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Z ostatniej chwili

chwałą Zarządu Głównego SPZD nastąpiła zamiana na stanowisku Redaktora Naczelnego Biuletynu. Z dniem 20.11.2016 r. stanowisko to powierzono Członkowi ZG Krzysztofowi Lorenzowi.

historia
Tomasz Święcki (1774–1837)1

B

G66

Ruś Czerwona2

ug rzeka, wypływa niedaleko zamku Oleska, i przerzynając bełską i chełmską ziemię idzie przez
Podlasie i Mazowsze, pod Serockiem łącząc swe wody z Narwią. Bug sławny zejściem się wojska
Bolesława Chrobrego z ruskiemi i klęską onych, po której zdobycie Kijowa nastąpiło, oddzielał niegdyś Słowian Polakom hołdujących od Słowian przeddnieprskich.
Potlew rzeczka, ma początek u wsi Zubrza, jak mówi Długosz, płynie koło Lwowa i ujście jej w Bug
niedaleko Buska.
Kraj ten od Słowian zasiedlony, nosił do czasu Mieczysława I nazwisko Chrobacji Czerwonej; nadto
mieszkały tu także narody słowiańskie Wiatyczanów i Radymiczanów, między Sanem i Bugiem podług świadectwa Naruszewicza siedzące, które, jak świadczy Nestor i Długosz, będąc tej samej krwi
co i Polacy, onymże hołdowali; Stryj i Bug rzeki odgraniczały ich od Słowian przeddnieprskich Rusi
hołdujących, nim nawet było erygowane biskupstwo krakowskie. Otto cesarz granice diecezji praskiej
aż u tych rzek zakreślił.
Za panowania Mieczysława I w roku 986 Włodzimierz Wielki, jedynowładca kijowski, opanował
Czerwińsk, czyli Chrobację Czerwoną, wziął Przemyśl, włożył daninę na Radymiczanów i Wiatyczanów, a nie mając żadnej przeszkody od Mieczysława, aż u Bugu i Sanu kres zaborom swoim położył.
W roku 1018 Bolesław Chrobry oparłszy swą szablę na murach Kijowa, zemścił się za najazd krajów
ojcowskich i Ruś Czerwoną tegoż roku nazad Polsce odzyskał. W 1036 roku w czasie zamieszań po
śmierci Mieczysława II, Jarosław, książę nowogrodzki, korzystając z zamieszek Polski, potęgę swoją na
dawne kresy Włodzimierza posunął, lecz Bolesław Śmiały, król polski, przywrócił dawne panowanie
Polski nad temi krajami. Przemyśl zdobył w 1071 roku i Kijów opanowawszy, książąt ruskich do hołdu
przymusił, lecz pod Władysławem Hermanem wybijać się już zaczęli ciż książęta z uległości Polakom,
a Chrobacja dotąd, teraz już Ruś Czerwona, w roku 1100 między dzielnice książąt tych podzieloną
została. Pierwszym księciem halickim był Michajło Świętopełk, co i na Kijowie oraz Włodzimierzu
panował; Wasilkowi i Wołodarowi dostało się przemyskie; odtąd następni książęta związkami krwi
często z książętami polskimi spokrewniani, w uległości onymże spokojnie zostawali. Rok dopiero 1085
nowe w tym kraju przyniósł zdarzenie, które Węgrom, narodowi za Tatrami siedzącemu, dało wpływ
do niejakich praw na tej ziemi, a potem różnych o nią z Polską umów i sprzeczek stało się powodem.
W roku 1182, kiedy Mścisław i Włodzimierz, książęta na Rusi Czerwonej panujący, skłócili się
z sobą, Kazimierz Sprawiedliwy, monarcha polski, dopomógł Mścisławowi do utrzymania się na księstwie halickim, a Włodzimierz został przymuszony szukać przytułku w Węgrzech. Naprzykrzył się
wkrótce Mścisław okrucieństwami swemi Rusinom i w roku 1185 przez nich otrutym został. To dało
powód Włodzimierzowi do poszukiwania praw swoich, lecz Bela III, król węgierski, wolał raczej na
miejsce pretendenta tego syna swego Andrzeja do Halicza przysłać; niedługo ten jednak tam utrzymał
się i przez tegoż samego Włodzimierza w roku 1188 wypartym został, a to za pomocą Kazimierza
Sprawiedliwego, wdzieranie się Węgrów do Rusi w podejrzeniu mającego. Wdzięczny Włodzimierz
towarzyszył Leszkowi Białemu, synowi Kazimierza, w potrzebie nad rzeką Mozgawą w 1196 roku, na
koniec bezpotomnie życie w Haliczu zakończył.
Leszek Biały jako pan zwierzchni rozrządzając księstwem halickiem, oddał ten kraj Romanowi Mścisławowiczowi, lecz nie znalazł tej przychylności co w zmarłym Włodzimierzu; Roman albowiem w roku
1 Autor (ur.18 grudnia 1774 r. w Kostkach, pow. węgrowski, zm. 5 września 1837 r. w Busku) – prawnik, historyk, mecenas Sądu
Najwyższego Królestwa Polskiego, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autor książki Opis starożytnej Polski, dzięki której uznano go za jednego z najwybitniejszych badaczy polskiej przeszłości. (Red.).
2 Opis starożytnej Polski. Tom II, ss. 8–17. Kraków 1861. (Red.).
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1205 na najazd ziem Polski dobroczyńcy swego targnął się i po niezmiernych zniszczeniach bitwę
pamiętną u Zawichostu nad Wisłą stoczył, w której zbity zupełnie od Polaków, sam trupem poległ.
Andrzej, król węgierski, korzystając z nienawiści, jaką mieli haliczanie do Mścisława Mścisławowicza, brata zabitego Romana, w roku 1214 wspomniawszy na swój niegdyś trzyletni pobyt w Haliczu,
wyprawił tam syna swego Kolomana i dla niego koronę u Innocentego III papieża postarał się, i z Salomeą, córką Leszka Białego, księcia polskiego, onegoż zaślubił. Nie pomogło to jednak Kolomanowi, nowemu Halicza królowi, do utrzymania się na świeżo utworzonym tronie; Mścisław za pomocą
Połowców odzyskał Halicz w tymże roku i koronowaną parę odesłał do zamku Terezsko i tam w więzieniu zamknął. W dwa lata Koloman z żoną przez negocjacje ojca otrzymał wolność, a Mścisław
spokojnie w Haliczu aż do śmierci w roku 1222 zaszłej, panował. Odtąd Koloman nie miał następców
korony ani praw swych do Halicza nigdy nie popierał.
W sześć wieków dopiero one jakimś sposobem wskrzeszono, żyjące pokolenia na to patrzyły. Dostało się księstwo halickie po śmierci Mścisława Danielowi Romanowiczowi, za którego przeszła Dniepr
straszna horda Tatarów w roku 1240 i okropne Rusi i Polsce przyniosła zniszczenia. Daniel, pełny nienawiści za zabicie ojca przez Polaków, przewodniczył Tatarom przy najściu Polski, a w roku 1244 Lublin
zabrał i tam dotąd pamiętną przy zamku okrągłą wieżę zmurował, nadto w roku 1246 przez Opizona,
legata papieskiego, w Drohiczynie na króla koronowanym został. Tenże Daniel w 1260 roku Tatarom
do zdobycia zamku i pamiętnej rzezi w Sandomierzu dopomógł, a w roku 1266 życia dokończył. Po
śmierci jego wziął rządy Lew syn, a w roku 1268 Lwów miasto założył i w roku 1287 najsławniejszej
wyprawie Tatarów do Polski, której wszyscy książęta ruscy towarzyszyli, był przytomny.  Ruskie kraje
ochronione były od zniszczenia, lecz mściwi Tatarowie studnie w powrocie swym zatruć starali się i tym
złośliwym sposobem wiele ludu na Czerwonej Rusi wygubili. Rok 1301 przerwał pasmo życia Leona,
który pozostawił dwóch synów, Włodzimierza i Leona; ci obadwa w bitwach z Gedyminem, wielkim
księciem litewskim, w 1321 roku stoczonych, pierwszy pod Włodzimierzem, drugi pod Kijowem, na
placu polegli; siostra ich Maria zaślubiona była Trojdenowi, księciu mazowieckiemu, a kiedy Kijów,
Łuck i Włodzimierz, osobne księstwa, uległy orężowi litewskiemu, Ruś Czerwona opanowana przez
dwóch carzyków tatarskich, odzyskała pana w Bolesławie, księciu mazowieckim, synu Trojdena i Marii,
księżniczki ruskiej. W roku 1327 zjechał Trojden do Lwowa, zaprowadziwszy wtenczas z sobą wiele
familii mazowieckiej na Ruś; wkrótce jednak nie podobał się nowym poddanym swoim i w roku 1340
trucizną przez nich zadaną tak mocną, że go na sztuki rozsadziła, życie i państwo postradał.
Kazimierz Wielki, król polski, spokrewniony ze zmarłym dopiero Bolesławem, jak tylko go wieść
doszła w Krakowie o śmierci Bolesława, zawarł ugodę z Ziemowitem, bratem zmarłego, zapewniającą
mu księstwo bełskie, a sam zgromadziwszy wojsko narodowe, w miesiącu kwietniu ruszył pod Lwów,
opasał miasto i do poddania się przymusił, z warunkiem, iż obrządki religijne krajowe szanowanemi
będą. Zamki obadwa, jeszcze podtenczas drewniane, objął i popalił, a skarby książęce ze złota, srebra,
klejnotów, między któremi dwa krzyże złote ze znaczną częścią drzewa Krzyża Świętego, tudzież dwie
korony bogato w różne kamienie ozdobione, szaty i tron książęcy zabrał; wkrótce też bez trudności
ziemie: przemyską, lubaczowską, sanocką, halicką, trembowelską i Tustań opanował, świadczy Naruszewicz w historii polskiej, i zrobiwszy, jak Kromer mówi, zjazd z krajowych obywateli, uformował
polską prowincję, postanowiwszy w niej wojewodów, kasztelanów, starostów i sędziów. Później w roku
1356 miasto Lwów przywilejami i prawem magdeburskim obdarzył, mieszkańcom wolność wyznań
i różne swobody nadał, i na wyludnioną dotąd okropnemi książąt ruskich wojnami i najazdami tatarskiemi ziemię osady Niemców, Ormianów sprowadził. Jak świadczy uczony Łojko, liczyła ta ziemia
podtenczas zamków tylko osiem, resztę krajów okropne po napadach tatarskich wystawiały pustynie.
Kiedy dom austriacki zajął te kraje, liczono miast królewskich 40, prócz szlacheckich i duchownych;
i tak łącząc na cztery wieki tę piękną prowincję z Polską, mądrem rozporządzeniem dał jej zakwitnąć
w ludność i dostatki ten rządny, sprawiedliwy i prawdziwie wielki król. Zszedł on bezpotomny z tego
świata w roku 1370. Ludwik, król węgierski, siostrzeniec jego, objął tron polski; ten, z okazji książąt litewskich trzymających wołyńskie księstwo z obowiązkiem hołdu koronie polskiej, udał się z wojskiem
na Ruś. Żyzność ziemi tej pięknej krainy, mówi Długosz, zapaliła w nim chęć oderwania tego kraju
od Polski, oddał go więc w r. 1377 w rządy Władysławowi, księciu opolskiemu, a wkrótce zrobił z nim
inną umowę, to jest wypuściwszy ziemię dobrzyńską i Kujawy, ruską prowincję swoimi węgierskimi
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starostami obsadził. Umarł Ludwik w Tyrnawie w 1382 roku, smutną po sobie uzurpacji Rusi, a jeszcze
smutniejszą nadanego różnych wolności stanowi szlacheckiemu przywileju, co otworzył otchłań nieszczęść naszych, zostawiwszy pamiątkę. Polacy wzięli na tron córkę jego, nieśmiertelnej wdzięczności
Polaków godną, Jadwigę. Ta to heroina w 19 latach wieku swego poszła na czele wojska polskiego złożonego z ochotników w 1390 roku na Ruś i powyganiawszy z niej Węgrów, lubo własnych swych rodaków,
jako uzurpatorów prowincji do nowej jej ojczyzny należącej, posiadanie tej spokojne Polsce na cztery
wieki zapewniła; ta – mówię – heroina, jak świadczą historycy ówcześni, pełna wdzięków, nauki i przymiotów pani, czyniąc ofiarę ze skłonności swej do Wilhelma, księcia austriackiego, dla interesu ojczyzny,
poślubiła sobie dzikiego podówczas jeszcze narodu litewskiego księcia Jagiełłę i podając jemu swą rękę,
iż tak rzekę – świętą, sprzęgła w jeden węzeł dwa wielkie narody, co w następnych wiekach tak ogromne
składając królestwo w moc i potęgę, w Europie tyle słynęły; ta jeszcze pani, męża swego Jagiełłę słodką
namową skłoniła, iżby dźwigając założenie Akademii Krakowskiej, przysposobił naród do tego światła,
w jakiem w wiekach następnych zajaśniał. Żyć powinna wdzięczność dla niej po wszystkie wieki, dopóki tylko krwi i potomków Polaka stanie. Ten był ostatni przypadek Rusi Czerwonej względem swych
odmian; Jadwiga odzyskawszy tę prowincję jako własność korony, uwieczniła posesję  onej narodowi
polskiemu aż do r. 1772.
Ziemia ruska pograniczna Węgrom dała rozciągłość większą stosunkom Polski z tem państwem,
a z powodu, że jego królowie zwykli byli dotąd wzniecać pretensję swą do tej prowincji, zawarty został
w roku 1403 w Zalathsack, diecezji Agram, dnia 3 kwietnia, jak świadczy Łojko, między stronami obu
tych królestw traktat, mocą którego panowie węgierscy i polscy odnawiając dawne między sobą przyjaźń
i związki, posiadłości swoje i spokojność nawzajem sobie zatwierdzają, z tym warunkiem, iż nie dadzą
nawet pomocy swym królom, jeżeliby z nich który chciał wszczynać przeciwko drugiemu narodowi […].
Zaszła wprawdzie z Zygmuntem, królem węgierskim i cesarzem, w roku 1412 w Lubowli Władysława Jagiełły umowa, gdzie ugodzono się na podział Multan i Wołoszczyzny, a Rusi posiadanie ubezpieczone do śmierci Jagielle z warunkiem, iż umowa ta przez lat 5 jeszcze po śmierci kontraktujących
trwać ma i że w czasie tym nad postanowieniem ostatecznem pracować miano. Następne domu austriackiego z jagiellońskim traktaty, przemilczając pretensji swych do Rusi, Polskę przy spokojnem
posiadaniu krajów tych utwierdziły.
Lubo urządzenia Kazimierza Wielkiego, zaprowadzenie niemieckich osad, których przemyślne plemię
dotąd w podgórza siedzibach pozostało, wymurowanie zamków, obwód i obwarowanie miast murami
od napadów nieprzyjacielskich, nadanie swobód, tolerancja i zachowanie wolności wyznań, dało początki zakwitnienia temu krajowi, a Władysław Warneński przez przywilej 1443 roku równający duchowieństwo greckiego wyznania w swobodach z duchowieństwem łacińskim, tem więcej umocnił związki
narodowe – powszechne klęski, jakie ojczyznę naszą dotykały, koniecznie i na ten kraj zlewać się musiały, tem więcej jeszcze, że granicami swemi bliski Turków, Tatarów i Kozaków. I tak Tatarzy w 91 inkursjach na Polskę zniszczyli go, równie jak Wołyń i Podole. Czerwiński w opisie okolicy zadnieprskiej
na k. 58 takie wylicza: za Bolesława Pudyka dwie, za Leszka Czarnego dwie, (te Rusi z powodu uległości
książąt ruskich Tatarom nie tak wielkie klęski zadały), za Kazimierza W. cztery, za Władysława Jagiełły
dwie, za Alexandra pięć, za Zygmunta I osiemnaście, za Zygmunta Augusta sześć, za Henryka Walezjusza jedna, za Stefana Batorego trzy, za Zygmunta III czternaście, za Władysława IV cztery, za Jana
Kazimierza pięć, za Michała Wiśniowieckiego dwie, za Jana III cztery, i za Augusta II dwie. Przydać do
tego należy najazdy Wołoszy i Turków za Jana Olbrachta, Alexandra i Zygmunta I, a po zabranej przez
Turków za Zygmunta III Wołoszczyźnie Ruś na pierwszym sztychu tak strasznego sąsiada aż do roku
1699, to jest traktatu karłowickiego, zostawała, i dopiero to po tym traktacie, jak świadczy Czerwiński,
okolice zadniestrskie zaludniać się, i mieszkańcy z tajnych pomiędzy górami schronień na równiny
schodzić i tam osiadać zaczęli. Zniszczył równie te kraje tyle sławny z nieszczęść dla Polski bunt z Kozakami Chmielnickiego, a napady jego aż do Wisły i Sanu jak wiele krwi rozlały, jak wiele spustoszeń
okropnych tutaj zostawiły, dzieje ówczasowe nam to dokładnie opisały. Podział na ziemie, gdzie zwykle
odbywały się sądy w województwie ruskiem, już powyżej opisałem. Herb jego był lew złoty w koronie
złotej na polu błękitnem; sejmiki ziemi lwowskiej, przemyskiej, sanockiej, żydaczewskiej odbywały się
w Wiśni, halickiej w Haliczu, chełmskiej w Chełmie; popis rycerstwa ziemi lwowskiej u Glinian, przemyskiej u Medyki, sanockiej u Sanoka, chełmskiej u Chełmu, halickiej u Halicza.
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W wieku X Ruś przyjęła wiarę świętą chrześcijańską i około roku 1000 Włodzimierz, książę kijowski,
postanowił metropolitę w Kijowie dla całej Rusi, z uległością patriarsze carogrodzkiemu jako głowie kościoła wschodniego, idącemu za nauką Focjusza; szukał jednak kościół rzymski sposobów pojednania
się ze wschodnim i pracowano około tego na soborach: barskim w Apulii w 1097 roku, lateraneńskim
w 1139, 1215 i 1273 roku, na koniec na synodzie florenckim w 1439, lecz nigdy z zupełnym skutkiem,
lubo książęta panujący na Rusi, jako to Jarosław, książę kijowski, około roku 1076, i Daniel nominowany na króla ruskiego za dozwoleniem Innocentego III papieża przez Opizona legata w roku 1246,
zdawali się oświadczać swoją do tego skłonność. Po zniszczeniu jedynowładztwa kijowskiego książąt
ruskich przez Litwinów Witold, książę litewski, nie chciał cierpieć uległości patriarsze carogrodzkiemu
i Focyusz Greczyn, metropolita kijowski, w przytomności jego za przychylność do Carogrodu przez
biskupa synodalnie z urzędu złożony został. W 1443 roku Władysław Warneński król, równie wielki polityk jako i wojownik, duchowieństwo greckie z łacińskiem w prerogatywach porównał zupełnie
i wszelkiemu prześladowaniu położył tamę. Była dotąd najwyższa jak się powiedziało metropolia Rusi
w Kijowie, lecz kiedy Izydor metropolita jeździł na synod florencki i do unii z kościołem zachodnim
skłonił się, rozgniewało to Iwana Wasilewicza, jakoż w roku 1457 oddzielnego w Moskwie postanowił
metropolitę. Miało to wpływ już do pomyślnych tego monarchy powodzeń w odebraniu Nowogrodu
Wielkiego i Pskowa. W 1505 roku Helena, księżniczka ruska, żona Alexandra króla, wyjednała u męża
dla Jonasa, archimandryty mińskiego, metropolię w Kijowie oraz potwierdzenie kanonów Jarosława,
księcia ruskiego, a w r. 1507 Zygmunt I potwierdził w Polsce swobody kościoła greckiego; nie szli już
od tej pory władycy ruscy za zjednoczeniem florenckiem. Dopiero to za Zygmunta III, który cały zajął
się gorliwością o wiarę katolicką, a od Jezuitów poduszczony, przygotował wszystkie klęski Polski, na
ostatek jej zgubę, posłużyła do tego jego zamiaru następująca okoliczność: Jeremiasz, patriarcha carogrodzki, około roku 1590 zjechał do Moskwy i tam osobnego instalował patriarchę. Rozgniewał się o to
Michał Rahoza, metropolita kijowski, nad całą Rusią dotąd mający zwierzchność, i zwołał do Brześcia
Litewskiego synody swych biskupów, na których w roku 1594, 1595, na koniec 1597 postanowiono unię
z kościołem rzymskim, lecz nie miała ta zaraz zupełnego skutku. Władycy lwowski i przemyski odstąpili od niej, Konstanty, książę Ostrogski, i wielu innych panów na Rusi najwięcej sprzeciwili się. Odtąd zaczęły się wzajemne gwałty i prześladowania; to – można powiedzieć – dzieło unii, podkopało zupełnie
budowę wielkiego królestwa, kiedy mieszkańcy jego prześladowani przez króla i Jezuitów, poszli szukać
protekcji u obcych. Ta to jest pierwsza epoka stronnictwa w Polsce i partiów, ta wiecznych rozróżnień i nienawiści w wielkich familiach; jakoż zaraz w roku 1600, kiedy Michał, wojewoda wołoski, po
wyrzuceniu stamtąd Jeremiasza, hołdownika polskiego, zagroził granicom polskim z wojska i twierdz
podtenczas ogołoconym, dla trwającej w Inflantach wojny szwedzkiej, wielu możnych Polaków sprzyjało Michała zamiarom, a to dla uwolnienia od prześladowania swej religii greckiej, pragnąc się z nim
złączyć. To niebezpieczeństwo tak daleko groziło ojczyźnie naszej, że już nie odpadnienia jakowych
prowincji, ale utraty i podziału nawet całego królestwa obawiano się. Zamojski tylko wielki męstwem
swem momentalnie wiszącą zgubę potrafił oddalić, lecz niestety! tajemna przyczyna zguby Polski w ciele się politycznem została. Silił się przemożny zakon Jezuitów, jakby w młodociane szczepić Polaków
umysły duch prześladowania i dokazał tego, że w Polsce, co dotąd kropli krwi dla różności w zdaniach
religii nie przelano, już potem przez dwa wieki prawie strumieniami się lała. Chlubił się już w roku 1628
Cosmy de Torres, nuncjusz papieski, w relacji swej, że w Polsce już jest 2161 cerkwi unickich, a tylko
1089 dysunickich. Władysław jednak IV, biegły w polityce i sztuce wojennej, metropolitę kijowskiego,
biskupów lwowskiego i przemyskiego swą protekcją osłonił i swobodne onym odbywanie obrządków
zapewnił; lecz po śmierci jego duch prześladowania nie ustał; z tego zapaliła się straszna wojna kozacka
pod Chmielnickim o zniszczenie unii wołającym, przemieniono Ukrainę w pustynie, wycięte tam prawie wszystkie familie szlacheckie straciły swe dziedzictwa, przypłacając za swoją i przodków swoich
winę; nareszcie odpadła Ukraina zadnieprska i z Kijowem na zawsze. Unia jednak i duch nawracania
uparty nie skonał jeszcze w Polsce. Po traktacie grzymułtowskim w 1686 roku kończącym spory z Rosją, metropolita Rusi polskiej w roku 1708, biskup lwowski 1700, przemyski 1692, łucki 1702 do unii
przystąpili i onę na koniec pod przewodnictwem Leona Kiszki, metropolity ruskiego i biskupa włodzimirskiego, na synodzie w Zamościu w 1720 r. umocnili. To jest krótka historia stosunków, w jakich
wyznanie greckie w Polsce do tej epoki znajdowało się.                                                                                   
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I. Na Koguciku1

[poddrohobyckie wykopaliska]

D

rohobycz dotychczas nie posiada jeszcze pracy drukowanej, z której moglibyśmy poznać jego dzieje i kulturę od najdawniejszych czasów. Wprawdzie Benedykt Płoszczański w 1887 r. wydał broszurę pt. „Korołewskij Wolnyj Horod Drohobycz”, w której, opierając się na niedrukowanej monografii
miasta Drohobycza Józefa Promińskiego, przedstawił w zwięzłym zarysie historię, topografię i statystykę
grodu – lecz publikacja ta dziś nie zaspokaja już żądań obywateli, a zresztą znikła z półek księgarskich
i nawet antykwarskich.
W wielkim warszawskim „Słowniku geograficznym” mamy tylko krótką statystykę i zarys dziejów Drohobycza. Prof. Feliks Gątkiewicz wydał w 1903 r. monografię p.t. „Kościół drohobycki”, oraz „Z archiwum miasta Drohobycza”, a prof. Zdzisław Kultys wydrukował w sprawozdaniu gimnazjalnym z 1908
r. „Historię gimnazjum drohobyckiego”.
Szereg wiadomości drukowanych o mieście znaleźć można w „Aktach grodzkich”, w rozmaitych dziełach historycznych, w czasopismach, sprawozdaniach naukowych i w kilku powieściach, które odzwierciedlają nam kulturę Drohobycza. Zanim uczony historyk zabierze się do szczegółowego opisu dziejów
i kultury naszego miasta, niech te gawędy, oparte na źródłach, opracowaniach i tradycji, przekazywanej
z pokolenia na pokolenie, zaspokoją ciekawość Czytelników. Część I gawęd przedstawi czasy najdawniejsze aż do XVII wieku, część II wiek XVIII i XIX oraz kronikę Drohobycza, a mianowicie najważniejsze
przeżycia miasta oraz daty od jego założenia po wojnę światową.
  

Przed wielu, wielu laty, gdy Pan Bóg za grzechy pomieszał ludziom języki i rozpędził ich na wszystkie
strony świata, gromada tych wygnańców, jak głosi podanie ludowe, po długiej tułaczce przybyła w bezludne dotychczas strony podkarpackie i tu na dobre się zagospodarowała.
Byli to ludzie rośli, na pięć, sześć i więcej łokci wysocy, barczyści i obrośnięci, ogromnie niespokojni,
buńczuczni i łasi na świeżą krew. Wyrwać potężną sosnę z korzeniami, złamać kilkudziesięcioletniego
dębczaka, chwycić wpół starego niedźwiedzia i pogruchotać mu kości – wydawało się im rzeczą najzwyklejszą, bo byli zwinni i siłę mieli olbrzymią. Głazy w dal celnie rzucać umieli, korzystali zaś z tej wprawy
zwłaszcza w bójkach, a wówczas góry się  waliły i huczały lasy, aż echo o Bieszczady się odbijało i powtarzało odgłosy dalekim skałom i dzikim ostępom. Krótko mówiąc, straszni byli.
Zdarzyło się tak, iż jedna rodzina osiedliła się na wzgórzu wacowickim, zwanym później Kogucikiem,
a druga na polach poczajowickich. Bliżej nie mogli. Mimo tego spokoju między nimi nie było. Car na
Koguciku mocarny był: wykarczował pół łanu, pobudował obronne dworzyszcze i na czele swych wojów
ścigał codziennie dzikiego zwierza, bił i mordował, a ze swoim poczajowickim sąsiadem w zgodzie żyć
jakoś nie mógł.
Car zaś poczajowicki, nie posiadając większej siły, postanowił swoim sprytem pozbyć się niewygodnego
sąsiada z Kogucika. Użył przeto podstępu, przekupił sługę Kogucika, a ten w czasie uczty błysnął do słońca
złotem naczyniem, dając w ten sposób znać osadzie poczajowickiej, że czas uderzyć na pijanego awanturnika. Nim słońce zaszło, nastąpiła zażarta walka, w której Kogucik zginął zamordowany wraz z całą swą
załogą, którą pogrzebano na najwyższym wzgórzu i usypano wyniosłe mogiły.
  

W 1896 roku na wniosek hr. Stanisława Tarnowskiego ze Śniatynki postanowiła Polska Akademia
Umiejętności zbadać mogiły na Koguciku, przeto wysłała swego najzdolniejszego archeologa, profe1 Zgodnie z zapowiedzią oraz informacjami z poprzedniego Biuletynu (nr 18 (2016) ss.111–112) publikujemy pierwszy rozdział
z książki „Z dziejów Drohobycza” (Cz.I, „Księgarnia Ludowa” Drohobycz 1935, 109 s.) razem z poprzedzającym go autorskim
wstępem (w oryginale ss. 3–9). (Red.)
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sora uniwersytu Włodzimierza Demetrykiewicza, który przybywszy w te strony, rozkopał kurhany
i naukowo je zbadał2.
Największy kurhan posiada 30 metrów średnicy, a cztery i pół metra wysokości, drugi 24 metrów średnicy i trzy metry wysokości, trzeci zaś, stojący w środku, jest mały i niepokaźny.
Krakowski uczony przeciął wszystkie trzy kopce szerokim przekopem i znalazł w nich popiół, węgle
oraz małe kruche czerepki z naczyń przedhistorycznych, bardzo słabo na wolnym ogniu wypalanych, oraz
kosteczki i inne odpadki organiczne. Wnętrze kurhanu posiadało warstwy ziemi tak twarde, że dopiero
z wielkiem natężeniem kilofami dawały się rozbijać. W samym środku kopca natrafiono na całe zbiorowiska popiołu i węgli, a wśród okruchów rozmaitego gatunku odgrzebano krzemienną siekierkę, wyrzeźbioną przez obtłukiwanie, a oszlifowaną po stronie ostrza, oraz zwykły nóż krzemienny. Znalezione czerepki
z naczyń posiadały ornamentacje, wykonane przez odciskanie zwykłego sznura na mokrej jeszcze glinie3.
Wszystkie trzy kurhany usypane były na poziomie, czyli na naturalnej powierzchni gruntu bez pogłębiania terenu. Podobne zupełnie do tych nasypów, składających się z takich samych pokładów gliny, popiołów i czerepów, znaleziono przed laty pod Przemyślem, w okolicy Gdeszyc i Miżyńca, oraz w Lubelskiem.
Ciekawym jest, że po drugiej stronie Karpat, naprzeciw ziemi przemyskiej, w Czechosłowacji, znajduje
się wielka liczba nasypów, mających wiele podobieństwa do kurhanów z pod Drohobycza. Uczeni polscy
i obcy stwierdzili, że wszystkie te kopce, zawierające mnóstwo węgli, popiołów i ślady ognisk, pomieszanych z czerepami naczyń i narzędziami krzemiennymi, należy uważać za zabytki mieszkań, czyli siedlisk
przedhistorycznych ludzi. Nie są to przeto, jak dotychczas sądzono, groby, choć lud je mogiłami zowie
i odpowiednie podanie do nich przystosował.
Przed kilku tysiącami lat maszerowały tędy jakieś ludy, budowały tu swe domy, a raczej olbrzymie szałasy z pni drzew powalonych, pokrywały je grubą warstwą gliny, która po opuszczeniu osiedlisk przez ich
mieszkańców opadała ze spróchniałymi belkami i wytworzyła owe nasypy.
Kurhany na Koguciku pod Drohobyczem pochodzą z wszelką pewnością z epoki neolitycznej, czyli kamienia łupanego, a więc sprzed czterech do dziesięciu tysięcy lat.
  

