
to ludzie znad Wołgi. Tak już jest, że my wszyscy (jak i oni) tęsknimy do rodzinnych stron. My Polacy 
specjalnie mamy powody tęsknić do naszej kochanej Ojczyzny. Rozumiemy i odczuwamy, że tylko 
walka może zagwarantować nam prawo do wolności, ale czy ją wywalczymy? 

Późnym wieczorem dojechaliśmy do Czelabińska. Pociąg zatrzymał się na głównej stacji. Ludzie wy-
siadają, krzyk, hałas, inni wsiadają, klnąc brzydko. Wsiadają też wojskowi – krasnoarmiejcy – kobiety 
płaczą, lamentują, żegnają swoich. Wojna! Przecież niejeden z tych żołnierzy już nie wróci. Znajoma 
konduktorka mówi do mnie, że tu jeszcze postoimy. Więc okazja, udałem się za chlebem, zjadłem też 
talerz zupy (barszcz z kaszą jęczmienną) – posililiśmy się wszyscy. Ściany na stacji – jak wszędzie 
– oblepione afiszami, agitacja, propaganda, wojna, Hitler, faszyści, pobieda z nami. Głośniki ryczą, 
muzyka. A Stalin – słońce narodu – świeci dla wszystkich. „Plewatj” powiedział jakiś Ruski do ko-
biety, „obmanczyki” – oszukaństwo, okłamują nas! Ruch jak na targowicy, wsiada motłoch. Po chwili 
pociąg ruszył. O ile z „Kustanaju” wszyscy wyjeżdżali smutni i przygnębieni, strach ich opanował czy 
wszystko gładko pójdzie – o tyle teraz pełni są zapału i ducha, że opieka Boska jest nad nimi. Ale i da-
leka, długa jeszcze podróż przed nami i kto wie, co będzie dalej – musimy być ostrożni i na wszystko 
się przygotować. Wszędzie są organa bezpieczeństwa w cywilnych ubraniach i węszą. Jak wpadniesz 
w ich ręce, to koniec. Zapadła późna noc. Upłynęła jedna godzina i druga. Z lokomotywy sypały się 
iskry, bardzo widoczne w ciemnościach. a długo nie mogłem zasnąć. Noc przeszła spokojnie. Ranek 
bladym światłem oświecił twarze senne i zmęczone. Jest świeżo i rześko. Wokół wzgórza porosłe 
krzakami. Brak jest łanów zbóż dojrzewających. Gdy kłos ciężki z wiatrem o kłos uderzał, szeleściły 
wszystkie miłym dla ucha przechodnia szelestem. Tymczasem pociąg zwalnia i zatrzymuje się przed 
maleńką stacyjką (widocznie miał zamknięty przejazd). Stefa, w czasie postoju, wysiadła i pobiegła 
do budnika po świeżą wodę do picia. Pociąg ruszył z miejsca. Nikt nie  wiedział gdzie jest Stefa i co 
się z nią stało. Dzieci szukały matki. Ja natomiast stałem przy oknie po drugiej stronie wagonu i roz-
mawiałem z pasażerem, a tu krzyk: „wujciu, gdzie jest mama?” Ochłonąłem z przerażenia, począłem 
patrzeć na dzieci, Mało co, że nie płaczą. Jak to nie ma mamy w wagonie? Szybko podchodzę do okna 
przy którym stał milicjant. Pytam się, czy nie widział kobiety wysiadającej z pociągu. Tak widziałem – 
na przystanku wysiadła i pobiegła gdzieś do przodu, a tu pociąg ruszył. Kobieta próbowała wskoczyć 
na stopień wagonu – nie zdążyła i upadła na ziemię. Stopnie wagonu daleko-syberyjskiego są bardzo 
wysokie. Parowóz coraz szybciej podąża naprzód. Myśli podróżnego biegną śladem pociągu. Biedna 
Stefa zamarła ze strachu. Co teraz? Pociąg pomknął i tylko kurzawa, wzniesiona pędem powietrza 
towarzyszy wagonom. Miała jednak szczęście w nieszczęściu. Zaopiekował się nią zawiadowca sta-
cyjki, tam gdzie wysiadła. Pociąg pruje powietrze, wpada między wzgórza. Jak okiem sięgnąć pustka, 
wszędzie stepy. W dali samotny jeździec na swojej szkapie. Teraz widzę, że jest ich więcej, nieco dalej 
dwie podwody zaprzęgnięte w woły, a może krowy. Okolicy nie znam, nie widać ludzkiej siedziby lub 
drogi. Hej towarzysz, co to za naród tu żyje? O, biedny naród – Baszkiry. Jakie to życie? Męczarnia! 
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Niech to wszystko diabli porwą! Zaklął. Musiałem zaopiekować się dziećmi. Uspokoiłem je, powie-
działem, że  zrobię wszystko, co tylko będzie w mojej mocy. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tej sytuacji 
pomyślnie. Mama da sobie radę – dzieci mało, że nie płaczą. Pociąg nie zatrzymuje się, mija jakieś 
miasto, szukałem wzrokiem napisu – nie było. Znów upłynęło kilka godzin. Zapadał z wolna pogodny 
wieczór. Pasażerowie rozmawiają, szepczą między sobą, ziewają. Nagle rozlega się świst lokomoty-
wy – raz i drugi. Zbliżamy się do stacji Świerdłowsk. Coraz bliżej i wyraźniej widać już stację, pociąg 
hamuje i staje. Tłum ludzi! Akurat chciałem i ja wysiąść, mając zamiar nadać telegram i trochę pienię-
dzy dla Stefy. A tu miła niespodzianka – biegnie kobieta w czerwonej czapce (kier. ruchu) i woła moje 
nazwisko. Zdzieś! Telegram od Stefy: „Wysiadajcie w Świerdłowsku – czekajcie na mnie”. Nie! To by 
znaczyło koniec początku! Tego mi jeszcze brakowało do szczęścia! Kierowniczka ruchu wiedziała 
już o wszystkim, bo rozmawiała telefonicznie z zawiadowcą, który zaopiekował się Stefą. Wysłałem 
telegram: „Nie wysiadam. Z wiadomych ci powodów. Czekam w Taszkiencie. Stach”. U Kier. ruchu zo-
stawiłem pieniądze dla Stefy. Byłem nieco uspokojony pod tym względem. Wysiadać musielibyśmy 
wszyscy razem, bo tylko ja miałem dokumenty i bilety. Cała odpowiedzialność spadała jedynie na 
mnie, bo już oprócz Boga nikogo więcej nie było nade mną. Oprócz tego mieliśmy dużo bagażu, waliz-
ki, paczki, bardzo ciężkie rzeczy. Nadźwigałem się dosyć, ale to później. 

Na centralnym dworcu w Świerdłowsku ujrzałem po raz pierwszy jeńców niemieckich (było ich 
czternastu spadochroniarzy). Otaczało ich mnóstwo krasnoarmiejców i ludu, który patrzył na nich 
z dumą i nienawiścią. Nie zatrzymując się, przemknął z hukiem pociąg. Sznur wagonów – na lorach 
podłużne przedmioty obciągnięte brezentem – czołgi, działa i części samolotów. Niemcy podchodzą 
pod Stalingrad. Wcale niewesoło. Rzeczywistość jest nieubłagana. To za 39 rok, za naszą krzywdę. 
Stosunki polsko-sowieckie z każdym dniem pogarszały się. My nie jesteśmy ich przyjaciółmi. 

Postarałem się o chleb. W wagonie ruch, nie ma spokoju między ludźmi. Co dalej będzie ze Stefą? 
Sprawę załatwiłem, w Taszkiencie spotkamy się na pewno. A tu odezwała się Histeryczka: „O Jezu! 
mówcie co chcecie ale ja się będę modliła!” Jakaś straszna tęsknota – gdzieś z kraju ojczystego –  
nadlatuje na nas wszystkich. Najgorzej jak człowiek sobie coś uroi w głowie, może nic mu nie grozi, 
a przecież boi się czegoś okrutnie. Tymczasem pociąg ruszył – ściemniło się. Pociąg mknie przez 
stepy, przestrzeń monotonna. Wagony tańczą na szynach. Otyły jegomość towarzysz zabiera się do 
jedzenia – sało i chleb. Grubas szczerzy zęby w uśmiechu. Tłuste policzki drgają mu pociesznie. Jest 
zadowolony. „Smacznego wam – o dziękuję, spasiba. Chcecie i wy coś pokuszać? Haroszyje sało – wę-
dzonka. Żona dała mi na drogę. Dziękuję, ja nie głodny.” Poskrobał ręką tył głowy i mówi: „Cóż ja wam 
mogę poradzić? Nie myślcie, że w Sowietach nikt serca nie ma”. Jedzie do Taszkientu. W Świerdłow-
sku jest kierownikiem tartaku. Wojna – wrednyje Niemcy – prą naprzód, wszystkie wojenne zawody 
ewakuujut na Ural. Wiedziałem o tym już w Kustanaju.  W dużych budynkach jak szkoła, fabrykowali 
amunicję i inny materiał wojenny. „Jak wam się żyje?” – spytałem. „Ja nie narzekam – żyję. Ale dużo nie 
znajdziecie takich jak ja. To nie ogół. Wy w polskoju armiju? Tak. Tak jest – Polak ma ojczyznę o imieniu 
Polska. A no cóż, pójdziecie z nami. Musicie uważać… Aby nie za druty.” Z uśmiechem i politowaniem 
spoglądałem na żarłoka. Czy pamiętacie rok 1939 – 17 września? Krasna Armia przekroczyła granicę 
państwa i napadła na Polskę. Razem z Niemcami faszystowskimi. Sowiecki Sojuz dopomógł Niemcom 
ujarzmić i zniewolić naród polski. [Miliony] ludzi zabrali Sowieci w „jasyr”. Czy rozumie mnie pan te-
raz? Ja nie czynię podziału na „faszyzm” i „komunizm”. Jeden i drugi idzie niewłaściwą drogą. Wolność 
człowieka jest deptana – tak butem sowieckim jak i niemieckim. Swoboda to wymysł „kapitalistycz-
ny”! A łagry i Sybir – to „faszystowski i komunistyczny”. Dyrektor tartaku uniósł w górę powieki – za-
wstydzony, iż musiał wysłuchać prawdy. „Porozmawiałbym z panem coś więcej – odrzekł – ale nie tu 
w pociągu. Czas na spoczynek. Pan na pewno znużony drogą. Dobranoc!” Może zawstydzony zasnął. 
Ranek! 6-ty dzień nie wypocząłem należycie. Słonko było już wysoko – w wagonie parno i duszno, 
przez niedomknięte okno napływało świeże powietrze, wstaje jutrzenka. Pociąg trząsł się tylko i leciał 
naprzód. Wszystko migało przelotem – czerwone. Stefa nie schodzi mi z głowy – nie tracę nadziei, że 
jeszcze wszystko będzie dobrze. Pociąg nie zatrzymując się, mija mnóstwo pomniejszych stacji. Dzieci 
stoją przy oknie, obserwują krajobraz. Czasem są wzgórza, ale przeważnie monotonia równin stepo-
wych. Śniadanie będzie za chwilę. Zastanawiałem się, czy nasz skromny prowiant wystarczy nam na 
okres 15–18 dni. Apetyt rósł,  głód zaś musiał być zaspokojony. Zdawałem sobie sprawę, że ze względu 
na dalszą uciążliwą podróż zużywane siły musiały być odnawiane przez pokarm. Pociąg był zatłoczo-
ny, pasażerowie jedzą, piją, rozmawiają o wojnie przeklinając bardzo brzydko. Widziałem Rosję jak na 
dłoni, obserwowałem jej życie, człowieczy ucisk, nędzę ludzką i rozpacz.
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A K T U A L N O Ś C I

Anna Krzosek – Nowa Ruda K87

Zarząd Główny SPZD 
wybrany 17.06.2017 roku

Delegaci Kół Terenowych SPZD uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wybor-
czym Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, które odbyło się 17 czerwca 2017 r. we 

Wrocławiu, jednogłośnie podjęli uchwałę o wyborze Zarządu Głównego SPZD i Głównej Komisji 
Rewizyjnej na lata 2017–2020 w składzie:

Prezydium Zarządu Głównego:
KOŁUDZKI-STOBBE Romuald – Prezes ZG SPZD, Przewodniczący Koła Terenowego w War-
szawie.
PILECKI Jerzy Maria – Wiceprezes ZG SPZD. Mieszka we Wrocławiu.
DĘBSKA Lidia – Wiceprezes ZG SPZD, opiekun grupy Członków Honorowych SPZD. Mieszka                            
we Wrocławiu.
LORENZ Roman – Honorowy Prezes SPZD, Przewodniczący Koła Terenowego w Legnicy. 
KRZOSEK Anna – Sekretarz  ZG SPZD. Mieszka w Nowej Rudzie.
NOWICKA Bożena – Skarbnik ZG SPZD. Mieszka w Wałbrzychu.
LORENZ Krzysztof – Redaktor Naczelny Biuletynu SPZD i redaktor strony internetowej SPZD, 
Przewodniczący Komisji Historycznej. Mieszka we Wrocławiu.

Członkowie Zarządu Głównego:
FROCH Irena – Przewodnicząca Koła Terenowego w Wałbrzychu.
GOZDEK  Bogusława – mieszka w Józefowie k. Warszawy.
KOZŁOWSKA-LELITO Małgorzata – mieszka we Wrocławiu.
KRÓLIKOWSKA Alicja – Przewodnicząca Koła Terenowego we Wrocławiu.
MACH Kazimierz – Przewodniczący Koła Terenowego w Krośnie.
OLSZEWSKI  Władysław – Przewodniczący Koła Członków Korespondentów. Mieszka w Bo-
lesławcu.
OSTROWSKI Tadeusz – Przewodniczący Lubuskiego Koła Terenowego. Mieszka w Nowym 
Miasteczku.
PIOTROWSKI Adam – mieszka w Wałbrzychu.
SKRĘŻYNA Tadeusz – mieszka w Wałbrzychu.

Główna Komisja Rewizyjna:
MIELNICKA Grażyna – Przewodnicząca Komisji. Mieszka we Wrocławiu.
MAZUR Mieczysław – Zastępca Przewodniczącej Komisji. Mieszka we Wrocławiu.
BRYSZKOWSKI Paweł – Sekretarz Komisji. Mieszka we Wrocławiu.
KOWALSKI Robert – Członek Komisji. Mieszka w Bolesławcu.
RECZUCH Czesław – Członek Komisji. Mieszka we Wrocławiu.

Zarząd Główny SPZD podjął Uchwałę nr 1/2017, że od 1 stycznia 2018 r. składka członkowska                         
w kołach terenowych i Kole Korespondentów będzie wynosić 40 zł dla emerytów i 50 zł dla pracują-
cych.

 

 





Zagadka – kto pamięta?Krzysztof Lorenz – Wrocław  K40

Co znaczą słowa ?: 
1. czyr; 2. szałamacha; 3. powidoki; 4. keselica;

 5. fuczki; 6. kulisz; 7. gruca; 8. tołokno.

Autor poprawnej odpowiedzi na cztery pytania otrzyma od Redakcji książkę S. Nicieji 
o Kresach.