W wiele lat później od czasów rozkopania kurhanów na Koguciku Instytut Prehistorii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie przeprowadził badania wykopaliskowe w innej stronie Drohobycza,
a mianowicie w lesie zwanym Dąbrową Kołpiecką, leżącym za Korostem, na południowych krańcach
obszaru miejskiego.
W roku 1932 zbadano tam 9 kurhanów, w których odkryto wyraźny ślad grobu z ludzkim szkieletem, silnie podkurczonym i posypanym ochrą. W tychże kurhanach znaleziono wielką liczbę glinianych naczyń,
niekształtnych, słabo wypalonych, ozdobionych na swej powierzchni poziomymi szeregami odcisków
skręconego sznura. Oprócz naczyń glinianych wygrzebano kilka siekierek krzemiennych, dwa toporki
z miękkiego kamienia i wiele innych drobnych wyrobów z krzemienia o nieokreślonym przeznaczeniu.
Najciekawszymi jednak z wszystkich znalezionych przedmiotów były jasnozielone perełki fajansowe, odkryte w jednym z rozkopanych kurhanów. To bowiem wykopalisko pozwala się domyślać epoki,
w której usypano mogiły. Naukowo stwierdzono, że takie same perełki  fajansowe wyrabiano w Egipcie
i wysyłano w świat w okresie najświetniejszym dla tego kraju, bo za czasów XVIII dynastii faraonów,
panującej w XVII wieku przed Chrystusem.
Po zbadaniu powyższych kurhanów przekonali się uczeni, że około 2000 r. przed Chrystusem całe Podkarpacie miało suchy i ciepły klimat, pokryte więc było stepami, na których żyła koczownicza, pasterska
ludność, chowająca swych zmarłych w wysokich mogiłach.
Tyle wiemy z pradziejów ziemi  drohobyckiej.                                                                                              
2 W. Demetrykiewicz: „Kurhany w Przemyskiem i Drohobyckiem”. (Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne.
Pol. Ak. Um. w Krakowie 1897 r. Tom II). Autor (1859–1937), prof. UJ był zasłużonym  organizatorem i popularyzatorem nauk
archeologicznych, konserwatorskich i muzealniczych. (Red.)
3 Wg. tablicy synchronizacyjnej kultur archeologicznych na ziemiach polskich (J. Strzelczyk „Od Prasłowian do Polaków” Kraków, 1987; „Dzieje Narodu i państwa Polskiego” T.1 z.1) byłaby to kultura ceramiki sznurowej w grupie kultur pucharów dzwonowatych, datowana na okres 2500–1500 l. p.n.e. (schyłek epoki neolitycznej – okres III), czyli na czasy nieco późniejsze niż podane
przez Autora. (Red.)
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XII. Rzut oka na Drohobycz w wieku XV i XVI
Od Redakcji: Zgodnie z zapowiedzią oraz informacjami z poprzedniego Biuletynu (nr 18 (2016)
ss.111–112) publikujemy XII rozdział z książki „Z dziejów Drohobycza” (Cz.I, Drohobycz „Księgarnia Ludowa” 1935, 109 s.) (w oryginale ss .64–73). (Red.)

W

ielki kwadratowy rynek drohobycki z wzniosłym ratuszem po środku i ulice, wychodzące
na cztery strony świata, każą nam się domyślać, że jest to miasto lokacyjne, a więc założone
według z góry wyznaczonego planu.
Dzieje tego wielowiekowego miasta podają nam coś więcej, a mianowicie, że dzisiejsze śródmieście z rynkiem głównym, zbudowane dopiero w XV wieku, nie jest najstarszą częścią Drohobycza,
ale jego dzielnica Zwarycz, która powstała w niepamiętnych czasach, bo za rządów książąt ruskich
była już poważną osadą, a za króla Kazimierza Wielkiego zaliczona do rzędu miasteczek i obdarzona pięknym herbem za dostarczanie smacznej soli.
Stary więc Drohobycz powstawał powoli z osady solnej, zwanej od jej warzenia Zwaryczem,
a gdy się rozrósł i nabrał sił, postanowił zająć niepoślednie miejsce wśród miast Rzeczypospolitej.
Przeniósł się więc z nad bagien, stawów i słonych moczarów w dolinie Pobuku na wyniosłe, suche
wzgórze i, czerpiąc dalej swe dochody ze skarbów matki ziemi, postanowił pomyśleć o wygodzie
i obronie swych mieszkańców.
Tak powstaje obszerny rynek dla kupców z różnorodnym towarem, ulice dla rzemieślników i przemysłowców, obronne wały z głębokim rowem i wspaniały kasztel-kościół na chwałę Boga i miastu
ku obronie.
Na Zwaryczu pozostały tylko warzelnie i opuszczone dwie cerkwie. Prastary Zwarycz, obfitujący
w bogatą solankę, z której warzono czyściutką i białą jak śnieg sól, pracował niezmordowanie i wysyłał swe skarby w dalekie krainy. Szczycił się Drohobycz swoją solą, po którą przyjeżdżali ludzie nie
tylko spod Jarosławia, Lwowa i Halicza, ale i z bardzo dalekich stron, bo aż z Bydgoszczy i Kijowa,
a królowie polscy od Kazimierza Wielkiego aż do króla Stanisława Augusta innej soli nie zwykli byli
jadać.
Najbujniejszy żywot wiódł Drohobycz w XV i XVI wieku. Na końcach głównych ulic wzniósł
bramy, by z łatwością można było wykonywać kontrolę nad przechodzącymi. W nocy bramy były
zamykane i pilnie strzeżone. Miasto w obrębie wałów stało się niejako twierdzą, utrzymywaną kosztem własnym, bronioną przez mieszczan, którzy byli obowiązani do pilnowania bram, wież i okopów oraz kościoła, stojącego poza wałami miasta.
Wprawdzie same wały i rowy z postępem taktyki wojennej przestawały być poważniejszą przeszkodą dla dobrze uzbrojonego nieprzyjaciela, ale zawsze służyły miastu dla ochrony przed większemi bandami opryszków, przedzierających się przez lesiste Bieszczady od strony węgierskiej, czy też
z dalekiego i dzikiego Krymu, a choćby nawet i przed zajazdami buńczucznej, okolicznej szlachty.
Pod miastem powstawały nowe osady, które po latach łączyły się ze swym ośrodkiem. Zabudowanie przedmieść zależało od przypadkowego układu własności gruntów przedmieszczan.
Bogatsi mieszczanie, jak też i okoliczna szlachta, wznosiła poza wałami dworki w otoczeniu ogrodów i w ten sposób powstawały tzw. jurydyki, czyli skupienia o charakterze miejskim, nie podlegające jednak władzom magistrackim.
Dumą mieszkańców i jedyną ozdobą rynku, pełnego kałuż, wybojów i śmieci, zwłaszcza po targu
był dwupiętrowy ratusz o trójpiętrowej wieży z zegarem. Był on największym i najwyższym budynkiem w mieście, rywalizującym z kościołem co do wysokości i rozmiarów.
Ratusz był ośrodkiem życia miejskiego: tutaj znajdowały się izby obrad rady miejskiej i sądów
miejskich, archiwum, kasa, zbrojownia i więzienie. Tu rezydował kat miejski, gdyż miasto rządziło
się prawem magdeburskim i tu torturował skazańców i wykonywał wyroki. Pachołkowie miejscy
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i stróże nocni wychodzili stąd na służbę. W piwnicy ratuszowej mieściła się winiarnia, gdzie poważniejsi obywatele gromadzili się na omawianie spraw miejskich czy prywatnych.
Przed ratuszem, na podniesieniu, umieszczony był pręgierz, słup drewniany, pod którym skazańców wystawiano na widok publiczny. – Nieopodal ratusza w osobnej szopie, stała urzędowa waga
miejska  służąca do kontroli sprzedawanych towarów.
Sklepy z towarami znajdowały się tylko w rynku: jedne z nich umieszczone były w domach, najczęściej od strony podwórza, a inne rozkładane w podcieniach domów wokół rynku lub w kramach
obok ratusza. Budy kupieckie stawały obok siebie, zależnie od towaru, rynek przeto w dnie targowe,
a więc kilka razy do roku, był szczelnie założony i cały ruch miasta tu się skupiał.
Porządek w obrębie domów utrzymywali ich właściciele, a zarząd miasta dbał tylko o ratusz, bo
ulice były zazwyczaj bezpańskie. Ponieważ cały teren Drohobycza, choć na wzgórzu, był błotnisty,
przeto ulice, zwłaszcza na wiosnę i późną jesienią, przedstawiały okropny widok, a wielkie doły
i wyboje stawały się niebezpieczne nie tylko dla piechura, ale przede wszystkim dla pojazdów, które
grzęzły często po osie w błocie i nieraz, w odpowiedniej chwili nie podparte, wywracały się do kałuży. Wzdłuż domów kładziono wprawdzie gdzieniegdzie deski, tworząc w ten sposób chodniki, które
dawały zabezpieczenie pieszym przed zabłoceniem się po kolana. W rynku tylko, choćby w czas
najgorszy, można było chodzić podcieniami domów bez zabłocenia sobie obuwia.
Z powodu wielkiego ruchu pojazdów po sól na Zwarycz  moszczono niektóre ulice chrustem lub
belkami, które z czasem grzęzły w bezdeń, ale zawsze dawały jakąś podporę pod koła obciążonej bryki.
W XV i XVI wieku dość surowo przestrzegano porządku w mieście. Miasto, wzrastające w dobrobyt, starało się o czystość ulic, w czym i księża odegrali wybitną rolę, ganiąc nieraz ze stopni ołtarza
tych, przed których domami zauważyli niechlujstwo. Zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem i przed
Wielkanocą księża ściśle kontrolowali, czy gospodarz utrzymuje swoje mieszkanie i obejście w odpowiedniej czystości.
Księża spełnić mogli w zupełności swoje zadanie, gdyż w obrębie wałów miejskich mieszkali tylko
chrześcijanie.
Pod koniec wieku XVI i w następnym zmieniło się nieco na gorsze z powodu nieszczęść, jakie spadały na kraj i tym samym na miasto, nie można było upilnować należytego porządku. Ulice, które
służyły również jako ścieki, czystymi nie były, zwłaszcza boczne, na które wyrzucano wszystko, co
tylko w domu zawadzało, a więc nie tylko śmiecie, odpadki jedzenia, ale nawet zdechłe psy, koty
czy kury. Zwłaszcza na wiosnę, gdy mrozy ustąpiły i ziemia tajać zaczynała, panował niemożliwy
fetor, dopóki ulewne deszcze nie oczyściły powietrza i nie spłukały wszelkich odpadków, leżących
na drodze i nagromadzonych przede wszystkim za tyłami domów.
Nazwy ulic i placów często zmieniano, a mniej ożywionych w ogóle nie określano, ponieważ doskonale znano każdy dom i rodzinę.
Niektóre nazwy ulic przetrwały jednak wieki, np. Garncarska, Stolarska, Szewska – pochodzące
od cechów, a Podwale, Zawale – od fortyfikacji. Od dawna jednak zaginęły nazwy ulic Zamkowej,
przemienionej na Stryjską, a dziś Marszałka Piłsudskiego, ulicy Węgierskiej, zwanej później Solecką, Stebnicką lub Truskawiecką, a dziś Grunwaldzką, starej ulicy Lwowskiej, później Kowalskiej,  
a dziś B. Joselewicza itd.
Domy nie nosiły numerów, gdyż to było zbyteczne, nazywano je bowiem według nazwiska właściciela. Sklepy nie posiadały wywieszek ani tablic, gdyż mieszkańcy wiedzieli dobrze, kto czym
handluje, a zresztą, mało kto umiał czytać. Czasem jednak umieszczano odpowiednie znaki nad
drzwiami domów, w których znajdowały się sklepy lub warsztaty, a więc podkowę, but, klucz, kolorowe szybki, metalowy talerz, wieniec zielony lub słomiany przy winiarniach. W ogólności najczęściej wiecha oznaczała winiarnię, piwiarnię lub zgoła karczmę.
O oświetlenie ulic nie troszczono się. Wieczorami okna, zaopatrzone w błony pęcherzowe lub
małe szybki, rzucały nieco światła, gdy jeszcze okiennic nie przymknięto, a jeśli noc była pochmurna, miasto tonęło w bezdennej ciemności i bez latarki nikt wówczas nie wychodził. Po dziesiątej godzinie w nocy odzywał się dzwon ratuszowy i nikomu już nie wolno było w domu palić ognia, gdyż
stróż nocny ściśle tego prawa przestrzegał. Przez całą noc kręcił się strażnik po mieście, uzbrojony
w halabardę, a trzymając w ręce wielką latarnię z łojową świecą, przeciągłym głosem wołał:
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Hej, panowie gospodarze,
Już dziesiąta na zegarze!
lub: Już jedenasta na zegarze! itp.
– W ten sposób dawał znać, że czuwa nad bezpieczeństwem miasta W okresie zaś zimowym,
drewnianym, zwykłym gwizdkiem lub rogiem oznajmiał, że gorliwie pełni służbę, a gdy na ratuszu godzina wybiła, powtarzał gwizdaniem uderzenia zegara.
Pożar dość często nawiedzał miasto, a obrona przed nim zawsze bywała niedostateczna. Po
każdym ogniu mieszkańcy odbudowywali swe domy, ale zazwyczaj skromniej, mniej estetycznie,
a nieraz bezładnie. Znać było pośpiech.
Klęskę pożaru przyjmowali mieszczanie jako karę Bożą, nie próbowali go często gasić, modlono
się tylko i rzucano w ogień sól, poświęconą w dzień Św. Agaty [5 lutego]. Wprawdzie organizacje
cechowe miały obowiązek posiadania przyborów ratowniczych i gaszenia pożarów, lecz zazwyczaj ratunek ograniczał się do prób lokalizacji ognia przez zrywania dachów sąsiednich domów
wśród rozpaczliwych nawoływań, przeraźliwych krzyków i bicia w dzwony kościelne.
Dla ogólnego dobra założyło miasto wodociąg, szpital i dom starców, utrzymywało szkółkę przy
kościele, i zachęcane przez królów, naprawiało ustawicznie drogi, mosty i starało się swą siedzibę
należycie ufortyfikować.
Nieopodal miasta znajdowało się kilka gospód, z których korzystała szlachta i zamożniejsi kupcy, przybywający na targ lub odpust do miasta. Na ogół gospody były ciasne, duszne, gwarne,
a podróżny rzadko kiedy mógł znaleźć miejsce na nocleg, dlatego często, zwłaszcza w lecie, noc
spędzał na wozie. Znaczniejsi goście zajeżdżali do zamku, w którym mieszkał starosta królewski,
a najczęściej podstarości, lub szukali kwater u zamożnych mieszczan, rzadziej na plebanii.
Wielką rolę w mieście odgrywały cechy, czyli zrzeszenia rękodzielników, które miały obowiązek utrzymywania solidarności zawodowej i towarzyskiej, pilnowania monopolu wytwórczości,
regulowania cen i współpracę gospodarczą. Cech bardzo często ostro występował przeciw t. zw.
partaczom, czyli rzemieślnikom nie należącym do cechu, a mieszkającym zwykle na przedmieściach lub w jurydykach szlacheckich, wyjętych spod prawa miejskiego.
Cech każdy był bractwem religijnym, miał swego patrona i swój własny lub wspólny z drugim
cechem ołtarz, przy którym odprawiały się nabożeństwa, obowiązujące wszystkich członków cechu. W ołtarzach tych z boku były skrytki na świece dla całego bractwa. Sztandary cechowe,
ustawione w kruchcie lub przy ławach, czekały na uroczystości, w czasie których wynoszono je
z wielkim nabożeństwem, a szczególnie w czasie rezurekcji, gdy wszystkie cechy występowały
nadzwyczaj okazale; wówczas to majstrowie nieśli w rękach funtowe świece, a „towarzysze” półfuntowe i tym się różnili od swych chlebodawców.
Do najważniejszych obowiązków cechu należała obrona miasta przed napadami wrogów.
W głównej, murowanej baszcie, zbudowanej w połowie XVI wieku, miały cechy swój arsenał. Co
roku  odbywał się przegląd broni cechowej, a mianowicie w ten sposób, że wszyscy członkowie
cechu stawali w bojowym rynsztunku przed swemi władzami. Wówczas to starszyzna przyglądała
się, jak to młodzi, uzbrojeni w berdysz lub pikę, w łuk lub fuzyjkę, a zwykle w obuch, widły, topór,
kosę lub sztuciec, maszerowali buńczucznie, wykrzykując dzielnie i odgrażając się każdemu, kto
by tylko zechciał pokusić się o zdobycie miasta.
Zebrania cechowe odbywały się co pewien czas, a w nagłych wypadkach zawiadamiano poszczególnych członków o nadzwyczajnym zgromadzeniu przez obesłanie cechy, najczęściej deszczułki
lub płytki metalowej z insygniami cechu, lub też symbole cechowe, np. bucik z kości lub drewna,
węgielnicę, topór itp., każdy zaś mistrz, otrzymawszy taką cechę, obowiązany był oddać ją drugiemu, a ów znak, obiegłszy kolejno wszystkich, wracał do starszego, który go wysłał. Zgromadzenia
zwykle odbywały się u cechmistrza, u którego znajdowała się kasa cechowa, pieczęć i księgi1.
Dokończenie na str. 12.
1 Zob. też: „Tajemnice symboliki miejskiej Drohobycza  z XVIII w.”, Leonid Tymoszenko, Biul. SPZD nr 16 (2015) ss.14–18.
(Red.)

11

Biuletyn SPZD nr 19 (2016)

historia

Mścisław  Mściwujewski (1883–1954)

G53

XVIII. Ostatni dziedzic cerkwi Św. Jura
Od Redakcji: Zgodnie z zapowiedzią oraz informacjami z poprzedniego Biuletynu (nr 18 (2016)
ss.111–112) publikujemy XVIII rozdział z książki „Z dziejów Drohobycza” (Cz.I, Drohobycz „Księgarnia Ludowa” 1935, 109 s.) (w oryginale ss. 97–104). (Red.).

P

rzepowiednia, wróżąca ostrą zimę w 1680 r. spełniła się. Dość wcześnie, bo przed Św. Katarzyną [25.XI] srogie zimna ścisnęły ziemię, śniegi otuliły ją ciepłym płaszczem, ale ludziom
mróz dawał się we znaki.
W niedzielę, dnia 15 grudnia, ze starej cerkwi Św. Jura, stojącej na pagórku wśród rosochatych
brzostów, lip odwiecznych i bujnych jesionów, odezwały się  wszystkie dzwony.
Na Zwaryczu i Zawieżnem jakiś dziwny zapanował nastrój: jedni śpieszyli w odświętnych strojach wprost na wzgórze cerkiewne, inni przystawali i mimo mrozu omawiali jakieś ważne zdarzenia, półgłosem wyrażając swe bóle czy niezadowolenie.
Wkrótce cerkiew świętojurska napełniła się po brzegi, zaludniły się nawet stare podcienia świątyni
i cmentarz, na którym śnieg udeptano jak na gościńcu, gdyż mróz się tęgi wysadził, a ludzie poczęli
marznąć w nogi.
Tymczasem trzech sąsiednich parochów odprawiało w cerkwi uroczystą mszę świętą, po której
rozległy się modły do Boga o zdrowie dla wielebnego ojca Bazylego Terleckiego, parocha Św. Jura,
gdyż tylko w Bogu jeszcze pozostała nadzieja, że potrafi go utrzymać przy życiu.
Po ukończeniu nabożeństwa tłum zebrany z parochem od Św. Trójcy, ojcem Serbinowskim,
z burmistrzem Aleksandrem Druszykiem, z ławnikami zaprzysięgłymi Janem Macowiczem i Walentym Piechowiczem oraz z innymi jeszcze deputowanymi miejskimi wszedł do nieopodal stojącego, niskiego, słomą krytego domostwa, rezydencji parocha Bazylego, który, czując się bliskim
śmierci, zaprosił ojców duchownych i miasta celem wyjawienia im swej ostatniej woli. – Wkrótce
też zapełniła się cała zagroda, że dla wielu ciekawych i miejsca zabrakło.
W największej, ale bardzo niskiej izbie, której dwa małe okienka wychodziły na cerkiew świętojurską, na pościeli starannie ułożonej, okryty wełnianym kocem, leżał w podeszłym już wieku
mężczyzna z długą po pas białą brodą, o twarzy chudej i żółtej jak wosk, podobnej do świec, które
migotały przy krzyżu drewnianym, ustawionym na środku stołu. Na zydlach i ławach pod ścianą
usiedli czterej sąsiedni parochowie, obok nich delegaci miejscy, przyjaciele, starszyzna z bractwa
cerkiewnego i inni parafianie.
dokończenie ze str. 11.
Od XV wieku Drohobycz rządził się prawem magdeburskim, dość znacznie zmodyfikowanym
przez ustawodawstwo polskie i przez zwyczaj. Podstawową księgą od XVI w. było dzieło Groickiego: „Porządek sądów i praw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej”, drukowane
w Krakowie w 1562 roku i dość licznie w latach następnych.
Miasto było samorządne, miało bowiem własny rząd z burmistrzem na czele, a rajcy miejscy tworzyli stale urzędujący magistrat.
Nad rządem miasta czuwał pilnie reprezentant króla, starosta, który miał wielki wpływ na nominację rajców i wybór burmistrza, i mieszał się często do spraw miejskich tak dalece, że burmistrz
bywał tylko wykonawcą jego zarządzeń.
Sądownictwo spoczywało w rękach wójta i ławników.






Z wiekiem XVI kończy się najświetniejszy okres rozwoju Drohobycza. Podczas gdy Biecz wzrasta
do 40000 mieszkańców i staje się większym od ówczesnego Krakowa, Sambor posiada ponad 4000
dusz, a Drohobycz 3600 i ludności przybędzie mu dopiero w XIX wieku.
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Nikt nie śmiał głośno mówić, a z przybywających ten i ów podchodził do leżącego, witał się
z nim w Imię Chrystusa, wymieniał z nim kilka słów i siadał na upatrzonym miejscu.
Gdy zeszli się już wszyscy zaproszeni, staruszek podniósł się z pościeli i spokojnie odezwał się
do zebranych: „Bóg najwyższy niech wam zapłaci, wielebni ojcowie, za modły odprawione na
moją intencję i wam, zacni bracia w Chrystusie, którzy przybyliście, by wysłuchać mej ostatniej
woli, gdy Wszechmogący ma zamiar powołać mię do Siebie”.
Po chwili, gdy odkaszlnął, tak dalej powoli zaczął mówić: „Wszystkim wiadomo, że od blisko
trzech wieków ród mój rządził cerkwią Św. Jura, przez szereg pokoleń zawsze ojciec pozostawiał
służbę Bożą najstarszemu synowi, a ja jestem z rodu ostatni. W tych oto papierach, leżących
na ławie, pozostałych po mych przodkach, wyczytać możecie, jako po wielkim napadzie Turków w 1499 roku zgorzała ostatnia cerkiew Św. Jura, a parafianie przez lat kilkanaście nie mogli postawić nowej z powodu braku odpowiednich funduszów. Parafia nasza była zawsze ubogą
i niezamożny paroch. – Wprawdzie, jak to uwidoczniono w dokumentach króla jegomości Zygmunta I z 1508 roku oraz w innych z 1524 i 1537, że pop tej cerkwi posiada łan od króla Władysława Jagiełły cerkwi nadany z rybnikami, ogrodem i wieżą o dwóch panwiach, że wolnym jest od
płacenia czynszu, oddawania powód, od daniny pieniężnej wójtowi i staroście, że na koniec ma
wolność pobierania bezpłatnie ropy solnej z żupy królewskiej, lecz to nie wystarczało na stawianie
budowli tak kosztownej, chyba tylko na utrzymanie samej cerkwi i jej służby.
Dopiero w lat kilkanaście, w drugim dziesiątku XVI wieku, jak głosi tradycja, przystąpiono do
budowania świątyni. Oto w którejś biskupiej wsi, dość odległej od Drohobycza, wystawiono cerkiew nową, wspaniałą, a starą rozebrano, materiał zaś miał być jeszcze zdatny do ponownego zestawienia budowli. Wówczas to zwaryczanie z moim przodkiem, popem świętojurskim Sieńkiem
Terleckim, udali się do biskupa przemyskiego z prośbą o odstąpienie im tego materiału. Biskup
łaskawie przychylił się do ich prośby, jednak z niewiadomych powodów położył warunek, ażeby
w jednym dniu wywieźli wszystek materiał budowlany. Trudny to był warunek dla parafian, gdyż
nie posiadali tak wielkiej liczby wozów, aby wszystkie belki i deski wywieźć w jednym dniu, ale
pomogli im w tym mieszczanie obrządku łacińskiego, a nawet włościanie ze wsi okolicznych, że
zebrano tak pokaźną liczbę wozów, iż żądanemu warunkowi zadość uczyniono. Z której to wsi
materiał przywieziono, nie wiem, ani ja, ani mój ojciec już nie pamiętał.
Z innego dokumentu królewskiego, który tu macie w odpisie, dowiecie się, iż król Zygmunt
August w piątek przed niedzielą Św. Trójcy w 1555 roku przyznał tej nowo zbudowanej cerkwi te
same prawa, łaski i wolności, które przysługiwały poprzedniej”.
Tu ojciec Bazyli nieco odpoczął, przyłożył usta do podanego mu garnuszka z wodą zaprawioną
winem i po chwili w dalszym ciągu przedstawiał dzieje swej cerkwi: ”Oprócz wolności, nadanych
przywilejem króla Władysława – ciągnął staruszek – posiadała też cerkiew na mocy dokumentu
z 1537 r., o którym już wspomniałem, prawo pobierania po dwa grosze od każdego mieszczanina
i przedmieszczanina, na prawie teutońskim osiadłego, a należącego do cerkwi Św. Krzyża i Św.
Seksjany.
Po grabieży i uszkodzeniu cerkwi przez Tatarów i Kozaków w pamiętnym dla miasta roku 1618
ojciec mój starał  się tę świątynię ponownie urządzić i przyozdobić, by można było godnie nabożeństwa odprawiać, i wówczas to w 1651 roku sprawiono jeden obraz do ikonostasu, w 1659 roku
drugi, a ściany i wnętrza kopuł pokryto malowidłem.
Przed laty siedmiu, z powodu braku potomstwa, złożyłem w zamku przemyskim akt, podpisany
w dniu 30 sierpnia 1673 r., w którym cerkiew Św. Jerzego, odziedziczoną po przodkach swoich
przez nich zbudowaną, oraz cmentarz i budynki, które na tymże cmentarzu stoją, postanowiłem
oddać ku większej chwale Bożej na własność konfraterni drohobyckiej, będącej przy tejże cerkwi,
złożyć zarazem w jej ręce wszelką władzę, aby duchownego według upodobania swego po mej
śmierci obrali, sobie tylko zastrzegając dożywocie. Dokument ten znajdziecie w odpisie między
tymi tu papierami i w protokołach bractwa cerkiewnego.
Obecnie, stojąc przed bramą wieczności, polecam się Bogu Wszechmogącemu i Przeczystej Bożej Rodzicielce i Świętemu Jerzemu, Patronowi cerkwi świętej, a ziemi oddaję ciało swoje. Bractwo cerkwi Świętego Jerzego, której za swego żywota usługiwałem jako czynny jej pasterz i około
13
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dusz jej chodziłem, starając się pilnie, aby nie były głodne i bez paszy duchownej, tudzież, aby
krzywdy żaden ode mnie nie poniósł, niech mi sprawi pogrzeb przystojny, i jak duchownemu
należy, i niech ciało moje na cmentarzu podle ojca mego miłego pochowa. Cerkiew tę i cmentarz,
czyli grunt, na którym ona stoi, leguję na wieczne czasy temuż Bractwu, przychylając się do cesji
mojej, którą uczyniłem w grodzie przemyskim, aby nikt nie ważył się mieszać, albo przeszkody
jakie w tym czynić. Kto by się taki znalazł, z tym Sąd Boży mieć będę i onego na Trybunał Boży
pozywam.
Żonie mojej pozostałej zostawiam za opiekuna pana Terleckiego, brata mego. Posag żony mojej,
złotych 500, reformowany na połowicy gruntu, kupionego u Brośniowskiego z chałupą i innymi
przyległościami, aprobuję i przy tym oną zostawuję, drugą połowę tegoż gruntu onejże odkazuję,
wymawiając to, jeżeliby kiedykolwiek miała zamiar go sprzedać, aby w kupnie Bractwo cerkiewne
miało pierwszeństwo i aby temu nikt się nie sprzeciwiał i w ten sposób krzywdy onemuż Bractwu
nie czynił.
Długów nie mam żadnych prócz 10 złotych ojcu Serbinowskiego, com na pogłówne pożyczył
i Wasylowi Cieszkowi złotych 50, ale on używa za to pół ćwierci pola już od lat ośmiu, niech przeto sumiennie rozrachuje.
Pieniędzy żadnych nie mam, a cokolwiek z gospodarstwa zostaje się, to żonie mojej oddaję i zapisuję, aby o duszy mojej pamiętała, a żaden z krewnych moich, aby jej krzywdy w niczym nie
czynił, obowiązując każdego, żeby się nie ważył tej ostatniej woli mojej sprzeciwić się i krzywdy
jakiej komu czynić po śmierci mojej, bo surowo przez Boga będzie karany.
Konfraterni cerkiewnej wolno będzie duchownego utrzymywać wedle upodobania swego, co
dla pewniejszej wagi, póki mi siły starczą, ręką się własną zaraz podpiszę.”
Po tych słowach ojciec Bazyli, czy to z osłabienia, czy to z powodu zbyt wytężającego mówienia
opadł na poduszki, przymknął oczy i tak przez pewien czas leżał bez ruchu.
Zebrani w wielkim skupieniu wysłuchali wywodów O. Bazylego Terleckiego, a gdy pisarz miejski wykończył akt ostatniej jego woli, ojcowie duchowni, burmistrz, ławnicy i rajcy oraz starsi
Bractwa cerkiewnego położyli swe podpisy, względnie znakiem krzyża świętego potwierdzili, że
zawsze, póki im żywota starczy, będą stać na straży ostatniej woli swego parocha.
Tuż przed Godami O. Bazyli Terlecki oddał duszę swoją Panu, a parafianie z wielkim  żalem
pochowali go, według jego woli, obok własnego ojca, w pobliżu cerkwi, której wiernie i z miłością
służył przez życie całe.