Helena Maria Stosio – Wałbrzych K55

Introit

W maju br. minęło 20 lat od czasu V Ogólnego Zjazdu Stowarzyszenia Przyjaciół  Ziemi Dro-
hobyckiej, który odbył się jak trzy poprzednie w Częstochowie na Jasnej Górze. Miał on zarów-

no charakter kongresu, jak i pielgrzymki. Pamiętam ów dzień jako wyjątkowo pogodny, słoneczny, 
sprzyjający atmosferze ciepła, serdeczności i bliskości uczestników. Otoczenie Jasnej Góry stanowiła 
wiosenna, soczysta, świeża zieleń drzew i traw, a na tle błękitnego nieba dumnie wznosiły się klasz-
torne wieże. Ich strzelisty, ostry kształt kojarzył mi się z ołówkami, którymi ręka historii wpisała do 
Wielkiej Księgi Apelowej intencje Kresów Południowo-Wschodnich. Przed oficjalnym rozpoczęciem 
spotkałam osoby znane mi jeszcze z czasów szkolnych w Drohobyczu, np. Zosię Ciesielską (Frydle-
wicz) czy Lunkę Czupkiewicz. Były to spotkania bardzo wzruszające. Szczególnych emocji doświad-
czyłam  w związku z obecnością szkolnego kolegi Romka Lorenza, którego podziwiałam za ogromną 
wiedzę nt. Drohobycza i okolic, jak również nieprzeciętną aktywność  w Stowarzyszeniu, a których 
mnie było zupełnie brak.

Podobnie podziw wzbudzał we mnie ks. Dominik Orczykowski, niezrównany w swej harcerskiej 
służbie, niespożytej energii i historycznej twórczości literackiej. Znamienitego organizatora p. Je-
rzego Pileckiego jeszcze wtedy nie znałam. Duże wrażenie wywarły na mnie przedstawione rela-
cje o działaniu na „tamtych ziemiach” polskich organizacji oraz o zakresie ich osiągnięć. Wydawały 
się imponujące. Wiele osób uczestniczących w Kongresie już nie żyje, a wśród nich znane mi: Adam 
Czupkiewicz, Janina Diug-Pilichowska, Teresa Strutyńska, Izabela Furyk. Wśród przechowywanych, 
zbieranych skrzętnie „drohobyczianów” natrafiłam na „Informator” zawierający program Zjazdu 
z datą 20-22 maja 1997 r. Na początku broszury zobaczyłam swój wiersz „Introit”. Wywołał żywe 
wspomnienie miasta mojego dzieciństwa – Drohobycza.
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My 
drohobyckie dzieci
nie oddzielone odległością
nie zapomniane
przemijaniem
choć wyrosłe
ze szkolnych fartuszków biegniemy 
na dźwięk dzwonka
z podwórka naszych losów
na górę
na Jasną Górę
do Pani
na lekcję miłości

Ona czeka
na zwierzenia
ratuszowej wieży

westchnienia
z kościoła św. Bartłomieja
sny
z tamtej strony egzystencji
na zeznania sędziwych
drzew
świadków koronnych 
historii

Przygarnij nas
Dobra Pani
i daj na drogę 
tyle łask
by starczyło i tamtym
w skamielinach
korzeni.
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Jerzy M. Pilecki – Wrocław K75

Nie ma „Kwatery Legionistów” na Hukowej Górze

Na dawnym (wiejskim do 1931 r.) cmentarzu 
w Tustanowicach założonym w końcu XIX 

w., zwanym potocznie Cmentarzem na Hukowej 
Górze, po lewej stronie głównej drogi wejściowej 
(w odległości ok. 10 m), prawie naprzeciw zbioro-
wego grobu ofiar NKWD z 1941 r., na lekkiej pochy-
łości znajduje się kwatera o wymiarach ok. 15x15 
m z centralnym krzyżem o wysokości ok.4 m. Za-
chowane fragmenty wskazują że była ogrodzona 
kutym łańcuchem na podmurówce i mieściła ok. 
40 grobów ziemnych z metalowymi krzyżami, 
obecnie bez napisów. W okresie władzy sowiec-
kiej centralne  wejście do kwatery zablokowano 
grobem z obeliskiem, prawdopodobnie żołnierza 
poległego w II w.ś. W inwentaryzacji Zbigniewa 
Hausera na s. 29 jest zapis: „Bezimienny. Wielki 
grobowiec o rozmiarach 15x10 m, bez inskrypcji” 
(stan w lipcu 1999).  Z braku dokładniejszych informacji po 1989 r. pojawiła się w obiegu nazwa „Kwa-
tera Legionistów” jako domniemane miejsce zbiorowej, mogiły niezidentyfikowanych ofiar I wojny 
światowej, która przyjęła się w mowie i piśmie, mimo szeregu wątpliwości:

• bardzo wyraźne podobieństwo do licznych podobnych mogił żołnierzy armii austrowęgierskiej 
z lat 1914–1915 w wielu miejscowościach Ziemi Drohobyckiej: np. w Gajach Wyżnych istnieje podob-
na kwatera żołnierzy austrowęgierskich i rosyjskich, poległych w latach 1914–1915 mieszcząca ok. 
700 grobów (Drohobyczczyna. Swidki epoh w dwoch knigach [Ziemia Drohobycka: świadkowie epok? 
W dwóch księgach], Drohobycz 2012), pielęgnowana do 1939 r.; 

• brak jakiejkolwiek wzmianki o takiej mogile w polskiej literaturze, a zwłaszcza w książce upa-
miętniającej udział Borysławian w Legionach (Borysław w walce o niepodległość 1912–1932 Borysław 
1952, Związek Legionistów O. Borysław, 79 s.) jest wymienionych wielu poległych na różnych frontach 
i miejscach pochówku, bez Hukowej Góry; 

• wyraźna tymczasowość (kwatery), którą można było uzupełnić po 1920 r., gdyby rzeczywiście 
dotyczyła polskich Legionistów; 

• brak informacji o tak znacznej liczbie poległych Legionistów pochowanych w Borysławiu;
• dotychczasowy brak zainteresowania tą mogiłą krewnych mogących tam spoczywać legionistów.
Wzbudzające szacunek określenie sprawiło, że ta mogiła stała się przedmiotem szczególnego zain-

teresowania miejscowych i przyjeżdżająch Krajanów. Między innymi usunięto las drzew i krzewów, 
odblokowano wejście, a pomiędzy drogą i kwaterą usytuowano coś w rodzaju pomnika z tablicą in-
formującą o charakterze tego terenu. Były też plany ulokowania na kwaterze swoistego lapidarium 
z resztek likwidowanych polskich mogił.

Dwaj borysławscy historycy  młodszego pokolenia: Roman Tarnawski i Oleg Mikulicz w książce „Kni-
ha Pamjati borysławciw ta schidniczan” [Księga pamięci borysławian i schodniczan], Borysław 2004, 
180 s., na s. 28 wyjaśniają charakter kwatery w sposób jednoznaczny: Borysław. W październiku 1914 r. 
podczas działań wojennych poległo około 49 żołnierzy armii austrowęgierskiej, których pochowano we 
wspólnej mogile na Hukowej Górze. W I tomie cytowanej wyżej książki (Drohobyczczyna…) na s.73 
jest fotografia na której łatwo rozpoznać omawianą kwaterę. Ma ona podpis: Borysław – Tustanowice. 
Hukowa Góra – fragment pomnika wojskowego cmentarza ponad 40 żołnierzy poległych podczas I w. ś. 

W tej sytuacji wypada gorąco apelować do Borysławian „tu i tam” aby postarali się zapomnieć tę 
mimowolną mistyfikację, a na kwaterze ustawili odpowiednią krótką informację w języku polskim 
i ukraińskim.

Errare humanum est.
JMP 


Kwatera żołnierska na Hukowej Górze 
w Borysławiu (11.09.2001)



110

Biuletyn SPZD nr 21 (2017) AKTUALNOŚCI

Stanisław Błaszków – Wrocław K81

Rychciczanie na cmentarzu w Drzonowie 
(ciąg dalszy z Biuletynu nr 20 ss. 120–121)

Fediów Piotr 31.12.1924 – 13.11.1954, syn Grzegorza i Katarzyny.
Fediów Stanisław 9.08.1928 – 3.04.1999, syn Grzegorza i Katarzyny.
Gierczak Wiktoria 26.10.1895 – 1.09.1969.
Gumienna Anna 4.06.1903 – 12.07.1984, żona Franciszka.
Gumienna Jadwiga 28.09.1936 – 25.05.2012, córka Anny, żona Władysława.
Gumienny Franciszek 21.08.1901 – 11.07.1966.
Gumienny Władysław 7.08.1929 – 1.01.1973, syn Franciszka i Anny.
Gumienny Roman 25.06.1932 – 20.08.1954, syn Franciszka i Anny, wypadek na motorze.
Jach Anna 9.08.1875 – 27.11.1961, mama (?) Julii Błauciak żony Walentego.
Jach Bronisław 26.07.1932 – 21.12.1993, mąż Anieli z d. Dudziak „Zagórniakówny”.
Kloc Jadwiga 19.02.1934 – 14.05.1980, z d. Fediów, córka Grzegorza i Katarzyny, żona Tadeusza.
Kloc Rozalia 17.06.1903 – 2.12.1959, żona Marcina.
Kołłątaj Józef 22.06.1884 – 6.04.1964.
Kołłątaj Tekla 23.09.1884 – 6.04.1964, żona Józefa.
Kutereba Stanisława 12.09.1925 – 6.10.2016, żona Jana. (Ta rodzina wyjechała z Rychcic transpor-
tem do Witnicy/Białczyka koło Gorzowa, potem przeprowadzili się do Orzewa koło Drzonowa. Orzewo 
długo po wojnie nazywane było Radomią, nazwę zmieniono, bo obok istnieje druga Radomia. Przez wiele 
lat funkcjonowały nazwy Radomia I i Radomia II).
Łyszczarz Józef 19.03.1887 – 10.12.1966.
Łyszczarz Jadwiga 17.09.1925 – 10.03.1971, córka Józefa. 
Maćkała Andrzej 30.11.1912 – 34.06.1989, („Małyk”) brat Jana.
Maćkała Jan 10.09.1908 – 22.10.1978, (Małyk”) brat Andrzeja.
Maćkała Józefa 2.01.1909 – 20.11.1960, żona Jana.
Maćkała Julia 2.6.1923 – 16.02.2009, z d. Dudziak, córka Józefa i Marii, żona Andrzeja.
Malska Katarzyna 15.05.1884 – 25.04.1954? (ostatnia cyfra roku śmierci niepewna – napis uszkodzo-
ny), żona Marcina.
Malska Rozalia 20.07.1910 – 11.05.2002, żona Wawrzyńca.
Malski Jan 11.06.1952 – 16.06.1966, syn Mikołaja i Stanisławy z d. Dudziak („Zagórniakówny”), utonął.
Malski Marcin 31.01.1882 – 2.05.1975.
Malski Mikołaj 12.12.1923 – 27.03.1993, syn Marcina i Katarzyny.
Malski Wawrzyniec 12.01.1912 – 30.08.1980, syn Marcina i Katarzyny.
Mazur Jan 3.05.1912 – 28.12.1996.
Mazur Józefa 21.01.1920 – 21.01.2007, żona Jana., (To małżeństwo przyjechało z Rychcic w 1946 
roku w okolice Gorzowa Wlkp. (Witnica ?), a potem przeprowadziło się do Orzewa koło Drzonowa).
Mycan Bronisław 23.11.1934 – 25.02.2016, syn Michała i Marii z d. Malskiej.
Mycan Maria ??? - ???, z d. Malska, córka Marcina i Katarzyny, żona Michała.
Mycan Michał ??? - ??? (Bronisław został pochowany w grobie rodziców i do jesieni 2016 stał tam 
krzyż tylko z jego danymi).
Noga Franciszka 2.02.1914 – 2.12.2013, z d. Pielech, żona Józefa.
Noga Józef 8.12.1918 – 25.11.1973.
Noga Stanisław 8.06.1944 – 15.03.2013, syn Józefa i Franciszki.
Osowska Anna 26.08.1917 – 29.04.1991, z d. Łyszczarz,córka Józefa, żona Stanisława.
Osowska Anna 3.11.1912 – 3.08.2008, (chyba z Fediowów), żona Michała.
Pawliszyn Bronisław 18.11.1925 – 29.07.1991.
Pawliszyn Czesława 11.10.1950 – 27.05.1971, córka Bronisława i Zofii z d. Gumiennej.
Pawliszyn Zofia 26.03.1927 – 17.03.1987, córka Franciszka i Anny Gumiennych, żona Bronisława.
Pielech Anna 29.09.1930 – 13.01.2014, z d. Sikora, córka Franciszki „Słomianej”, żona Bronisława.
Pielech Bronisław 14.10.1930 – 8.01.2002, „Święty”, syn Macieja i  Julii.
Psiuk Jadwiga 1.01.1913 – 22.08.1990, z d. Rupniak, córka Pelagii, żona Jana.
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Psiuk Jan 23.09.1904 – 2.02.1980, syn Franciszka i Rozalii z d. Rupniak.
Psiuk Katarzyna 2.04.1918 – 29.08.1959, córka Franciszka i Rozalii z d. Rupniak.
Psiuk Kazimierz 14.12.1953 – 25.12.1981, syn Marcina (s. Michała) i Franciszki z d. Malskiej, córki 
Marcina i Katarzyny.
Psiuk Marcin 9.04.1909 – 19.02.1972, syn Franciszka i Rozalii z d. Rupniak z Lasowych Chatek.
Psiuk Marcin 12.04.1912 – 13.08.1982, syn Michała, pochowanego w Kietrzu koło Nowej Soli. (Michał 
Psiuk i ojciec innego Marcina, Franciszek, byli braćmi).
Psiuk Rozalia 9.06.1883 – 20.04.1966, z d. Rupniak, córka Wojciecha i Heleny z Lasowych Chatek.
Rupniak Pelagia 4.04.1868 – 8.09.1950, mama Jadwigi Psiukowej, mieszkała w Starej Wsi koło Rychcic.
Rycej Maria 16.01.1917 – 18.02.1990, z d. Chomycz, córka Franciszki.
Sikora Franciszka 3.04.1904 – 23.10.1998, („Słomiana”).
Sikora Jan 20.10.1908 – 13.01.1987.
Sikora Stanisława 20.11.1919 – 17.08.2006, żona Jana. (Sikorowie Jan i Stanisława przyjechali trans-
portem do Jędrzychowa koło Lubina. Ich córka Teresa wyszła za mąż w Drzonowie za Marka Błauciaka 
Suna Ryszarda i Janiny z d. Błaszków „Cioniówny”. Wzięła ze sobą mamę, a ojca po ekshumacji  stamtąd 
też tu pochowała).
Sobów Julia 13.04.1905 – 18.01. 1982, z d. Bałanda, żona Michała, siostra Anieli, żony Michała Błasz-
kowa „Cioni”.
Sobów Michał 29.09.1901 – 19.01.1982 („Król”).
Strzelczyk Krystyna 8.01.1959 – 3. 04.2007, zamężna córka Michała i Stefanii z d. Bosak.
Świerniak Janina 10.04.1932 – 22.04.1984, z d. Dumiak,  siostra Antoniego, żona Józefa.
Świerniak Józef 12.03.1920 – 6.05.1991, syn Wincentego i Stanisławy.
Świerniak Stanisława 9.05.1900 – 28.07.1985,  żona Wincentego.
Świerniak Wincenty 10.06.1886 – 16.03.1963.
Tarczewska Jadwiga 21.05.1948 – 11.07.2014, z d. Dumiak, córka Antoniego i Zofii z d. Jach „Sraj-
niukówny”.
Tarnawski Andrzej 6.12.1906 – 3.01.1988.
Tarnawska Katarzyna 30.03.1919 – 1.05.2006, żona Andrzeja.
Wojtuściszyn Aniela 25.09.1910 – 15.01.2001, żona Jana „Palenicy”.
Wojtuściszyn Jan 21.07.1907 – 28.10.1999, „Palenica”.
Wojtuściszyn Jan 24.02.1935 – 13.02.2007, syn Michała „Zbrocha” i Rozalii z d. Błaszków „Trejzerówny”.
Wojtuściszyn Józef 8.04.1919 – 27.06.2013, „Makary”, brat Marcina.
Wojtuściszyn Julia 5.03.1910 – 3.11.1991, żona Michała „Śmiercia”.
Wojtuściszyn Katarzyna 15.08.1914 – 21.06.2001, żona Marcina.
Wojtuściszyn Marcin 28.03.1913 – 9.01.1997, „Makary”, brat Józefa.
Wojtuściszyn Michał 27.04.1904 – 9.11.1993, „Śmierć”.
Wojtuściszyn Michał 7.01.1906- 1.06.18, „Zbroch”.
Wojtuściszyn Rozalia 4.09.1909 – 9.10.1985, z d. Błaszków „Trejzerówna” córka Jana i Heleny, żona Mi-
chała „Zbrocha”.
Wojtuściszyn Stanisława 18.02.1925 – 18.11.1965, żona Józefa „Makarego”.
Wojtuściszyn Teresa 2.03.1880 – 23.03.1955, mama Jana „Palenicy”.                                                                   

K82Kantorowe kursy walut na Ukrainie 13.07.2017, Lwów
Kurier Galicyjski 2017 nr 14 (282)

KUPNO

25,85
29,40
6,90

33,06
4,18

SPRZEDAŻ 

25,98
29,65
6,98

33,50
4,30

UAH ukraińska hrywna

1 dolar USD
1 euro EUR
1 złoty PLN

1 funt brytyjski GBR
10 rubli rosyjskich RUR

Red.
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Eleonora Popowicz – Borysław K67

Otwarcie siedziby PKOT „Zgoda” w Borysławiu
Od Redakcji: Informację poniższą zamieścił „Kurier Galicyjski”  13–19.06.2017  nr 11 (279) s. 22.

Wreszcie dobiegła końca 22-letnia „tułaczka” działającego od 1994 r. Polskiego Kulturalno-
-Oświatowego Towarzystwa „ZGODA”. 30 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie i po-

święcenie siedziby przy ulicy Wesniana 28 w Borysławiu. Jest to jeden pokój w starym budynku, 
który udało się wyremontować i wyposażyć dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia Wspól-
nota Polska i Fundacji Wolność i Demokracja, ale w planach adaptacja kolejnego pomieszczenia. 
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością konsul Rafał Kocot z Wydziału Współpracy z Polakami na 
Ukrainie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, który podkreślił wagę posiadania siedziby dla dal-
szej działalności Towarzystwa. Ponadto udział wzięli przedstawiciele władz miejskich Borysławia, 
prezesi zaprzyjaźnionych organizacji polskich obwodu lwowskiego, goście z Polski, a także zarząd 
oraz założyciele Towarzystwa „ZGODA”. Poświęcenia siedziby dokonał proboszcz parafii rzymskoka-
tolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Borysławiu, o. redemptorysta Krzysztof Szczygło.

Po uroczystości otwarcia siedziby Towarzystwa „ZGODA”, w sali miejskiego Domu Młodzieży odbyła 
się akademia z okazji polskiego Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się wy-
słuchaniem oraz odśpiewaniem narodowych hymnów Polski i Ukrainy. Po krótkim przywitaniu gości 
przez prezes PKOT „ZGODA Eleonorę Popowicz, prowadzący akademię Maria Kaczmaryk i Maksym 
Kuzyk przybliżyli obecnym historię tego święta oraz jego znaczenie dla narodu polskiego, następnie 
zabrzmiał Mazurek 3 Maja w wykonaniu zespołu „Borysławiacy”. Złożenie biało-czerwonego bukietu 
róż przy symbolach Państwa Polskiego, jako wyraz pamięci i dumy narodowej, publiczność nagrodzi-
ła oklaskami. W dalszej części akademii młodzież zaprezentowała piękny tematyczny układ recyta-
torski, a zespół – odpowiedni zestaw pieśni. Głos zabrał również konsul Rafał Kocot, który w swoim 
przemówieniu złożył członkom Towarzystwa „ZGODA” życzenia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, 
podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla Polski i Europy, a także podziękował uczestnikom i orga-
nizatorom za krzewienie historii i kultury polskiej. Po zakończeniu części tematycznej, prezes PKOT 
„ZGODA” Eleonora Popowicz w multimedialnej prezentacji przekazała zebranym informacje na temat 
działalności Towarzystwa w 2016 roku. Na zakończenie wydarzenia wykonano wspólne zdjęcie pa-
miątkowe, zaś publiczność wraz z zespołem „Borysławiacy” radośnie odśpiewała pieśń „Hej, sokoły”.



Helena Maria Stosio – Wałbrzych K74

Fraszki
Orzecznictwo
Oto jest prawne
uzasadnienie:
nabycie władzy
przez zasiedzenie.

Równowaga
Czy w kryminale,
czy w trybunale 
– taki sam ciężar
dźwigają szale.

Zagroda
Nic to, gdy czasem w stajni
przywrze słoma, pierze

gorzej – jeśli do żłobu
przywarte jest zwierzę !

Geowizja
Gdy dwie części świata
ze sobą się styka,
powstaje połaczona
Afropa bądź Eufryka.

Impas
Środowisko sędziowskie
ma zgryzotę niemałą,
bowiem sprawiedliwości
wszystko się poplątało
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Konstanty Czawaga – Lwów K69

Regionalne Towarzystwo 
Kultury Polskiej Borysławia

Od Redakcji: Jak informuje „Kurier Galicyjski” nr 5 (273) 17 marca – 10 kwietnia 2017 r., na s. 20 
w Borysławiu obok istniejących dwóch polskich towarzystw jest zarejestrowane trzecie, założone 
przez Sergiusza Sylantiewa, borysławianina, Prezesa Towarzystwa. 

Pasją 37-letniego ekonomisty jest krajoznawstwo. Od lat gromadzi wszelką wiedzę o Polakach 
i polskich śladach w swoim miejscu rodzinnym i okolicy. Spisał polskie piosenki borysławskie, 

które teraz wykonuje zespół „Borysławiacy”. Na swojej działce  w centrum miasta założył prywatny 
skansen. W tym celu przywiózł nawet z Karpat starą drewnianą chatę huculską, w której urządził 
ekspozycję ze swoich zbiorów. Są tam obrazy i różne ciekawe rzeczy, odnowione meble, naczynia 
z opuszczonych  polskich domów. Na naszej ulicy Mickiewicza, która znajduje się w centrum mia-
sta, jeszcze do mniej więcej 1995 roku było 17 polskich rodzin – opowiada Sergiusz. – Większość 
starszych ludzi wymarła. Dziś mieszkają tu trzy polskie rodziny, w których mówi się po polsku, 
obchodzi się święta, wigilie. Polskość zawsze łączy się z wiarą i kościołem. Był kościół, więc zacho-
wała się polskość. Został zamknięty kościół, to i polskości jest mniej. Po odrodzeniu parafii należy 
do niej około dwustu rodzin. Sa to przeważnie rodziny mieszane. Ale u nas już tylko w kościele 
pozostał język polski, między sobą ludzie rozmawiają po ukraińsku. Język polski można jeszcze 
usłyszeć na bazarze.

Sergiusz wspomina, że jeszcze w latach 90. jego sąsiedzi w większości rozmawiali po polsku. – 
Mój kum jest Ukraińcem, ale po polsku świetnie śpiewa i kolęduje. Pamiętam ze swego dzieciństwa 
moją babcię nieboszczkę, która właśnie włączyła mnie do polskości, nauczyła mnie tego wszystkie-
go. Właśnie z tym kumem chodziliśmy co roku kolędować na święta. I babcia nam mówiła: „Chłopa-
ki, wiecie co? Helka jest Żydówką. Nie idźcie do niej z kolędą”. A my szliśmy do tej Helki w pierwszej 
kolejności. Ona dawała nam po rublu i mówiła: „Macie po rublu, ale u mnie więcej nie kolędujcie”. 
To my najpierw wszystkich Żydów obchodzili, potem szliśmy do Polaków.

Dzięki staraniom Sergiusza Sylantiewa w położonym niedaleko Podbużu na fasadzie urzędu tej 
wsi została odsłonięta tablica ku czci pochodzącego z tej miejscowości Józefa Dietla, polskiego le-
karza, polityka, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydenta Krakowa w latach 
1866–1874. Aby zwrócić uwagę na tę postać Sergiusz napisał artykuł do Kuriera Galicyjskiego, 
który został przetłumaczony na ukraiński specjalnie dla radnych gminy w Podbużu. Przekonał. 
Dokłada też starań, by upamiętniać miejsca męczeństwa Polaków. Opiekuje się również Polakami 
pozostałymi w Borysławiu oraz rodakami rozproszonymi po okolicznych bojkowskich wsiach.

Uzupełnienie:
W Kurierze Galicyjskim nr 12 z 30.06–13.07.2017 na s.7 ukazała się notatka Marii Tarnawskiej – 

wiceprezesa RTKPB „Projekt Podburz [Podbuż] – Polanka Wielka”: Za pośrednictwem Regionalnego 
Towarzystwa Kultury Polskiej Borysławia [RTKPB] w dniach 8–10 czerwca została podpisana partner-
ska umowa między gminą Polanka Wielka (Polska) i gminą miejsko-wiejską Podburz (Ukraina). Umowę 
podpisali wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan i wójt Podburza Maria Kucir. Delegację uroczyście po-
witał chór ukraińskiej grekokatolickiej cerkwi Wniebowstąpienia i zespół taneczny „Pidburzanka”. Po-
tem zebrani odwiedzili stary cmentarz polski, który jest zaniedbany i potrzebuje odnowienia. Delegacja 
z Polanki Wielkiej razem z prezesem RTKPB Sergiuszem Sylantiewym i wiceprezesem Marią Tarnawską 
odwiedziła też ostatnią rodowitą Polkę w Podburzu – panią Helenę Marycz. Jest ona najstarszą w na-
szym towarzystwie i jako pierwsza otrzymała legitymację towarzystwa.

Następnym punktem współpracy będzie wyjazd mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Podburz w ter-
minie 25–27 sierpnia bieżącego roku do Polanki Wielkiej, dokąd zostali zaproszeni również przedsta-
wiciele naszego towarzystwa. 
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) K83

Międzynarodowa Konferencja Kresowa 
w Drohobyczu 30.06–6.07.2017

Od Redakcji: Publikujemy tekst który ukazał się w „Kurierze Galicyjskim” nr 13 z 14–27 lipca 2017 na s. 21.

Temat: Kresy południowo-wschodnie. Kultura polska współcześnie odkrywana.

Organizator: 
• Wydział Filozofii KUL  Lublin – prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski;
• Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu. 

W Konferencji uczestniczyło 46 osób reprezentujących 14 Uniwersytetów, 2 Muzea i PAN. Wygłoszo-
no 29 referatów w tym 9 mających związek z Drohobyczem i Ziemią Drohobycką. Konferencja odby-
wała się pierwszego dnia w Truskawcu a drugiego w Drohobyczu na Uniwersytecie Pedagogicznym, 
czyli w budynku dawnego gimnazjum Wł. Jagiełły.

Tematy związane z Drohobyczem (10 paneli) wg kolejności ich wygłaszania:
– Prof. dr hab. Leonid Tymoszenko (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) Toposy 
„miasta Schulza”: konteksty kresowe czy europejskie?
– Dr Iryna Łozyńska (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) Ziemia Drohobycka jako 
inspiracja artystyczna i locum w życiu i twórczości Artura Grottgera i Feliksa Lachowicza.
– Mgr Lesia Chomycz (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) Borysławsko-drohobyc-
ka gazeta „Świt” jako źródło wiedzy o życiu kulturalnym regionu.
– Prof. dr hab. Iryna Bermes (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) Funkcje społecz-
no-kulturowe polskich zespołów wokalnych na terenach Ziemi Drohobyckiej (lata 20–30. XX wieku).
– Dr Igor Czawa (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) Polskie organizacje pozarzą-
dowe i stowarzyszenia w Drohobyczu międzywojennym.
– Mgr Paweł Orzechowski (Uniwersytet Warszawski) Współczesny Drohobycz w narracjach przedsta-
wicieli wybranych grup społecznych miasta. Prezentacja wyników badań.
– Dr Wiera Meniok (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) Pogranicze kultur w bio-
grafii i wyobraźni artystyczne Brunona Schulza.
– Mgr Artur Cembik (Uniwersytet Szczeciński) „Podręcznik geografii serdecznej”, czyli o roli bałaku 
w twórczości Andrzeja Chciuka.
– Dr Bohdan Łazorak (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) Antyrosyjskie Powstanie 
Styczniowe 1863/1864 w pamięci historycznej obywateli miasta Drohobycza (1880–1939).

W programie Konferencji było również zwiedzanie Drohobycza i Truskawca z miejscowymi prze-
wodnikami. Oto wieści z Ziemi Drohobyckiej:
– na Cmentarzu Truskawieckim odnowiono wiele pomników staraniem Adama Chłopka w tym: po-
mnik Franuszkiewiczów i Knerowicza oraz grobowiec rodziny Chciuków;
– prowadzone są prace remontowe w dzwonnicy przykościelnej w Drohobyczu;
– prowadzone są prace porządkowo-rozbiórkowe w przekazanym obiekcie na „dom parafialny” (daw-
ne kino);
– w pięknie odrestaurowanej synagodze w Drohobyczu trwają intensywne prace budowlano-monta-
żowe w jej wnętrzu, których inwestorem jest drohobycki Żyd znany przedsiębiorca przemysłu nafto-
wego mieszkający w Moskwie;
– przed budynkiem gimnazjum Wł. Jagiełły na budynku po przeciwnej stronie ulicy została w 2017 r. 
wmurowana i odsłonięta tablica poświęcona Niemcowi, który w czasie okupacji niemieckiej ocalił po-
nad stu Żydów;
– w Drohobyczu przy ul. Kozłowskiego 1 (boczna Truskawieckiej) funkcjonuje hotel „Limon” z 15 
miejscami. Tel 410 262 410 272. Doba hotelowa średnio 200 Hr/osoby, tyle samo wyżywienie, stan-
dard europejski.                                                                                                                                                                   
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Włodzimierz Kluczak – Truskawiec K80

Festiwal Kultury Polskiej w Truskawcu
Od Redakcji: Publikujemy tekst który ukazał się w „Kurierze Galicyjskim” nr 13 z 14–27 lipca 2017 na s. 21.

Po raz pierwszy w uzdrowisku Truskawiec odbył się Festiwal Kultury Polskiej. Dawniej różne ak-
cje z udziałem przyjaciół z Polski nie były rzadkością w Truskawcu, lecz nie były to wydarzenia 

systematyczne, zwarte w jednym krótkim odcinku czasowym. Natomiast trzydniowy Festiwal Kultury 
Polskiej (19–21 maja) stał się nie tylko manifestacją dobrych relacji polsko-ukraińskich, ale też pokazał, 
że współpraca w dziedzinie samorządności, kultury i partnerstwa strategicznego może mieć wyraz cał-
kiem konkretny i dość skuteczny. Albowiem łączą nasze narody nie tylko wspólne źródła historyczne, 
polityczne, gospodarcze, kulturowe, ale też wspólne interesy w przyszłości.

Na otwarciu Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu nie brakowało wzajemnych komplementów 
i uprzejmości. Jednak najmocniejszym było przywitanie uczestników wydarzenia przez konsula ho-
norowego Ukrainy w Szczecinie Henryka Kołodzieja. Pan konsul nawiązał do jakże ważnego tematu – 
dwóch ojczyzn. Jedna Ojczyzna – kraj w którym mieszkamy, jak to określił Henryk Kołodziej, „nasza Oj-
czyzna materialna”, zaś inna Ojczyzna (nie druga, a także pierwsza! – równolegle) – to ta, którą nosimy 
w naszym sercu. Chyba każdy Polak mieszkający na Ukrainie czy w innym kraju poza Polską zrozumie 
to doskonale, jak rozumieją to również Ukraińcy w Polsce i innych krajach na obczyźnie.