Po śmierci O. Bazylego rządziło cerkwią jeszcze czterech proboszczów, wybieranych przez Bractwo, a mianowicie O. Jan Monastyrski, Stefan Kobryn, Michał Kobrynowicz i Grzegorz Kobrynowicz, poczym parafię objęli OO. Bazylianie [w 1795 r.].
Cerkiew Św. Jura, zbudowana w pierwszej połowie XVI wieku, stoi do dnia dzisiejszego, należy
do najpiękniejszych budowli cerkiewnych w Polsce, choć dziś wskutek nieodpowiedniej konserwacji wiele straciła ze swojej piękności, to jednak strukturą, proporcjonalnością wykonania robi
bardzo miłe wrażenie na każdym przechodniu.
Gdyby piękna cerkiew Św. Jura stała na ziemi angielskiej, niemieckiej lub szwedzkiej, z pewnością zabezpieczono by ją starannie przed pożarem, nie dozwolono by stawiać w jej pobliżu drewnianych budynków, a najpewniej przeniesiono by ją do parku narodowego, gdzie by mogła być
podziwiana przez wszystkich przez wiele następnych wieków.
U nas z każdym rokiem znikają cenne zabytki dawnych wieków, jedne ulegają pożarom, jak np.
przed kilku laty kościół z 1440 r. we Frydrychowicach pod Wadowicami lub cerkiew w Radeliczu
nad Dniestrem, którą w ostatnich czasach rozebrano mimo zakazu konserwatora jedynie tylko
dlatego, że zawadzała nowej.
Od Redakcji: Cerkiew św. Jura w Drohobyczu była tematem dwóch artykułów w poprzednim zeszycie Biuletynu (ss.31–37).


14

Biuletyn SPZD nr 19 (2016)

historia

Rafał Quirini-Popławski – Kraków

G33

Kościół w Majdanie
Od Redakcji: Autor, dr historii sztuki jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i autorem lub współautorem dziewięciu opracowań poświęconych zabytkom sztuki sakralnej w rejonie
Drohobycza, zamieszczonych w opublikowanym
szóstym tomie wydawanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie serii:. „Kościoły
i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego”. Książka opisana została w „Biuletynie SPZD” nr 18 (2016) ss. 109–111. Artykuł
który publikujemy jest zawarty w oryginale na ss.
121–123. Ilustracje wybrane z oryginału uzupełniliśmy zdjęciami K. Lorenza i A. Krzosek, wnuczki Jana Ważnego, przedwojennego wójta majdańskiego. Ważni przybyli do Majdanu ze wsi Ruda
Różaniecka, równolegle z Niemcami o których jest
mowa na początku artykułu.
1. Historia
ieś Majdan (nazywana także Majdan
Żelazny ze względu na miejscowe złoża  
rudy) należała do dzierżawy Dołhe w dobrach
królewskich. Ok. r. 1820 powstały tam kuźnie. Do
1. Kościół w trakcie budowy,
pracy w nich sprowadzono robotników niemieckojęzycznych wyznania rzymskokatolickiego, prawdopodobnie wczesna wiosna 1939 r. sądząc
po ubraniach fotografowanych (wykonawcach
którzy osiedlili się w Majdanie i założyli w jego
1
dachu) i bezlistnym drzewie. Z tyłu zdjęcia
pobliżu osadę Mallmansthal . Dobra leśne nanapis
odręczny „Pamiątka z Majdanu. Budowa
leżały na przełomie w. XIX/XX do bar. Johanna
kościoła 1938 lub 1939”. (A. Krzosek).
Liebiga, a w okresie międzywojennym do firmy
„Godula”. Kaplica w Majdanie, zbudowana dla
pracowników w r. 1861, początkowo podlegała  ekspozyturze w Podbużu (par. Dublany)2, a następnie
ekspozyturze i parafii w Schodnicy3. Już od początku wieku zdawano sobie sprawę z konieczności
ustanowienia w Majdanie samodzielnej placówki duszpasterskiej, lecz dopiero w r. 1938 w związku
z budową kościoła zaczęto czynić pierwsze kroki w tym kierunku4.
Drewniana kaplica p.w. Św. Michała Archanioła, zbudowana latem r. 18615, w r. 1903 została okre-

W

1 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.5, Warszawa 1884, s. 912; Kronika diecezji przemyskiej
[dalej cyt.Kronika], Przemyśl 1913, s. 331.
2 Schematismus universi cleri saecularis et regularis Dioecesis Premisliensis ritus latini pro anno Domini…, Premisliae [dalej cyt.
Schematismus universis] 1895, s. 91; Kronika 1913, s. 331; Schematismus premisliensis 1917, s. 70.
3 Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu [dalej cyt. AMP]. Teczka parafii Schodnica [dalej cyt. TP 237, list ks. Jana Szałayki  do konsystorza przemyskiego z prośbą o przyłączenie Majdanu z Mallmansthalem do ekspozytury w Schodnicy, 8 X 1910;
Kronika 1911, ss. 26–27. Nową przynależność notuje po raz pierwszy Schematismus premisliensis 1924, s. 25.
4 Kronika 1913, s. 333; AMP, TP 237, korespondencja na ten temat od r. 1914, a zwłaszcza z r. 1938.
5 AMP, Teczka parafii Podbuż [dalej cyt. TP 196], liczne dokumenty z 1861 r. (zwłaszcza  list ks. Wojciecha  Żukiewicza, dziekana
drohobyckiego do konsystorza w Przemyślu, 1 VII 1861). Istnienie kaplicy po raz pierwszy odnotował Schematismus premisliensis
1871, s. 70.

15

Biuletyn SPZD nr 19 (2016)

2. Majdan, kościół. Rzut poziomy. Pomiar
„Ukrzachidprojektrestavracija”, Lwów.

3. Wykonawcy dachu z Janem Ważnym i jego
rodziną – 11 listopad 1938 r. (A. Krzosek)

historia

ślona jako „uboga. ale schludna”6. W r. 1915
zarekwirowano z niej dwa dzwony – o wadze
24 kg (z r. 1902) i 13 kg, pozostawiono zaś najstarszy z r. 1869 (24 kg)7. Dzięki staraniom inż.
Kazimierza Wilimowskiego, pracownika Spółki „Godula” w Majdanie, w r. 1938 postanowiono zbudować we wsi murowany kościół wg
projektu inż. Józefa Gołąba, kierownika działu  
budowlanego  spółki w Katowicach, który miał
prowadzić budowę. Firma „Godula” przekazała parcelę pod budowę, a także zobowiązała
się sfinansować prace „bez wewnętrznego wykończenia” za kwotę 114 000 zł. Ich początek
planowano na wiosnę r. 1938, „tak by do jesieni kościół był doprowadzony pod dach”8.
Zamiary te zrealizowano, nie są jednak znane
szczegóły zaawansowania budowy w momencie wybuchu wojny. Prawdopodobnie kościół
nie został poświęcony i nie otrzymał wyposażenia wnętrza.
W czasie II wojny światowej w Majdanie
mieszkał przez pewien okres ks. Aleksander
Kusik, zmartwychwstaniec9, nie wiadomo jednak, w jakim stopniu funkcjonowała miejscowa placówka duszpasterska. Opuszczony po
wojnie kościół ok. r. 1980 został zaadaptowany na tzw. bazę krótkotrwałego wypoczynku,
wg projektu architektów lwowskiego Instytutu
„Ukrzachidprojektrestavracija”: Jaremy Kusznira, Natalii Beć i Wołodymyra Szwecia10.

2. Opis
Kościół z prezbiterium skierowanym na pd., murowany z cegły, tynkowany. Nawa prostokątna,
z parą bliźniaczych prostokątnych kaplic po bokach i kwadratową wieżą od frontu. Krótkie prezbiterium, węższe i niższe od nawy, zamknięte półkoliście, flankowane przez dwie prostokątne przybudówki. Przy wieży od wsch. zewnętrzna klatka schodowa. Arkada tęczowa o półkolistym zamknięciu.
W ścianach nawy i w apsydzie prezbiterium po trzy wysokie okna zamknięte półkoliście, takież okno
w pomieszczeniu na I piętrze wieży od frontu. W kaplicach, aneksach przy prezbiterium oraz w bocznych ścianach dolnej kondygnacji wieży okienka koliste. W wieży ponadto okna prostokątne, dwui trójdzielne11. Otwory wejściowe zamknięte półkoliście.
Wieża opięta na narożach potężnymi trójuskokowymi przyporami, zwieńczona profilowanym gzymsem. Od pn. rustykowany portal o wykroju półkolistym, osłonięty pulpitowym daszkiem wspartym na
dwu bogato profilowanych konsolach, zdobionych ornamentem roślinnym. Od zach. analogiczny daszek, wsparty na trzech konsolach. Od wsch. schody nadwieszone na zewnątrz, zabudowane, dostępne
6 Kronika 1904, s. 168.
7 AMP, Teczka „Dzwony – I wojna”, wykaz dzwonów w pow. drohobyckim, 1916–1917.
8 AMP, TP 196, list inż. K. Wilimowskiego do ks. Andrzeja Osikowicza dziekana drohobyckiego, 22 III 1938; w liście występuje
nazwisko i stanowisko architekta. Jego bliższą identyfikację umożliwiło zaświadczenie Rudzkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Rudzie Śląskiej, 14 I 1947 (Kraków Archiwum Działu Personalnego Biura Projektów „Miastoprojekt-Kraków”).
9 AMP, TP 237, list ks. Jana Dołowego do kurii przemyskiej, 7 VIII 1943
10 Lwów, Instytut „„Ukrzachidprojektrestavracija”, projekt adaptacji.
11 Pozostałe szczegóły rozwiązania wnętrza nieznane.
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przez półkoliście zamknięty otwór wejściowy,
oświetlone trzema oknami o analogicznym
wykroju. Pozostałe elewacje obwiedzione
gzymsem kordonowym, pokrytym blachą, na
ścianach nawy i apsydy stanowiącym podstawę okien, a na ścianach kaplic i aneksów przy
prezbiterium okap nisko schodzącego dachu.
Elewacje nawy i apsydy zwieńczone profilowanym gzymsem. Narożniki kaplic i aneksów
podkreślone niskimi, skośnie ustawionymi
przyporami. Nawa nakryta stromym dachem
dwuspadowym, przedłużonym nad obie bliźniacze kaplice; analogiczny dach prezbiterium
przedłużony nad aneksy, nad apsydą opadający wielobocznie. Nad nawą kwadratowa, ażurowa  wieżyczka na sygnaturkę, z półkoliście
zamkniętymi przelotami, zwieńczona cebulastą kopułką z krzyżem.  Hełm wieży ostrosłupowy (?), zwieńczony gałką i krzyżem. Dachy pierwotnie kryte blachą, jedynie daszki na
pn. i zach. ścianie wieży – dachówką.
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4. Majdan, kościół. Widok od pd. wsch. Stan z roku
1979. Fot. „Ukrzachidprojektrestavracija”, Lwów.

3. Stan zachowania
W okresie powojennym kościół popadł
w ruinę. Ok. r. 1980 był pozbawiony dachów
i przekrycia wnętrza. Adaptacja na cele turystyczne w zasadzie pozostawiła niezmieniony
zewnętrzny wygląd budowli. Zrekonstruowane dachy pokryto dachówką, a w ich poła5. Majdan, kościół. Widok od pd. zach.
cie wprowadzono płaskie lukarny. Wnętrze
Fot. J.W. Krasnodębski, 1995.
przekształcono i podzielono na kondygnacje,
zgodnie z nowymi potrzebami. Otoczenie kościoła uporządkowano.
4. Zarys problematyki artystycznej
Inż. Józef Gołąb (Wawrzeńczyce 14.III.1904 – Kraków 30.XI. 1973) uczył się m.in. w Wyższej Szkole Przemysłowej i na Wydziale Architektury ASP w Krakowie, a w r. 1932 uzyskał dyplom na Politechnice Lwowskiej. W tym czasie praktykował u profesorów Adolfa Szyszko-Bohusza, Franciszka
Polkowskiego i Stanisława Gałęzowskiego. W latach 1932–1935 pracował samodzielnie, a następnie
jako kierownik biura budowlanego firm „Godula” S.A. i „Wirek Kopalnie” S.A. w Katowicach. W czasie wojny był więziony przez Niemców w Tarnowie. Po wyzwoleniu rozpoczął pracę w Wydziale
Budowlanym Zarządu Miejskiego w Krakowie, później został kierownikiem tamtejszego Oddziału
Budowli Miejskich, a w r. 1949 przeszedł do Biura Projektów „Miastoprojekt-Kraków”12. W okresie
powojennym zaprojektował liczne budowle w Krakowie, m.in. biurowiec „Miastoprojektu”.
Kościół w Majdanie łączy formy modernistyczne, zbliżone do kościołów projektowanych przez
Wawrzyńca Dayczaka, z rzadko już wówczas spotykanymi elementami neogotyckimi (masywna
wieża, przypory, strome dachy) i neobarokowymi (wieżyczka na sygnaturkę, konsole). Całość sprawia malownicze wrażenie wielofazowej budowli, powstałej w wy-niku długiego procesu historycznego. Należy przy tym podkreślić szacunek dla pierwotnej formy zabytku, jaki wykazali autorzy
jego adaptacji  z r. 1980.
12 Kraków, Archiwum Działu Personalnego Biura Projektów „Miastoprojekt-Kraków”, życiorys inż. J. Gołąba, 24.XII.1949.
 – obiekt zniszczony lub zaginiony.
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Spis ilustracji:
239. Majdan, kościół. Rzut poziomy. pomiar „Ukrzachidprojektrestavracija”, Lwów.
240. Majdan,  kościół. Widok od wsch. Stan z r. 1979. Fot w „Ukrzachidprojektrestavracija”, Lwów.
241. Majdan, kościół. Widok od pd. wsch.  zach. Stan z r. 1979. Fot w „Ukrzachidprojektrestavracija”,
   Lwów.
242. Majdan, kościół. Widok od pd.zach. Fot. W. Krasnodębski, 1995.
243. Majdan, kościół. Widok od pd. Stan z r. 1979. Fot w „Ukrzachidprojektrestavracija”, Lwów.
244. Majdan, kościół. Widok od pd. Fot. W. Krasnodębski, 1995.
Uzupełnienie Autora (z zamykającego serię tomu 23, Kraków 2015 s. 54, ilustr. 224–225).
Pozyskane fotografie archiwalne stanowią ważne dokumenty dotyczące dziejów budowy oraz formy kościoła. Późniejsza z nich (najpewniej z r. 1939) stanowi dowód, że świątynia została ukończona i otrzymała efektowne zwieńczenie wieży, w formie kwadratowej gloriety, otwartej na wszystkie
strony arkadami wspartymi na kolumienkach, ponad którą wznosił się wysoki hełm o bogatym
profilowaniu. Wieżyczka na sygnaturkę była czworoboczna, w dolnej partii ażurowa, z hełmem stanowiącym pomniejszoną wersję hełmu wieży.
Od Redakcji: Uzupełnienie Anny Krzosek z Nowej Rudy:
Latem 1939 r. kościół był otynkowany z zewnątrz i wewnątrz, a dach pokryty miedzianą blachą.
Przy dachu od jesieni 1938 r. do wiosny  1939 r. pracowali fachowcy z Górnego Śląska z firmy „Godula”. W czerwcu 1939 r. na kościelnej wieży zawieszono 3 dzwony, które jesienią 1943 r. lub wiosną
1944 r. zostały zrabowane przez Niemców.
Nowego kościoła nie zdążono konsekrować. Wewnątrz nie było żadnego wyposażenia. W czasie
wojny stał zamknięty, używano jedynie dzwonów, których głos słychać było daleko w górach. W jednej ze ścian Michał Wójtowicz (syn Jana, pełniącego funkcję kościelnego) zamurował sygnaturkę ze
starego, drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła (rozebranego w latach 60. XX w.).
Jedyną uroczystością, na którą kościół został otwarty, było nabożeństwo żałobne odprawione
2.10.1943 r. przez ks. Aleksandra Kusika (1911–1981), zmartwychwstańca, w dniu pogrzebu 14
ofiar zbrodni w Zubrzycy (28/29.09.1943 r.). 
Mimo że majdańskim duszpasterzem do końca wojny był schodnicki proboszcz ks. Jan Dołowy, to
parafian w tym trudnym okresie wspierali jeszcze dwaj inni księża. Ks. Aleksander, który w 1943 r.
na parę miesięcy przyjechał do Majdanu z Synowódzka, cieszył się poważaniem mieszkańców, którzy zabiegali o to, by pozostał z nimi w tym ciężkim dla nich czasie jak najdłużej, czego dowodem
są pisemne prośby słane do Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Natomiast na początku I okupacji
sowieckiej do Majdanu przyjechał ze Schodnicy schorowany ks. Rudolf Niemczycki (1901–1942),
kapelan Wojska Polskiego, który
zmarł tam w maju 1942 r. W Majdanie ks. Rudolfem opiekowała się
rodzina Jana Wójtowicza. Kiedy
zmarł, parafianie chcieli go pochować w Majdanie koło starego kościoła (był nawet wykopany grób),
ale krewni księdza (Państwo Godzieniowie) zabrali jego ciało do
Schodnicy i pochowali na tamtejszym cmentarzu.
W przebudowanym w latach 80.
kościele przez ok. 25 lat działał
ośrodek wypoczynkowy. Obecnie
stoi zamknięty i powoli popada w
ruinę. Podobno kupił go jeden z lo6. Kościół w Majdanie – 2015 (K.Lorenz)
kalnych przedsiębiorców.
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Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Neudorfie
Od Redakcji: Prezentowany tekst pochodzi z książki omówionej we wstępie do poprzedzającego w tym zeszycie artykułu tego Autora (w oryginale ss.137–139, ilustr. 266–269).
1. Historia
iemiecka kolonia Neudorf została założona przez
rząd austriacki w r. 1783 na terenie kameralnego
majątku Bolechowce, 5 km na wsch. od Drohobycza. Koloniści pochodzili z Palatynatu i innych części Niemiec,
znajdowali się wśród nich zarówno katolicy jak ewangelicy. Kolonia weszła w skład gminy Bolechowce1. Pod
koniec w. XIX część niemieckich mieszkańców Neudorfu
wyemigrowała do Ameryki, a na ich miejsce stopniowo
napływali Polacy i Ukraińcy. Kolonia jednolita dotąd pod
względem narodowym, w XX w. stała się społecznością
mieszaną pod względem nie tylko religijnym, ale i etnicznym2. Jednym z przejawów polonizacji miejscowości
w okresie międzywojennym było stosowanie nazwy Nowawieś Drohobycka, a od 1 I 1939 Neudorf oficjalnie przemianowano na Polminowice, podkreślając w ten sposób
zasługi dla regionu ze strony Państwowej Fabryki Olejów
Mineralnych „Polmin” w Drohobyczu3. W czerwcu 1943
1. Neudorf, kościół filialny. Widok
okupacyjne władze niemieckie wysiedliły z Neudorfu jego
od zach. Stan sprzed r. 1939. Fot.
polskich i ukraińskich mieszkańców, sprowadzając na ich
w Archiwum Dokumentacji
miejsce Niemców z Ukrainy wschodniej, których jednak
4
Mechanicznej w Warszawie.
już po roku ewakuowano na zachód .
5
Neudorf należał początkowo do parafii w Drohobyczu ,
a w r. 1935, na prośbę mieszkańców, został przyłączony wraz z sąsiednimi Bolechowcami do parafii
w Gajach Wyżnych6.
Już w r. 1903 noszono się z zamiarem budowy kaplicy w Neudorfie, zbierając potrzebne fundusze.
Niemal natychmiast po przyłączeniu wsi do parafii w Gajach z inicjatywy tamtejszego proboszcza,
ks. Tadeusza Kostki, zdecydowano o podjęciu budowy murowanego kościoła filialnego, który miał
służyć nie tylko mieszkańcom wsi, ale także pracownikom mieszkającym  w osiedlu przy rafinerii ropy „Polmin”,  odległym o 3 km na zach. W kwietniu  r. 1936 powiększono parcelę kościelną
i po zatwierdzeniu na pocz. sierpnia projektu kościoła przystąpiono do budowy. Już w listopadzie

N

1 H. Lepucki, Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1772–1790, Lwów 1938 (Lepucki 1938, s. 164); П.
Штойко, Географiя нiмецких колонiй у Галичинi кінчя XVIII – початку XIX столiть [w:] Нiмецькi колонii в Галичини.
Історія – архітектура – культура. ред. Г. Петришин, Львів 1996 (Sztojko 1996 s. 69); M. Mazur, Neudorf – Polminowice.
Współżycie narodowości na ziemi drohobyckiej, Warszawa 1998 (dalej cyt.Mazur 1998), s. 33–40); por. też Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 7, Warszawa 1886 (dalej cyt. Słownik geograficzny), t.7, s. 9.
2 Mazur 1998, ss. 48–53. Złożone stosunki narodowe i religijne w Neudorfie przedstawia list ks. Tadeusza Kostki do kurii przemyskiej, 14 VI 1938, (Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu [dalej cyt. AMP], Teczki parafii XIX-XX w. Gaje Wyżne
(dalej cyt. AMP, TP 61).
3 Mazur 1998, s. 61; obecna nazwa Nowoje Seło.
4 Ibidem, s. 170–176.
5 Słownik geograficzny, t. 7, 1886, s. 9; Schematismus universi cleri saecularis et regularis Dioecesis Premisliensis ritus latini pro
anno Domini…, Premisliae Schematismus premisliensis 1895, s. 85.
6 Kronika diecezji przemyskiej, Przemyśl (dalej cyt. Kronika), Przemyśl (Kronika 1935, s. 93); AMP , TP 61, dokumentacja z marca 1935.
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tegoż roku pokryto mury dachem. Do powstania świątyni przyczyniło się szczególnie
wsparcie dyrektora „Polminu”, inż. Zbigniewa Biluchowskiego, który objął patronat nad
budową. Pracownicy „Polminu” stanowili
też trzon komitetu budowy kościoła, którego przewodniczącym został ks. Tadeusz
Kostka. Inżynierowie przedsiębiorstwa wykonali nieodpłatnie projekt kościoła (można
domniemywać, że szczególną rolę odegrał
tu inż. arch. Konrad Murzyński, członek komitetu). Środowisko „Polminu” ufundowało także ołtarz gł., ambonę, szaty liturgiczne
oraz trzy dzwony. Poświęcenia kościoła p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. dokonał 9 X  1938
2. Neudorf, kościół filialny. Widok od pd. zach.
bp przemyski Franciszek Barda7. W czasie II
Fot. T. Zaucha 1992.
wojny światowej i kolejnych okupacji kościół
w Neudorfie był czynny, nawet po wysiedleniu ludności polskiej. Ostatnie nabożeństwo odprawiono w nim 31 III 1945. Pod koniec lat czterdziestych budowlę zamieniono w magazyn zbożowy,
a w r. 1965 przebudowano na piekarnię8.
2. Opis
Kościół znajduje się w centrum wsi, na wsch.  od drogi prowadzącej do Bolechowiec. Orientowany, murowany z cegły, tynkowany. Złożony z prostokątnej nawy oraz krótkiego, niższego i węższego
prezbiterium, z zakrystią na osi i niewielkimi aneksami po bokach. W środkowych partiach ścian
nawy pary wysokich prostokątnych okien; również prostokątne, ale znacznie niższe okna w ścianie
zach. i w ścianach bocznych w przęśle zach. W aneksach okna w kształcie leżącego prostokąta. Elewacje zewnętrzne bez podziałów. W elewacji frontowej prostokątny otwór drzwiowy umieszczony
w obszernej wnęce; po bokach wspomniane prostokątne okna. Elewacje boczne złożone z partii
o zróżnicowanej wysokości; najwyższa środkowa część nawy, średniej wysokości przęsło zach. i najniższe aneksy przy prezbiterium. Od zach.  wieża na planie kwadratu, wyprowadzona z połaci
dachowej, dwukondygnacyjna, w połowie wysokości obwiedziona daszkiem. W jej dolnej kondygnacji od frontu wysokie, prostokątne okno. Kondygnacja górna w dolnej partii przepruta wąskimi
okienkami, w górnej ażurowa. Dach nawy wielospadowy, z połaciami profilowanymi zgodnie z wysokością poszczególnych partii elewacji bocznych. Dach prezbiterium – trójpołaciowy, zakrystii –
dwuspadowy. Hełm wieży w kształcie ostrosłupa, z gałką i iglicą. Wszystkie dachy kryte dachówką.
3. Stan zachowania
Prawdopodobnie w czasie adaptacji do funkcji handlowych kościół przeszedł przebudowę silnie
zniekształcającą jego pierwotny wygląd. Polegała ona na rozebraniu wieży, częściowym zamurowaniu
otworów okiennych, a zwłaszcza na dostawieniu obszernego budynku od strony fasady oraz dobudówek od wsch., mieszczących magazyny sklepowe, które pochłonęły dawną zakrystię i aneksy przy prezbiterium. Wnętrze kościoła podzielono na mniejsze pomieszczenia. Losy  wyposażenia nie są znane.
4. Zarys problematyki artystycznej
Stopień zniekształcenia kościoła i ubóstwo materiału ikonograficznego nie pozwalają na szersze
potraktowanie związanych z nim zagadnień artystycznych. Można jedynie stwierdzić, że stanowił
on przykład architektury modernistycznej i charakteryzował się bogatą, zróżnicowaną bryłą, pomi7 Dzieje budowy podano na podst. Mazur 1998, s 106–113; AMP, TP 61, listy ks. Tadeusza Kostki do kurii przemyskiej, 6 i 20
VIII, 10 XI 1936 i 14 VI 1938, oraz do biskupa, 20 VIII 1936. Uroczystość poświęcenia odnotowała Kronika 1938, s. 312.
8 Mazur 1998, s. 197–198.
 – obiekt zniszczony lub zaginiony
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mo niewielkich rozmiarów i skromnego programu przestrzennego. Niektóre elementy, jak forma
stromych dachów i wysokich prostokątnych okien są zbliżone do ówcześnie powstających dzieł
lwowskiego architekta Wawrzyńca Dayczaka9.
Spis ilustracji:
266. Neudorf, kościół filialny. Elewacja boczna, repr. rysunku projektowego w odezwie komitetu 	
    budowy kościoła. AMP.
267. Neudorf, kościół filialny. Widok od zach. Stan sprzed 1939. Fot w ADM.
268. Neudorf, kościół filialny. Widok od pd. zach. Fot T. Zaucha, 1992.
269. Neudorf, kościół filialny. Widok od wsch. Fot T. Zaucha, 1992.
Od Redakcji: Rozdział pierwszy pracy warto uzupełnić informacją z cytowanej książki Michała
Mazura (ss.143–144): W związku z zaistniałą nową sytuacją polityczną, w styczniu 1940 r. zgodnie
z tajnym rozporządzeniem Hitlera z października 1939 r. „o umacnianiu niemczyzny”, [oraz odpowiednim układem ze Stalinem] przesiedlono z Neudorfu za San (ówczesna granica Niemcy – ZSRR),
na zasadzie dobrowolności, 40 rodzin niemieckich, głównie ewangelików […]. Niemcy z Neudorfu
zostali osiedleni w rejonie Łodzi, Kutna, Kalisza, Ostrowa Wlkp. i Gniezna. Wcześniej przebywali
w obozie dla uchodźców.
Po wojnie stopniowo i różnymi drogami praktycznie wszyscy Niemcy z Neudorfu znaleźli się
na terenie NRD lub NRF. Pamiętają jednak dobrze o latach przeżytych na Wschodzie, mają swoje
ziomkostwa i publikują wspomnienia w roczniku wydawanym od 1962 r. „Zeitweiser der Galiziendeutschen”. Przykładowo w roczniku 1992 jest szkic Johanna Henniga „Neudorf (1783–1940), ein
Hort echter Toleranz in religlöser und völkischer Hinsicht” [Neudorf (1783–1940), ostoja prawdziwej tolerancji religijnej i narodowościowej]. W tym samym zeszycie są też wspomnienia z pobliskiego Brygidau (po polsku Brygidyn).                                                                                                     
9 O twórczości W. Dayczaka zob. np. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 1993, (Materiały, cz. I, t. 4, 1996, s. 107-108, cz.I t. 5, 1997, s. 21-24, cz.I, t. 6, s.19-21, 110-112).

Światosław Lenartowicz – Kraków

G46

Kościół parafialny w Rychcicach – uzupełnienie
Od Redakcji: Przyczyny techniczne połączone z naszym niedopatrzeniem sprawiły, że w „Biuletynie
SPZD” nr 18 (2016) na końcu artykułu: „Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Rychcicach” (na ss. 55–60) zabrakło informacji o pominiętych częściach tej pracy. Autora i PT Czytelników
bardzo prosimy o wybaczenie.
Aneks
pis i inwentarz dawnego kościoła parafialnego w Rychcicach z r. 1743, AMP – Archiwum
Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, nr 164, k. 193r.–197r. Acta visitat(ionis) decanatus samborien(sis) per Illustr(issimum) Sierakowski Episc(opum) Premis(liensem) an(no) 1743.
Opisanie kościoła Rychcickiego supellectilis eiusdem.
Budynków razem z inwentarzami wszystkiego...

O

Spis ilustracji:
280. Rychcice, kościół parafialny. Fasada. Fot. T. Zaucha, 1992.
281. Rychcice, kościół parafialny. Widok od pd. Fot. J.K.Ostrowski, 1998.
Dokończenie na str. 22.
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Jan Garbicz (1922–2008)1

G24

Medenice
Od Redakcji: Prezentowany tekst Autor napisał na podstawie informacji Eleonory Kupnickiej2 na
prośbę J.M. Pileckiego z Wrocławia i F. Iwanickiego z Warszawy. Ten ostatni wykorzystał rękopis do
publikacji własnego zarysu historii Medenic, wprowadzając informacje z książki „Drohobyczczyna
– Zemla Ivana Franka” wydanej w 1973 r. w Toronto (przedruk Drohobycz 1993). W 2015 r. na fali
rosnącego zainteresowania miejscowościami z powiatu drohobyckiego Redakcja zamierzała skierować
do druku przypomnienie szkicu F. Iwanickiego. W trakcie redagowania tekstu okazało się jednak, że
ten autor zbyt bezkrytycznie potraktował źródła ukraińskojęzyczne, co wykazano w szkicu „Historyczne zaręczyny w Medenicach”, „Biul. SPZD” nr 18 (2016) s. 17, i w tej sytuacji Redakcja postanowiła
sięgnąć do oryginalnego tekstu J. Garbicza przechowywanego w archiwum Komisji Historycznej SPZD.
Okazało się również celowe uzupełnienie oryginału informacjami w miarę możliwości bardziej
aktualnymi ujętymi w formie przypisów lub całych fragmentów od redakcji. Mamy nadzieję, że ten
szkic historyczny tymczasowo zastąpi poważniejsze prace, a od medeniczan otrzymamy dalsze, lepiej
udokumentowane i bardziej szczegółowe materiały. Może też bibliografia Medenic będzie tak obszerna jak np. Rychcic czy Majdanu.
Historia powstania miejscowości
a szlaku handlu solą biegnącym z Drohobycza i Stebnika na północ przez Lwów powstawały
osady i grody. Między innymi za panowania króla Władysława Jagiełły rozbudowuje się gródek Medenice w dolinie Dniestru nad rzeczką Letnianką. Królowa Jadwiga funduje kościół, który
budują na wzgórzu, a jego piękna sylwetka dominuje nad całą okolicą.
Wokół kościoła rozbudowuje się gród w trzech kierunkach – na Lwów, na Drohobycz i na Stryj.
Przy grodzie osiedlają się rzemieślnicy, kupcy – przeważnie Żydzi, a także kmiecie, ponieważ dolina
Dniestru ma żyzną glebę. W kierunku Drohobycza powstaje zagrodzie z zajazdem-karczmą, kramikami i placem targowym, a Żydzi budują dość okazałą synagogę. Wiarygodność tego potwierdzała

N

1 Pułkownik Jan Garbicz (Medenice 13.07.1922 – Warszawa 10.09.2008) syn Józefa i Anastazji Komarzańskiej, w 1939 r. ukończył gimnazjum „Jagiełły” w Drohobyczu. Po wybuchu wojny pracował jako księgowy, a następnie jako niemiecki robotnik przymusowy. We wrześniu 1944 r. został powołany do 2. Pułku Łączności WP i do końca wojny brał udział w walkach jako dowódca
drużyny radiowej. Po Oficerskiej Szkole Łączności w Sieradzu i doskonaleniu w Wojskowych Akademiach – Technicznej w Warszawie i Łączności w Leningradzie od 1949 r. pracował w Zarządzie Łączności Sztabu Generalnego WP i przeszedł w stan spoczynku na stanowisku zast. szefa oddziału Szefostwa Wojsk Łączności MON. Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami „Zwycięstwa i Wolności”, „Za Udział w Walkach o Berlin” oraz
wieloma innymi medalami resortowymi MON i Łączności, a także stowarzyszeniowymi. W latach 1981–1988 był członkiem Zarządu Koła nr 41 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP w Warszawie, w 1988 r. wyróżniony honorową
odznaką „Za Zasługi dla ZBŻZ”. Pochowany z honorami wojskowymi na Cmentarzu Południowym w Warszawie-Antoninowie.
Wnuk Autora zainteresowany Jego korzeniami w 2016 r. został Członkiem Korespondentem SPZD, najmłodszym jak dotychczas
(ur. 1992 r.). (Red).
2 Eleonora Kupnicka (1894–1967) nauczycielka z Medenic, żona Leona (1902–1965), zamieszkała po wojnie w Gdańsku-Oliwie,
jest pochowana na cmentarzu w Bytowie. (Red.).

dokończenie ze str. 21.
282. Rychcice, kościół parafialny. Wnętrze. Fot. T. Zaucha, 1992.
283. Rychcice, kościół parafialny. Wnętrze nawy gł. z chórem muzycznym. Fot. T. Zaucha,
1992.
284. Rychcice, kościół parafialny. Ołtarz gł. Fot. A. Oleńska, 1992.
285. Rychcice, kościół pafialny. Ołtarz boczny. Fot. A. Oleńska, 1992.
286. Rychcice, kościół parafialny. Ołtarz boczny. Fot. A. Oleńska, 1992.
287. Rychcice, kościół parafialny. Pomnik Chrystusa Króla. Stan sprzed r. 1939. Fot. w ADM.
288–289. Rychcice. Projekt kaplicy grobowej Bielskich autorstwa E.(?)Soleckiego, 1879, AMP.      
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w okresie międzywojennym nazwa ulicy Zagrodzie, która służyła również młodzieży za „corso”  
w dni wolne i świąteczne. W  kierunku na Lwów osiedlili się kmiecie, co potwierdzała również nazwa jednej z głównych ulic – Kmiecie i dalej – Zagumnie. W kierunku na Stryj nad rzeczką Letnianką rozbudowała się wioska Letnia (nazwa chyba od rzeki) aż do klasztoru obrządku wschodniego
– monasteru. Po opuszczeniu przez zakon tego terenu ta część wsi przyjmuje nazwę Monastyr.
Nazwa grodu i herb
Nazwę początkowo Medenica, później Medenice gród przejmuje od miodu. Ludność rodzima zajmowała się również hodowlą pszczół, posiadała duże pasieki. Hodowla ta była popularna w okresie
międzywojennym. Sprzyjała temu dobra ziemia, na której udawała się też piękna gryka – gdy kwitła
na polach, wyglądało to jak łany pokryte bielutkim śniegiem. Dużo też sadzono lip koło domów,
a także przy drogach. Potwierdza to herb Medenic, który figurował na budynku gminy zbiorowej
do 1939 r.: trzy lipy, a pod nimi dwa ule. Tym herbem szczycili się mieszkańcy Medenic w okresie
międzywojennym, miała go też pieczęć wójtowska.
Ludność
Ludność Medenic to Polacy, Rusini i Żydzi, w okresie zaboru austriackiego doszli Niemcy. Polacy
i Rusini dzielili się na szlachtę i kmieci, Żydzi natomiast trudnili się handlem i rzemiosłem. Nazwiska też mówiły o tym podziale. Ludność polska to najczęściej: Bobecki, Borecki, Brzeziński, Filiński,  
Gąsiorowski, Gontarowski, Janicki, Jędrusiński, Komarzański, Kozłowski, Kupnicki, Leśniański,
Medwecki, Ostafiński, Pacławski, Pasławski, Szymański, Zaroślański, Zieliński.
Nazwiska związane z miejscowościami w tym rejonie: Drohobycki (Drohobycz),  Kawecki (Kawsko), Krynicki (Krynica), Lityński (Litynia), Radelicki (Radelicz), Raniowski (Raniowice), Winnicki (Winniki).
Nazwiska tzw. swojskie (od przezwisk): Bobik, Bocian, Brach, Garbicz, Gasz, Gaszewicz, Górka,  
Hajduk, Junak,  Klementowicz, Mazurczak, Mazurek,  Olejnik, Pierog, , Woźniak.
Rusini mieli najczęściej nazwiska:  Klimak,  Kopacz, Kulisz, Łazar, Łysunio, Makar, Malisz,  Martyniuk, Wykrykacz.
Żydzi to:  Akselrad,  Eisenberg, Fleischman, Fuks, Lipszyc, Lorberbaum, Sigulin, Taube.
Przekrój narodowościowy (okres międzywojenny):  65% Polacy,  25% Rusini (Ukraińcy), 8% Żydzi, 2% Niemcy.
Zatrudnienie i zawody (okres międzywojenny):  inteligencja (lekarze, aptekarze, nauczyciele, sędziowie, adwokaci, urzędnicy); rolnicy; rzemieślnicy.
W Letni większość stanowili Rusini, podobnie w Monastyrze. W roku 1939 teren Medenice – Letnia – Monastyr miał ok. 7000 mieszkańców.
Dalsze losy Medenic
Z biegiem lat miejscowość ubożała podobnie jak szlachta oraz Żydzi. Handel przejmowali Ormianie, którzy osiedlali się raczej w większych miastach, jak np. Lwów. Szczególnie w okresie zaboru
austriackiego Medenice podupadały. Linie kolejowe mijały Medenice. Ze Lwowa kolej szła na Przemyśl, na Sambor, na Stryj. Planowana linia Drohobycz – Medenice – Piaseczna, która miała skrócić  
trasę Drohobycz – Lwów, nie doszła do skutku nawet w okresie międzywojennym. Przez Medenice
prowadziła najkrótsza droga kołowa do Lwowa, chociaż jej nawierzchnia była mało zachęcająca.
Medenice stały się ni to miastem, ni to bogatą wsią3.
Ludność była bardzo zróżnicowana pod względem zamożności. W związku z siedzibą w Medenicach sądu grodzkiego z więzieniem, urzędu skarbowego, notariatu, poczty, komisariatu policji,
nadleśnictwa, izb adwokackich, ośrodka zdrowia i ubezpieczalni było dużo inteligencji. Dość dużo
3 Według   podziału administracyjnego Ziemi Drohobyckiej w 1938 r. do gminy zbiorowej (wójtostwa) Medenice formalnie
należały gromady: Dołhe Medenickie, Josefsberg, Königsau, Letnia, Medenice, Opary, Rabczyce. Parafia łacińska obejmowała
wsie: Bilcze, Dołhe Medenickie, Horucko, Krynica, Letnia, Lipice, Litynia, Opary, Rabczyce, Radelicz, Saska Kameralna, Tynów,
Ugartsberg, Wypuczki. Kościoły filialne: Krynica i Letnia. Wśród większych miejscowości powiatu drohobyckiego Medenice  były
wsią najbardziej „miastopodobną”. (Red.).
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było rzemieślników: stolarze, ślusarze, kowale, krawcy, szewcy, cieśle, piekarze. Wielu ludzi zatrudniały takie zakłady jak: browar, dachówczarnia, cegielnia, młyn, mleczarnia, rzeźnia, w tym również
uboju rytualnego, masarnie, wytwórnia wód gazowanych itp.
Ludność rolnicza również mocno zróżnicowana, od dużych gospodarstw 40–50 ha do małych
nawet do 2 ha.  Handlem zajmowali się Żydzi, całe centrum to były ich sklepy tzw. towarów mieszanych, wiele było i branżowych, restauracje i tzw. „traktiernie”.
Istniała duża szkoła powszechna 7-klasowa na dobrym poziomie. Młodzież bez trudu dostawała
się do szkół średnich we Lwowie, Drohobyczu, Stryju i Samborze. Wielu studiowało we Lwowie
i Krakowie na Uniwersytetach, Politechnice, Akademii Górniczo-Hutniczej Z Medenic prof. Leśniański był znanym chemikiem, współtwórcą Mościsk z prof. I. Mościckim, prezydentem RP4.
Język – swoista gwara medenicka
Poruszam sprawę językową ze względu na specyfikę Medenic w tym względzie. Posługiwano się
językiem polskim w wielu domach i wszystkich urzędach. Większość  jednak Polaków i Rusinów
(Ukraińców) posługiwała się  specyficzną gwarą używaną w tym trójosiedlu Medenicach – Letni –
Monastyrze. Trudno nawet określić, czy to był polski zruszczony, czy ruski spolszczony. Były słowa
czysto polskie, czysto ruskie, a także ruskie spolszczone i odwrotnie.
•
•
•
•
•
•
•

Organizacje w okresie międzywojennym

Strzelec
Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL)
Kółko Rolnicze
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM)
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP)
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
Polska Partia Socjalistyczna (PPS).

I. Okupacja sowiecka (1939–1941)
W związku z tym, że Drohobycz zrobiono województwem (obłast`), to Medenice podniesiono do
rangi powiatu (rejon). Wzmożono też wydobycie w tym rejonie gazu ziemnego. Od października
1939 r. rozpoczęły się aresztowania funkcjonariuszy państwowych, właścicieli majątków, działaczy
patriotycznych. W 1940 r. pierwsza wywózka na Sybir i następne. Wiosną 1940 r. i 1941 r. pobór do
Armii Czerwonej, a raczej roboczych batalionów. Niestety spisy sporządzali Żydzi i Ukraińcy, co
i ich poniektórych nie zbawiło.
Aresztowani lub deportowani w 1940 r.
1. Bobecka z d. Junak Julia – żona Kazimierza, deport. do Kazachstanu z córką Krystyną i synem
Adamem – powrócili i osiedlili się w Szczecinie. Julia zmarła, Adam i Krystyna mieszkają w Szczecinie.
2. Bobecki Kazimierz – woźny Sądu Grodzkiego w Medenicach – areszt.  w 1939 r., zginął (ofiara
katyńska).
3. Bocian Michał i żona Anna – rolnik (kułak) deport. z rodziną, zginęli, dzieci: Julianna, Genowefa, Katarzyna,  Rozalia, Zofia mieszkają w Szczecinie.
4. Dębowski Andrzej – właściciel majątku w Krynicy k. Medenic – aresztowany, zaginął.
5. Gan Julia – żona Pawła, rolnika działacza, deport. z rodziną – wróciła z dziećmi  Marią i Tadeuszem. Zmarła w Szczecinie. Tadeusz mieszka w Szczecinie, Maria w Stargardzie.
6. Garbiak Mikołaj – rolnik (kułak) działacz  deport. z rodziną – wrócił z żoną Anastazją i dziećmi,
Rodzice już zmarli, dzieci mieszkają: Julia w Bielsku-Białej, Eugenia, Stefcia, Władysław w Szczawnie.
4 Bardzo dokładnie przeczytaliśmy biogram prof. dr. hab. inż. Wacława Leśniańskiego, syna Jana i Janiny z Markowskich (Trembowla 1886 – Gliwice 1956) z Polskiego Słownika Biograficznego i nie znaleźliśmy niczego, co potwierdzałoby jakiś związek profesora z Medenicami (poza nazwiskiem tam notowanym oraz rozprawą habilitacyjną na temat ropy naftowej z 1923 r.). Podobno
korzenie tej rodziny wywodzą się z Medenic. (Red.).
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7. Garbicz Michał  z żoną Marią deport. – nie wrócili.
8. Garbicz Mikołaj deport. z dziećmi Julią i Olgą – nie wrócili.
9. Jędrusińska Janina – żona dyrektora szkoły deport. z rodziną – wróciła z dziećmi Teresą i Zdzisławem. Zamieszkali w Rzeszowskiem.
10. Kowalów Stefania – siostra Julii, żony komendanta policji w Medenicach,  deport. – wróciła do
Bytowa.
11. Lachowicz Mieczysław – aresztowany w lutym 1940 r., zaginął [ocalał z więzienia w Stryju
w czerwcu 1941 r. Red.]
12. Musiała Piotr deport. z rodziną – zmarł z żoną Marią, dzieci: Czesław, Eugenia, Józef, Stefania  
wróciły do Bolesławca.
13. Radelicki Aleksander – woźny Sądu Grodzkiego deport. z żoną Rozalią – zginęli.
14. Szymański Andrzej – działacz areszt. jesienią 1939 r. – nie wrócił.
15. Zaroślańska Janina – żona policjanta deport. – nie wróciła.
Ten wykaz obejmuje ok. połowę nazwisk z „Listy Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939–1941”
(Drohobycz 1942, Pol. Okr. Kom. Pomocy, 41 s. reprint 1989 w serii Wierni BiPD), która też nie była
kompletna i zarejestrowała aresztowanie 7 osób i deportację 23 rodzin – 65 osób. Wykaz Autora uzupełniono informacjami z Archiwum Komisji Historycznej SPZD (Red.).
Okupacja niemiecka (1941–1945)
Okupacja niemiecka była nie tylko koszmarem z powodu działań okupanta – łapanki, wywózki,
przymusowa praca w Baudienście (w 1944 r. urządzono łapankę wszystkich mężczyzn do 50 lat
i wywóz   do obozów w Niemczech), to jeszcze szalał rozbudzony nacjonalizm ukraiński. Z Rusinów
większość poczuła się Ukraińcami  i rozpoczęły się mordy Polaków. Pożary szalały w każdą noc,
trzeba było zorganizować samoobronę w Medenicach na bazie mocnej tam organizacji AK. Samoobrona była skuteczna – banderowcy ani razu nie odważyli  się wejść do Medenic. Próby były już
zimą 1944 r., ale rezultaty dały znikome.
Przesiedlenie w 1945 r.
Po poborze Polaków do wojska rozpoczęto przygotowanie do wysiedlenia wszystkich. Wyjechało
z Medenic 95% polskich rodzin. Pierwszy transport skierowany został na Dolny Śląsk: Wrocław,
Wałbrzych, Szczawno, Sobótka, rejon Dusznik. Następne transporty kierowane były w Szczecińskie.
Koło Choszczna cała duża wieś Suliszewo i Barnimie koło Drawna to w zasadzie drugie Medenice.
Po kilka rodzin w Szczecinie, Stargardzie, Choszcznie, Chomętowie koło Drawna, Brzezinach koło
Choszczna i Bytowie.
Kościół
Kościół, który spłonął w czasie zaborów, został na tych samych fundamentach z pietyzmem odbudowany. W 1945 r. zamieniony przez Sowietów na dom kultury. Teraz odbudowywany przez grupkę
Polaków.
Warszawa, październik 1992 r.
Uzupełnienia od Redakcji

Cmentarz w Medenicach
W książce Zbigniewa Hausera „Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Małopolski Wschodniej.
Tom III. Województwo lwowskie”, Księgarnia Akademicka Kraków 2007, 344 s., znajduje się krótka
historia Medenic, informacja o cmentarzu, opisy 99 nagrobków z wizyt w 1991, 1993 i 1999 r., z 24.
fotografiami czarnobiałymi i 5. barwnymi. Ten cmentarz jest na terenie całego b. powiatu drohobyckiego wyjątkiem jako uporządkowany w latach 1990–1995. Współczesne źródła ukraińskie wskazują
go jako przykład do naśladowania dla swoich rodaków. Z tego powodu postanowiliśmy uzupełnić szkic
Jana Garbicza skrótem wspomnianego opisu cmentarza z kilku aktualnymi ilustracjami.
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W Medenicach są dwa cmentarze katolickie.
Rzymskokatolicki (zwany też polskim) położony
jest w zachodniej części wsi, po prawej stronie drogi
do Drohobycza, zaś cmentarz greckokatolicki (zwany ukraińskim) jest  położony we wschodniej części
wsi, po prawej stronie drogi do Pasiecznej i Lwowa.
Cmentarz rzymskokatolicki ma charakter cmentarza typowo wiejskiego. Nagrobki wyrastają wprost
z murawy. Uporządkowany został na początku lat
90. XX wieku. Od bramki prowadzi krótka wybetonowana alejka, tworząca mały placyk przy nagrobku
ks. Jakuba Skowrona.
Na cmentarzu pochowani są członkowie rodów
zamieszkujących przez wieki w Medenicach – Mazuraków, Mazurczaków, Kowalowów, Lewińskich,
Szymańskich, Garbiczów. Najstarszym zachowanym nagrobkiem jest kamienny obelisk na grobie
Sylwestra Kowalowa (zm. 1873). Najciekawszymi
nagrobkami są kamienne obeliski zwieńczone Grupą Ukrzyżowania, z aniołami trzymającymi koronę
i rzeźbami świętych w niszach, na grobach Michała Szymańskiego (zm. 1883) i Jadwigi Szymańskiej
(zm. 1883). Nagrobki takie, o charakterze ludowym
są unikatowe na cmentarzach Małopolski Wschodniej. Obok nich wznosi się zbliżony charakterem
(lecz bez aniołów z koronami) nagrobek z Grupą
Ukrzyżowania na grobie Jana Leśniańskiego (zm.
1898).
Zwraca uwagę wysoki obelisk zwieńczony figurą
Matki Bożej z Dzieciątkiem (w koronach) na grobie
Aleksandra z Nieczujów Jurkiewicza (zm. 1881). Po
lewej stronie od wejścia znajduje się zdewastowany
nagrobek żeliwny Anny z Müllerów Zacharjewicz
(zm. 1910) i obelisk z różowego kamienia na grobie
Dziuni Müllerówny (zm. 1919) i Władysława Mül1. Grobowiec rodziny Garbiczów
lera (zm. 1926). Nieco dalej są nagrobki dawnych
(stan ok. 2010 r.).
proboszczów medenickich – okazały obelisk z różowego kamienia na grobie ks. Jakuba Skowrona (zm. 1921) i płyta nagrobna ks. Bolesława Teśniarza
(zm. 1934). W głębi cmentarza stoi okazały pomnik z nakładanym krzyżem kamiennym dekorowanym maską Chrystusa Cierpiącego na grobie Franciszka Garbiaka (zm. 1922).  Na cmentarzu greckokatolickim przeważają pomniki kamienne zwieńczone krucyfiksami. Wiele z nich ma w niszach
rzeźby świętych.
Kościół parafialny w Medenicach
Szczegółowy, naukowy opis kościoła w Medenicach znajduje się w monografii „Kościoły i klasztory
rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. Tom 6. Dekanat drohobycki w granicach z 1939 r.”
, MCK Kraków 1998, pod tytułem: „Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Medenicach” Ewa Herniczek, Jan K. Ostrowski. Czynimy starania o zgodę Autorów na przedruk tej pracy w naszym Biuletynie,
a stan obecny kościoła prezentujemy według wspomnianej wyżej książki Z. Hausera, który odbudowę
też opisał w artykule „Msza w kościele bez dachu”, z którego wstawki włączyliśmy do tego opisu.
„W Medenicach żyje do dziś wiele rodzin polskich. Najliczniej były reprezentowane rody Mazurczaków i Leśniańskich. Byli też Mazurakowie, Kowale, Hajdukowie, Garbiczowie i Ganowie. Po
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drugiej wojnie światowej większość Polaków
przesiedlono do Suliszewa k. Choszczna na
Pomorzu Szczecińskim, gdzie potomkowie
ich   żyją do dziś.   W Medenicach pozostały
m. in. panie Rozalia Mazurak i Rozalia Mazurczak. W obu ich domach doznałem równie serdecznego przyjęcia. Panią Mazurak
nazywają „Harbarychą”, a panią Mazurczak
„Walcychą”. Skąd się wzięły te przydomki,
same dokładnie nie wiedzą. Być może od ich
przodków po kądzieli. Obie mówią dobrze po
polsku i utrzymują się z gospodarstwa.  Pani
Rózia „Harbarycha”, bardzo już schorowana (zm. 2006), mieszkała wraz z córką Zofią
po mężu Leśniańską, pracującą do niedawna
w miejscowym przedszkolu.
Wznoszący się wśród drzew na wzgórzu medenicki kościół pod wezwaniem Św.
Trójcy, skromny, lecz o wdzięcznej kiedyś
sylwetce, jest dziś nie do poznania. Przebu2. Porządek na cmentarzu w Medenicach
dowany na dom kultury, był przez wiele lat
(stan ok. 2010 r.).
dyskoteką. Pijani jej użytkownicy czynili ze
świętym przybytkiem, co im się tylko podobało. Strącono wieżę, zburzono otaczający go
murek, obniżono fasadę, zniszczono ołtarze
i całe wyposażenie. Dodano nowy strop. Gdy
przed dziesięciu laty oglądałem byłą świątynię, z trudem mogłem dopatrzyć się   w niej
pierwotnego przeznaczenia. Przed kościołem
ustawiono pomnik Lenina. Ponieważ jednak
projektant pomylił się i wódz wyciągniętą
ręką wskazywał na kościół, musiano tę rękę
przestawić. Na niewiele się to zdało. Wkrótce
pomnik ten usunięto.
Medeniczanie zawzięli się – kościół będzie
taki, jaki był kiedyś. Przynajmniej z zewnątrz,
bo ołtarzy nie da się odtworzyć, tym bardziej
że nie zachowała się ich dokumentacja fak3. Kościół w Medenicach bez dachu.
tograficzna. Jest tylko obraz przedstawiający
Stan w 1992 r. Fot. Marian Orliński.
kościół namalowany kiedyś przez jednego
z parafian. Trudno w to uwierzyć, że jeszcze przed 60 laty świątynia ta funkcjonowała normalnie.
Oprócz samych medeniczan i ich rodzin zamieszkałych w Polsce   odbudowę kościoła hojnie
wspomagali też… Niemcy. Dlaczego? Proboszcz twierdzi, że z podziwu nad uporem i determinacją tutejszych ludzi dążących do odzyskania świątyni   mimo niezwykle trudnych warunków,
w jakich  żyją.
W latach 90. XX wieku posługę kapłańską w Medenicach sprawowali dwaj księża zmartwychwstańcy – ks. Andrzej Jagiełka, obsługujący też kościoły w Starym Rozdole i Zboiskach pod Lwowem, oraz ks. Marek Strzyżyński, dojeżdżający też do Mikołajowa nad Dniestrem. Księża nie znali
jeszcze języka ukraińskiego, toteż ks. Markowi zdarzały się zabawne lapsusy w wymawianiu nazwisk parafian.  Księża długo nie mieli plebanii. Mieszkali w barakach bez żadnych wygód. Musieli
się znać na murarstwie, tynkarstwie, ślusarstwie, na załatwianiu wielu spraw urzędowych, a dopiero później mogli zająć się posługą kapłańską.
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W 1994 roku w niedzielnej Mszy Św. w kościele bez dachu – zdjęto już bowiem strop
wymurowany przez dom kultury – uczestniczyło  70 osób. Ks. Marek Strzyżyński zapowiedział wówczas, że najbliższy odpust będzie
ostatnim pod gołym niebem. Zakończenie
budowy miało nastąpić za rok. Dziś medenicki kościół jest już odbudowany i pokryty
wewnątrz nowymi freskami. Ks. Andrzej Jagiełka, przed swoim odejściem do parafii przy
nowo wznoszonym kościele w Zboiskach we
Lwowie, zdążył jeszcze zgromadzić przed kościołem swoiste lapidarium, powstałe z rzeźb
i ich fragmentów z ocalałych pomników kościelnych i cmentarnych w Starym Rozdole
4. Kościół w Medenicach. Stan obecny.
i Drohowyżu.
Fot. Marian Orliński.
Księża chcą żyć w pokoju i braterstwie, zarówno z cerkwią greckokatolicką, jak i prawosławną. W sprawach wiary są jednak bezkompromisowi. Gdy podburzeni przez kogoś wyznawcy prawosławni pobili księdza greckokatolickiego i wrzucili do rowu stojący przy jego cerkwi krzyż, ks. Andrzej przywdział białą komżę  i na czele procesji
wyruszył  do miejsca, gdzie leżał sprofanowany symbol wiary, pomimo ostrzeżeń, że może być poturbowany.
– Jak mnie zabiją, to za krzyż – powiedział.  Wojna   we wsi wisiała w powietrzu. Na wszelki wypadek niektórzy  uczestnicy procesji nieśli motyki i szpadle. Opanowanie księdza zrobiło jednak swoje.
Prawosławni stali w milczeniu przed swoją cerkwią i nie reagowali. Krzyż podniesiono i wkopano  
ponownie, przy modłach, przed cerkwią unicką. Jej wierni wyrazili swą wdzięczność „łacinnikom”
za solidarność z nimi. Na tym sprawę, przynajmniej na razie, zakończono” .
W 2016 r. w kościele medenickim pw. Trójcy Przenajświętszej poświęconym po odbudowie w 1997 r.,
należącym do dekanatu stryjskiego, którego proboszczem jest ks. Pędzimąż, są w niedziele odprawiane nabożeństwa o godz. 10 (pl) i 12 (ua). Działa założone w 2009 r. „Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo we wsi Medenice”, którego Prezesem jest Stefania Kuc. Zarząd Główny TMLiKPW
z Wrocławia w 2003 r. powierzył Kieleckiemu Oddziałowi opiekę nad odtworzoną w 1988 r. parafięąrzymskokatolicką w Medenicach. Z tego zadania kielczanie starają się jak najlepiej wywiązywać,
za co nasze SPZD pragnie im gorąco podziękować. Także za ostatnio przekazane fotografie z których
dwie obok wykorzystujemy. (Red.)
Współczesna bibliografia Medenic
Po 1989 r. pojawiła się bardzo obszerna literatura o Medenicach w jęz. ukraińskim. Ciekawe i cenne informacje lub odkrycia mieszają  się tam niestety z przypadkowymi lub świadomymi fałszami
i półprawdami. Literatura w jęz. polskim jest bardzo uboga.
Najważniejszym źródłem informacji o historii Medenic pozostaje do dziś Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Filip SULIMIERSKI, Bronisław CHLEBOWSKI,
Władysław WALEWSKI, Warszawa 1880–1902. (Tom VI, ss.225–228). Reprint: Warszawa 1986–
1987, WAF. Jest tam m. in. bardzo dokładny opis skromnego dworu Mniszchów z 1686 r.
1. Medenice [Ofiary NKWD], s. 35 , w: Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie
wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939–1941, Polski
Okręg. Komitet Pomocy, 1942 s. 41. Reprint Wierni BiPD, 1989.
2. Medenice, Roman LORENZ, Biul. SPZD nr 5 (1993) s. 22.
3. Msza w kościele bez dachu, Zbigniew HAUSER, Gazeta Kresowa 1993 (?).
4. Medenice. Polegli w szeregach LWP w latach 1943–45, s. 47, w: Księga pamięci Ziemi Drohobyckiej
1939 – 1945, Roman LORENZ, Jerzy PILECKI, Legnica 1995, SPZD, 66 s., indeks nazwisk.
Medeniczanie są też zapisani w innych rozdziałach Księgi. Podobne wykazy, obejmujące wielu
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medeniczan,  można znaleźć w Biul. SPZD nr 2 (2008) s.12 i nr 12–13 (2013) ss. 56–57. Nie ma
natomiast medeniczan w wykazie Polaków poległych w szeregach Armii Czerwonej (Ziem. Drohob.
nr 17–18 (2004) ss. 108–111).
5. Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Medenicach, Ewa HERNICZEK, Jan K. OSTROWSKI,
ss.125–136, w: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Tom 6, praca
zbior. pod red. Jana K. OSTROWSKIEGO, Kraków 1998, Międzynarodowe Centrum Kultury, 249
s., 236 ilustr. (poza tekstem), bogata literatura i indeksy.
6. Medenice:  Franciszek IWANICKI, druk nr 62; …, ss. 92–99, w: Tobie Drohobyczu… Warszawa
1999, SPZD; Ziemia Drohobycka – MEDENICE, Wierni BiPD [nr] 10 (1996) ss. 50–56; …Biul. SPZD
nr 6 (2010), ss. 21–25.
7. Medenice [etymologia] s. 166, w: Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Władysław MAKARSKI, Lublin 1999, Tow. Nauk. KUL, 429 s.
8. Medenice, (MT), Cracovia Leopolis, nr 1 (1999) ss. 29, 31.
9. [Wzmianki o konstrukcji dworu w Medenicach], w: Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej od połowy XIV w. do początków XVIII, Michał PROKSA, Przemyśl 2001, Arch. Państw.
w Przemyślu, 468 s.
10. Wspominali Medenice, Elżbieta LIPIŃSKA, Głos Szczeciński 3.10.2005.
11. Wrogi mundur [Wspomnienia J. Garbicza] ss. 94–104, w: Schulz pod kluczem, Wiesław BUDZYŃSKI, Warszawa 2001, Bertelsmann Media, 335 s; wyd. II, ss. 110–115, Warszawa 2013, Świat
Książki, 412 s.
12. Medenice  [Historia i groby] ss. 139–149, ilustr. 96–100, w: Podróże po cmentarzach Ukrainy
dawnej Małopolski Wschodniej, Tom VI, województwo lwowskie (cześć wschodnia), Zbigniew HAUSER, Kraków 2007, Księg. Akadem., 343 s.
13. Niezapomniane spotkanie w Medenicach, Czesława MIKOŚ, Ziem. Drohob., nr 19–20 (2007),
ss. 111–114.
14 Medenice, ss.210–213, w: Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część Zachodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej. Część V. Grzegorz RĄKOWSKI, Pruszków 2013, Of.
Wyd. „Rewasz” 568 s.
15. Białe soboty w parafii Medenice, Marian WINIARSKI, Semp. Fid. nr 4 (2013), ss. 32–35. Przedruk skr.: Biul. SPZD nr 15 (2014), ss.88–89.
16. Historyczne zaręczyny w Medenicach ?, Jerzy M. PILECKI, Biul. SPZD nr 18 (2016), s.17.
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oło Członków Korespondentów Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej
działające od 1991 roku zrzesza tych Krajanów,
którzy z jakichś powodów   nie mogą uczestniczyć w działalności Kół Terenowych w Krośnie,
Legnicy, Nowym Miasteczku, Wałbrzychu, Warszawie i Wrocławiu. Liczba deklaracji członkowskich przekroczyła już 423 numerów. Członkowie
Korespondenci otrzymują bezpłatnie Biuletyn
SPZD oraz inne materiały Stowarzyszenia, mają
te same prawa co członkowie kół terenowych
i biorą czynny udział w życiu naszej organizacji
za pośrednictwem przewodniczącego, członka
Zarządu Głównego Władysława Olszewskiego,
59-700 Bolesławiec, ul. Obrońców Westerplatte
16, tel. 75-642-3923 lub 661-163-370.