„Niech żyje Polska! Sława Ukrajini!” – te słowa zakończenia występu Henryka Kołodzieja spotkały najwię-
cej owacji w dniu otwarcia przedsięwzięcia. Powiew wiatru rozpościerał nasze obie flagi, a uczestnicy Fe-
stiwalu Kultury Polskiej dumnie wykonywali hymny narodowe obu krajów braterskich. Różne melodie, ale 
jakże podobne słowa – póki jesteśmy żywi, nie zginie nasza Ojczyzna. Swoją obecnością zaszczycili Festiwal 
Kultury Polskiej konsul Rzeczypospolitej Polski we Lwowie Rafał Kocot i starosta kartuski Janina Kwiecień.

Festiwalowi jak najbardziej dopisała pogoda – było ciepło  i bez deszczu, wiał lekki wietrzyk. (A propos, od 
razu po zakończeniu festiwalu i wyjeździe gości do Polski przeszła nad Truskawcem silna ulewa). Więc dla 
licznej delegacji z Polski podróż do uzdrowiska Truskawiec była nie tylko wyjazdem roboczym, lecz uroczą 
wędrówką na Kresy, niezapomnianą wycieczką. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin Połczyn Zdrój, 
Świdwin, Przodkowo, Hrubieszów, Zaklików, Kwidzyn, Starogard Gdański, Drawsko Pomorskie, powiatów 
Kartuskiego i Wejherowskiego oraz Kołobrzegu, z którym Truskawiec podpisze umowę partnerską. 

Oprócz spotkań i konferencji, które dla większości zwykłych mieszkańców Truskawca i gości miasta 
były z dość oczywistych powodów niezauważalne, bardzo prężnym i barwnym był program koncertowy. 
Piosenki i melodie ludowe, występy akademickie, tańce i Disco Polo, tematy liryczne i patriotyczne – nie 
brakowało niczego na Festiwalu Kultury Polskiej. A ponieważ występy na centralnej scenie uzdrowiska 
mogli oglądać wszyscy chętni, więc o swoim pierwszym zapoznaniu się z kulturą polską mówili liczni 
kuracjusze z Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu i innych krajów azjatyckich, którzy od 
dawna przyjeżdżają do Truskawca na leczenie i wypoczynek. Polacy nie marnowali okazji, by promować 
urocze  miejsce kraju ojczystego, rozdając zaproszenia odwiedzić Pomorze, Kaszuby oraz inne miejsco-
wości, skąd przyjechali. Natomiast dla licznych kuracjuszy z Polski, których w Truskawcu w ostatnim 
czasie jest chyba tyle co kuracjuszy z różnych zakątków Ukrainy, była to trzydniowa uczta rodzinna.

Msze święte w kościele, mecz przyjacielski piłki nożnej, warsztaty, ekspozycja zdjęć z Drawska Pomor-
skiego w muzeum historii miasta-kurortu Truskawiec, konferencja na temat „Sposoby i środki wzmocnienia 
dobrosąsiedzkich stosunków między Ukrainą i polską w nowoczesnej skomplikowanej sytuacji geopoli-
tycznej. Rola samorządów i organizacji pozarządowych we wspólnej promocji obu krajów”, koncerty i wie-
czory organowe, prezentacja polskich rzemiosł i tradycyjnych dań kuchni narodowej, haftowanie i rysunki 
na kanwie – nie sposób opisać każdy szczegół z tego tak obszernego programu festiwalu. Festiwal Kultury 
Polskiej w Truskawcu zakończył się, lecz polska obecność w tym sławnym uzdrowisku pozostaje. Poprzez 
mieszkających tu Polaków, którzy przetrwali i wytrwali, poprzez polski kościół i polskie towarzystwo kultu-
ralno-oświatowe, poprzez coraz liczniejszych kuracjuszy z Polski (z tego powodu nieraz wydawać się może, 
że wróciły świetne czasy, kiedy Truskawiec był najlepszym uzdrowiskiem II Rzeczpospolitej.

Obecność polska jest tu również widoczna poprzez pozytywne nastawienie władz samorządowych 
do pogłębienia współpracy naszych krajów na szczeblach zarówno państwowym jak i lokalnym. Idea 
niniejszego festiwalu i jej urzeczywistnienie jest tego pięknym i konkretnym świadectwem. Za rok od-
będzie się II Festiwal Kultury Polskiej w Truskawcu. Zapraszamy!                                                                                       
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Anna Krzosek – Nowa Ruda K20

III Zjazd Rodu Ważnych

Za nami trzeci  zjazd rodu Ważnych. Tradycyjnie już odbył się na początku długiego weekendu 
majowego (29–30 kwietnia 2017 r.) w „Karczmie pod Sową” w Sokolcu koło Nowej Rudy. W tym 

roku mimo wiosny w kalendarzu towarzyszyła nam zimowa sceneria. Dzień przed zjazdem Góry So-
wie pokryły się grubą warstwą śniegu. Ale na szczęście nie odstraszyło to uczestników zjazdu, choć 
nie wszyscy byli przygotowani na taką aurę. Frekwencja jak zwykle dopisała (46 osób), choć z powo-
dów rodzinnych nie wszyscy dotychczasowi uczestnicy mogli przyjechać.  Za to powitaliśmy nowych 
kuzynów. Tegoroczny zjazd odbywał się pod hasłem: „Nieważne z których Ważnych pochodzisz – 
ważne, że jesteś Ważny”. W tym roku po raz pierwszy licznie reprezentowana była linia Kazimie-
rza Ważnego (Ruda Różaniecka 1799–? Majdan), który w latach 20. XIX wieku przybył do Majdanu 
do pracy w tamtejszej hucie. Prawdopodobnie był kuzynem mojego przodka Bartłomieja Ważnego 
(Ruda Różaniecka 1803–1858 Majdan), ale jeszcze nie udało mi się tego udowodnić. Jego potomko-
wie poprzez małżeństwa łączyli się z potomkami Bartłomieja i innych majdańskich rodzin, w tym 
Millerów i Błoniarzy, również przybyłych z Rudy Różanieckiej. 

Zjazd jak zwykle trwał 2 dni. W tym roku najstarszym uczestnikiem zjazdu był 92-letni Tadeusz 
Adam Ważny, urodzony w Borysławiu potomek Bartłomieja Ważnego (syn Józefa 1898–1933 i Stefa-
nii z d. Smolnickiej 1901–1975), który podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z Majdanu, gdzie 
u  dziadków spędzał co roku wakacje.

W zjeździe uczestniczył też Przewodniczący Koła Korespondentów Władysław Olszewski z mał-
żonką Stanisławą, od którego właściwie wszystko się zaczęło. To on 10 lat temu, jesienią 2007 roku,  
zorganizował wyjazd na Kresy pierwszej grupy dawnych mieszkańców Majdanu i ich potomków. Jak 
się potem okazało, wszyscy uczestnicy wyjazdu, z wyjątkiem organizatora, byli ze sobą spokrewnieni 
bądź spowinowaceni, a połowa z nich to Ważni. Już wcześniej  Władysław Olszewski zaczął tworzyć 
drzewa genealogiczne majdańskich rodzin i swoimi opracowaniami dzielić się z majdaniakami, co za-
chęciło ich  do szukania swoich korzeni i odpowiedzi na pytanie, skąd i dlaczego Ważni znaleźli się w 
Majdanie. Dziś już znamy odpowiedź na to pytanie i uczestnicy tegorocznego zjazdu oprócz pamiąt-
kowej plakietki otrzymali „Ściągę genealogiczną” z krótką historią Rudy Różanieckiej oraz Majdanu, 
a także rodowodami trzech różaniecko-majdańskich rodzin: Ważnych, Millerów i Błoniarzy. 

Uczestnikiem zjazdu był także urodzony w Borysławiu Adam Piotrowski, który co prawda nie jest 
skoligacony z Ważnymi, ale za to jego nauczycielką w szkole na Mraźnicy była Helena Ważna. Na 
dowód pokazał nam oryginalne świadectwo z jej podpisem. Na zakończenie uwieczniliśmy się na 
pamiątkowym zdjęciu, a za rok… chyba kolejny zjazd.

Uczestnicy tegorocznego zjazdu:
• Irena Froch z d. Ważna (Wałbrzych) z siostrą Bogusławą Gozdek z d. Ważną  (Józefów k. Warsza-
 wy)
• Tadeusz Adam Ważny (Szczawno Zdrój) z kuzynem Grzegorzem Bilińskim (z rodu Błoniarzy)
• Lucyna Świątkowska  z d. Ważna  z mężem Franciszkiem Romanem,   synem Mariuszem i wnucz-
 ką Weroniką (Wałbrzych)
• Jerzy Ważny z żoną Małgorzatą (Rzeszów)
• Jolanta Ważna (Wałbrzych)
• Zdzisław Ważny   z żoną Grażyną i wnuczką Julią (Nowa Ruda)
• Eugeniusz Sobol z żoną Krystyną (Mielec),
• Bogumił Ważny z żoną Czesławą, córką Renatą Kowalską, zięciem Wiesławem i wnukiem Wojcie-
 chem (Nowa Ruda)
• Jadwiga Dolina (Mielec) z córką Izabelą Słowikowską (Olsztyn),
• Danuta Stolarczyk z d. Ważna (Ścinawa Nyska) i jej siostry: Urszula Grudzińska, Izydora Górecka 
 i Elżbieta Pyka (Strzelce Opolskie)
• Jan Kozioł (Nowa Ruda) z córką Małgorzatą  i zięciem (Głogów)
• Halina van Mourik z mężem Janem (Hoogeveen, Holandia)

Dokończenie na str. 117.
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Konstanty Czawaga – Lwów K52

Polscy Mohikanie Zagłębia Borysławskiego
Od Redakcji: Prezentowany fragment tekstu  zamieszczony został w „Kurierze Galicyjskim” nr 5 (273) 
ss. 20–21 (2017) i opisuje życie dwóch Polek: jednej - najstarszej mieszkanki Borysławia i drugiej – z po-
bliskiego Podbuża. 

Z Wołynia do galicyjskiej Pensylwanii

98-letnia Krystyna Kurpiel mieszka na ostatnim piętrze w bloku z czasów sowieckich. Szczu-
plutka, ma dobry apetyt i sen, jak mówi jej córka Danuta; ma 10 wnuków, 19 prawnuków 

oraz 6 praprawnuków. Panieńskie nazwisko jej matki było Przewłocka, a po mężu Krawczyńska, ro-
dzice jej byli Polakami, ale nie umieli ani słowa po polsku, mieszkali na Wołyniu w Mizoczy k. Rów-
nego. I wojna światowa rzuciła jej rodziców początkowo do  Petersburga, a potem do Borysławia, 
gdzie ojciec znalazł zatrudnienie w kopalni ozokerytu. W domu było czternaścioro dzieci z których 
Krystyna była najmłodsza. Skończyła siedem klas, bo na dalszą naukę w gimnazjum nie było pienię-
dzy. W darmowej wieczorowej szkole zawodowej uczyła się krawiectwa. […]

Jak wspomina pani K. Kurpiel: „…nasze nazwisko było „Adam”. ale gdy bracia szli do wojska, po-
wiedzieli im, że  to imię. To oni  zmienili swoje nazwisko Adam na Adamowski. A dziewczęta zostały 
z nazwiskiem Adam. „Adamowski Bronisław” – można przeczytać na płycie  mogiły ofiar NKWD na 
cmentarzu w Borysławiu. – Mój brat pracował w biurze kopalni ozokerytu. – Co on tam robił, nie 
pamiętam. W 1940 roku przyszło dwóch Sowietów i zabrali go. Jak poszedł z nimi, to po dzień dzi-
siejszy nie wrócił. Mama z tatą wtedy po odejściu Sowietów chodzili, szukali, gdzie on się podział… 
Nie znaleźli brata. Aż po latach znaleziono w materiałach NKWD, że Bronisław Adamowski został 
rozstrzelany. Przed wojną w Borysławiu Polacy, Ukraińcy i Żydzi bardzo dobrze żyli ze sobą. Nie było, 
że ty jesteś Polak, a ty Ukrainiec. Niektórzy Ukraińcy rozmawiali z Polakami po ukraińsku, niektórzy 
po polsku – jak mogli. Z Ukraińcami nie było źle. Ja wyszłam za mąż za Ukraińca. Moje synowe to 
Ukrainki, zięciowie Ukraińcy. I tak to było pomieszane i jest.

Za czasów sowieckich większość Polaków była zmuszona wyjechać z Borysławia. Został zamknięty 
kościół, nie było też polskiej szkoły, jednak matka Polka cały czas pielęgnowała polskość w swej ro-
dzinie. – My w domu rozmawiali po polsku – wtrąca się do rozmowy  jej córka Danuta. – My się nigdy 
nie wstydzili tego. Jak byłam w pracy, to jak mama czy siostra dzwoniła, rozmawialiśmy po polsku. 
Nikt nam tego nie zabraniał. Obchodzimy święta polskie i ukraińskie, bo mężów mamy Ukraińców. 
Robimy tak, ażeby nie było krzywdy. Tak nas mama nauczyła i my tak nauczyliśmy swoje dzieci i wnu-
ki. I tak u nas jest cały czas. Kto wie, jakie święta są starsze? Nie można grzeszyć. W dwóch językach 
kolędujemy. Moje dzieci i wnuki rozmawiają po polsku. Mama miała sześcioro dzieci. Ojciec sam pra-
cował, mama siedziała w domu. Szanowana, kochana przez swego męża, dlatego tak długo żyje. Do 
pracy nigdy nie chodziła. Było nam i dobrze, i było też ciężko. Były takie dni, że nie mieliśmy nawet 
mąki, żeby pieroga zrobić. Ojciec pracował jako ślusarz przy maszynach. Mieszkaliśmy w jednym 
pokoju z kuchnią. Wszyscy zostali w Borysławiu. Moja wnuczka wyjechała do Polski, skończyła uni-
wersytet we Wrocławiu. Mieszka teraz w Głogowie. Wszystkie mamy teraz „Kartę Polaka”.

Dokończenie ze str. 116.
• Danuta Kőhegyi  z d. Kasendra (Biatorbágy, Węgry)
• Jan Müler z żoną Ryszardą  (Nowa Ruda)
• Zbigniew Kozioł (Poznań)
• Stanisław Wójtowicz z żoną Krystyną (Polanica-Zdrój)
• Adam Mroczek (Wola Mielecka) z żoną Dorotą, synem Mateuszem i bratem Maciejem (Podlesza-
 ny k. Mielca)
• Anna Krzosek (Nowa Ruda)
• Władysław Olszewski z żoną Stanisławą (Bolesławiec)
• Adam Piotrowski (Wałbrzych)
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Mieczysław Piweń, zięć Kry-
styny Kurpiel, jest Ukraińcem. – 
Chodzę do cerkwi na święta, ale 
więcej z żoną do kościoła – zazna-
czył – Tam blisko naszego domu, 
gdzie jest cerkiew greckokatolic-
ka, kiedyś był kościół. Dzieci ze 
mną rozmawiały po ukraińsku, 
a z żoną po polsku. Kościoła nie 
było, to ochrzczone w cerkwi. Tam 
też brali ślub bo nie było kościoła. 
Pani Krystyna szuka zdjęcia ura-
towanej figury z tej świątyni. – Po 
zamknięciu kościoła na Wolance 
(dzielnica Borysławia) przyszła 
do nas sąsiadka Ukrainka i powie-
działa, że tam na strychu pozostało 
kilka figur, które chcą powyrzucać 
w przepaść. Poszłyśmy razem i zo-
baczyli figury Pana Jezusa i Matki 
Boskiej, które wcześniej były na 

ołtarzach. „Niech pani bierze  Pana Jezusa , a ja Matkę Boską”.  Oni byli razem, ja ich rozłączać nie 
będę – powiedziałam. Wzięłam do domu figurę św. Teresy. Potem oddaliśmy ją do kościoła w Drohoby-
czu. W kościele w Borysławiu pomagałam od pierwszego dnia, jak zaczęli go budować. Tam był nasz 
cmentarz, z którego zrobili śmietnik, odkopywaliśmy groby. Do Polskiego Towarzystwa w Borysławiu 
należę od pierwszego dnia. Życie jak życie, jak komu. Komuś dobrze, komuś źle. Ktoś ma wysokie eme-
rytury, ktoś ma małe, ale się żyje. Musi się żyć, dokąd Pan Bóg przykazał. Zawsze z kościoła przychodzi 
ksiądz do  mnie. Spowiada mnie i mówi, że pani musi dożyć stu lat. A ja odpowiadam, jak Pan Bóg da, 
tak będzie. To ja myślę, że trzeba przeżyć tę zimę i jeszcze drugą zimę. I może wtedy będzie sto lat.

Klimaty u stóp Karpat
Od najstarszej Polki w Borysławiu wyruszamy do najstarszej Polki w Podbużu. Sergiusz Sylantiew 

intryguje nas płytą z nagraniami miejscowego zespołu polskiego, z którym on też występuje na Ukra-
inie i w Polsce. Pod „Borysławskie tango” nasz samochód raz po raz podskakuje na jamach i w lewo – 
w prawo objeżdża bajora. Z jednej strony ulicy kołyszą się trzy szyby naftowe, z drugiej zauważyliśmy 
zakurzony pomnik Bandery. Melodia poważna zmienia się na piosenkę batiarską: W borysławskim 
stawie panny si kąpały, Na gałęziach majtki swoje powieszały. Junak jak to junak miał swoje zwyczaje, 
Pokiwał gałęzią – majtki pospadały. W Borysławiu naszem są takie zwyczaje, Że mama za corkę kibil 
ropy daje. Kibil ropy daje, drugi obiecuje. Niech si mama z córką w d… pocałuje. Sergiusz mówi, że teraz 
pojedyncze szyby wyciągają z ziemi pozostałości „czarnego złota”, a jedyna na Ukrainie i najwięk-
sza na świecie kopalnia ozokerytu (wosku ziemnego) została zalana. – Nie tylko Warszawa, Lwów 
i Wilno tworzyły polski folklor miejski Nasz Borysław też – z satysfakcją mówi Sergiusz  i prezentuje 
nam płytę z piosenkami zespołu „Borysławiacy”. Do Warszawy 371 km, do Lwowa 122 – czytamy na 
przydrożnej wskazówce dla turystów. – A jednak tu jest koniec świata – nie bez powodu stwierdza 
nasz kierowca Andrzej. Drogi przez pagórki prawie nie ma, jest tylko kierunek. Skręcamy w kierunku 
Podbuża. Jechać tam już łatwiej, ale drogę zagrodziła nam bystra woda.

Do Heleny Marycz – 81 lat – ostatniej Polki w Podbużu prawie nie ma drogi. Mieszka samotnie 
i prowadzi gospodarkę na takiej sobie wyspie. Zostawiamy samochód w polu i pod ulewnym zimnym 
deszczem kierujemy się do wąskiej kładki przez  górską rzekę Bystrzycę. Dalej ścieżka przez krzaki 
wyprowadza nas w pole, skąd daleko widoczny jest samotny domek pod lasem. Po kilku latach, od 
kiedy pierwszy raz trafiłem tam, prawie nic się  zmieniło. Nadal jest sama… Trudno uwierzyć w to, że 
leciwa kobieta, która zachowała tak piękną polszczyznę, ponad 60 lat nie rozmawiała wcale w języku 
ojczystym, ponieważ ukrywała swoje pochodzenie nawet w domu przed swoimi dziećmi. W Podbużu 
do dzisiaj nie wiedzą, że ma na imię Helena. Nazywają  ją Lusia.  – Ja z domu mam nazwisko Drycz 
[Dirycz ?] – mówi o sobie gospodyni. – Moja mama była Polka, pańska kucharka z Biskowic koło 
Sambora. Tata był furmanem, Ukraińcem z Podbuża. Ochrzczona jestem w kościele w Podbużu, który 

Sergiusz Sylantiew i Krystyna Kurpiel. Fot Autora

po wojnie był zamknięty. Była tam mleczarnia, potem pralnia, teraz cerkiew greckokatolicka. Ja tutaj  
w lesie urodzona. Państwo, gdzie mama służyła do 1939 roku, namówiło moich rodziców, aby tutaj 
postawili dom i przyjmowali letników z miasta. Ale przyszła wojna, a potem państwo wiecie, jakie 
były czasy. To tato się postarał, że nas zapisali „Ukraińcy”. I my według dokumentów jesteśmy Ukraiń-
cami. Był taki z Podbuża dyrektor szkoły, że nie wziął mnie w siódmym roku do szkoły, bo mówił, że 
my Polacy. Ale później, jak już poszłam w ósmym roku, to nic złego mi nie robił. Pamiętam go bardzo 
dobrze. Jak mnie kiedyś ktoś coś mówił, że ty Polka czy Mazurka, to ja do nich: chcesz, ja ci dokumenty 
pokażę, że jestem Ukrainką. No, a co zrobić? – śmieje się pani Hela.

Niedługo po II wojnie światowej Polacy opuścili Podbuż, które szybko stało się wsią. Helena Marycz 
miała dziesięć lat, kiedy polska część jej rodziny wyjechała do powojennej Polski. Jedna tylko ciocia 
przez jakiś pozostawała w Biskowicach. Miałam kuzynów w Polsce, ale oni już poumierali, a te młode 
już mnie nie znają.  Kiedyś jeździłam dwa razy do Polski. Do Głubczyc i do Katowic – przyznała się 
nam. Straszne czasy oddalały się, ale ona nadal ukrywała swoją narodowość. Przez 35 lat pracowała 
jako kucharka Lusia. Ze wzruszeniem wspomina, jak po wybudowaniu kościoła w Borysławiu Ser-
giusz Sylantiew, który pomagał pani Heli sprzedawać ser i mleko, zaprowadził ją tam i ona po tylu 
latach znów usłyszała mszę po polsku. – Byłam jak zaczarowana – stwierdza. – Zdawało się, że moja 
mama za plecami stoi. Aż  mi się płakać chciało. Teraz w rodzinie Heleny Marycz już nikt nie ukrywa 
swojej polskości. Na pytanie, czy pani Hela ma Kartę Polaka, usłyszałem „Ja nie”.

Potem opowiedziała o tym, jak wnuczka z mężem zawieźli  ją do Lwowa – Bali się, abym nie umar-
ła po drodze – śmieje się. – Przyjechaliśmy do Lwowa, a tam nas nie wpuścili do konsulatu. Więcej 
już nie jechałam. Nie mogę jechać, chyba bym krowę zabrała ze sobą. Dwa lata temu trzydzieści 
stopni na dworze, a ja w Borysławiu z mlekiem. Myślę, czy ja jeszcze coś mogę? A tego roku już 
nie jeździła. Ta zima była ciężka. Duży śnieg. Tu nie ma drogi. A później mróz był, zimno. Pewnie, 
ja stara się robię, proszę pana. A ja bym nie chciała być stara. Pani Hela zaprasza do gościnnego 
stołu i z humorem wyjaśnia, że prawdziwe urodziny miała na 80 lat, bo urodziła się 29 lutego, 
a dziś mamy 1 marca. Podobnie, jak cztery lata temu, nasze odwiedziny u pani Heleny wypadły 
w Środę Popielcową, więc dziękujemy i przepraszamy, ponieważ mamy dziś ścisły post. – Grzech 
to jest z gęby, a nie do gęby – żartuje. Gdy pani Hela dowiedziała się, że nagrywamy naszą rozmo-
wę kamerą i że będzie o niej film w Internecie i w telewizji w Polsce, zostawiła nas na chwilę, żeby 
się przygotować do przechadzki po swoim podwórku. Może ktoś z moich krewnych w Polsce mnie 
zobaczy? – zauważyła na pożegnanie.                                                                                                                    
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Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa K86

Orlęta Lwowskie na Ziemi Drohobyckiej

Z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości ukaże się monumentalne dzieło Księga Cmen-
tarna Cmentarza Orląt Lwowskich, nad opracowaniem której pracuje Pan dr Andrzej Kunert. 

W związku z tym zwraca się do nas z prośbą o rozesłanie wici wśród naszych Członków, czy być 
może ktoś z naszego środowiska ma bliskich pochowanych na Cmentarzu Orląt we Lwowie. O ile 
tak, Pan A. Kunert prosi o adresy, aby nawiązać z tymi osobami kontakt, bo jest  niepowtarzalna 
szansa umieszczenia w tej Księdze Cmentarnej dodatkowych informacji o Zmarłych.

Wykaz Orląt Lwowskich pochodzących z Ziemi Drohobyckiej pochowanych we Lwowie Biul. 
SPZD nr 12–13 (2013) s. 47–48:

Burakowski, Drohobycz ? 
Burczyk Józef, Lwów 1894, Drohobycz 
Combień Franciszek, Drohobycz 1883 
Csadek Wiktor Marian, Drohobycz 1883 
Kawecki Gozdawa Józef, Drohobycz 1887
Kierski Jan, Gniezno 1892, Drohobycz
Lechowicz (Lechowin) Wanda, Medenice 1895

Mościcki Tadeusz, Drohobycz 1902
Niementowski Jerzy, Solec 1889
Obfidowicz Podkowa Stanisław, Drohobycz
Stefanowicz Soplica Kajetan, Drohobycz 1885
Sulimirski Wit, Słotwina 1874, Borysław 
Szameit Łabądź Stefan, Borysław
Wolak Stanisław, Drohobycz 1891
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Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa K84

Konferencja Organizacji Kresowych Lubaczów
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Barbara Urbańska1 – Kraków K42

Moja Polska
Moja Polska jest w płótnach Matejki
i w tragicznych kartonach Grottgera,
i w sutannie nad biały śnieg bielszej
i w miłości polskiego Papieża

Moja Polska jest w głosie klezmera
Przytłumionym z nagłego wzruszenia,
Gdy się w ludziach sumienie otwiera
I drży, nagle zbudzone z uśpienia

Moja Polska jest w starych cmentarzach
W białych krzyżach schylonych już wiekiem,
W starym księdzu u stopni ołtarza
Co był kiedyś na wojnie lotnikiem

Moja Polska jest w oczach tej Pani
Co dziś klęczy tak krucha przed Bogiem,
Ale kiedyś w przegranym powstaniu
Przenosiła rozkazy pod ogniem

Moja Polska jest w dzwonach kościołów
W cichym szepcie różańca o zmierzchu,
Moja Polska jest tak blisko Boga 
Na dnie duszy i gdzieś głębiej jeszcze

Moja Polska jest w tym skurczu gardła
W łzach przełkniętych wstydliwie, nieswojo,
Kiedy z oczu zasłona opada
i wiem tylko – jak bardzo jest moja.

11

1 Barbara Urbańska lwowianka, uczestniczka Festiwali Piosenki Lwowskiej w Krakowie. Tomik wierszy wydało Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Tekst wiersza Redakcja otrzymała od Romualda Kołudzkiego-Stobbe Prezesa 
ZG SPZD (Red.)

Z witryny księgarskiej K62

Krystyna LEWANDOWSKA 1. Górnictwo i Zagłę-
bie Naftowe w Polsce w pierwszej połowie XX 

wieku w polskich publikacjach. Zarys problematy-
ki  Legnica 2016, dce, 25 s. 165X240 mm.

2. Początki górnictwa naftowego w Polsce do XX 
wieku  Legnica 2016, DCE,  25 s.  166x240 mm.

Obydwie pozycje obok osoby Autorki i formy edy-
torskiej łączy konsultant Roman Lorenz, Wydawca 
– Diecezjalne Centrum Edukacyjne (DCE) oraz Autor-
ka oryginalnej grafiki okładkowej. Są to dwie cieka-
we broszurki napisane przez Kierowniczkę Biblioteki 
w Technikum Mechanicznym w Legnicy zawierające 

obszerne cytaty z literatury, pracowicie zgromadzone i one właśnie mogłyby stanowić tekst główny 
z komentarzami Autorki jako przypisami. Prezentowany materiał nie wyczerpuje jednak w dużym 
stopniu tematów zapowiadanych w tytułach. W pozycji pierwszej na 44 przypisy tylko 5 pocho-
dzi z innych źródeł niż książka S. S. Nicieji „Kresowe trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław” 
wydanej w 2009 r. Nieproporcjonalnie dużo miejsca zajmuje temat niemieckich zbrodni wobec 
polskich profesorów we Lwowie. W pozycji drugiej jest już znacznie większa różnorodność źró-
deł, ale też mało wśród nich prac oryginalnych na poruszany temat. Szkoda, że zaufanie do źródeł 
prezentuje bezkrytycznie takie tezy jak np. wątpliwy monopol Jerzego Łukasiewicza w pierwszych 
próbach przerobu ropy naftowej, pomijając istotną rolę Jana Zeha lub w pozycji 1 na s. 19 (1) błęd-
nie ocenia, że „ rafinerię Polmin w Drohobyczu zniszczą doszczętnie dwa dywanowe [!] naloty – je-
den niemiecki, drugi amerykański”. Niezależnie od usterek obie broszurki mogą być „brykami” lub 
ściągawkami do tematu górnictwa naftowego na Ziemi Drohobyckiej.

JMP 
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 K59

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej
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Z witryny księgarskiej K66

Трускавець у 1461–1936 рoкaх. 
Iстoричний нaриc. [Truskawiec w la-

tach 1461–1936. Zarys historii] Tadeusz LO-
RENZ, пeрeклaд a нaукoвa рeдaкцiя текcту: 
Maр`ян Тaрчинeць, к.м.н. [przekład, redak-
cja naukowa tekstu k.n.m. Marian Tarczyniec].
Lwów 2017. Wydaw. Kalwaria, 195 s., format 
167x240 mm, nakład 1000 egz. Na okładce: 
Врoцлaв – Львiв [Wrocław – Lwów] 2017.

Z okazji X Jubileuszowego Ukraińsko-Pol-
skiego Sympozjum Naukowego (Urologia 
w XXI wieku) we Lwowie 2–3.06.2017 i sta-
raniem prof. UM we Wrocławiu Jerzego Lo-
renza (syna Autora) oraz dr inż. Krzysztofa 

Lorenza (bratanka Autora) ukazał się ukraiński przekład doktorskiej dysertacji, której początko-
wy fragment (w jęz. polskim) drukujemy w rozdziale Historia w tym zeszycie Biuletynu. Książkę 
otwiera biogram Autora, a jako wkładkę dołączono streszczenie pracy w jęz. angielskim. Spis 
literatury (335 poz.) i treść 21 załączników pozostawiono w jęz. oryginału. Jest to jedyna tak 
poważna praca historyczna o Truskawcu, w Polsce praktycznie dotychczas nieznana. Mer Tru-
skawca zakupił znaczną część nakładu, otrzymali ją też uczestnicy Sympozjum oraz poważniej-
sze biblioteki w Polsce. Syn Autora Jerzy, który w 2009 r. otrzymał tytuł doktora h.c. Uniwersyte-
tu Lwowskiego, jest podobnie jak Ojciec urologiem.