G89

Zarząd Główny SPZD   zaprasza również serdecznie do wstępowania do Kół Terenowych
Stowarzyszenia. Telefony kontaktowe: Krosno
– 668-404-167, Legnica – 768-553-558, Nowe
Miasteczko – 696-097-326, Wałbrzych – 74841-2698, Wrocław – 71-728-0686, Warszawa
– 22-671-2442.
Składka roczna Członka SPZD wynosi 35 zł
dla emerytów, 50 zł dla pracujących, 20 euro
(lub równowartość w innej walucie) dla mieszkających za granicą (p. 4 uchwały ZG SPZD
z 19.09.2009 r.).
Członkowie Korespondenci zamieszkali na
Ukrainie są zwolnieni ze składek członkowskich (Uchwała ZG SPZD z 13.06.2015 r.).
ZG SPZD
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Maczkowce i Maczki na Kresach

bok nazwy miasta Maczków (1945–1948) na terenach polskiej strefy okupacyjnej w Niemczech (opis w Biuletynie SPZD nr 15 (2014) „Haren – Lwów – Maczków – Haren”) nadanej
4.06.1945 r. przez gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego istniały ponad 20 lat wcześniej w woj.
wołyńskim osady wojskowe o nazwach także nawiązujących do żołnierzy gen. bryg. Stanisława
Maczka: Maczkowce i Maczki Wołyńskie.
Historia osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich w okresie II Rzeczypospolitej
zamknięta jest dwiema datami: 17 grudnia 1920 r., kiedy Sejm jednomyślnie przyjął ustawę
o nadaniu ziemi żołnierzom, i 10 lutego 1940 r., tragicznym dniem wywózki osadników i ich
rodzin   na Syberię. Były to głównie ziemie leżące w powiatach województwa wołyńskiego:
włodzimierskim, kowelskim, łuckim, rówieńskim, dubieńskim, warneńskim, krzemienieckim
i ostrogskim.
Ustawa o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego zapowiadała bezpłatne nadania gruntu,
szczególnie zasłużonym żołnierzom, ochotnikom, którzy odbyli służbę frontową oraz inwalidom
(art. 2). Pozostali inwalidzi i żołnierze mogli otrzymać ziemię odpłatnie (art. 3). Powierzchnia
nadanej jednemu żołnierzowi działki nie mogła przekraczać 45 ha (art. 5). Na cel osadnictwa
wojskowego przekazano sprzęty pochodzące z demobilu wojskowego i materiały budowlane,
przeznaczono też pewną kwotę pieniędzy na kredyty dla żołnierzy (art. 8). Osadnicy mieli rozpocząć spłatę należności za ziemię po 5 latach od rozpoczęcia użytkowania, (od 30 do 100 kg
żyta za hektar rocznie), wnoszonej w gotówce na rzecz Państwa (art. 7). W Ministerstwie Spraw
Wojskowych osadnictwem zajmowała się Ekspozytura do Spraw Demobilizacji, wewnątrz której,
rozkazem nr 2 z 17 stycznia 1921 r., utworzono Sekcję Osad Żołnierskich. Na czele Ekspozytury
stał były legionista gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, zaś szefem Sekcji Osad Żołnierskich
został mjr Tadeusz Lechicki.
Jednym z głównych terenów objętych akcją osadniczą było województwo wołyńskie, obejmujące powierzchnię 35 754 km2, zamieszkiwane przez 2 085 600 osób (według spisu z 1931 r.).
Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił tu 58 osób na  km2. W 1921 r. otrzymało tam ziemię 1605
indywidualnych osadników oraz 1055 żołnierzy zorganizowanych w grupy, podczas gdy dla całego osadnictwa na Kresach Wschodnich liczby te wynosiły odpowiednio: 3640 i 1396. W 1922
r. planowano osadzenie na Wołyniu kolejnych 2590 osadników wojskowych, jednak planów tych
nie zrealizowano.
Od początku akcji osadniczej do końca 1923 r. przekazano 133146 ha ziemi dla 7345 osadników wojskowych wobec 99513  ubiegających się o przydział. W następnych latach nadziały były
nieznaczne, tylko w ramach istniejącego zapasu ziemi. Nastąpiło również – na podstawie ustawy
z marca 1932 r. – przekwalifikowanie pewnej liczby osadników cywilnych, posiadających ziemię
z płatnej parcelacji na wojskowych, uprawnionych do nadziałów bezpłatnych. Według oficjalnych
danych Związku Osadników na dzień 1 listopada 1933 r. osadników wojskowych było 8988 i należy przypuszczać, że w ciągu następnych lat liczba ta uległa tylko minimalnym zmianom.
Maczkowce (Mączkowce), gromada, gmina Połanka (Połonka), parafia Ławrów, pow. Łuck,
utworzona w 1929, licząca 31 gospodarstw osadników wojskowych – 245 mieszkańców na gruntach byłego folwarku Jeziorany Bielajowskie będącego własnością Anatola Bielajewa, generała
carskiego, i części  folwarku Radomyśl byłej własności Danieli Szymko – łącznie 484 ha ziemi
ornej. Do osady należało osiedle Korczunek położone na skraju lasu Radomyskiego na południe
za kolonią Polską (Jezioranami Polskimi). Wg spisu powszechnego z 1921 r. w Jezioranach Uroczysku (Jezierany Uroczysko) mieszkało 107 osób, w tym 79 Polaków oraz 28 Rosjan i Rusinów.
W 1922 r.  majątek został rozparcelowany, a ziemię rząd polski przekazał bezpłatnie w wieczne
użytkowanie byłym żołnierzom Wojska Polskiego w dowód uznania za udział w wojnie 1920 r.
Na 362 ha ziemi ornej utworzono 23 gospodarstwa rolne po 16 ha,  w tym jedno 20 ha i jedno
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6 ha przeznaczone jako tzw. gospodarstwo szkolne. Na Korczunku wydzielono 120 ha lasu oraz
utworzono pięć gospodarstw, w tym jedno 40 ha, pozostałe po 20 ha.
W 1924 r. przyjęto dla powstałej osady nazwę  Maczkowce z inicjatywy dawnych żołnierzy Batalionu Szturmowego dowodzonego przez gen. bryg. Stanisława Maczka w kampanii 1920 r. Do siedziby gminy w Połonce było 15 km, do stolicy powiatu Łucka 25 km, do stacji kolejowej Nieświcz
na północy przy trasie Łuck – Lwów 5 km, a do Dębowej Karczmy na zachodzie ok. 3 km. Osada
od wschodu graniczyła z kolonią czeską Styczaj (Jezioranami Czeskimi), od południa z Jezioranami Polskimi, od zachodu Jezioranami Szlacheckimi, a od północy z kolonią Poznanka. Wszystkie
te trzy miejscowości zamieszkałe były przez ludność polską.
Początki osady w latach 1922–1926 były bardzo trudne. Nowi mieszkańcy otrzymali po demobilizacji jedynie po parze koni z wozem, a do czasu wybudowania ziemianki lub prowizorycznego domu na własnej działce  korzystali z budynków dworskich. Dzięki swej pracowitości już
od 1927 r. stali się średnio zamożnymi gospodarzami. W 1928 r. rozebrano baraki mieszkalne
w byłym majątku ziemskim, a jeden z nich przebudowano na Dom Ludowy z salą widowiskową
na 200 osób, urządzono sklep spożywczo-przemysłowy i zlewnię mleka.
W 1929 r. utworzono gromadę liczącą 31 gospodarstw osadników wojskowych – 245 mieszkańców. W latach 1930–1934 podjęto budowę szkoły publicznej przewidzianej do rozbudowy
w 1940 r. Wybuch wojny i okupacja sowiecka pokrzyżowały te plany. 10.02.1940 r. mieszkańcy wsi
Maczkowce i osady Korczunek zostali deportowani w głąb ZSRR: do rejonu Archangielska i dalej
za koło polarne (Workuta - Komi). W kwietniu 1940 r. na pozostawione gospodarstwa osadników
wojskowych władze sowieckie osiedliły rodziny ukraińskie i 2 polskie wysiedlone z pasa granicznego nad Bugiem (zamordowane w 1943 r.). Po zakończeniu wojny w latach 1946–1947 wszystkie budynki zasiedlone wcześniej przez osadników wojskowych, szkoła i Dom Ludowy zostały
rozebrane, sady wycięte, tak że po osadzie nie pozostał żaden ślad. Z mapy wykreślono nazwy
Maczkowce, tak jak i pozostałych polskich wsi. Ze 146 mieszkańców wg stanu na 1.09.1939 r. zesłanych na Sybir 10.02.1940 r. zostało 123 osoby. Z tej grupy zmarło 12 osób, w siłach zbrojnych
na Zachodzie służyły 32 osoby (2 Korpus gen. Andersa 26 osób, Dywizja Pancerna gen. Maczka
3 osoby, służba pomocnicza 3 osoby), w siłach zbrojnych na Wschodzie (1 i 2 Armia WP) 9 osób,
los 8 osób spośród zesłanych nie jest znany.
Maczki Wołyńskie, gromada Maczki Wołyńskie, gmina Połonka, parafia Złoczówka, pow. Łuck,
utworzona w 1929 r. powstała z 11 gospodarstw osadników wojskowych i z 7 gospodarstw  utworzonych na mocy ustawy o reformie rolnej na gruntach  folwarku Radomyśl własności Danieli
Szymko – 215 ha ziemi ornej i 117 mieszkańców. Każda rodzina miała parcelę od 10 do 16 ha
i nowo wybudowane budynki mieszkalne i gospodarcze wzdłuż drogi. Uprawiano pszenicę, buraki, ziemniaki i żyto. Na miejscu był sklep, natomiast szkoła we wsi Bilcze. Losy osady i mieszkańców Maczków Wołyńskich były podobne jak Maczkowców.
W 1996 r. w Warszawie powstało Stowarzyszenie Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów
Wschodnich liczące około 480 członków rozproszonych po całym świecie, których celem jest
m.in. kultywowanie tradycji historycznych i patriotycznych wywodzących się z Kresów Wschodnich (www.osadnicy.org). Stowarzyszenie publikuje kwartalnik „Kresowe Stanice”. Na terenie
pow. drohobyckiego osadnictwo wojskowe nie jest znane.
Literatura:
1. Osadnictwo wojskowe na Wołyniu w latach 1921–1939 w świetle dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego, L. GŁOWACKA, A. Cz. ŻAK, Biul. Wojsk. Służ. Arch. nr 28 (2006).
2. Kresowe osadnictwo wojskowe 1920–1945, J. STOBNIA – SMOGORZEWSKA, Warszawa 2003
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego, DzU Rzeczypospolitej Polskiej, 1921, nr 4, poz. 18.
4. Powstanie, rozwój i zagłada osady Maczkowce 1922–1946 (cz.1), H.  KOMAŃSKI, Kresowe Stanice nr 3/2006, ss. 33–48;  (cz. 2), Z. REPA z d. Stepak, Kresowe Stanice nr 4/2006.
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Bruno Schulz (1892–1942)

G45

Nieznany (?) szkic o Lilienie
Od Redakcji: Efraim Moses Lilien urodził się w Drohobyczu 23.05.1874 i zmarł w wieku 50. lat
17.07.1925 r. w Brunszwiku. Jego ojciec miał w Drohobyczu warsztat tokarski w ubogim domku przy
ulicy Żupnej. Efraim krótko uczył się w drohobyckim gimnazjum, następnie we Lwowie, Krakowie
i Wiedniu, pełne studia malarskie odbył w Monachium od 1895 r,. gdzie zamieszkał na stałe od 1920 r.
Zdobył sławę jako grafik i ilustrator m.in. książek Stefana Zweiga, Jana Kasprowicza oraz luksusowego wydania Biblii (w latach 1908–1912 ukazały się 3 tomy planowanego na 10 tomów wydania „Die
Bücher der Bibel”). Miał wiele wystaw m.in. w Lipsku, Wiedniu, Berlinie, Nowym Jorku, Warszawie,
Krakowie i Lwowie. Często wracał do stron rodzinnych. Do Maksymiliana Goldsteina pisał „ Jako artysta chcę uzyskać miłość mego miasta ojczystego. Jeśli mi się to uda, będę czuł się szczęśliwy”.
Rozprawka Schulza o Lilienie ukazała się w częściach w czasopiśmie „Przegląd Podkarpacia” wydawanym w Drohobyczu przez H. Springera, od nr 71 (31.10.1937) do nr 81–82 (1938). Nie jest zarejestrowana w bibliografii przedmiotowej Liliena przy jego biogramie w „Słowniku artystów polskich
i w Polsce działających” (Tom 5 ss. 96–97 (1993). Nie ma jej także w bibliografiach podmiotowych
Schulza, które główną uwagę poświęcają jego twórczości literackiej i epistolograficznej oraz grafice.
Szkic Schulza przynosi oryginalne spojrzenie na twórczość artysty wymienianego w „Drohobyckim
zagłębiu malarskim” zaraz po braciach Gottliebach.