                                                                                  JMP 
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 K60

Pismo Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 K61

Pismo Kancelarii Senatu. Biuro Polonijne
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 K58 

Muzeum Kresowe w Lublinie. Pismo 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od Redakcji (posłowie): Z całego serca życzymy powodzenia nowej „lubelskiej” inicjatywie. Z kroni-
karskiego obowiązku musimy jednak odnotować, że niemal równocześnie dotarła do nas informacja, 
że na Walnym Zebraniu Krakowskiego Oddziału TMLiKPW 10.12.2016 r. podjęto uchwałę o wsparciu 
inicjatywy utworzenia Muzeum Kresowego w Brzegu, zgłoszonej podczas Krajowego Zjazdu Delega-
tów TMLiKPW. Wcześniej już na łamach Ziemi Drohobyckiej i Biuletynu SPZD witaliśmy między inny-
mi podobne muzea w Muzeum Niepodległości, na Mazowszu, w Bytomiu, w Lubaczowie,… Znamy 
też  kilkanaście innych adresów Muzeów Kresowych, oficjalnie działających pod taką lub inną nazwą 
(np. wrocławskie Ossolineum). Jest też co najmniej kilkadziesiąt godnych uwagi kolekcji prywatnych, 
a także fundacji (np. Instytut Lwowski w Warszawie).  Co roku żegnamy dziesiątki Miłośników Kresów, 
którzy  mogliby stanowić bazę doradczą każdego poważnego Muzeum Kresowego. Obawiamy się, że 
straciliśmy wiele lat na jałowych rozważaniach i że grozi nam powierzenie tematu pokoleniu które nie 
rozumie dlaczego mówimy, że jedziemy na Ukrainę, na Białoruś, na Litwę…

Jesteśmy przekonani, że w tej sytuacji jest niezmiernie pilnym zadaniem przeprowadzenie swego 
rodzaju inwentaryzacji  stanu kresowego muzealnictwa i kolekcjonerstwa, jako podstawy do podej-
mowania wszelkich podstawowych decyzji, i to niezależnie od tego gdzie i kto będzie Muzeum budo-
wał. Zbiory prywatne - które już dziś gotowi byliby przekazać kolekcjonerzy, godnej zaufania placówce 
– mogłyby zapełnić całe warszawskie Muzeum Narodowe!
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Jerzy M. Pilecki – Wrocław K77

Piękno utraconej ziemi…

W Biuletynie SPZD nr 20 (2017) na s. 57 w artykule „Znani 
Polacy urodzeni w powiecie drohobyckim” znalazła się 

notka biograficzna Henryka Hordta z Medenic (1906–2003). 
Zabrakło w niej bardzo ważnej informacji o tym, że jest on 
Autorem ciekawej i cennej książki wspomnieniowej. Dzięki 
uprzejmości wypróbowanego sympatyka naszego Stowarzy-
szenia lwowiaka Lesława Flisa (we Wrocławiu sąsiada Autora) 
mogliśmy się bliżej zapoznać z tą publikacją i bardzo żałujemy, 
że wcześniej nie udało się nam tego zrobić. Jak się okazało, Au-
tor emocjonalnie związany ze Stryjem, gdzie uczył się w szkole 
ludowej i gimnazjum aż do matury w 1925 r. Od najmłodszych 
lat uprawiał turystykę i mimo że był na wielu górskich szczy-
tach Europy, najprzyjemniejsze przeżycia łączą go z samotny-
mi wędrówkami po dzikich Gorganach i Czarnohorze (Beskidy 
Wschodnie) oraz po dalekich Górach Czywczyńskich. Prowadził 
również dziesiątki wycieczek i obozów wędrownych z dorosłą 
młodzieżą. Był też zamiłowanym fotografem. Wspomnienia 
z górskich wędrówek po Beskidach Wschodnich z talentem opi-
sał w omawianej książce. 

Początkowe rozdziały (60 s.) to historia miasta Stryja, łącznie 
z opisem życia w Galicji pod austriackim zaborem, wspomnienia z Mostów Wielkich oraz młodości 
w Stryju aż do II w. ś. Na dalszych stronach opisuje liczne wędrówki uzupełniane relacjami o życiu 
i zwyczajach mieszkańców mijanych terenów i mniejszych miejscowości. Szereg oryginalnych foto-
grafii wspaniale przenosi czytelnika w świat półdzikiej jeszcze przyrody, lasów, gór, kolejek leśnych 
w początkach XX w. Bardzo cennym dodatkiem do książki są 4 oryginalne mapki turystyczne (stan 
z 1928 r.). Dzięki wyjątkowo szczegółowemu spisowi treści możemy stwierdzić, że najbliższe nam 
tematy występują dwa razy: Urycz na s. 76 (cenne przypomnienie, że zamek Tustań był jedną z 49 
obronnych warowni między innymi  strzegących południowych Kresów, zbudowanych przez Kazi-
mierza Wielkiego) i Borysław na s. 85, a także jako miasto Medenice (miejsce urodzenia Autora wg 
notki biograficznej).

Piękno utraconej ziemi, Henryk Stanisław HORDT, Wrocław 1998, nakł. autora, 192 s., 25 s. ilustr., 
5 s. spis treści, 142x205 mm, załącznik 4 mapki,.                                                                                             

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie K87

Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie grup turystycznych po Kresach w języku 
polskim Tel: 0-0380679447843, 0-380677477329, 0-380504304511, 0-380504307007, 

0-380509494445, 0-380987175971, 0-380676750662.
Usługi prowadzone są przez miejscowych Polaków, u których oprócz samego noclegu można 

poznać tajniki kuchni lwowskiej oraz ciekawostki z historii Kresów. Wygodę zapewniają nieza-
leżne pokoje, łazienka i WC. Jest również możliwość korzystania z pełnego lub częściowego wy-
żywienia. Osoby podróżujące samochodem mają zapewnione miejsce na bezpiecznym parkingu.

Tel/fax +38 0322 75 43-95, kom.: +38 0662 552 301, e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com.
Red. 
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Nasi Matuzalemowie – Jubilaci
Ukończyli 90 lat i więcej

Z okazji osiągnięcia pięknego wieku prosimy przyjąć szczere wyrazy przyjaznej pamięci
i najwyższego szacunku oraz serdeczne życzenia dobra we wszystkich postaciach.

Wiernym Przyjaciołom Ziemi Drohobyckiej życzymy długich jeszcze lat życia 
w dobrymzdrowiu i pomyślnym biegu codziennych wydarzeń.



ALEKSANDROWICZ Danuta urodzona 6.10.1927 
w Drohobyczu, córka Bronisława Bożenko i Zofii z d. 
Hubickiej, członek KK nr 189, mieszka w Szczecinie.

BIERUT Zofia urodzona 16.07.1921 w Majda-
nie, córka Franciszka Kozła i Heleny z d. Kertnik,  
mieszka w Lasówce.     

BŁAUCIAK Anna urodzona 17.05.1926 w Rych-
cicach, córka Piotra Jacha i Katarzyny z d. Jach, 
żona Stanisława, mieszka w Oborze k. Polkowic.

BODIO Krystyna urodzona 9.11.1927 w Dro-
hobyczu. córka Władysława Romańskiego i Wik-
torii z d. Michalskiej, członek KK nr 66, mieszka 
w Gliwicach.

BUŃDZIÓW  Anna urodzona 17.05.1926 w Rych-
cicach, córka Piotra Jacha i Katarzyny z d. Jach, żona 
Stanisława, mieszka w Lubiniu.

DĄBEK Irena urodzona 7.08.1927 w Sołotwi-
nie pow. Nadwórna, córka Jerzego Slamy i Emmy 
z d. Marek, żona Ryszarda, Sybiraczka, mieszka w 
Nowej Rudzie¸ korzenie  majdańskie.

DROST Maria urodzona 26.01.1926 w Dro-
hobyczu, córka Jana Wąsowicza i Stefanii z d. 
Korpak, żona Stefana, mieszka w Opolu.

DUDZIAK Julia urodzona 15.11.1927 w Rychci-
cach, córka Jana Błauciaka i Rozalii z d. Gierczak, 
żona Stanisława, mieszka w Gościszowicach.

GOŁĄB  Henryk urodzony 2.02.1926  w Drohoby-
czu, syn Józefa i Marii z d. Palej, mieszka w Zabrzu.

JABŁOŃSKA Maria urodzona 8.10.1927 w Bo-
rysławiu, córka Józefa Jabłońskiego i  Stanisławy 
z d. Rutkowskiej, mieszka w Wałbrzychu.

KOPACZYŃSKI Antoni  urodzony 13.06.1924 
w Borysławiu, syn Michała i Zofii z d. Stochnal, 
mieszka w Warszawie.

LIPIŃSKA Irena urodzona 11.07.1927 w Bory-
sławiu, córka Jerzego Lipińskiego i Gabrieli z d. 
Glińskiej, mieszka w Warszawie.

MALIK Bolesław urodzony 5.09.1922 w Dro-
hobyczu, syn Michała i Agaty z d. Subczak, 
mąż Doroty, członek KK nr 86. Dodatkowe ży-
czenia z okazji 67 lat pożycia małżeńskiego 
(25.06.2017), mieszka w Bydgoszczy.

MALSKA Stanisława urodzona 15.12.1927 
w Rychcicach, córka Michała Blauciaka i Anny z d. 
Dudziak, żona Józefa, mieszka w Gościszowicach.

MAŚLANKA  Julia urodzona 22.12.1927 w Rych-
cicach, córka Jana Dudziaka i Katarzyny z d. Mać-
kała, żona Kazimierza, mieszczka w Szczawinie k. 
Strzelina.

PĘCAK  Eliana  urodzona 13.03.1927 w Bory-
sławiu, córka Adolfa Krugera i Balbiny z d. Bie-
sek, mieszka w Wałbrzychu.

PIELECH Anna urodzona 6.06.1927 w Rych-
cicach, córka Jana Chabińskiego i Katarzyny z d. 
Krawieckiej, żona Michała, mieszka w Oborze k. 
Lubina.

PIELECH  Katarzyna urodzona 14.10.1925 
w Wacowicach, córka Jana Szczudło i Rozalii 
Wojtuściszyn, żona Piotra, mieszka w Mosinie k. 
Gorzowa Wlkp.

PROKOPOWICZ Leontyna  urodzona 3.09.1927 
w Borysławiu, córka Emila Chruszcza i Adolfiny 
z d. Strzelbickiej, mieszka w Wałbrzychu.
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Nowi Członkowie 
Koła Korespondentów SPZD

Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych 
do Koła Korespondentów na posiedzeniu Zarządu Głównego 25.03.2017 r. oraz 17.06.2017 r

ALABORSKI Andrzej, urodz. w Drohobyczu 
w 1944 r., syn Władysława i Stefanii z d. Iwanic-
kiej, mieszka  w Warszawie. Nr 451

BATOG Aleksandra, urodz. w Zabrzu w 1990 
r., córka Witolda Batoga i Róży z d. Siwek, miesz-
ka w Zabrzu. Korzenie borysławskie. Nr 441. 

CEMBIK Artur, urodzony w Gryfinie w 1962 r., 
syn Artura, wielki sympatyk Drohobycza, miesz-
ka w Kołbaczu gm. Stare Czarnowo. Nr 453.

CHMURA Kazimierz, urodzony w Sarzynie 
w 1922 r. mieszka w Leżajsku. Nr 13 (455 – od-
nowienie członkowstwa).

CZUPKIEWICZ Gerhard, urodz. w Sulechowie 
w 1947 r., syn Rudolfa i Wandy z d. Patla, mieszka 
w Sulechowie. Korzenie drohobyckie. Nr 448. 

CZUPKIEWICZ Mirosław, urodz. w Prudni-
ku w 1957 r., syn Józefa i Gizeli z d. Wiśniewskiej, 
mieszka w Prudniku. Korzenie drohobyckie. Nr 457. 

EISLER Ryszard, urodz. w Majdanie w 1931 r., 
syn Stanisława i Genowefy z d. Ważnej, mieszka 
w Gliwicach. Nr 447.

FRĄCZEK Halina, urodz. w Borysławiu 
w 1926 r., córka Apolinarego Półtoranosa i Alek-
sandry z d. Dracz, mieszka  w Knurowie. Nr 440.

GRZEŚKOWIAK Wilhelmina, urodz. w Dro-
hobyczu w 1937 r., córka Feliksa Kurzyńskiego 
i Eugenii, mieszka w Wałbrzychu. Nr 454.

JUSIC Krystyna, urodz. w Łodzi w 1946 r., cór-
ka Mieczysława Wolańskiego i Marii z d. Pała-
szewskiej, mieszka w Łodzi. Korzenie drohobyc-
kie. Nr 459.

KLONOWSKI Krzysztof, urodz. w Głogowie 
w 1963 r., syn Józefa i Marii z d. Gabrysz, mieszka 
w Głogowie, wykształcenie wyższe techn. i eko-
nom. Korzenie – Zady k. Wołoszczy. Nr 442.

ŁABĘCKA Krystyna, urodz. w Toruniu w 1958 r., 
córka Bogusława Tatarskiego i Janiny z d. Kozioł, 
mieszka w Warszawie. Korzenie majdańskie. Nr 
462.

MARKOWSKA Zofia, urodz. w Majdanie 
w 1932 r., córka Teofila Kozioła i Marii z d. Cichej, 
mieszka we Wrocławiu. Nr 464

OLEJNICZAK Mariola, urodz. w Lublińcu 
w 1958 r., córka Mariana Gruchmana i Kazimiery 
z d. Kozioł, mieszka w Poznaniu. Korzenie maj-
dańskie. Nr 460.

PIENIACKI Tadeusz, urodz. w Lubiniu w 1963 r., 
syn Piotra i Józefy z d. Pielech, mieszka w Jędrzy-
chowie k. Polkowic. Korzenie rychcickie. Nr 458.

SIDOR  Danuta  urodzona 1927 w Borysławiu, 
mieszka w Wałbrzychu.

SZCZUDŁO Julia urodzona 1924 w Rychcicach, 
córka Piotra Sikory i Petroneli, żona Jana, miesz-
ka w Mosinie k. Gorzowa Wlkp.

WAŁAGA Józefa urodzona 27.04.1927 w Rych-
cicach, córka Jana Watrala i Julii z d. Bach, żona 
Władyslawa, mieszka w  Czechowie.

WAŻNY Tadeusz  urodzony 9.12.1925 w Bo-

rysławiu , syn Józefa i Stefanii z d. Smolnickiej, 
mieszka w Szczawnie Zdroju.

WOCH  Jadwiga  urodzona 24.11.1927 w Dro-
hobyczu, córka Michała Holaka i Romualdy z d. 
Stańczewskiej, żona Waldemara, mieszka  w Ka-
towicach.

ZAWIŚLAK Kazimierz urodzony 22.2.1924 
w Sokolnikach k. Lwowa, mąż Aliny z d. Ważnej, 
mieszka w Bydgoszczy.
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PUC Lesław, urodz. w Drohobyczu w 1943 r., 
syn Edwarda i Stanisławy z d. Broda, mieszka 
w  Wołczynie. Nr. 452.

RYSZKA Elżbieta, urodz. w Workucie  w 1948 r., 
córka Władysława Milera i Salomei z d. Eisler, miesz-
ka w Sosnowcu. Korzenie majdańskie. Nr 446.

SABIK Janusz, urodz. w Wałbrzychu w 1947 r., 
syn Mikołaja i Wandy z d. Szewczyk, mieszka 
w Gdańsku. Korzenie majdańskie. Nr 463.

SKURATOWICZ Danuta, urodz. w Dzierżonio-
wie w 1953 r., córka Józefa Pettera i Genowefy 
z d. Półtoranos, mieszka w Krakowie. Korzenie 
borysławskie. Nr 437.

STANOWSKA Anna, urodz. w Dzierżoniowie 
w 1952 r., córka Józefa Półtoranosa i Genowefy, 
mieszka w Krakowie. Korzenie borysławskie. Nr 
436.

STANUSZ Agata, urodz. w Zabrzu w 1975 r., 
córka Andrzeja Półtoranosa i Teresy, psycholog 
sądowy, mieszka  w Chorzowie. Korzenie bory-
sławskie. Nr 438.

URBANOWICZ Danuta, urodz, w Bytomiu w 
1946 r., córka Józefa Urbanowicza i Ireny z d. 
Kopaczyńskiej, mieszka  w Warszawie. Korzenie 
drohobyckie. Nr 443.

WAŻNY Jan, urodz. w Majdanie w 1947 r., syn 
Bronisława i Józefy z d. Miler, mieszka w Kolbu-
dach. Nr 444.

WERNER Jacek, urodz. w Opolu w 1965 r., syn 
Krzysztofa i Janiny z d. Mazur, mieszka w Opolu, 
Korzenie drohobyckie. Nr 450.

WÓJTOWICZ Henryk, urodz. w Majdanie 
w 1942 r., syn Władysława i Marii z d. Pasinie-
wicz, mieszka w Lublewie. Nr 445. 

WYRWICKA Barbara, urodz. we Lwowie 
w 1942 r., córka Wilczyńskiego i Marii z d. Ho-
luka, mieszka w Łodzi. Korzenie drohobyckie. Nr 
456.

ZAWIŚLAK  Adam, urodz. w Bydgoszczy 
w 1957 r., syn Kazimierza i Aliny z d. Ważnej, 
mieszka w Bydgoszczy. Korzenie  majdańskie. Nr 
449.

ZIOBER Kazimiera, urodz. w Rychcicach 
w 1940 r., córka Jana Błaszkowa („Stokłosy”) i Ma-
rii z d. Watral, mieszka  w Brzegu. Nr 439.

ŻAK  Małgorzata, urodz. w Nowej Rudzie 
w 1974 r., córka Jana Kozioła i Ilony z d. Ryszka, 
mieszka w Głogowie, korzenie majdańskie. Nr 
465.
                                                                                           

Z witryny księgarskiej K78

Wspomnienia z pobytu na Sybirze 1940–1946 Zofia ULICKA. Do dru-
ku przygotował [wnuk] Bogdan Ulicki. Lublin 2016, Norbertinum, 

113 s., ilustr. nlb., 146 x 206 mm. Seria „Z nieludzkiej ziemi” t. 14.
Zofia Ulicka z d. Zawada (1900–1994) żona Waleriana, deportowana z Dro-

hobycza (ul. Śnieżna 59) 13.04.1940 z dziećmi Stanisławem (1932–1994) 
i Krystyną (1928–2016) do północnego Kazachstanu (rejon Borowoje), wró-
ciła z dziećmi do Polski (Kraków) 27.05.1946 r. Przez cały czas pobytu na 
zesłaniu, aż do przyjazdu do Krakowa, prowadziła dzienniczek wydarzeń, po-
zostawiony rodzinie z datą 6.06.1959, kiedy to prawdopodobnie zakończyła 
szlifowanie rękopisu. Obok wielu ciekawych informacji, także o ucieczce ro-

dziny z Drohobycza na okres rosyjskiej okupacji (1914–1915) i historii odnalezienia w Drohoby-
czu archiwum rodziny Ulickich (sygnał z września 2012 r.), cenne są zapisy menu jakim niezbyt 
regularnie karmiono deportowanych podczas dwutygodniowej podróży (od zimnej, nie zawsze 
czystej wody i chleba, aż po „kipiatok” oraz zupę i babkę z cukierkami dla dzieci).

Walerian Ulicki ( Drohobycz 1894–1940) syn Franciszka i Karoliny z d. Wiernickiej, prawnik, 
był sekretarzem Sądu Grodzkiego w Drohobyczu. Aresztowany przez NKWD 27.11.1939 r. zna-
lazł się na „Katyńskiej Liście” straconych na Ukrainie. Jego tablica pamiątkowa została umiesz-
czona na pomniku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni koło Kijowa, ale brak informacji 
gdzie i kiedy wyrok śmierci został wykonany.

JMP 
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Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci 
Wszystkim Rodzinom Naszych Drogich Zmarłych wyrazy głębokiego współczucia

składa Redakcja. Niech wdzięczna pamięć o Nich nam zawsze towarzyszy…

 ANDRONIAK Janina *1940 Rychcice 
†26.03.2016 Witnica, córka Józefa Psiuka i Anieli 
z d. Bach. Pozostawiła dzieci: Andrzeja, Henryka 
i Gabriela.

 BACH Anna *14.07.1927 Rychcice †3.02.
2017 Boguszyniec koło Witnicy, córka Michała 
Dudziaka i Rozalii z d. Perchun, żona Kazimierza. 
Pozostawiła dzieci: Stanisława (członek KK nr 
407), Jadwigę, Bronisława, Adama, Jana, Danutę, 
Krystynę.

 BANASIAK Jadwiga *5.05.1926 Drohobycz  
†19.05.2017 Bytom, córka Bartłomieja Bużanto-
wicza i Marii z d. Hołubiec.

 BŁAUCIAK Bronisława *Rychcice †11.2016 
Mosina, córka Jacha. Pozostawiła dzieci: Bożenę 
i  Krzysztofa.

 BUŻANTOWICZ Stefan *5.06.1933 †24.01.
2015 Lubin, syn Michała i Albiny z d. Kurzyń-
skiej. Pozostawił żonę Pelagię i dzieci: Barbarę 
i Grażynę.

 CHCIUK Adam * 2.02.1939 1939 War-
szawa †27.07. 2017 Łódź, autor genealogii rodu 
Chciuków, organizator zjazdu rodu w Majdanie 
Zbydniowskim. Członek KK nr 254.

 CWYNAR Aleksandra *2.01.1929 Dro-
hobycz †11.12.2016 Wałbrzych, córka Romana 
Fritza i Marii z d. Urban, żona Zenona. Pozostawiła 
męża i dzieci: Aleksandra i Gabriela. Organizator-
ka wielu wystaw poświęconych Ziemi Drohobyc-
kiej i B. Schulzowi.

 DUBARSKI Mieczysław *6.09.1946 Dro-
hobycz †24.04.2017 Częstochowa, syn Mirona 
i Henryki z d. Ignaczak. Pozostawił żonę Annę 
i  dzieci: Artura i Rafała.

 FIAŁA Eugeniusz *26.04.1935 Drohobycz  
†9.08.2016 Kluczbork, syn Włodzimierza i Karoli-
ny z d. Mangold. Brat członka KK nr 328. 

 GABRYSZ Katarzyna *29.03.1939 Rychci-
ce †10.03.2017 Jędrzychów, córka Jana Oczkosia 

i Teresy z d. Świerniak,. Pozostawiła męża Jana 
i dzieci: Jolantę, Józefa i Zdzisława.

 GARBICZ Marian *2.02.1929 Medenice  
†9.06.2017 Suliszewo, syn Karola i Katarzyny 
z d. Musiała. Pozostawił żonę Marię z d. Mazurak 
i dzieci: Janusza i Teresę.

 GARBICZ  Zdzisław (Ksiądz) *3.01.1950 
Suliszewo †15.03.2017 Szczecin, syn Józefa i Ana-
stazji z d. Junak.

 GRÜNHUT Józef, Roman * 17.11.1920 
Drohobycz †13.06.2017 Wrocław,  syn Mauryce-
go i Malwiny Bernstein. Długoletni działacz Koła 
SPZD we Wrocławiu. Pozostawił córkę Ewę.

 GRYNDA Waldemar *10.06.1937 Dro-
hobycz †9.10.2016 Kluczbork, syn Piotra i Marii 
z d. Balickiej. Pozostawił żonę Krystynę i dzieci:  
Bogusława i Elżbietę.

 GRYNDA Jan *5.07.1940 Drohobycz  
†8.05.2016  Kluczbork, syn Kazimierza i Jadwigi 
z d. Puc. Pozostawił żonę Zofię i córkę  Małgorzatę.

 HUMENIUK Janina *20.07.1951 Choszcz-
no †25.11.2016 Choszczno, córka Władysława 
Leśniańskiego i Stefanii z d. Garbicz. Pozostawiła 
męża  Anatola.

 JACH Aniela *4.11.1925 Rychcice †28.02. 
2017 Jędrzychów, córka Piotra Mazura i Marii z d. 
Tarnawskiej, żona Józefa. Pozostawiła dzieci: Jana, 
Bronisława, Marię i Urszulę.

 KLONOWSKA Maria *1.05.1940 Zady 
†29.01.2017 Głogów, córka Wojciecha Gabrysza 
i Józefy z d. Badeckiej, żona Józefa. Pozostawiła  
syna  Tomasza  (członek KK nr 442).

 KUCHARSKA Eugenia *1.04.1928 Dro-
hobycz †3.02.2015 Drohobycz, córka Władysława 
Szwabowicza i  Natalii z d. Zdębskiej.

 LIGARSKI Mieczysław *28.09.1924 Gorli-
ce  †27.01.2017 Bytom, syn Jana i Marii z d. Zie-
lińskiej. Pozostawił dzieci: Bożenę i Zbigniewa. 
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Korzenie Borysław.

 MAĆKAŁA Franciszek *8.121962 Lubin 
†13.09.2016 Jędrzychów, syn Karola I Anny z d. 
Mazur, Pozostawił żonę Dorotę i dzieci: Agnieszkę 
i Dominika.

 MAZIARZ Maria *1934 Borysław †23.05. 
2016 Katowice, córka Wincentego i Heleny z d. 
Murzyn. Zesłaniec  Sybiru.

 PAŃCZYSZYN Stanisław *17.09.1927 Po-
tok †15.03.2016 Poznań, syn Mikołaja i Marii z d. 
Franków. Pozostawił dzieci: Barbarę i Cezarego. 
Major WP, Członek KK nr 157.

 PIELECH Katarzyna †2017 Jędrzychów,  
córka Tomasza Świerniaka i Anieli Rupniak, żona 
Michała. Pozostawiła dzieci: Tadeusza, Stanisława.

 PIELECH Marian *27.7.1955 Mieszków 
†8.01.2017 Mieszków, syn Józefa i Stanisławy z d. 
Mazur. Pozostawił żonę Teresę i dzieci: Ewelinę, 
Emilię, Jowitę.  

 PODOLAK Józef *1953 Zakopane 
†18.05.2017 Zakopane, syn Józefa i Rozalii z d. 
Domin. Pozostawił żonę Stanisławę i dzieci: Paw-
ła i Sylwię. Korzenie rychcicko-drohobyckie. Brat 
członka KK nr 370 Mieczysława.

 PSIUK Mieczysław *19.12.1934 Rychci-
ce †16.03.2015 Kietrz Śląski, syn Józefa i Anieli 
z d. Bach. pozostawił żonę Zofię i dzieci: Grażynę, 
Marka i Jerzego. 

 PUNIACH (JACH) Józefa *11.07.1937 
Rychcice †26.11.2017 Jędrzychów, córka Jana 
Świerniaka i Anny z d. Błauciak, żona Bronisława. 
Pozostawiła dzieci: Andrzeja, Helenę, Jolantę i Sta-
nisława.

 RAIŃSKA Helena, Maria *1930 Drohobycz  
†30.06.2017 Drohobycz, córka Antoniego Raiń-
skiego i Marii z d. Cielińskiej. Odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi za przekazanie wraz z siostrą 
Czesławą swego domu przy ul. Truskawieckiej na 
„Dom Polski” w Drohobyczu. Członek Honorowy 
SPZD.

 RUDEK Władysław *23.09.1923 †11.06. 
2017 Chojnów,  syn Józefa i Heleny z d. Bilińskiej. 
Pozostawił dzieci: Andrzeja i Teresę. Sybirak, 
uczestnik walk na Zachodzie w 6 p. pancernym 
pod Monte Cassino.

 RUDZKA Bronisława *1936 Rychcice  
†2015 Drzonów, córka Franciszka Bałandy i Anieli 
z d. Bosak. Pozostawiła dzieci: Krzysztofa, Elżbie-
tę, Dariusza i Grzegorza.

 SOBOL Artur *27.01.1964 Nowa Ruda 
†27.06.2017 Mielec, syn Eugeniusza i Krystyny 
z d. Przychlińskiej. Członek KK  nr 411. Pozostawił 
żonę Barbarę i dzieci: Agatę, Jakuba, Magdę, Miko-
łaja i Wojciecha. Korzenie drohobyckie.

 SOBÓW Piotr *10.1929 Rychcice †20.05. 
2017 Drzonów, syn Michała i Julii z d. Bałanda. Po-
zostawił żonę Bronisławę i dzieci: Henryka, Marię, 
Kazimierza  i Elżbietę.

 SYGNAT Adam *2.01.1954 Lubin †17.01. 
2015 Jędrzychów, syn Józefa i Bronisławy z d. 
Bach. Pozostawił żonę Stanisławę.

 ŚLUSARCZYK Kazimiera *19.07.1922 Maj-
dan †6.05.2017 Głuchołazy, córka Jana Pasinie-
wicza i Józefy z d. Thiel, żona Piotra. Pozostawiła 
córkę Grażynę.

 ŚMIGIELSKA Teresa *20.03.1927 Borysław  
†17.07.2017 Kraków, córka Stanisława, prac. na-
ukowy AGH.

 WILIŃSKI Emil *29.03.1931 Majdan †5.02. 
2017 Ścinawa Nyska, syn Józefa i Gizeli z d. Lewak. 
Pozostawił syna Aleksandra.

 WOJTUŚCISZYN Jan *7.09.1934 Rychcice 
†31.05.2017 Lubin, syn Franciszka I Anieli z d. Si-
kora, mąż Anieli z d. Sikory. Pozostawił syna Hen-
ryka.

 WOLAŃSKI Mieczysław 2.09.1918 Dro-
hobycz †3.01.2017 Łódź, syn Franciszka I Julii z d. 
Kawińskiej. Członek KK nr 459. Pozostawił dzieci: 
Eugeniusza i Krystynę.

 ZAWIŚLAK Alina *20.08.1926 Borysław 
†28.07.2015 Bydgoszcz, córka Tadeusza Ważnego 
i Heleny z d. Niżnej,  żona Kazimierza. Pozostawiła 
męża i dzieci Adama, Jacka, Stanisława.

 ZIÓŁKOWSKA Katarzyna *1943 Rychci-
ce †1.02.2017 Szczawin, córka Stanisława Pity 
i Anieli z d. Pawlisz. Pozostawiła dzieci: Bogumiła, 
Krzysztofa i Teresę.
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) K9

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie w okresie 1.01.–30.06 2017

Od Redakcji: Wykaz, który publikujemy stanowi potwierdzenie przyjęcia wpłaty przez księgowość 
ZG SPZD. Informuje o całej kwocie wpłaty (łącznie składki członkowskie, dotacje na fundusz wy-
dawniczy, darowizny). Imienną ewidencję składek członkowskich Koła Korespondentów prowadzi 
nadal jego Przewodniczący. 

Wykaz nie obejmuje środków otrzymywanych przez Koła Terenowe SPZD. Wpłaty w walutach ob-
cych są podawane w przeliczeniu na złotówki, a wielokrotne są sumowane.