M

iałem wówczas niespełna lat 14, gdy starszy mój brat przyniósł pewnego dnia „Lieder des
Ghetto” książkę ilustrowaną przez Liliena i dał mi ją ze słowami: oglądaj to sobie, pożyczyłem
dla ciebie, ale dziś wieczorem muszę ją zwrócić.
Wziąłem ją obojętnie do ręki, ale gdy otworzyłem  z wierzbą płaczącą i harfą, stanąłem olśniony. Po uroczystej ciszy, która się we mnie naraz zrobiła poznałem, że stanąłem u wrót wielkiego
i decydującego przeżycia i z rodzajem radosnego przestrachu obracałem karty tej księgi udurzony
i szczęśliwy, posuwając się od zachwytu do zachwytu. Cały ten dzień spędziłem nad książką Liliena,
oczarowany, nie mogąc się od niej oderwać, pełen wewnątrz lśniących patetycznych czarno białych
akordów wstających z jaskrawej ciszy tych kart i ornamentów.
Dokonał się wówczas we mnie rodzaj przełomu wewnętrznego. Lilien zapłodnił potężnie mój
świat wewnętrzny, co się objawiło, wczesną, młodzieńczą nieudolną twórczością. Od tego czasu
wiele fluktuacyj wewnętrznych przeszło nad tym wrażeniem przeżyłem głębsze i intensywniejsze
zachwyty, ale do dziś dnia, ile razy natknę się na rysunek Liliena, nie mogę się oprzeć wzruszeniu,
jakiejś fali tkliwości, czuję jakby delikatny zapach fiołków. Lilien to była pierwsza wiosna mojej
wrażliwości, mój ślub mistyczny ze sztuką i zdaje się, że tak odczuwało wielu z tej generacji. Dla tej
generacji stał się Lilien symbolem młodości, jej tęsknot i wzlotów, jej wszystkich kwitnących, dusznych, dręczących niepokojów.
Mało jest artystów współczesnych, którzy by doszli do takiej popularności u szerokich mas swego
społeczeństwa, którzy by tak dosłownie zaszli pod strzechę jak Efr. Mojżesz Lilien. Trzeba zważyć,
że masa ta była przez stulecie bez żadnej sztuki, że był to pierwszy brzask sztuk plastycznych, jaki
doszedł do niej w wielkiej nocy dziejowej. Szczyty społeczeństwa żydowskiego były zasymilowane
częściowo lub zupełnie, należały do kultury europejskiej, masy drobnomieszczaństwa i nędzarskiej
inteligencji żydowskiej karmiły się wielką poezją starohebrajską, spaczoną w swym oddziaływaniu
przez spaczony, scholastyczny pietyzm rabinistyczny, który z tej skarbnicy żywej poezji zrobił przedmiot ciasnego, formułkowego kultu, a kto odszedł od tej skażonej krynicy, napotykał na tandetną
ludową literaturę, na anonimową literaturę romansów i powiastek, najczęściej przeróbek ludowych
literatury wszechświatowej. Oderwane i odgrodzone od kultury europejskiej masy żydowskie nie
znały sztuki umiejętnej. Instynkt artystyczny, zdolności plastyczne zapadły w głąb duszy ludowej, tliły się tam nikłym płomieniem, wybuchającym tu i ówdzie w dziełach rękodzieła ludowego,
w ślicznych pracach mosiężników żydowskich, nieuczonych iluminatorów Hagady, w arcydziełach
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rzeźby ornamentalnej, na kamieniach grobowych. W pracach tych
rzeźbiarzy cmentarnych tliła się poprzez generacje artystów tradycja sięgająca pierwszych wieków średniowiecza. Na starym cmentarzu w Drohobyczu a zapewne i w innych miastach niszczeją na
deszczu i mrozach grobowce jeszcze z połowy 19.wieku, rzeźbione
w miękkim piaskowcu, w którym żyje najlepsza tradycja romańskich rzeźbiarzy. Te kamienie godne katedr z 12.wieku okazują najszlachetniejsze uczucie dekoracyjnej powierzchni płaskorzeźbionej.
Niestety jest to ostatnia odrośl w wygasającej tradycji. Nieco późniejsze kamienie okazują już bezduszne, nieudolne, zwyrodniałe
formy, stara sztuka ustępuje miejsca fabrycznej tandecie.
Lilien nawiązuje poniekąd do tej sztuki ludowej, nawiązuje do niej
co prawda raczej tematycznie i powierzchownie, niż docierając do
jej ducha, czerpie z niej pewne akcesoria i motywy recypuje je, ażeby
je przetworzyć na sztukę europejską. Lilien reprezentuje jako artysta
przejście od religijnego, mitycznego, mesjanistycznego nacjonalizmu żydowskiego do nacjonalizmu
nowoczesnego i realistycznego. Nacjonalizm polityczny nie odrzucił sił mistycznych i głębokich,
tych rezerw podziemnych, które uczyniły go ruchem ludowym, erupcję głębokich instynktów ludowych, starał się je ocalić i przenieść do nowej koncepcji do swej nowej zeuropeizowanej ideologii.
Ten proces historyczny musiał się rozegrać i na terenie sztuki. Programy polityczne są tylko zracjonalizowaną powierzchnią, eksponentem wewnętrznym głębokich przemian dokonywujących się
w głębi świadomości zbiorowej. Te przemiany nie dokonują się w kategoriach samej myśli politycznej, ale fermentują w głębiach mitycznych, tam gdzie rodzą się tęsknoty, zachwyty, ideały i formy
wyobraźni zbiorowej. W tych samych głębiach operuje sztuka. Stąd płynie jej ogromna rola. Wobec
gotowego rezultatu, wobec skrystalizowanego dzieła sztuki nie zdajemy sobie sprawy, że ten ograniczony i na drobnej przestrzeni zamknięty twór, zawiera w sobie w niesłychanej kondensacji rezultat
ciężkich i daleko idących decyzji, rozstrzygnięć, wahań i przełomów, dokonywujących się w głębi
świadomości społecznej. Rozstrzygnięć tych dokonuje artysta nie za siebie tylko, ale w imieniu zbiorości, siłami i środkami tej zbiorowości. W sztuce nie ma subjektywizmu, artysta operuje zawsze
w medium objektywnym, dokonuje przesunięć w gotowych masach treści i napięć kulturalnych im
bardziej jest subjektywny i tylko sobie wierny, tym bardziej jest reprezentacyjny.
Dla Liliena sprawa zreaktywowania mitu żydowskiego, ożywienia go i zbliżenia współczesnemu
zeuropeizowanemu pokoleniu przedstawia się jako kwestia wyrażenia własnej treści, tych złoży
drzemiących w głębi plemiennej świadomości w formach narodowej europejskiej sztuki. Trzeba
zgodnie z prawdą stwierdzić, że rynsztunek tej formy zdobył on pierwiej niż zastosował go do własnej z głębi płynącej treści. W latach studiów monachijskich uległ on prądowi ilustratorsko – graficznemu, który ożywiając stare tradycje zdobnictwa graficznego, płynie wówczas szerokim prądem
przez Niemcy. O tyle należy Lilien o wiele bardziej do sztuki niemieckiej, aniżeli do polskiej, która ulegając więcej wpływom sztuki francuskiej, nie hołdowała temu prądowi. Popularność Liliena
wśród społeczeństwa żydowskiego, brak perspektywy i materjału porównawczego doprowadził do
pewnego rodzaju naiwnego przeceniania tego artysty i do przypisywania mu zasług, których nie
posiada. Jest to krzywdzeniem artysty, jeżeli się go ceni za zalety, których nie posiada, a przeocza się
te, które mu słusznie przypisać można. Nie przeciwstawiłbym się tym naiwnym opiniom, gdyby nie
były tak rozpowszechnione. Otóż należy stwierdzić, że Lilien nie jest wynalazcą tak zwanej techniki
czarno – białej to jest graficznej techniki, operującej kontrastami czarno-białych płaszczyzn, nie
jest także najwybitniejszym jej przedstawicielem. Technika ta stara jak świat i wywodząca się z średniowiecznego drzeworytu. W 15. i 16. wieku ta gałąź sztuki w krajach germańskich, a zwłaszcza
w Niemczech wydała wspaniały i bogaty plon arcydzieł nie przewyższonych. Wystarczy wymienić
Dürera, Holbeina, Altdörfera, Aldegrevewa i innych. W 17. i 18. wieku kwitł drzeworyt bardziej malarski i bogaty w środkach czyniący z dzieła graficznego już nie uzupełnienie tekstu, ale samodzielne
dzieło sztuki. W 19. wieku fotograficzne i mechaniczne metody drukarskie na spółkę z innymi czynnikami głębszej kulturalno-psychologicznej natury podkopały sam korzeń poczucia graficznego.
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Grafika zeszła na bezdroża, stała się wulgarna
i tandetna, przestała być sztuką. Z tego upadku
starały się ją poddźwignąć usiłowania angielskich prerafaelitów nawiązujących do starszego gotyckiego drzeworytu do starych druków
i starego zdobnictwa książkowego. Artyści, jak
Ruskin, Morris, Crane i inni zaczęli wydawać
książki z intencją stworzenia integralnego dzieła sztuki, w którym artystycznie drukowane
książki miały harmonizować z ilustracją o tym
samym co tekst charakterze graficznym, za tym
czarno – białą. Ruch ten przeniósł się wkrótce
do krajów niemieckich.
Przeceniano go w swoim czasie, był to w gruncie rzeczy epigonizm i nie wydał żadnej oryginalnej twórczej indywidualności artystycznej na
większą miarę. Ruch ten jednak doprowadził do
uświadomienia sobie zasad i istoty grafiki, oczyścił ją z zachwaszczenia, jakiemu uległa w drugiej połowie 19. wieku, na nowo zrozumiano
piękność, którą tylko żywa ręka ludzka może
wycisnąć na dziele, wrócono do technik orygiTarg na rynku w Drohobyczu (akwaforta
nalnych, zaczyna się nowy rozwój pięknej książczęsto wykorzystywana na widokówkach).
ki zdeprawowanej, mieszczańskim, tandetnym
smakiem epoki Gründerskiej. Od tej chwili wszystkie wydawnictwa albumowe z goldschnittem
i straszliwą ornamentyką tych czasów stały się na zawsze niemożliwe. Lilien należy do tej wielkiej
falangi grafików – pionierów nowego ruchu. Trzeba jednak przyznać, że od razu znajduje pewien
własny odrębny wyraz.   Cechuje go silne poczucie rytmu linijnego, któremu podporządkowuje
wszystkie inne możliwości wyrazu. Każdy niemal jego rysunek jest zorganizowany na zasadzie jakiegoś rytmu, który go na wskróś przenika, i który przebiega nie zatrzymany jak triumfalna fanfara,
zagarniając swą i jednocząc falą wszystkie szczegóły rysunku. Ten rytm, ta melodia wewnętrzna
przenosi nas od razu w odświętną i uroczystą sferę, w dymensję czystej i podniosłej poezji. Tą poezją niezbyt głęboką ale bardzo sugestywną, porywającą umiejącą nas oczarować, przenieść w świat
czarno-białej baśni, gdzie białe smukłe linie podnoszą się jak zwycięska kantylena na lśniącym karbunkule nocy. Była to poezja mocna i upajająca, hypnotyzująca uroczystym gestem czy solennym
zaklinającym tańcem smukłych postaci zrobionych jakby z białego milczenia podłożonego szumiącym akompanjamentem czarnych jak noc akordów. Z konfliktów czerni i białości z ich starcia na
ostrej i napiętej granicy melodyjnej linii wydobył Lilien jakgdyby krystaliczną muzykę sfer. Tej melodii poświęca wszystkie inne i w tym leży jego geniusz, że nie ulega żadnym pokusom idącym od
realizmu i żadnym smaczkom ubocznym, że podporządkowuje jej wszystkie szczegóły.
Nie zawsze umiał się Lilien utrzymać na tej zwycięskiej linii prawdziwego artyzmu. Zdaniem
moim zachował ją tylko w niewielu pracach pierwszej swej dojrzałości artystycznej przede wszystkiem w księdze „Juda”. Jest to zbiór ballad biblijnych napisanych przez niemieckiego poetę junkra
barona Börries von Münchhausen zaprzyjaźnionego serdecznie z żydowskim malarzem, (jakie to
dalekie czasy, gdy było to możliwe!). Każda stronica tej książki stanowi całość skomponowaną przez
Liliena. Kolumna tekstu ujęta jest w obramowania, po których silnym zdecydowanym rytmem
przegina się symboliczna ornamentyka roślinna. Prawie każdej stronicy tekstu towarzyszy całostronicowy rysunek utrzymany w tym samym charakterze rytmicznym. Oko przebiegając od stronicy
do stronicy trzymane jest wciąż na uwięzi jednego i tego samego rytmu, emanującego z każdego
rysunku i każdej winiety. Pierwszy to raz może stworzono książkę tak całkowitą, tak zestrojoną
surowo, nieugięcie i kontrapunktowo w integralną całość. Szeroki i wielki patos przebiega te karty surowe w swej prostocie i mądrej abnegacji. W tym dziele jest Lilien naprawdę wielki. Książka
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ta była zarazem pierwszą próbą zagłębienia się w świat przeszłości plemiennej, próbą odzyskania
mitycznej ojczyzny. Od czasu Liliena zmieniły się gruntownie nasze poglądy na sztukę. W nowym
kierunku przeszły jak lawina przez jej obszary, niszcząc i druzgocąc, co było efemerydą, co nie mogło się wykazać szczerym uczuciem artyzmu. Sąd naszych czasów nad Lilienem jest bardzo surowy.
Zarzucają mu pozaartystyczne środki działania, literackość, tanią i banalną symbolikę. Zdaniem
moim ta krytyka winna zatrzymać się przed księgą „Juda”. Tu znalazła wyraz prawdziwa tęsknota
artysty do duchowej ojczyzny, tu znalazł on adekwat dla mitu, który się snuł w głębi duszy. Można
się sprzeczać co do wartości tej inkarnacji, być może, że ucieleśnił go dla grupy ludzi ustosunkowanej do sprawy trochę estetyzująco i po inteligencku, może był to mit dla grupy, którą nie stać było
na mit bardziej twórczy i aktywny. Ale to już jest klątwa historii, która nad tą twórczością zaciążyła.
U samego Liliena wczesna wiosna tego mitu przeżyła się i zgasła. Być może, że w zetknięciu się
z rzeczywistością żywego syjonizmu w Palestynie nie mógł się ostać ten twór zrodzony z golusowej
tęsknoty. Lilien po poznaniu Palestyny przestaje być wizjonerem utraconej ojczyzny, zarzuca nawet
technikę czarnobiałą jako nieaktualną w jego realistycznym nastawieniu i chwyta za rylec akwaforcisty, ażeby w niezliczonych grafikach opisać krajobraz, ludzi i budowle kraju widzianego trzeźwem
i bystrem ale też wielkim i poetycznym spojrzeniem pojednanego z rzeczywistością artysty. Gdy
potem raz jeszcze jako ilustrator starego Testamentu powraca do dawnej techniki, pragnie zreaktywować mit swej młodości jest to już tylko naśladownictwo bez sił i ducha. Lilien dojrzał w międzyczasie jako technik, rysunek jego wysubtelnił, znajomość archeologii wzbogaciła się, ale te wszystkie
zalety wychodzą tylko na szkodę dzieła. Gdy ręka jego raz wyszła spod dyktatu wizji, poddaje się już
tylko umiejętności, rutynie, sprytnemu wyrachowaniu, a to nie może jej daleko zaprowadzić. Taka
jest różnica między wczesną młodzieńczą i pełną podniosłej dumy i natchnienia wiosennej poezji
księgą „Juda”, a tym dziełem niemocy twórczej, w którym artysta przeżył śmierć swej wizji. Między
księgą „Juda”, a Biblią leży inna monumentalna książka „Die Lieder des Ghetto”, o której mówiliśmy
na wstępie. Gdy „Juda” wysilona była w stronę dalekiego mitu, pieśni ghetta miały opiewać dolę
proletarjatu żydowskiego, z którego artysta wyszedł, dolę którą znał tak dobrze. Jeszcze dziś stoi
przy ulicy Żupnej walący się domek z maleńkim białym szyldem: Lilien, tokarz. W tym domu urodził się Lilien, spędził dziecięce lata w pracowni tokarskiej swego ojca, żył za pan brat z nędzą, dzielił
dolę biedoty mieszkającej w tej zapadłej dzielnicy.
Przedwcześnie byłoby wysnuć stąd wniosek, że był predestynowany na piewcę biedy żydowskiej.
Lilien przeliczył się ze swymi siłami. Jego dusza znała tylko dumny ton poezji i legendy, była daleką
wewnętrznie od powszedniej przyziemnej doli biedoty, z której wyszedł. Lilien zmuszony był operować symbolem, rekwizytem i akcesoriami. Realizm tematu wyłamał się spod idealizującej, muzykalnej jego linii. Stąd powstało dużo nieco pustej
kaligrafii. Ale mistrzostwo jego techniki święci tu triumfy zwłaszcza
w prześlicznych obramowaniach. Talent jego
dojrzał, wyzbył się pewnej twardości i surowości, która była w „Judzie”
ale równocześnie zbliżył
się w niebezpieczny sposób do wirtuozerii.
Między jednym a drugim monumentalnym
dziełem, jak „Juda” jak
„Pieśni Ghetta” poWiniety tytułowe Biblii.
wstają niezliczone ryInne przykłady twórczości Liliena: IV s. okładki.
sunki samoistne, karty
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pamiątkowe, ekslibrisy, rysunki okolicznościowe. Niemal zawsze powstają one w oparciu o jakąś
okoliczność aktualną, wiążą się z jakąś okazją historyczną lub życiową. Są między nimi karty wielkiej piękności. Lilien narysował przede wszystkiem moc ekslibrisów. Dziś kiedy moda ekslibrisu
szczęśliwie przeżyła się, kiedy wyszedł na jaw cały snobizm pretensjonalność i bezsens tego absurdu
artystycznego żal nam tych pięknych dzieł służących tak marnym celom, ale winić o to Liliena nie
możemy, że nie był wyższy nad swój czas, że poddał się modzie panującej.
Daliśmy zewnętrzny obraz twórczości Liliena próbowaliśmy także zinterpretować ją z punktu widzenia narodowo-społecznego. Nie zdefiniowaliśmy tej twórczości pod względem jej treści specyficznie artystycznej, jej zawartości jako dzieła sztuki. Jest to zawsze najtrudniejsze zadanie, najbardziej uchylające się z pod pojęciowego ujęcia. Treścią tej twórczości jest najogólniej mówiąc pewien
liryzm romantyczny, pewna romantyczna tęsknota jaka w epoce fin de siécle ogarnęła warstwy intelektualne Europy. Rzeczywistość własnego życia, wszystko realne, bliskie i konkretne, współczesnego bytowania wydało się świadomości ówczesnej nagle prozaiczne, bez wielkości i bez duszy,
zatęskniono za tym co najdalsze, najnieosiągalniejsze współczesnej umysłowości przenoszono się
wyobraźnią do epok o gorącym klimacie duchowym, wyczarowano czasy, w których rytm życia
płynął wznioślejszą, wspanialszą i barwniejszą falą, zaklinano wizje przyszłości patetyczniejszej, kolorowszej i bujniejszej niż szara teraźniejszość. Z predylekcją zwracano się do wszystkich przejawów
przerafinowania, do kultur rzekomo starych i znużonych, w których mniemano odnajdywać jakieś
pokrewieństwo z własnym życiowym zblazowaniem.
Łączyło się to z skłonnością do mglistego i niejasnego symbolizmu operującego głębokiemi aluzjami, niedomówieniami, i assocjacjami. Otworzono spusty na wpół podświadomych mrocznych
źródeł duszy, nastrojów, przeczuć i fluktuacji wewnętrznych, odkrywano rzekomo metafizyczne
głębie duszy. Prerafaelitów fascynowała wyrafinowana wydelikacona dworskość, chorobliwa przewrażliwiona i ekstatyczna erotyka eposów średniowiecznych i sztuki wczesnego renesansu, całe to
pogranicze erotyzmu i dreszczów religijnych. Wilde głosił bezkompromisowy kult piękna, jakiś dekadencki hellenizm i pogański immoralizm. Wtórowali mu symboliści i dekadenci francuscy, na
których czoło wysunął się w końcu Maeterlinck. W Niemczech Wagner i Nietsche reprezentują pokrewny, choć jaskrawszy i bardziej patetyczny romantyzm. W malarstwie wtórują im prócz prerafaelitów Moreau i Fernand, Knopf, Münch, Beardsley, Puy de Chavannes, wiedeński Klimt. W Polsce
mamy Wyspiańskiego. Jest to jak gdyby pierwsza nieśmiała próba rewolucji ze strony irracjonalnych głębi duszy, próba opanowania kultury przez siły uczuciowe i religijne, poprzedzająca drugą i poważniejszą taką próbę, jaką reprezentuje powojenny ekspresjonizm niemiecki. Ale gdy ten
ostatni jest głębokim wstrząsem, kataklizmem duchowym pokolenia, które przeszło przez gehennę
wojny światowej, które uczyniło głębokie wglądy w przepaście duszy ludzkiej i w czeluście praw
społecznych, gdy u niego pęd do wyzwolenia udręczonej duszy, do powrotu jej do dobroci, braterstwa, wszechsolidarności, zrzucenia wszelkich hamulców socjalnych i obyczajowych jest żywiołowo
szczere i żarliwe i znajduje swą legitymację w losie tego pokolenia, to irracjonalizm fin-de-siécle
wydaje nam dziś dziwnie estetyzujący, smakoszowski i dyletancki, bez pokrycia wewnętrznego i bez
zapłacenia kosztów tej postawy duchowej.
Lilien należy właśnie jako zjawisko artystyczne do tej innej formacji duchowej, która w oczach
naszych nie cieszy się tym kredytem, jakiego zażywała w czasach swej świetności. Zobaczmy, co
go łączy z tą formacją, a w czem odrywa się od niej i uniezależnia od jej podstaw duchowych. Nie
możemy zaprzeczać, że twórczość Liliena cechuje ten sam elegijny romantyzm, ucieczka od rzeczywistości, szukanie wyzwolenia w dalekich i w gruncie rzeczy obcych mu krajach, która stanowi ton
podstawowy fin de siécle. Już to samo, że przedstawia on zawsze człowieka nagiego, abstrakcyjnego,
konwencjonalny schemat człowieka zamiast z indywidualizowanej konkretnej postaci wskazuje na
to, że sztuka jego nie wynika bezpośrednio z zetknięcia się z współczesnym życiem, że jego artystyczny stosunek do rzeczywistości jest zawiły, pośredni i estetyzujący.
Nie jest to tylko siła osobistości o pewnym formacie, są to zdaniem naszym siły zbiorowości,
z których rezerwuaru czerpie Lilien, którymi się zasila i rośnie. Sztuka fin de siècle wyraziła niemoc
historyczną warstwy z której wyszła, wyraziła bezwyjściowość jej sytuacji i bankructwo, ale także
niechęć znalezienia wyjścia realnego. Była zabawkowa, smakoszowska, sybarycka. Brakło jej twór36
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czej jakiejś i przyszłościowej ideologii, na której skrzydłach mogłaby się wbić ponad swą słabość. Tę
ideologię nie w znaczeniu tylko programu politycznego, ale głębokiej tęsknoty, aspektu o zasięgu
uniwersalnym znalazł Lilien w syjonizmie. Syjonizm, jak go rozumieli jego najlepsi przedstawiciele,
był nie tylko próbą rozwiązania problemu ekonomiczno-politycznego żydostwa, nie tylko zagadnieniem urealnienia mistycznego i religijnego nacjonalizmu żydowskiego ale także przynajmniej
w intencjach swoich ruchem idealistycznym jak każdy głęboki ruch, zmierzającym do przebudowy
życia do oparcia go na zasadach dobra prawdy i piękna. Miał on ten patos uniwersalny, uskrzydlający wszystkie siły ducha, tę atmosferę wysokiego napięcia, wzlotu i wzniosłości, na którym wyrosnąć
może wielka sztuka. To stanowi wyższość Liliena nad efemeryczną i skazaną na zagładę sztuką fin
de siècle. Wziął on z niej artystyczny rynsztunek, formę i treść, ale wlał w nią innego zgoła i nowego
ducha. Jest to duch czystej poezji i wysokiego idealizmu, duch optymizmu i affirmacji, duch naładowany czynem. Stąd sztuka Liliena miała wszystkie dane, by stać się mimo swej artystyczności
w najlepszym znaczeniu tego wyrazu sztuką dla ludu, przemawiającą do mas i zapalającą. Jako taka
weszła w skład kultury żydowskiej jako wieczny i niezniszczalny nabytek.
Był dzieckiem swego czasu i swej epoki. Przejął od niej jej złe i jej dobre zadatki, nie był jednym
z wybranych, którzy przekraczają swój czas, sięgają do przyszłości. Opanował środki artystyczne,
a pomiędzy grafikami swego czasu był jednym z najlepszych. Czerpiąc pełnymi garściami z dorobku
kultury, zachował jednak własne obrębne oblicze. Był jak mało kto wiernym sobie swemu geniuszowi. Nie eksperymentował, nie był poszukiwaczem nowych dróg. Od razu znalazł swój styl, który był
tak bardzo adekwatnym wyrazem jego wnętrza, tak z nim zrośniętym, że nie czuł nigdy potrzeby
szukać innych sposobów. Jego świat wewnętrzny skrystalizowany był i w sobie zamknięty, jak mało
u kogo. Należał do twórców szczęśliwych, którzy nie znają męki twórczej i wątpliwości rozdzierających nieraz twórczość artystów. Sercem naiwnym i otwartym słuchał dyktatu swego geniuszu o to
tylko dbały, by z niego nic nie uronić, nic nie dodać własnego. Dusza jego nie była odcięta od źródeł
plemiennych od natchnień czerpanych z głębi rasy, przeciwnie był reprezentantem społeczności,
z której wyszedł i cała jego twórczość była próbą zorganizowania nowego świata narodowego. Ucieleśnił mit, na jaki stać było jego epokę i społeczność, z której wyszedł.                                                   

Krzysztof Lorenz – Wrocław

G15

Wielka mistyfikacja Naftalego Backenrotha
Od Redakcji: Niewiarygodna historia mistyfikacji N.Backenrotha, zapowiadana już w dwóch kolejnych „Biuletynach SPZD”, doczekała się nareszcie publikacji opartej zasadniczo na książce „Tightrope.
Six Centuries of a Jewish Dynasty. Chapter 21. Stolen Identity”[Łańcuch. Sześć wieków jednej rodziny
żydowskiej. Rozdział 21. Skradziona tożsamość], Michael KARPIN, Hoboken, New Jersey USA 2008,
John Wiley&Sons, 420 s.1

J

esienią 1993 r. zmarł w Paryżu Naftali Backenroth „Tulek” vel  Nikolas Bronicki, inż. chemik,
urodzony w Drohobyczu 14.10.1905 r. przy ul. Borysławskiej 2,  gdzie też w gimn. „Jagiełły”
zdał maturę 30.05.1924 r. Był synem zasłużonego dla miasta inż. chemika specjalisty w rafinerii
Nafta, Izraela Backenrotha (nazwisko popularne na Ziemi Drohobyckiej). Do wojny 1939 r. mieszkał przy ul. Iwana Franki nr 14. Po wejściu Niemców w 1941 r. Naftali powziął śmiały, jeśli nie
bezczelny, zamiar działania w obronie swoich współwyznawców. Mówi o tym m.in. świadectwo
Harrego Zeimera, wsławionego brawurową ucieczką przez całe Niemcy do Szwajcarii w październiku 1942 r., później znanego profesora fizyki na uniwersytecie w Jerozolimie. Drugim uczestni1 Pierwsze informacje o wyczynie Bronickiego ukazały się pod tytułem „Niewiarygodna historia  Naftalego Backenrotha ” w Biuletynie SPZD nr 7 (1994) s. 21. Ich źródłem była korespondencja A. Schreyera  z Bronickim i materiały z Archiwum Komisji
Historycznej SPZD.
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kiem tej eskapady był Tadeusz Wójtowicz, potem profesor literatury słowiańskiej na uniwersytecie w Hobart (Tasmania).
Opracowany plan Naftali konsultował z Aleksandrem Martynowiczem, drem praw, adwokatem drohobyckim, współpracującym z AK i działającym również w Polskim Okręgowym Komitecie Pomocy.  Z kolei inż. Jan Wasung (też AK
i POKP) wyrobił mu aryjską metrykę Mikołaja Branickiego,
nieślubnego syna wielodzietnej wieśniaczki, jak mówiono
– kochanki dra Kozłowskiego. Dla pełniejszego uwiarygodnienia mistyfikacji  syn znanego rabina Awidgora, wówczas
specjalista od lewych papierów (później w USA), sfabrykował dalsze podkładki. Porozumienie (umowa) między Katarzyną Branicką i fikcyjnym ojcem jej dziecka, drem Bronisławem Kozłowskim, zmarłym w 1935 r., bardzo znanym
lekarzem drohobyckim, stwierdzało, że wobec braku własnego potomstwa Izrael Backenroth przyjmuje ich dziecko jako
swoje. Było to prawdopodobne, ponieważ dr Kozłowski był
starym kawalerem, nie stroniącym jednak od pań, ponadto
oryginałem, a jako lekarz domowy odbierał już parokrotnie
martwe porody żony inż. Backenrotha. Gdy umowa została
sfałszowana,
troje ludzi, którzy ją „podpisali”, już nie żyło.
Naftali Backenroth z synem
Ponieważ Katia Branicka była analfabetką, więc fałszerze
Julianem w lecie 1944 r.
umieścili krzyżyk zamiast jej podpisu. Dokument wyglądał
po wkroczeniu Czerwonej Armii
jak autentyczna umowa z 1905 r. Te same fakty dodatkowo
do Galicji, na dziedzińcu „Nafty”
były potwierdzone przez korespondencję z 1915 r. i przekaz
w Schodnicy, gdzie rodzina
pieniężny z zagranicy od I. Backenrotha dla K. Branickiej na
mieszkała w ciągu ostatniego
kwotę 2000 koron. Takie papiery, podrzucone do akt persomiesiąca wojny.
nalnych rafinerii Nafta, niby przypadkiem znalazł pan Tomaka, porządkujący archiwa na zlecenie Niemców, w poszukiwaniu wolnego miejsca do pisania
(brak papieru) na odwrotnych stronach niepotrzebnych już druków.
Poprzez dyr. „Nafty” Höchstmanna, Niemca, życzliwego zresztą dla rodziny Backenrothów, dokumenty trafiły do „właściwych” rąk.  Zaciekły żydożerca, SS-Hauptsturmführer Pauliszkis, Litwin
z pochodzenia, pracujący w niemieckiej służbie bezpieczeństwa, podejrzewając mistyfikację, wysyłał papiery do zbadania we Lwowie, ale bez oczekiwanego efektu.
Po kilku miesiącach Branicki zostaje uznany za aryjczyka, będąc przy tym przystojnym, wysokim
i wysportowanym mężczyzną o niesemickim wyglądzie. Nie wiadomo, jak udało się rozwiązać problem najważniejszego anatomicznego dowodu rzeczowego. Albo Branicki nie był w ogóle obrzezany, co zdarzało się z rzadka w inteligenckich rodzinach, chociaż ta była raczej bardzo religijna, albo
też miał on wiarygodne dokumenty o przebytej chorobie wenerycznej (tzw. kołnierz hiszpański)
wymagającej obrzezania.
Zgodnie z zamiarem wkrótce Branicki podejmuje pracę dla Niemców jako nadzorca pracujących
przymusowo Żydów. Nie podlegali oni akcjom eksterminacyjnym, a wielu dalszych z pomocą Branickiego mogło się ukrywać na terenie obiektów budowlanych albo wymykać z obozów lub getta,
wg relacji Alfreda Schönfelda – po wojnie  we Francji. Liczbę Żydów, których ratował Backenroth,
szacuje się na   około 250 osób. Wśród tych, którzy przeżyli, było kilku krewnych, w tym Stella
Backenroth (później Wieseltier), Leon i David Thorne, Dora Backenroth, Meir Weintraub i inni.
Aby zwiększyć liczbę miejsc pracy dla Żydów, a także poprawić ich sytuację żywnościową, Branicki
m.in. założył dużą plantację ogrodniczą, zaopatrującą SS w warzywa ( obóz w Chyrawce – ok. 400
zatrudnionych). Zapewne też niejedna ważna informacja wyciekła od władz niemieckich za jego
pośrednictwem. Ryzykowna gra i długotrwałe pokazywanie się w towarzystwie Niemców sprawiły
Dokończenie na str. 39
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Marian Kałuski – Australia

G51

Znani Polacy urodzeni w Drohobyczu
Od Redakcji: Po znanych borysławianach z poprzedniego zeszytu „Biuletynu” przyszła kolej
na Drohobycz tego samego Autora. Wykaz publikujemy bez merytorycznych ingerencji redaktorskich, jedynie z pominięciem Wilhelma Friedberga wymienionego już w Borysławiu i Juliusza
Wita zawsze kojarzonego z Borysławiem, oraz skróceniem tekstu o Adamie Michniku.

D

rohobycz to jedno z najbardziej znanych dawnych miast polskich w Małopolsce Wschodniej, przed II wojną światową leżące na terenie województwa lwowskiego; od 1945 r.
z woli Stalina i  grabieżcy polskich Kresów należy do Ukrainy. Założycielami miasta byli królowie polscy: Kazimierz Wielki , założyciel kościoła katolickiego w 1340 r. i nadawca herbu dla
Drohobycza oraz Władysław Jagiełło, założyciel fary w 1392 r. i nadawca praw magdeburskich
Drohobyczowi w 1422 r. Polski Drohobycz przeżył swój okres dynamicznego rozwoju, związany z tutejszymi żupami solnymi, które były własnością królewską. Drugi okres wielkiego
rozwoju miasta nastąpił w 2. poł. XIX w., kiedy w pobliskim Borysławiu odkryto bogate złoża
ropy naftowej. Powstało wówczas Borysławsko-Drohobyckie Zagłębie Naftowe – największy
rejon wydobycia ropy naftowej i wosku ziemnego na terenie Galicji (w 1909 r. 5% światowego
wydobycia  ropy naftowej), a później II Rzeczypospolitej; Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych w Drohobyczu przed wojną zatrudniała 3000 osób [1500 wg Redakcji], były tu także
inne rafinerie ropy naftowej. Do 1945 r. Drohobycz był pod każdym względem miastem polskim, dominowali tu Polacy, język polski oraz polska oświata i kultura, ukazywała się lokalna
prasa polska. Na terenie miasta funkcjonował znany klub piłkarski Junak, były dwa bardzo
dobre gimnazja im. Króla Władysława Jagiełły i im. Królowej Jadwigi. Centralną ulicą miasta
była ul. Mickiewicza, a w 1894 r. społeczność miasta ufundowała przy niej pomnik wieszczowi. W 1931 r. w Drohobyczu mieszkało 32 261 osób – 58,4% ludności stanowili Polacy, 24,8%
Żydzi, 16,2% Ukraińcy i 0,6% inni. Do 1939 roku ludność miasta wzrosła do 39 tysięcy. Po
przyłączeniu Drohobycza do Związku Sowieckiego w 1945 r. z drohobyckiego rejonu „repaDokończenie na str. 38.
jednak, że w 1944 r., po wejściu NKWD, Branicki został aresztowany i choć zwolniono go po
kilku miesiącach śledztwa, zdecydował się na ucieczkę  do Francji, gdzie mieszkał aż do śmierci.
W więzieniu spotkał się z Feliksem Milanem, którego wspomnienia na ten temat zamieścił m.in.
Wiesław Budzyński2. W miasteczku Yavne w Izraelu ma swoją firmę jego syn Julian (Lucien Yehuda) ur. w 1934 r. z małżeństwa z Hanną zawartego we Lwowie. Yavne jest związane z Drohobyczem umową o współpracy.
W 1992 r. Backenroth ufundował popiersie B. Schulza umieszczone w dawnym gimn. „Jagiełły”.
Wkrótce po wojnie zmienił też jeszcze raz nazwisko na Bronicki, nawiązujące do Lasu Bronickiego, w którym zginęła jego rodzina podczas Holocaustu, a nie kojarzące się ze znaną hrabiowską rodziną polską Branickich. W ten sposób zamknął się ciekawy ciąg imion własnych układających się w sekwencję Backenroth – Branicka – Bronisław – Branicki – Bronica – Bronicki,
ukształtowany przez szereg przypadków i świadomych działań. Gdyby je ktoś wymyślił od A do
Z, to nie bardzo mu zapewne chcielibyśmy wierzyć. Postać Bronickiego czeka zresztą jeszcze na
zasłużoną popularyzację. Inicjatywa nazwania imieniem Backenrotha-Bronickiego jednej z ulic
w Drohobyczu, podjęta  wkrótce po 1990 r., nie spotkała się ze zrozumieniem miejscowych władz
ukraińskich, podobnie jak propozycja nadania mu godności honorowego obywatela.