Środki z funduszu wydawniczego i darowizn są także wykorzystywane na podstawie uchwał Za-
rządu Głównego na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajanów lub placówek na Ziemi Dro-
hobyckiej.
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miejsce zamieszkania,
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CEMBIK Artur, 453 – Binowo 100,-

DUDZIAK Adam, 213 – Jędrzychów 70,-

EJSLER Andrzej, 167 – Węgierska Górka 50,- 50,-

FIAŁA Edward, 328 – Lublin 50,-

HALUCH Tadeusz, 346 – Bolesławiec 50,-

KOWALSKI  Robert, 249 – Bolesławiec 100,- 50,-

KRAWCZYK Krystyna, 387 – Bolesławiec 100,- 50,-

OLSZEWSKI Władysław, 100 – Bolesławiec 50,-

OLSZYCKA Anna, 396 – Bytom 50,- 20,-

OSTROWSKI Tadeusz – Nowe Miasteczko 100,-

PIENIACKI Tadeusz, 458 – Jędrzychów 50,-

PODOLAK Mieczysław, 370 – USA 177,- 354,-

RASZKIEWICZ Stanisława, 290 – Bolesławiec 50,-

RASZKIEWICZ - WIKTOR Alina, 400 – 
Bolesławiec

50,- 50,-

WILAND Anna, 296 – Wiedeń 120,- 50,-

WOJEWÓDZKA Danuta, 300 – Gorzów Wlkp. 20,-

ZAZULA Jan, 390 – Szklary G. 100,-

ZIOBER Kazimiera, 439 – Brzeg 60,-

WPŁATY SPZD – I 2017
BERNACKA Magdalena – Katowice 30,-

BŁASZKÓW Stanisław, 410 – Wrocław 50,- 20,-

Wykaz Nr 1/2017

na ręce Przewodniczącego KK od 1.01. do 30.06.2017

Nazwisko i imię wpłacającego, 
numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 

miejsce zamieszkania,
wpłata w złotych w zaokrągleniu

BŁAUCIAK Maria – Łaziska k. Bolesławca 35,-

BONDER Józefa, 247 – Witnica 50,- 30,-

CHMURA Kazimierz – Leżajsk 50,- 50,-

CZARKOWSKA Helena – Warszawa 20,-

CZERNIAK Bolesław, 188 – Wieluń 50,-

DĄBEK Irena, 105 – Nowa Ruda 50,- 30,-

DOLINA Jadwiga, 217 – Mielec 60,-

DUDEK Maria, 255 – Tarnowiec 100,-

DUDZIAK Zdzisław, 409 – Kostrzyń 80,- 60,-

FRANUSZKIEWICZ Iwona, 401 – Kęty 200,- 100,-

FRĄCZEK Halina, 440 – Knurów 35,-

FURTAN Edward, 393 – Gorzów Wlkp 50,- 20,-

GŁÓD Józefa, 118 – Wałbrzych 50,- 20,-

HAMRYSZCZAK Wanda, 303 – Choszczno 50,-

HARĘDZIŃSKA Anna, 262 – Myślenice 50,-

HUCZYŃSKI Bogusław, 413 – Główczyce 35,-

JAKUBIAK Barbara, 293 – Gorzów Wlkp. 100,-

JOSSE Michał, 267 – Tychy 50,- 50,-

KAWALEC Wacław, 161 – Kluczbork 100,- 50,-

KLEMENTOWICZ Ryszard, 205 – Kraków 200,-

KLIŚ Ryszard, 329 – Wrocław 35,- 100,-

KLUCZYŃSKI Arkadiusz, 281 – Świdnica 150,-

KOBYLECKA Elżbieta, 204 – Gliwice 60,- 20,-

KORPAK Roman, 177 – Głogów 50,-
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Wpłaty SPZD – I 2017
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KOSSAK Jarosław – Kielce 35,-

KOTOWSKI Jerzy, 360 – Katowice 50,-

KOWALSKA Barbara, 395 – Poronin 40,-

KOZŁOWSKA Barbara, 172 100,- 300,-

LEŚNIAŃSKI Eugeniusz, 405 – Choszczno 50,-  50,-

ŁUŻNA Danuta, 21 – Zielona Góra 50,- 30,-

MALEC Andrzej, 226 – Gliwice 100,- 50,-

MALIK Bolesław, 86 – Bydgoszcz 150,-  30,-

MAZUR Józef, 335 – Jędrzychów 50,- 50,-

NATURSKI Piotr, 432 – Kraków 135,-

OSIŃSKA Gabriela – Kraków 100,-

PACHLA Wiesław, 179 – Lądek Zdrój 100,- 50,-

PĘKALA Teresa – Białystok 100,-

PIELECH Urszula, 322 – Nowa Sól 100,- 50,-

PIOTROWSKA Alicja, 58 – Kraków 20,-

RYSZKA Elżbieta, 446 – Sosnowiec 150,-

RZEWUSKA Aleksandra, 310 – Trzebnica 70,-

SCHNEIDER Stanisława, 392 – Zielona Góra 100,-  60,-

SEREDYŃSKI Janusz, 408 – Opole 10,-

SIKORA Jan, 327 – Poznań 150,- 50,-

SITAREK Ryszard, 287 – Stargard Szczeciński 50,-

SKIBA Adam – Chwaszczyno 100,-

SKURATOWICZ Danuta, 437 – Kraków 50,-

SMOLICZ Maria, 372 – Wrocław 70,- 30,-

STANOWSKA Anna, 436 – Kraków 50,-

STANUSZ Agata, 438 – Chorzów 50,-

STYSIAŁ Zofia, 290 – Katowice 100,-  10,-

SZKWAREK Maria, 271 – Środa Śląska 200,-

ŚWIERZEWSKA Janina, 269 – Bolesławiec 40,-

TERESZKIEWICZ Anna, 20 – Zielona Góra 50,-

URBANOWICZ Zenon, 6 – Sulechów 60,- 20,-

WALIGÓRA Teresa, 191 – Tarnów 100,-

WAŻNY Bogumił, 170 – Nowa Ruda 120,-

WILK Jadwiga, 212 – Bydgoszcz 35,-

WILK Ryszard, 206 – Zielona Góra 60,-

WOJEWÓDZKA Danuta, 300 – Gorzów Wlkp. 50,-

BANASIK Bogdan – Wałbrzych 15,-

Wpłaty SPZD – II 2017
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BATOG Róża – Zabrze 50,- 50,-

CIESIELSKA Zofia, 79 – Kraków 150,-

EMMERLE Marian – Zakopane 50,- 50,-

FRĄC Zdzisław – Rybna 50,- 30,-

FUJAK Marta, 214 – Oświęcim 100,- 20,-

FURTAN Stanisław, 282 – Złotoryja 200,-

GARBICZ Marian, 230 – Choszczno 105,-

GUMIENNY Zdzisław, 433 – Toruń 150,-

HNATKO Anna, 299 – Kielce 100,-

KINDYKIEWICZ Leszek – Kraków 100,-

KLONOWSKI Krzysztof, 442 – Głogów 50,-

KOŁODZIEJ Maria, 374 – Myślenice 200,- 10,-

KOWALSKA Barbara, 395 – Poronin 80,-

LENARTOWICZ Zofia, 276 – Gdańsk 200,- 100,-

ŁUNYSZYN Jan, 422 – Białystok 100,- 50,-

MILAN Wanda, 260 – Łódź 50,- 30,-

MYSZKOWSKA Zdzisława, 258 – Kolbudy 100,-

NOWICKA Alicja – Szczecin 50,-

OLESIAK Jerzy, 274 – Sosnowiec 50,- 30,-

PADEREWSKA Alina, 171 – Szczecin 100,- 50,-

PORAŻKA Alicja, 190 – Bydgoszcz 105,-

ŚWIĄTEK Maria, 59 – Gliwice 35,- 10,-

TRUSZEWSKI Bogusław – Kraków 100,-

WATRAL Krzysztof, 417 – Lubin 100,-

WAŻNY  Jan, 444 – Kolbudy 100,-

WILCZEWSKI Witold, 420 – Wrocław 100,-

ŻUKOWSKA Wanda, 187 – Chojnów 35,-

ALABORSKI Andrzej, 451 – Warszawa 100,- 100,-

BŁAUCIAK Henryk, 333 –  Gorzów Wlkp. 100,-

BUŻANTOWICZ Tamara – Lubań 50,-

CEMBIK Artur, 453 – Gryfino 200,-

CIESIELSKA Zofia, 79 – Kraków 100,-

CZUPKIEWICZ Gerard, 448 – Sulechów 100,-

EISLER Ryszard, 447 – Gliwice 100,- 100,-

HERMANOWICZ Mariola, 364 – Katowice 100,-

KĄDZIOŁKA Marta, 266 – Bytom 35,- 15,-

KIEBRZAK Bogdan, 394 – Mielec 100,-

Wpłaty SPZD – III 2017
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KNEROWICZ Edward, 424 – Wałbrzych 35,-

MAJEWSKA  Iwona, 307 – Warszawa 50,-

MAZUR Mieczysław, 242 – Wrocław 200,-

PERCHUN Jan, 334 – Jędrzychów 100,-

PETRYCZKO Ewa, 369 – Tarnowskie Góry 35,-

PISARSKI Wojciech – Wałbrzych 15,-

PSIUK Stanisław, 403 – Gorzów Wlkp. 100,-

SOBOL Eugeniusz, 201 – Mielec 100,-

ŚWIERNIAK Wiesław, 385 – Bolesławiec 50,-

TARNOWSKI Jan, 121 – Zielona Góra 50,-

URBANOWICZ Danuta, 443 – Warszawa 70,- 50,-

WERNER Jacek, 450 – Opole 50,-

WILK Ryszard, 206 – Zielona Góra 50,-

WOJCIECHOWSKA Janina, 302 – Nowiny Wlk. 35,-

WYRWICKA Barbara, 456 – Łódź 35,-

BŁAUCIAK Jan, 402 – Polkowice 35,- 50,-

BŁAUCIAK Zbigniew, 419 – Płock 50,- 30,-

BUSZTA Bronisław, 426 – Lubin 100,-

DYNIA Zbigniew – Gliwice 150,-

JAWORSKI  Mirosław, 376 – Będzin 35,- 10,-

JEZIORSKA Krystyna, 321 – Kiełcz 200,-

JĘŚKOWIAK Mariusz – Udanin 50,-

KACZMAREK Elżbieta, 356 – Kalisz 50,- 20,-

KAWALEC Wacław, 161 – Kluczbork 50,-

KLEMENTOWICZ Ryszard, 205 – Kraków 200,-

KOZIOŁ Teofil, 331 – Nowa Ruda 50,-

MAZURCZAK Józef, 178 – Choszczno 70,-

PAWLISZ Władysław – Bielsko-Biała 40,-

ROLIK Małgorzata, 412 – Katowice 100,-

SERDECZNA Maria – Wałbrzych 50,-

SERWATKA Magdalena – Wałbrzych 100,-

SULIMOWSKI Witold, 316 – Koziegłowy 30,-

WOŁYNIEC-ZAWIŚLAK  Elżbieta – Łochowo 35,-

ZWOŹDZIAK Lesław, 261 – Belgia 533,-

BACH Stanisław, 407 – Gorzów Wlkp. 20,- 20,-

BIESIADOWSKI Jerzy, 153 – Branice 50,-

Wpłaty SPZD – IV 2017

Wpłaty SPZD – V 2017
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BOŻENKO Waldemar, 305 – Francja 90,- 30,-

CZERWONKA Łucja, 113 – Białystok 100,-

FURTAN Stanisław, 282 – Złotoryja 100,-

GARBICZ Marian, 230 – Choszczno 50,-

GRZEŚKOWIAK Wilhelmina, 454 – Wałbrzych 35,-

JABŁOŃSKI Aleksander, 181 – Niemcy 204,-

KARAŚ Jerzy, 67 – Gorzów Wlkp. 50,-

KIEBZAK Bogdan, 394 – Mielec 100,-

KLONOWSKI Krzysztof, 442 – Głogów 50,-

KOLARSKA Danuta, 152 – Kraków 120,- 100,-

KOŁODZIEJ Maria, 374 – Myślenice 20,-

KOSZEWAR Jadwiga, 216 – Głogów 150,- 50,-

KOWAL Maria, 418 – Choszczno 35,-

ŁABĘCKA Krystyna, 462 – Warszawa 100,-

LEC Zdzisław, 428 – Wrocław 150,-

MACZEL Danuta, 399 – Bolesławiec 50,- 30,-

MAKIEŁA Jolanta, 340 – Kraków 50,-

MARKOWSKA Zofia, 464 – Wrocław 50,-

MAZUR Elżbieta, 244 – Wrocław 200,-

OLESIAK Jerzy, 274 – Sosnowiec 100,-

PIEKARCZYK Anna, 311 – Kłodzko 100,- 20,-

PIELUCH Józef, 220 – Stronie Śl. 80,-

PUC Leszek, 452 – Wołczyn 35,- 15,-

SEREDYŃSKI Janusz, 408 – Opole 10,-

SIKOCIŃSKI Wojciech, 347 – Częstochowa 200-

SIEMIENIUK Mariusz – Wrocław 100,-

ŚWIERNIAK Andrzej, 367 – Bytom 50,-

ŚWITALSKI Piotr, 257 – Borzygniew 100,- 50,-

TARNOWSKI Jan, 121 – Zielona Góra 20,-

TRACZ Bogusław, 423 – Gliwice 80,-

WALOCH  Stanisława, 23 – Sulechów 50,-

WOJEWODZKA Danuta, 300 – Gorzów Wlkp. 50,-

WOJTUŚCISZYN Bronisław, 338 – Gorzów Wlkp. 90,- 10,-

BŁASZKÓW Bronisław, 289 – Głogów 60,- 40,-

CZERNIAK Bolesław, 188 – Wieluń 70,-

CZERNIAK Maria, 185 – Biała Prudnicka 60,-

DUDEK Maria, 255 – Tarnowiec 100,-

Wpłaty SPZD – VI 2017
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Apel Przewodniczącego Koła Korespondentów SPZD

W związku z opóźnieniem przekazywania składek przez Członków Korespondentów SPZD 
za rok 2017, apeluję o dokonanie tych rozliczeń jak najszybciej. 

W roku 2018 proszę o dokonanie tych przelewów do końca drugiego kwartału. 
Jest to szczególnie ważne w sytuacji gdy nie dostajemy państwowych dotacji.

Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze na konto:

30 1240 6670 1111 0000 5640 6858
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GUMIENNY Zdzisław, 433 – Toruń 150,-

GUTAJ Teodor, 215  – Jelenia Góra 90,-

HERBEĆ Beata, 229 – Wilkszyn 250.-

JAWORSKI  Mirosław, 376 – Będzin 35,-

JĘŚKOWIAK Mariusz – Ujazd Górny 50,-

LORENZ Krzysztof – Wrocław 200.

MAZURCZAK Stefania, 35 – Sulechów 50,-

PRĄCIK Katarzyna – Płock 50,-

SEREDYNSKI Stanisław – Opole 10,-
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numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 

miejsce zamieszkania,
wpłata w złotych w zaokrągleniu

SP
ZD

Po
m

ni
k 

Za
ko

pa
ne

Ko
śc

ió
ł 

św
. B

ar
tło

m
ie

ja

SKIBA Adam – Chwaszczyno 100,-

WOLF Władysława – Gogolin 100,-

WYSOCZAŃSKA-ZUBAL Luba – Jelenia Góra 25,-

FLIS Lesław – Wrocław * 50,-

GRUPA KONSTR. –Wrocław ** 500,-

HERMANOWICZ Mariola, 364 – Mysłowice *** 100,-

KACZMAREK Alicja – Bytom *** 35,- 15,-

KAMIŃSKI Mieczysław, 88 – Żary **** 50,-

Errata do Biuletynu SPZD nr 20 (2017)
(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)

K10

Strona

24

24

135

Wiersz

Rys.2

15 od d.

3 od g l./p.

Jest

(po mężu Plucińska)

Eleonora Szczepanowska-Plucińska

Olszewski Władysław 100 – 

Bolesławiec  100

Powinno być

(po mężu Plutyńska)

Eleonora Szczepanowska-Plutyńska

Olszewski Władysław 100 – Bolesławiec  

Wpłaty na remont kościoła farnego 100

i1 2 

* Wpłata – I 2017   //   ** Wpłata – II 2017  //   *** Wpłata – III 2017   //   **** Wpłata – V 2017
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Mozaiki drohobyckie M. Drzewiński

Znak firmowy „Polminu”
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