2 Uczniowie Schulza, Wiesław BUDZYŃSKI, PIW Warszawa 2011 ss. 135–138
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triacyjnego” wysiedlono do Polski Ludowej 48 593 osoby, wśród których było 45 157 Polaków
i 2083 Żydów polskich. W 1959 r. w sowieckim Drohobyczu mieszkało jeszcze 1680 Polaków,
pomimo tego, że w latach 1957–58 tyle samo wyjechało do Polski. Przez fakt, że Drohobycz był
dużym ośrodkiem polskości, w mieście urodziło się wielu znanych Polaków.
Wojciech Alaborski (1941–2009 Warszawa), aktor teatralny, filmowy i telewizyjny;      
Karol Arct (1879–po 1939), prawnik, publicysta, radca prawny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojewódzki inspektor starostwa w Krakowie;
Aleksander Bednarz (1941–2013 Warszawa), aktor teatralny (związany z teatrami stolicy),
filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny;
Zygmunt (Zygfryd) Bienstock (1916–1993 Nowy Jork), absolwent drohobyckiego gimnazjum
im. Władysława Jagiełły, muzyk, znany kompozytor muzyki rozrywkowej;
Aleksander Roman Boroński (1893–1975 Warszawa), major artylerii Wojska Polskiego, dowódca IV dywizjonu 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, po wojnie redaktor w Państwowym
Wydawnictwie Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie;
Karol Borowiczka (1842–1904 Lwów), przyrodnik, pedagog, odkrywca nowych gatunków
roślin, autor m.in. pracy „Flora miasta Stanisławowa” (1881);
Andrzej Chciuk, Andrew Soddell (1920–1978 Melbourne), pisarz, poeta i dziennikarz emigracyjny, pisał powieści, dylogię wspomnieniową o przedwojennym Drohobyczu, opowiadania
i poezje;
Tadeusz Chciuk-Celt (1916–2001 Monachium), cichociemny, kurier Związku Walki Zbrojnej
i rządu polskiego w Londynie, po wojnie redaktor i zastępca dyrektora Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, ostatni prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie, autor
wspomnień wojennych;
Adam Chłopek (ur. 1940), czołowy organizator i działacz polskiego odrodzenia narodowego
w Drohobyczu po 1989 r., autor publikacji „600-lecie kościoła św. Bartłomieja w Drohobyczu”
(1992);
Maciej Aleksy Dawidowski (1920–1943 Warszawa), instruktor harcerski, podharcmistrz, podczas wojny bohaterski członek Szarych Szeregów w Warszawie, uczestnik głośnej akcji pod Arsenałem w 1943 r., jeden z bohaterów głośnej książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na
szaniec” (1944, wiele wydań oraz film 2014);
Tadeusz Dąbrowski (1887–1919 Stryj), krytyk literacki, badacz literatury polskiej, publicysta,
podczas I wojny światowej komentator polityczny i wojenny krakowskiej „Nowej Reformy”;
Jerzy Drohobycz (1450–1494 Kraków), doktor medycyny, rektor1 Uniwersytetu Bolońskiego,
profesor Akademii Krakowskiej, przyjaciel  Mikołaja Wódki z Kwidzyna i Łukasza Waczenrode;
Krystyna Frysztakówna (1920–1944), studentka polonistyki na Uniwersytecie Poznańskim,
podczas Powstania Warszawskiego bohaterska sanitariuszka w kompanii „Gertruda” batalionu
„Gustaw”, zginęła 13 VIII 1944;
Maria Galas (ur. 1935), nauczycielka, po 1989 r. zasłużona działaczka polska w Drohobyczu,
radna miejska;
Marian Garlicki (1908–2002 Warszawa), chirurg ortopeda, podczas wojny zastępca szefa Służby Zdrowia Okręgu Lwów Armii Krajowej, 1952–57 profesor i 1954–57 rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, naczelny chirurg Wojska Polskiego, generał brygady LWP, 1958–65
komendant-rektor Wojskowej Akademii Medycznej, 1966–79 profesor Akademii Medycznej
w Warszawie, poseł na Sejm PRL 1957–61;
Stanisław Gerstmann (1911–1983 Łódź), psycholog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego;
Leopold Gottlieb (1879–1934 Paryż), znany malarz, rysownik, grafik, uczeń Jacka Malczewskiego w Krakowie, malarz Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego;
Maurycy Gottlieb (1856–1879 Kraków), bardzo uzdolniony malarz, uczeń Jana Matejki w Kra1 Nazwisko współcześnie lansowane zamiast Jerzy Kotermak. Nie był rektorem w dzisiejszym znaczeniu, co najwyżej okresowym
kierownikiem (rectorus) jakiejś grupy studenckiej. Duchowny rzym.-kat. znany przede wszystkim jako astrolog (Red.).
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kowie, malował obrazy historyczne (Przysięga Kościuszki, Zygmunt August i Giżanka);
Stanisław Goździewski (1886–po 1939), lekarz pediatra, do 1939 r. dyrektor lecznicy dziecięcej w Tarnowie, autor prac naukowych o krzywicy i chorobie Bantiego;
Emil Górski (1913–1991 Wrocław), skrzypek, pedagog, profesor Akademii Muzycznej
we Wrocławiu i konserwatorium w Bejrucie (1971–76), założyciel Trio Wrocławskiego (1965);
Stanisław Groński (1907–1957 Alpy), prawnik, handlowiec, przed wojną jeden z najlepszych
taterników, alpinista, uczestnik polskich wypraw w Alpy (1932, 1936 i 1937) i Wysoki Atlas
w Maroku (1934);
Jan Gruszka (1810–1891 Rzeszów), duchowny katolicki, katecheta, teolog, proboszcz fary
w Rzeszowie, kanonik kapituły katedralnej w Przemyślu i od 1840 długoletni profesor przemyskiego Seminarium Duchownego;
Franciszek Iwanicki (1919), technik mechanik, pułkownik LWP, w korpusie oficerów uzbrojenia, 1989–95 założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Warszawie, kierował akcją pomocy dla Polaków w Drohobyczu;
Władysław Janiszewski-Ostoja (1885–1944 Kraków), historyk sztuki, pracownik naukowy muzeów śląskich, a następnie w bibliotece Potockich w Krakowie;
Aleksander Jarosz (1903–1940 Starobielsk, Ukraina), inżynier leśnik, współwłaściciel znanego
w całej Polsce uzdrowiska i dyrektor zakładu zdrojowego w Truskawcu, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, wzięty do niewoli sowieckiej i zamordowany w obozie w Starobielsku;
Rajmund Kapuściński (1935–2002 Mielec), piłkarz, grający na pozycji napastnika, 1957–65 zawodnik Stali Mielec, rozgrywając w tej drużynie 159 spotkań, w tym 34 w I lidze, 129 w II lidze i 4
w Pucharze Polski, strzelając przy tym 39 bramek (10 w I lidze i 29 w II lidze). W latach 1965–73
grał jeszcze w innym mieleckim klubie Gryf;
Stanisława Kasprzak (1928–1995 Zielona Góra), pedagog, poetka;
Zbigniew Stanisław Kiedacz (1911–1944 Civitella di Romagna), podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich w składzie 2. Korpusu Polskiego
gen. W. Andersa, zginął podczas walk we Włoszech;
Karol Klobassa Zręcki (1823–1886 Kraków), inżynier, pionier przemysłu naftowego na Podkarpaciu, dyrektor kopalni i rafinerii w Bóbrce, potem w Borysławiu , honorowy obywatel miasta Krosna;
Zygmunt Kobryn (1894–1971 Glasgow, Szkocja), jeden z najlepszych fryzjerów w Małopolsce Wschodniej, do 1939 r. właściciel nowoczesnego zakładu fryzjerskiego w Drohobyczu (po
modele i wzorce wyjeżdżał do Warszawy, Paryża i Wiednia), mistrz cechu fryzjerskiego i radny
m. Drohobycza;
Bazyli Kossowski (ur. w XVIII w. ), muzyk, w 1751 r. przyjął prawo obywatelstwa m. Poznania;
Bronisław Kozłowski (1869–1935), lekarz  chirurg, działacz społeczny, filantrop, jego staraniem został wybudowany Szpital Powszechny w Drohobyczu, którego był długoletnim dyrektorem; (szczegółowe informacje zamieszczone są na końcu artykułu w tekście od Redakcji).
Józef Krajewski (1880–1943 Rymanów), historyk, pedagog, zastępca dyrektora ekskluzywnego Gimnazjum św. Anny w Krakowie, autor prac naukowych, m.in. „Władysław IV a korona
szwedzka” (1913);
Wiesław Stanisław Król (1938), biegacz płotkarz: Igrzyska Olimpijskie Rzym 1960 – 400 m
pł., 5 miejsce;
Eugeniusz Kucharski (1880–1952 Toruń), historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a po wojnie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;                                                                                                                         
Kazimierz Kuriański (1917–1940 Mauthausen-Gusen), duchowny katolicki,  werbista, zginął
za wiarę w niemieckim obozie koncentracyjnym, jest jednym z 122 Sług Bożych, wobec których
17 września 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy męczenników polskich
z okresu II wojny światowej;
Feliks Lachowicz (1885–19412), technik budowlany, artysta malarz, autor wielu akwarel,
2 Przepadł bez wieści po zwolnieniu z obozu NKWD jesienią 1941 r. (Red.).
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m.in. cyklów „Syberia”, „Urycz w legendach” i „Historia miasta Drohobycza” (116 akwarel),
zamordowany w więzieniu NKWD;
Tadeusz Lachowicz (1919–2010 Kraków), mikrobiolog, odkrywca stafilokokcyny A – leku
skutecznego w zwalczaniu gronkowca złocistego, profesor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Krakowie, autor 135 prac naukowych;
Henryk Langerman (1896–1944 Lwów), artysta malarz związany ze Lwowem, malował głównie kompozycje figuralne i motywy cyrkowe oraz pejzaże i akty;
Marcin Laterna (1552–1598 na Morzu Bałtyckim), jezuita, pisarz, teolog, działacz kontrreformacji, kaznodzieja króla Zygmunta III, autor staropolskiego kancjonału „Harfa duchowna”
(1585);
Karolina Leibler (1913–2004 Warszawa), fizyk, profesor Politechniki Warszawskiej;
Wilhelm Leopolski (1828–1882 Wiedeń), malarz, malował kompozycje historyczne i rodzajowe (Śmierć Acerna, Klucznik Gerwazy), portrety i pejzaże;
Józef Lewicki (1882–1942 Warszawa), historyk, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie;
Herman Lieberman (1870–1941 Londyn), adwokat, publicysta, polityk (Polska Partia Socjalistyczna), 1920–39 członek Rady Naczelnej PPS, 1919–30 poseł na Sejm RP, 1941 minister
sprawiedliwości rządu polskiego na uchodźstwie;
Maurycy Lilien (1874–1925 Niemcy), polsko-żydowski grafik, malarz, fotograf, ilustrator
książkowy, wykonał dziesiątki ilustracji do polskich oraz niemieckich czasopism;
Hermann Adolf Loebl (1835–1907 Lwów), baron, polski polityk w Galicji, namiestnik Moraw
1888-93, minister ds. Galicji 1897–98;
Kazimierz Longchamps de Berier (1908–1979 Koszalin), prawnik, jeden z  czołowych działaczy adwokackich w powojennej Polsce, dziekan Rady Adwokackiej w Koszalinie i członek
Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie
Roman Lorenz (1930), magister inżynier mechanik, kierownik Zakładowego Biura Konstrukcyjnego Huty Miedzi w Legnicy, współzałożyciel   i 1991–96 prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej;
Jerzy Lovell (1925–1991), literat i dziennikarz, 1951–78 redaktor naczelny  „Życia Literackiego”, autor szeregu książek;
Ignacy Łobos (1827–1909 Tarnów), 1882–85 biskup katolicki, sufragan przemyski, biskup
tarnowski od 1885 r., członek Sejmu Galicyjskiego we Lwowie;
Jadwiga Łokkaj (1920–2008), oficer LWP, wiceminister rynku wewnętrznego i usług, I zastępca
ministra 1975–1981 i członek KC PZPR 1975–81, poseł na Sejm 1976–85;
Jerzy Łucki (1898–1939 Stanisławów), sportowiec, bobsleista, lekkoatleta, członek lwowskiego
klubu Pogoń, brązowy medalista mistrzostw Polski w pchnięciu kulą w latach 1923 i 1927, rzucie
młotem w  1923 r., uczestnik zimowej olimpiady w St. Moritz w 1928 r.;
Stanisław Kostka Marian Mikołaj Maciołowski (1905–1998 Poznań), zarządca majątków baronostwa Chłapowskich w Wielkopolsce, porucznik kawalerii Wojska Polskiego, potomek i krewny
znanej krakowskiej rodziny malarzy Pochwalskich;
Bogusław Stanisław Marszal (1921–1995 Gdańsk), znany artysta plastyk, uczeń Brunona Schulza w Drohobyczu;
Stefan Michnik (ur. 1929),  syn przedwojennego działacza komunistycznego, w PRL bezwzględny sędzia przeciwników władzy. Ścigany listem gończym IPN, uzyskał azyl w Szwecji, dokąd
uciekł w 1969 r.3
Marian Moskwa (1897–po 1939), prawnik, ubezpieczeniowiec, tłumacz literatury francuskiej
i angielskiej na język polski, m.in. głośnej książki „Człowiek, który chciał być Bogiem” (1925)
Maurice’a Renarda;
Ludwik Mysak (ur. 1919), dziennikarz, publicysta, 1945 prezydent m. Tarnowa, korespondent
3 W oryginalnym tekście Autor poświęcił tej osobie 12 wierszy, tak jakby była w całym wykazie najważniejsza. Redakcja skróciła
tekst proporcjonalnie do pozostałych (Red.).
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Polskiej Agencji Prasowej w Londynie 1956–57, Genewie 1973–75, Helsinkach 1975–76 i Pekinie
1977–83, autor książki „Sześć lat w Chinach” (1988);
Marian Władysław Orczykowski (ur. 1928), kapłan katolicki – kapucyn, duszpasterz, kapelan
harcerzy, harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, nieformalny kapelan szybowników
polskich, 17 IX 1989 zorganizował w Przemyślu pierwszy w Polsce Zjazd Drohobyczan;                                                                                                                        
Piotr Parylak (1846–1916 Kraków), historyk, nauczyciel gimnazjów w Drohobyczu, Stanisławowie, we Lwowie i Cieszynie, autor kilku prac naukowych;
Wanda Polaczkowa z domu Bryda (1901–1985 Warszawa), wybitny chemik, 1948–71 profesor
Politechniki Warszawskiej o specjalności chemia organiczna, opublikowała 52 prace naukowe, jej
mąż  Marian zginął w Katyniu;
Ignacy Popiel (1863–1941), szachista,  czołowy gracz Galicji, regularnie plasował się w czołówce turniejów rozgrywanych we Lwowie, uczestniczył też w silnie obsadzanych turniejach międzynarodowych, w tym kongresach Niemieckiego Związku Szachowego, pisał artykuły i prowadził
kąciki szachowe w „Tygodniku Szachowym”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kurierze Warszawskim”
i „Deutsche Wochenschach”;
Adam Procki (1909–1990 Warszawa), rzeźbiarz, autor m.in. pomnika-mauzoleum ku czci
pomordowanych w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen (1953) i pomników ofiar wojny
w Ostrowcu Świętokrzyskim i  Puławach;
Maria Prost (1921–2014), ichtiopatolog, profesor Akademii Rolniczej w Lublinie;
Michał Emil Rössler-Moczulski (1889–1967), mikrofotograf i makrofotograf naukowy, uczeń
pioniera polskiej fotografii Wilhelma Russa, u którego pracował w zakładach fotograficznych
w Drohobyczu, Borysławiu i Truskawcu, po śmierci Russa prowadził jego zakład w Drohobyczu
przy ul. Mickiewicza 24, a następnie własny zakład w Warszawie, podczas wojny żołnierz Armii
Krajowej, wykonywał zdjęcia dokumentujące działania partyzanckie i wojenne, po wojnie kierownik pracowni fotografii naukowej w klinice dermatologicznej w Warszawie;
Samuel Rothenberg (1887–1957 USA), do 1939 dyrektor administracyjny rafinerii ropy naftowej Galicja w Drohobyczu, autor wstrząsającej relacji „List o zagładzie Żydów w Drohobyczu” (Londyn 1984);
Gustaw Russ (ur. 1914), znany fotografik w Drohobyczu, syn Wilhelma, autor tysięcy zdjęć
związanych z Ziemią Drohobycką, uratowane podczas wojny zbiory własne i ojca wywiózł do
jałtańskiej Polski w 1945 r.;
Wilhelm Russ (1873–1934), nestor fotografii polskiej, właściciel zakładów fotograficznych
w Drohobyczu, Borysławiu i Truskawcu, w czasie I wojny światowej wykonywał zdjęcia dokumentalne;
Tadeusz Rychliński (1862–1940 Drohobycz), oficer austriackiej kawalerii, generał Wojska Polskiego, 1918–21 inspektor etatów 6 armii Wojska Polskiego, 1921–23 szef Remontu DOGen. (Dok
I Warszawa);
Leszek Schneider (1925–1984 Kraków), filolog, rusycysta, językoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Alfred Schreyer (1922–2015 Warszawa), skrzypek, śpiewak i działacz społeczno-kulturalny
mieszkający po wojnie w Drohobyczu, był ostatnim żyjącym w Drohobyczu uczniem Brunona
Schulza;
Bruno Schulz (1892–1942 Drohobycz), prozaik, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki, nauczyciel gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu, zamordowany przez Niemców;
Kajetan Stefanowicz (1886–1920 na Wołyniu), artysta malarz, przedstawiciel lwowskiej secesji,
żołnierz Legionów Polskich, rotmistrz 1 Pułku Szwoleżerów, zginął w walce z bolszewikami;
Władysław Stefkowski (1923–1946 Tarnawa Dolna, Bieszczady), zasłużony żołnierz partyzantki antykomunistycznej na Podkarpaciu i Bieszczadach, zamordowany przez zbirów z Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
Leon Sternbach (1864–1940 Sachsenhausen), filolog klasyczny, bizantynista – inicjator badań  
bizantynologicznych w Polsce, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii
Umiejętności;
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Józef Szalay (1802–1876 Szczawnica), polski wydawca pochodzenia węgierskiego, urzędnik galicyjski, uznawany za twórcę popularnego po dziś dzień uzdrowiska w Szczawnicy w Beskidach
Zachodnich;
Kazimierz Wierzyński (1894–1969 Londyn) poeta (grupa poetycka Skamander), prozaik, eseista, zdobywca złotego medalu w konkursie literackim IX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928, 1920 redaktor „Dziennika Kijowskiego”, w Warszawie 1926–27 „Przeglądu
Sportowego” i 1931–32 tygodnika „Kultura”, 1930–39 stały współpracownik dziennika „Gazeta
Polska”;
Leon Wiesenberg (1873– po 1939), literat, współpracownik krakowskiej „Nowej reformy”
i „Głosu Narodu”, autor komedii i dramatów, wystawianych przez teatry Krakowa, Lwowa i Wiednia oraz książki o marsz. Józefie Piłsudskim „Komendant” (1935);
Mieczysław Windakiewicz (1861–1945), generał  brygady Wojska Polskiego (1923);
Stanisław Windakiewicz (1863–1943 Kraków), historyk literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca dawnego piśmiennictwa polskiego;
Tadeusz Wojtowicz (1921–1994 Nowa Zelandia), romanista, absolwent gimnazjum drohobyckiego, uczestnik brawurowej ucieczki z okupowanego przez Niemców Drohobycza do Szwajcarii
(przez Niemcy, razem z H. Zeimerem), po ukończeniu studiów w Szwajcarii wyjechał do Australii, gdzie został profesorem na uniwersytecie w Hobart na Tasmanii;
Stanisław Zarzecki (1908–1992 Australia), handlowiec, po II wojnie światowej w Australii, założyciel i właściciel dużej polskiej firmy Contal Co. w Melbourne, świadczącej różne usługi Polakom, propagator  kultury polskiej w Australii (m.in. doroczny festiwal filmów polskich);
Adam Zieliński (1929–2010 Wiedeń), prozaik, politolog i publicysta, 1952–56 dziennikarz
w Polskim Radiu w Krakowie, od 1957 roku przebywający w Austrii,  członek polskiego oraz
austriackiego PEN-CLUBU (do 2002 pełnił funkcję członka prezydium, po czym uzyskał godność senatora), wielokrotnie honorowany polskimi i międzynarodowymi odznaczeniami literackimi;
Włodzimierz Zwoździak (1915–1987 Poznań), lekarz neurolog, docent Akademii Medycznej
w Poznaniu, autor prac naukowych;
Czesław Żuławski (1923–1994 Kraków), podczas wojny żołnierz Armii Krajowej, geodeta, docent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyrektor Instytutu i kierownik Zakładu Rekultywacji,  opracował m.in. zasady przeliczania niemieckiej Klasyfikacji Punktowej na obowiązujące
w Polsce normy klasyfikacyjne, metodę hydrologiczno-glebową do szacowania szkód i prognozowania w użytkach, opublikował ponad 200 prac naukowo-badawczych, w tym m.in. skrypty dla
geodetów z przedmiotów przyrodniczych;
Andrzej Żurowski (1944–2013 Gdańsk), eseista, krytyk teatralny, teatrolog, znawca twórczości Szekspira i działalności artystycznej Heleny Modrzejewskiej w Stanach Zjednoczonych, od
1986 profesor Uniwersytetu Gdańskiego, od 1987 kierownik Redakcji Artystycznej telewizji
w Gdańsku, 1970–72 kierownik literacki Opery Bałtyckiej, a 1978–79 Teatru Muzycznego w
Gdyni, przez ostatnie lata współpracował z Fundacją Theatrum Gedanense i Festiwalem Szekspirowskim.
Od Redakcji: Przyjęte przez Autora jednoznaczne kryterium miejsca urodzenia w przypadku
Drohobycza wyklucza szereg bardzo wybitnych osób ściśle związanych z tym miastem (w drohobyckim bałaku zajezdnych lub niepełnych). Przykładowo:
• gen. broni Michał Tokarzewski-Karaszewicz (Lwów 21.12.1892 – Casablanca 1964), urodził się podczas kilkudniowego wyjazdu matki, drohobyczanki z rodziny Lerchów powiązanej
z rodziną Ogniewskich, która dla pewności chciała odbyć poród we Lwowie. Noworodek został
po kilku dniach zapisany i ochrzczony w kościele w Drohobyczu (Ziem. Drohob. nr 16 (2002)
ss.121–122; nr 19-20 (2007) ss.89–91; Biul.SPZD nr 16 (2015) ss.25–33).
• gen. broni Stanisław Maczek (Szczerzec 1882 – Edynburg 1994), od trzeciego roku życia
w Drohobyczu, absolwent   gimn., także czynnie związany emocjonalnie z Borysławiem (Biul.
SPZD nr 10 (2012) ss. 78–83; nr 14 (2014) ss.73–82; nr 15 (2014) ss.94–95; nr 16 (2015) ss. 25–33).
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• Władysław Chciuk (Oświęcim 1915 – USA 2006), matka sześciorga drohobyckich Chciuków
wyjechała do rodziny na okres rosyjskiej okupacji Ziemi Drohobyckiej. Jako drugi w kolejności, starszy od Tadeusza i Andrzeja po maturze u Jagiełły (1934) został zawodowym lotnikiem
wojskowym, uczestniczył w kampaniach 1939 r. w Polsce, 1940 r. we Francji, 1941 r. w obronie
Anglii, zestrzelony, więzień oflagów, po powrocie do Anglii ożenił się z uczestniczką Powstania
Warszawskiego i wyjechali do USA, oboje z licznymi odznaczeniami (Ziem. Drohob. nr 15 (2002)
ss. 6–7; Biul. SPZD nr 10 (2012) s.14).
• Szczepan Władysław Michalski  (Stryszawa k. Makowa Podh. 1905 – Kijów 1941), od 1922 r.
robotnik w Drohobyczu, później majster parafiniarni  Polmin, działał w harcerstwie, był pierwszym w Polsce robotniczym instruktorem harcerskim,  jesienią 1939 r. został dowódcą konspiracyjnej grupy harcerskiej ZWZ, przeszkolony w Budapeszcie jako Biały Kurier wraca do Drohobycza, aresztowany 15.02.1940 r. był sądzony razem (19 osób) ze swoimi harcerzami w Kijowie,
wyrok śmierci wykonany 22.06.1941 r. (Ziem. Drohob. nr 17–18 (2004) ss.2–28).
• Tadeusz Józef Żelechowski (Sambor 1916 – Warszawa 1984), z rodziny nauczycielskiej która przeprowadziła się do Drohobycza, był uczniem „Jagiełły”   w Drohobyczu, matura (1936),
działał w harcerstwie (podharcmistrz – 1938), Biały Kurier (1939–1940), współtworzył harcerski
ZWZ, aresztowany z grupą Sz. Michalskiego w 1940 r., wyrok 15 lat w Kijowie, w Armii Andersa,
w Anglii szkoła cichociemnych, „RING” zrzucony 12/13.04.1944 r. , dowódca oddziału partyzanckiego, zagrożony uciekł na Zachód w 1948 r., wrócił z misją od S. Mikołajczyka, aresztowany,
wyrok 8 lat, zwolniony 1954 r., zamieszkał w Zielonej Górze. Przyjaciel Tadeusza Chciuka (Ziem.
Drohob. nr 17–18 (2004) s.148; Wierni BiPD [nr 13] 2010, s.86).
• Bronisław Kozłowski (Wilanów 1869 – Drohobycz 1935), herbu Leliwa, absolwent lwowskiego Uniwersytetu z 1892 r., lekarz chirurg, od 1902 r. w Drohobyczu w którym stał się trwałym
elementem krajobrazu, oryginał, działacz społeczny, filantrop, ufundował pawilon dla Szpitala
Powszechnego w Drohobyczu. Do dziś ma swoją ulicę w tym mieście. Mówiono, że Lwów zazdrości takiego lekarza Drohobyczowi. Pomyłka M. Kałuskiego co do miejsca urodzin (Drohobycz)
nie jest wyjątkiem. W ostatnich latach zapanowała prawdziwa epidemia „rodzenia” dr Kozłowskiego w Drohobyczu. Głównym winowajcą są takie źródła jak Wikipedia. Mamy nadzieję, że
jest to jedyny taki „wypadek przy pracy” red. Kałuskiego. (Samochód Pana Dyrektora, roz.XXIII,
ss.180–184, w: Z dziejów Drohobycza cz. II, Mścisław Mściwujewski, Drohobycz 1939; Doktor
Bronisław Kozłowski, Franciszek Iwanicki, Biul. SPZD nr 16 (2015) ss. 21–25).
Podobne osoby to m. in. inż. Zygmunt  Biluchowski (dyr. Polminu), mjr. Mieczysław Młotek
(KS Junak), inż. Leon Reutt (Prezydent), Rajmund Jarosz (Burmistrz), Jan Mężyk z Dąbrowy
(wójt). Niezależnie od kilku opisanych przypadków będziemy się starać aby wykazy M. Kałuskiego uzupełnić licznymi, jak nam się  wydaje dalszymi nazwiskami.
Innym, ale działającym w przeciwnym kierunku, efektem bezwzględnego stosowania kryterium
miejsca urodzenia jest traktowanie jako drohobyczan osób, które formalnie urodziły  się w Drohobyczu, ale nie zdążyły tu rozpocząć świadomego życia. W wykazie red. M. Kałuskiego (ale
także w wielu podobnych) są to przykłady Macieja Aleksego Dawidowskiego i prof. Adama Zielińskiego oraz prof. Zdzisława Żygulskiego jun. w wykazie „borysławskim”. Czy były to „Dzieci
Drohobycza” (pachnące cebulą) lub Borysławia (zalatujące naftą), czy też tylko osoby które opuściły Ziemię Drohobycką zanim mogły sobie znaczenie tego faktu uświadomić.
W obu spisach red. M. Kałuskiego rzuca się w oczy bardzo mała reprezentacja kobiet: w Borysławiu 6 (na 41) czyli 14,7%,  a w Drohobyczu jeszcze mniej bo 8 (na 86) czyli 9,3%. Jest to
tylko częściowo historycznie wytłumaczalne, ale rację miała jedna z Koleżanek pytając retorycznie dlaczego obok Panteonu (grona sławnych mężów) nie mówi się o PAŃTEONIE czyli gronie
sławnych kobiet?
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Twórcy Borysławsko-Drohobyckiego
Zagłębia Naftowego
Alojzy Alth (1819–1886),  geolog, paleontolog, prawnik, profesor UJ. Zajmował się geologią złóż
ropy i wosku ziemnego w Zagłębiu Borysławsko-Drohobyckim. Autor ok. 40 prac naukowych z zakresu mineralogii, petrografii, geologii i tektoniki. Opracował pierwszą polską mapę hipsograficzną, napisał też pierwszy w języku polskim nowoczesny podręcznik mineralogii. Wydał Atlas
Geologiczny Galicji. Członek towarzystw przyrodniczych Europy.
Klaudiusz Angerman (1861–1922),  inżynier, budowniczy, geolog i polityk. Odkrywca złóż ropy
i gazu na Podkarpaciu. Założył kilka szybów naftowych w zagłębiu borysławskim.
Karol Bohdanowicz (1864–1947),  geolog, specjalista w dziedzinie geologii złożowej i górnictwa,
geograf. Badacz złóż naftowych w Borysławiu.
Julian Franciszek Bittner (1891–1939),  inżynier wiertniczy, kierownik szybu naftowego Haller,
prezes Związku Strzeleckiego, Związku Legionistów oraz Związku Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych, inicjator założenia Domu Strzelca w Borysławiu.
Tadeusz Chłapowski (1870–1938), inżynier, dyrektor firmy Galicja w Borysławiu, przewodniczący Krajowego Towarzystwa Naftowego.
Władysław Długosz (1864–1937),  współodkrywca pokładów ropy naftowej w Borysławiu, senator RP, przewodniczący Krajowego Towarzystwa Naftowego.
Robert Doms (1815–1893), otworzył pierwszą kopalnię ozokerytu w Borysławsko-Drohobyckim
Zagłębiu Naftowym. Był również pionierem wierceń udarowych na tym terenie, a także prezydentem Lwowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej. W 1885 r. utworzył fundusz dobroczynny, który zajął się organizacją i utrzymywaniem przytułku dla artystów, literatów, oraz zbankrutowanych
kupców i przemysłowców.
Wilhelm Friedberg (1873–1941), geolog i paleontolog. Badał skamieniałości miocenu Polski.
Napisał ok. 100 prac naukowych i popularyzatorskich. Profesor Politechniki Lwowskiej i UJ.
Członek PAU.
Mojżesz Gartenberg (1841–1917), jeden z założycieli przemysłu naftowego w Borysławiu.
Kazimierz Gąsiorowski (1856–1936), inżynier górniczy, pierwszy dyrektor Krajowej Szkoły Górniczej i Wiertniczej w Borysławiu, prezydent Izby Inżynierskiej we Lwowie.
Józef Grzybowski (1869–1922), naukowiec, ekspert od spraw poszukiwań ropy naftowej. Inicjator
powstania stacji geologicznej w Borysławiu.
Józef Hecker (1780– zm. w XIX w.). Technik górniczy, kontroler salin we wschodniej Galicji w regionie Truskawca, Modrycza, Stebnika. Odkrył pokłady wosku ziemnego i oleju skalnego z którego
przy destylacji otrzymał produkt nadający się do oświetlenia. Destylatem  tym oświetlał Pragę, koszary w Samborze, kopalnię w Truskawcu i wiedeńską kolej.
Joachim Hempel (1884–1955), geolog firm Galicja i Silva Plana z siedzibą w Borysławiu.
Stanisław Hennig (1879–1952), dyrektor firm wiertniczych w Borysławiu, sekretarz Związku
Techników Wiertniczych.
Władysław Henning (1868–1929), dyrektor kopalń w Schodnicy i Borysławiu.
Wiktor Bonawentura Hłasko (1876–1960), inżynier mechanik, generalny dyrektor koncernu Małopolska w Borysławiu.
Włodzimierz Hubicki (1914–1977),  chemik, profesor. Członek  Międzynarodowej Akademii Historii Nauki w Paryżu. Autor ponad 200 prac naukowych, ok. 100 publikacji z historii chemii.
Władysław Kobak (1883–1955), inżynier, wiceprezydent Borysławia, prezes Koła Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego.
Stanisław Maria Adam Krajewski (1890–1968),  geolog Stacji Geologicznej w Borysławiu. Wykonawca map geologicznych wschodniej części Karpat fliszowych. Na tej podstawie przygotował
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pracę Szkic geologiczny okolicy Opaki.
Władysław Kobak (1883–1955), inżynier, wiceprezydent Borysławia, prezes Koła Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego.
Bolesław Kropaczek (1886–1914), geolog, specjalista geologii złóż ropy naftowej. Kierownik techniczny Stacji Geologicznej w Borysławiu.  Prowadził badania geologii borysławsko-tustanowickiego złoża ropy naftowej. Wykładowca Krajowej Szkoły Górniczej w Borysławiu.
Zygmunt Lewakowski (1856–1941),  pionier budowy rurociągów naftowych w Borysławiu.
Mieczysław Longchamps de Bérier (1876–1939), czołowy organizator przemysłu naftowego
w Borysławiu.
Leon Mikucki (1867–1920), inżynier mechanik, przemysłowiec naftowy, dyrektor koncernu naftowego, opatentował wiele wynalazków wiertniczych.
Kazimierz Miński (1874–1966), inżynier, dyrektor Krajowej Szkoły Górniczej i Wiertniczej w Borysławiu, kierownik kopalń naftowych w zagłębiu borysławskim, projektant urządzeń technicznych.
Jan Nowak (1880–1940), geolog i paleontolog, specjalista w zakresie tektoniki. Pracował w Borysławiu w reaktywowanej Stacji Geologicznej.
Eugeniusz Przybyszewski (1877–1927), dyrektor kopalni nafty w Borysławiu.
Jan Rączkowski (1861–1947 ), kierownik kopalni, współodkrywca wielkiej ropy w Borysławiu
i Tustanowicach. Fachowiec przy odwiertach o skomplikowanej strukturze geologicznej, przy usuwaniu awarii wiertniczych, przy pogłębianiu szybów, przy wierceniach głębokich odwiertów.
Lipe Schutzman (1863–1949), przemysłowiec naftowy, burmistrz Borysławia, prezes Krajowego
Towarzystwa Naftowego.
Józef Siemiradzki (1858–1933), geolog i podróżnik, profesor paleontologii Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza (1901–1933). Honorowy członek Państwowego Instytutu Geologicznego, członek PAU i Stacji Geologicznej w Borysławiu.
Mieczysław Marian Sierosławski (1888–1968),  inżynier chemii, wybitny specjalista w zakresie
gazownictwa i produkcji gazoliny Towarzystwa Naftowego Galicja S.A. w Borysławiu.
Jerzy Strzetelski (1874–1943), czołowy geolog Europy, przemysłowiec i naftowiec, konsultant
Państwowego Towarzystwa Naftowego POLMIN i członek Kuratorium Karpackiego Instytutu Geologiczno-Naftowego.
Leon Syroczyński (1844–1925), inżynier technolog nafty.   Kurator Krajowej Szkoły Górniczej
i Wiertniczej w Borysławiu, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Kazimierz Szumski – inżynier, dyrektor Krajowej Szkoły Górniczej i Wiertniczej w Borysławiu.
Wit Sulimirski (1874–1943), inżynier, właściciel przedsiębiorstw wiertniczych i szybów naftowych w Borysławiu.
Feliks Szczepański (1850–1937), kierownik ruchu kopalń w Tustanowicach i Schodnicy.
Wawrzyniec Teisseyre właśc. Karol Wawrzyniec de Teisseyre (1860–1939), geolog. Badacz złóż
ropy naftowej w Borysławiu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza.
Konstanty Tołwiński (1876–1961),  geolog, specjalista geologii Karpat, geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Kierownik reaktywowanej Stacji Geologicznej w Borysławiu, przemianowanej
następnie na Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy .
Antoni Wawrzkowicz (1883–?), przedsiębiorca naftowy, wykładowca w Szkole Górniczej i Wiertniczej w Borysławiu, poseł na Sejm RP.
Stanisław Weigner (1886–1935), geolog, naftowiec, pracownik Karpackiej Stacji Geologicznej
w Borysławiu, opracował mapę geologiczną Polski, organizator Instytutu Geofizyki Stosowanej.
Marian Wieleżyński (1879–1945), inżynier, chemik. Opracował metodologię procesu otrzymywania białej parafiny. Budowniczy i projektant pierwszego gazociągu łączącego kopalnie z zakładem przetwórczym w Borysławiu i Drohobyczu. Współzałożyciel przedsiębiorstwa Gaz Ziemny Sp.
z o.o. i Gazolina Sp. z o.o.
Edward Windakiewicz (1858–1942), inżynier technolog górnictwa. Prowadził wiercenia w Stebniku, które doprowadziły do odkrycia nowych pokładów soli potasowej. Sporządził raport o przemyśle woskowym w Borysławiu.
Maksymilian Wolski (183?–1894), ck. radca górniczy, naczelnik.
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Wacław Wolski (1865–1922), inżynier mechanik, konstruktor urządzeń wiertniczych, właściciel
kopalń w Borysławskim Zagłębiu Naftowym.
Mieczysław Wyszyński (1884–1950), dyrektor naczelny koncernu Małopolska w Borysławiu,
poseł na sejm RP.
Franciszek Zamoyski (1877–1960), hrabia, kierownik kopalń i przemysłowiec naftowy w zagłębiu
borysławskim, dyrektor Krajowego Związku Producentów.
Franciszek Zborowski (1900–1975),  kierownik i dyrektor kopalń naftowych w Borysławiu.
Jan Zeh (1817–1897), współtwórca lampy naftowej, magister farmacji, właściciel apteki w Borysławiu.
Stanisław Zuber (1883–1947), specjalista geologii złóż ropy naftowej, a także geologii regionalnej
i surowcowej.  
Od Redakcji: Wykaz publikujemy bez poważniejszych  ingerencji redakcyjnych  jako autorską oryginalną i odważną próbę ujęcia trudnego tematu. Szkoda tylko, że Autor  poza ogólnym tytułem nie określił  
choćby w zarysie przyjętych założeń programowych. Wydaje się jednak, że liczba pionierów zasługujących na upamiętnienie powinna być znacznie większa oprócz wymienionych 48. Już na pierwszy rzut
oka brakuje takich „ojców zagłębia”, jak:  Stanisław Szczepanowski (1846–1900),  Kazimierz Odrzywolski
(1860–1900), Felicjan Łodziński (1855–1941), Abraham Schreier z Borysławia, który w 1853 r. „z kipiączki  destylował kamfinę”, środek leczniczy – „prototyp” nafty, Franciszek Schneider, Bajtała  chłop
z okolic Borysławia lub Nahujowic, który w 1830 r. destylował ropę i rozwoził otrzymane produkty. Równocześnie występują w wykazie  osoby, których kwalifikatory do grupy „twórców” wydają się dyskusyjne
lub zbyt uproszczone: „jeden z założycieli przemysłu naftowego”, „właściciel  apteki w Borysławiu”, „kierownik kopalń” (takich było kilkuset), „dyrektor kopalń” (też łatwo znaleźć kilkudziesięciu).  Konieczne
byłoby  też jakieś wyraźne czasowe ograniczenie, np. działalność w pionierskim okresie do I wś. Proste
rozumowanie prowadzi do wniosku, że jako twórcy Zagłębia nie mogą być traktowane osoby urodzone
po 1880 r. (W. Hubicki, S. Krajewski, F. Zborowski). Szczególnie trudny byłby wybór „twórców” z grona
wielkich właścicieli naftowych, takich jak np. opisani w książce „The Jewish Oil Magnates of Galicia”
[Żydowscy naftowi magnaci w Galicji], Julien HIRSZHAUT, Buenos Aires 1954.                                        

Z witryny księgarskiej

K

G54

ościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa
ruskiego. Tom 23, praca zbiorowa, red. nauk. Jan K. Ostrowski,
Kraków 2015, Międzynarodowe Centrum Kultury, 383 s., 429 ilustr.
poza tekstem, indeksy, płyta CD z indeksem nazwisk do tomów 1–23,
cena ok. 40 zł. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach
wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Część I.
W Biuletynie SPZD nr 18(2016) na ss. 109–111 omówiono znaczenie
serii, ale zabrakło tam jednak informacji, że zamykającym całość jest
tom 23. Książka zawiera podsumowanie dorobku serii oraz uzupełnienia do wcześniejszych tomów. Obok kilku zbiorowych indeksów cenną
nowością jest zbiorowy „Słownik artystów, rzemieślników etc.” wymienionych w całej serii (ss. 81–308) i dołączona płyta. W części „Addenda
et corrigenda” (ss. 15–80)  znalazły się uzupełnienia (teksty i ilustracje)
do tematów: „Borysław-Mraźnica, Dublany, Majdan, Schodnica,  Stupnica Polska” oraz dodatkowy opis publicznej Kaplicy Kolejarskiej w Drohobyczu, a także nowy  wykaz wymienianych kaplic.
Bardzo lakoniczny spis treści tego tomu nie ułatwia oceny które fragmenty odnoszą się do całości
dzieła. Szkoda też, że poszczególne tomy nie miały podtytułów informujących o ich zawartości,
przykładowo T.6 „Dekanat drohobycki w granicach z 1939 r.” Ich spis byłby cennym dodatkiem
w tomie 23. Do kompletu przydałyby się może notki biograficzne o 34. autorach poszczególnych
rozdziałów. Publikacja bezcenna dla każdego posiadacza choćby jednego spośród 22 tomów.
JMP
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Walka o polską naftę Mieczysława Tyszkiewicza
(Część I. Lata 1910–1922)

M

ój Ojciec M. Tyszkiewicz nie miał ani
śladu nafty we krwi. Urodził się w 1889
roku w małym pokuckim miasteczku Otynia
(w oryginale Ottynia wg pisowni obowiązującej
do I w.ś. Red.), które przechodziło różne koleje, raz będąc wsią, a raz miastem powiatowym.
W tamtym czasie było małym, ale kwitnącym
miastem przemysłowo-handlowym. Dokładnie nie wiadomo, skąd pochodzili otynijscy
Tyszkiewicze – gdzieś z Wołynia,   tradycja rodzinna wskazywała na hrabiowskie pochodzenie i chwaliła się herbem Leliwa, a   mój dziadek Aleksander był ponoć paziem na dworze
carskim jako „grafski syn”. Swoje życie opisał
Ojciec w rękopisie zatytułowanym Pamiętnik –
w 14 zeszytach, które powstawały na emigracji
w Anglii w latach 1949–1963, czyli prawie do
samej śmierci w 1964 r.
W tym szkicu   starałam się przedstawić te
fragmenty życia Ojca, które wiązały się z jego
pracą w górnictwie naftowym, a także te, w których pisze o swoim udziale w walce o Borysław
w czasie I wojny światowej i potem w wojnie
polsko-ukraińskiej, i wreszcie – już w wolnej
Polsce – w działaniach przeciw hegemonii obcego kapitału w przemyśle naftowym.
1. Mieczysław Tyszkiewicz
Trzon artykułu stanowią dosłowne cytaty ze
(Ze zbiorów Autorki)
wspomnień, z zachowaniem oryginalnego stylu
autora i, z małym wyjątkami, oryginalnej pisowni. Niech te słowa samego autora przekażą Czytelnikowi atmosferę zdarzeń z początków ubiegłego wieku, z czasów wojen o Polskę i następnie z okresu
dwudziestolecia międzywojennego.
Spotkanie z górnictwem naftowym
Młody Mieczysław z natury był humanistą i nic nie zapowiadało, że na wiele lat zwiąże swój los
z techniką w górnictwie naftowym i po latach zda bardzo trudny egzamin na kierownika kopalń
nafty.   W swoich wspomnieniach napisał: Rwałem się do gimnazjum klasycznego, do łaciny. […]
Ojciec, który nie mógł w Rosji ukończyć Politechniki1, postanowił ze mnie zrobić inżyniera. Po ukończeniu szkoły powszechnej  wbrew swej naturze i zdolnościom, na życzenie ojca, Mieczysław rozpoczyna naukę w szkole realnej, ale bez zapału. Po trudnych dla niego latach nauki kończy szkołę, ale o
studiach technicznych nie chce słyszeć. Rada familijna zdecydowała, że jedyna przyszłość dla niego
to kariera c.k. urzędnika i wyrobiono mu miejsce praktykanta na urzędnika ruchu na kolei w Otynii. Ta praktyka i znajomość ruchu oddała nieocenione usługi w r. 1918 i 1920, szczególnie w 1920 r.
przy odblokowaniu linii Białystok-Grodno i Białystok-Łapy.
1 Został wyrzucony z uczelni za jakąś akcję patriotyczną.
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Pierwsza próba jednak nie udała się i już całkiem samodzielnie Ojciec zdecydował się na wyjazd.
Przypadkiem spotkał młodego człowieka, pracującego w rejonie naftowym koło Nadwórnej, który
zachęcił go do radykalnej zmiany. Nowe życie samodzielne, ryzykanckie pociągnęło go. Nic nikomu nie mówiąc, w jednej pelerynie, ale z książką mą, wybrałem się do „Nafty”. I tak w październiku
1910 r. Ojciec dostał pracę w małej, żydowskiej kopalni w Pasiecznej, 14 km od Nadwórnej. Ciężki
to był start na drodze zdobywania doświadczeń w górnictwie naftowym.  
Delikatny, wychuchany, jak to się mówi, bez łagodniejszych przejść, znalazłem się w najstraszniejszych warunkach ludzkich. Robotnicy to Huculi lub Żydzi. Praca przez 12 godzin, potwornie ciężka
i niebezpieczna. Majstrem naszym był Ukleja, Mazur, z którego synem zaprzyjaźniłem się. Reszta pracowników kpiła sobie z mego „niedorajstwa”, nabierała mnie na moją nieświadomość, dokuczano mi
od „panów” itd. Najgorzej było ze spaniem, bo spałem w jakimś budynku kopalnianym na podłodze,
a przykrywałem się peleryną. Jedzenie czysto chłopskie. Praca na polu, przy prymitywnych, ręcznych
sposobach wiercenia na trójkątach o kilkunastu metrach wysokości. Teren bagnisty, a do tego deszcze
jesienne. Prawie trzy miesiące wytrzymałem, poprawiając sobie tylko warunki spania i jedzenia. O 15
km za górami wrzała praca w Bitkowie.[…] Wybrałem się przez góry do Bitkowa. Zgłosiłem się u dyr.
Zubrzyckiego, który przyjął mnie zaraz do swej firmy. Przekonawszy się, że mam pewne studia i z jakiej pochodzę rodziny, zaczął mnie traktować jako praktykanta na kierownika kopalń w przyszłości.
Musiałem więc przejść wszystko! Zima bardzo ostra, zaczynam od kręcenia rurociągów gazowych,
ropnych i wodnych. Praktycznie zapoznaję się z instalacjami. Dalsze trzy miesiące zakładanie instalacji elektrycznych po budynkach mieszkalnych, biurach i szybach wiertniczych. Łażenie po słupach,
zaciąganie drutów itp. Następnie do kuźni. Z początku dymanie miechem kowalskim, z czasem bicie młotami, obrabianie świdrów i narzędzi. Było to wszystko próbowaniem mnie, czy wytrzymam
i jak te upokorzenia znosić będę. Dopiero kiedy wykazałem swe walory, dyrektor przeznaczył mnie na
„trzeciaka”, tzn. trzeciego pomocnika do szybu zaczynającego wiercić. Był to sukces i duża podwyżka
w dochodach. Po krótkim czasie byłem już drugim, a potem pierwszym pomocnikiem. Praca też 12,
a często i 18 godzin, gdy ktoś nie przyszedł na zmianę. Na jednej górze mieszkałem, a na drugą szło się
godzinę pod górę. W zimie wracało się, jadąc na deskach siedząco, tak było stromo. Do góry wchodziło
się, przypinając do spodów butów specjalne szpice, opierając się na ostro kutej lasce. Dróg nie było, lecz
szerokie, strome ścieżki. Narzędzia przeważnie z dołu z warsztatów nosiło się na ramionach. Wyrobiłem w sobie niezwykłą siłę. Zdrowie i pogoda ducha towarzyszą mi stale.
Po roku morderczej praktyki Ojciec przenosi się do Borysławia, aby z tym miastem związać się
na wiele lat – na dobre i czasem na złe. O wyborze Borysławia zdecydowała możliwość podjęcia
studiów teoretycznych – jednak o kierunku technicznym – w istniejącej tam szkole górniczo-wiertniczej. Druga połowa 1913 r. Przyjęty zostałem do firmy Karpaty na praktykanta o charakterze pomocnika szybowego, na sekcję Ratoczyn w Borysławiu. Kierownik Szymborski dał mnie na plac do
robót ziemnych. Po tygodniu już pracowałem jako pomocnik w szybie. Zapisałem się do Sokoła i przechodziłem kurs oficerski oraz pracowałem jako zastępca drużynowego drużyny skautowskiej liczącej
50 chłopców.  W 1914 r. przenosi się do firmy Premier, gdzie zostaje asystentem kierownika, a po
trzech miesiącach powraca do firmy Karpaty, na sekcję Dąbrowa.
Okres I wojny światowej
Wybuch I wojny światowej zmienił kolejny raz plany młodego nafciarza. Ze względu na wiek
(25 lat) i to, że nie służył przedtem w cesarsko-królewskiej armii, nie objęła go mobilizacja. Będąc
wolnym, 22 sierpnia 1914 r. Mieczysław Tyszkiewicz opuścił Borysław, aby wraz ze strzelcami borysławskimi wziąć udział w walce o niepodległość Polski. Z 1. Pułkiem Piechoty 1. Brygady przeszedł cały okres walk – z przerwami na szpitale. Przy końcu 1917 r., po kolejnym pobycie w szpitalu
w Krakowie dostał tzw. urlop wypoczynkowy na trzy miesiące, który miał przymusowo spędzić
w domu w Otynii, ale zamiast tego udał się do Borysławia, gdzie jako dezerter z wojska austriackiego musiał się ukrywać. Ułatwił mu to inż. Zieleniewski, przyjmując go jako robotnika w firmie
naftowej. Mieszkanie znalazł w borysławskim Sokole. W krótkim czasie nadarzyła mu się okazja
do wykazania zarówno patriotycznej postawy, jak i odwagi, i zdolności organizacyjnych. Z pełnym
zaangażowaniem wziął udział w ukrywaniu polskich ułanów z dawnej II Brygady.
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Nadszedł
pamiętny
luty 1918 r., tzw. pokój
brzeski, przejście Korpusu Posiłkowego (dawna
II Brygada) przez Rarańczę – koniec Korpusu
Polskiego. W pobliskim
Bolechowie była kadra
ułańska tego korpusu.
Nim Austriacy pomyśleli o dalszych krokach,
chłopcy ci przez góry wybrali się do Borysławia,
by się tu ukryć. Przybyło
ich kilkuset. Trzeba było
znaleźć dla nich cywilne ubrania, ukryć broń,
wyrobić im legitymacje
robotników naftowych,
a później przy pomocy
2. I Kompania Strzelców. Wymarsz z Borysławia w 1914 r.
ofiarnych kolejarzy wy(Ze zbiorów Autorki)
syłać ich do domów, do
rodzin. Tymczasem Austriacy ocknęli się, przysłano żołnierzy tzw. Landsturm’u i rozpoczęły się rewizje i aresztowania. Mając legalną przepustkę urlopową, w krytycznych momentach lazłem Austriakom
w ręce, a przez ten czas wszystko się kryło lub uciekało. Mnie musiano puścić po dłuższej rozmowie,
ale rewizja budynku przez nich zarządzona była grubo opóźniona. Takie kawały robiłem często i na
ulicy, a inni wiali w tym czasie. Ten krótki epizod „historii borysławskiej” Mieczysława Tyszkiewicza
kończy się, jak to sam przyznaje, z jego winy.
Tak było do końca marca, ale po tym okresie, według praw austriackich, byłem dezerterem i do tego
jeszcze P.V. (politischverdaechtig), co po austriacku znaczy „wróg państwa”. Szpicle cywilni roili się
w tym tak ważnym terenie, a ja do tego jeszcze stałem się członkiem czynnym POW, tj. tajnej Polskiej
Organizacji Wojskowej. Do maja jakoś mi się wszystko udawało. Sam polazłem wilkowi w paszczę.
„Na bezczelnego”, jak to mówią, zgłosiłem się w Komendzie Naftowej o zarejestrowanie mnie jako pracownika stałego, od wielu lat fachowca, na co mam świadectwa. Rotm. Soetsh’a (Soetsch?) rozmawiał
ze mną, zgodził się mnie wyreklamować, gdy szpicel podszedł i coś mu powiedział. Od razu się zmienił,
zaczął krzyczeć na mnie: legionista, dezerter itp. Kazał zawołać żandarma i zakuć mnie w kajdany.
Od tego ostatniego rozkazu musiał odstąpić, gdym mu powiedział, że według praw austriackich jako
szlachcica nie wolno mnie skuć2.[…] Z innymi więźniami dostarczono mnie etapami, przez więzienia
w Samborze i Jarosławiu, do Krakowa. Naprzód do szpitala, w którym był komendantem kolega mego
wuja Żurakowskiego, również lekarza. Z wujem, komendantem innego szpitala uradzili, by ze mnie
zrobić suchotnika i ukryć w Łagiewnikach, w klasztorze zamienionym na szpital dla umierających
suchotników. Parę dni musiałem leżeć na sali ogólnej, badano mnie szczegółowo i po pewnym czasie
umieszczono w ogrodzie, w letnim baraku dla rekonwalescentów. Wuj postarał się, abym stanął przed
komisją superrewizyjną, zwolniono mnie naturalnie jako inwalidę i teraz mogłem wrócić legalnie do
Borysławia i pracować na kopalni i w POW. Tymczasem raz puszczona maszyna śledcza szła swoim
trybem. Szukała mnie żandarmeria jako dezertera, który miał być w Otynii i tam wcale się nie zjawił.
Drugie śledztwo wszczęto o nielegalne przebywanie w rejonie zastrzeżonym. Gdy obie sprawy spotkały
się w Krakowie, zaczęto mnie szukać w Borysławiu. Zbliżał się listopad. Komendant krajowej żandarmerii Stec zawiadomił mnie, że mnie szukają. Byłem wówczas nocnym asystentem na kopalniach w le2 O całej akcji i o aresztowaniu Ojca pisze J. Partyka w artykule Wspomnienia z 1918 r., w jednodniówce Borysławiacy w walce
o niepodległość, 1932 r.
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sie i w górach. Żadne obławy i rewizje przeprowadzane na wielką skalę za takimi jak ja nie dosięgnęły
mnie. Tak dotrwałem do 1 listopada 1918 roku.
Walki z Ukraińcami
I znowu nadszedł czas walki o wolność, tym razem już bezpośrednio na terenie Borysławia i o Borysław. Jako dowódca oddziału ppor. Tyszkiewicz przeprowadza w mieście rozbrojenie Austriaków
i gromadzenie broni. To samo jednak w Drohobyczu i po wsiach robią Ukraińcy. Już 2.XI.1918 r.
musimy wystawiać placówki, od strony Drohobycza na razie, przeciw Ukraińcom dążącym do owładnięcia zagłębiem naftowym. Dostaję najbardziej eksponowany punkt w Hubiczach. Pomimo wielokrotnej przewagi Ukraińców w broni maszynowej 8 dni broniłem się, aż przyszedł rozkaz opuszczenia
przez nas Borysławia i przebicia się zbrojnie przez opanowany już przez Ukraińców teren do Sanoka.
Tam borysławiacy połączyli się z kompanią krośnieńską.
Pisze o tym gen. Maczek3: Kompania krośnieńska łączy się w Sanoku z kompanią por. Bolka Czajkowskiego, która przebiła się z bronią z Borysławia. W tej kompanii duszą i sercem był por. Szczepanowski (Stanisław Wiktor syn Stanisława (1882–1961) Red.),  ze znanej polskiej rodziny pionierów przemysłu naftowego […]. Z kompaniami tymi przyszła cała paka pierwszorzędnych żołnierzy
i dowódców, którzy znajdą się potem w mej kompanii lotnej, a potem w baonie szturmowym, jak:
Zygmunt Zawadzki, ppor. Tyszkiewicz, podchorążowie Michalewski, Mrówka z Krosna, Stradin
oraz podof. Kielar, Stepek Szajna, Szponar, Wojtuń, Bienia z Haczowa.
Do maja 1919 r. trwają walki z Ukraińcami w rejonie obejmującym linię kolejową Sanok-Chyrów, zdobycie Ustrzyk Dolnych i Chyrowa, i długotrwały postój oddziału por. Maczka zimą w Chyrowie. Ten okres
walk borysławiaków pod dowództwem por. Maczka szczegółowo opisał późniejszy generał w swojej
książce3. Bardzo szczegółową relację podaje w swoich wspomnieniach również mój Ojciec w swoim
rękopisie, a także w Jednodniówce: Rzut oka na rozwój idei strzelecko-legionowej w Borysławiu od
1912–1932 r. w: Borysławiacy w walce o niepodległość, 1932 r., s.8.
Dopiero w maju, gdy trwała już ofensywa gen. Iwaszkiewicza na całym froncie małopolskim, udało
się zająć Borysław bez walki i rozpocząć organizowanie polskiego przemysłu naftowego.
Przyjaciel mój inż. Szczepanowski porucznik WP, wówczas będący przy misji zagranicznej Berthelemy4, odszukał mnie i przywiózł rozkaz objęcia dowództwa oddziału, jak byśmy go nazwali – desantowego, na tyłach nieprzyjaciela. Rozkaz z dowództwa armii. Kazał mi się zameldować u gen. Zielińskiego
idącego górami wprost na Borysław. […] Zadanie moje polegało na prowadzeniu oddziału przedniego
znajomymi nam już drogami górskimi aż do ustalenia się gdzieś linii bojowej. Wówczas znanymi ścieżkami mieliśmy podprowadzić pewne oddziały pod sam Borysław, zająć go i utrzymać, nie dając go ani
zniszczyć, ani spalić. Tymczasem oporu nie było już żadnego, nieprzyjaciel nie zdążył już zorganizować
się ani niszczyć czegoś po drodze. Czwartego dnia byliśmy już w Borysławiu. Na wzór dawnej komendy
austriackiej zaczęliśmy obaj tworzyć Komendę Naftową. Na swego zastępcę wziął sobie inż. Mińskiego,
dyrektora Szkoły Górniczo-Wiertniczej, a ja byłem adiutantem.
Na czym polegała działalność Komendy Naftowej? Ten fragment wojennej historii polskiej nafty tak
relacjonuje mój Ojciec: Jako Komenda Naftowa objęliśmy pod przymusowy zarząd wojskowy wszystkie
kopalnie naftowe, rafinerie i zapasy produktów obcego kapitału: austriacko-węgierskiego i niemieckiego.
We wszystkich dyrekcjach ustanowiliśmy przymusowych zarządców. W rejonie przyfrontowym byliśmy
jedyną władzą wojskową i w tym czasie zarządzenia nasze były nieodwołalne. W samym Borysławiu
zastaliśmy 18 000 wagonów ropy. Nasze zarządzenia sięgały aż na granice, gdzie zatrzymaliśmy duże
transporty ropy chcące uciec za granicę. Mieliśmy swą żandarmerię, która pilnowała porządku i swą sieć
wywiadowczą, która śledziła ruchy wielkiego kapitału. Nie obeszło się nieraz bez awantur z dyrektorami
firm, którzy nie bacząc na nasze mundury oficerskie, chcieli nam rozkazywać lub kupić sobie nas za pewną cenę. Rozumowali po swojemu słusznie, że wojna się skończy i powróciliby znowu do nafty pod ich
władzę. Jak chodzi o mnie, to niejeden z nich się poparzył o mnie i drugi raz już nie próbował.
3 St. Maczek, Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918–1945, Ossolineum, Wrocław 1990, s. 13.

4 O inż. Szczepanowskim i misji gen. Berthelemy w: http://nick.salon24.pl/662992, misja-aliancka-i-nafta-we-wschodniej-polsce-1919-r.
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Po odejściu Rumunów z Kołomyi i oddaniu
nam tego rejonu naftowego inż. por. Szczepanowski wysłał mnie na zbadanie kopalń w Pasiecznej,
Bitkowie i innych: stanu kopalń, zapasów ropy,
przetworów w rafineriach oraz ich potrzeb i braków. Znajomość tego terenu z roku 1912/1913
i ludzi ułatwiła mi to zadanie. Po dwóch tygodniach pracy powróciłem z raportem, ale na
moim miejscu był już ppor. P., a ja zostałem zastępcą komendanta rejonu drohobyckiego, obejmującego rafinerie.
W tym okresie byłem raz w Warszawie w sprawach Komendy Naftowej i na rozkaz gen. Malinowskiego, wiceministra spraw wojskowych,
napisałem memoriał o całokształcie spraw przemysłu naftowego. Pisałem bezstronnie, jako Polak i legionista, a tymczasem już wówczas wrzała walka pomiędzy legionistami a Stronnictwem
Narodowym z gen. Rozwadowskim na czele.
Memoriał mój otworzył oczy naszym, gdyż obaj
moi komendanci byli też z SN. Było z tego wiele szumu, ale rzecz już się stała. Kiedy już sam
zostałem komendantem rejonu drohobyckiego,
Komenda Naftowa kończyła przedwcześnie swój
żywot, zniszczona przez ignorancję naszych czynników rządzących oraz dzięki naciskowi obcego
kapitału.
Kiedy objąłem rejon drohobycki, rafineryjny,
zwróciłem uwagę na „Polmin”5. Była to najwięk3. Rozkaz porucznika inż. Szczepanowskiego
sza w Polsce odbenzyniarnia podległa Min. Prze- opublikowany w poprzednim Biuletynie na s. 36.
mysłu i Handlu. Nasi wywiadowcy roztoczyli nad
Wspomniany w tekście, wymieniony w podpisie
nią opiekę, ale poza pojedynczymi wagonami pod zbiorową fotografią i bez imienia podpisany
świec czy benzyny, wysyłanej bez naszej aproba- pod odezwą inż. por. Szczepanowski to kpt. Stanity, nie można było nic poważniejszego dostrzec.
sław Wiktor (Słoboda Runguska 1882 – Londyn
Dzięki grubym łapówkom dawanym kolejarzom
1961) syn pioniera polskiej nafty Stanisława,
wozy z produktami znikały nie wiadomo gdzie.
brat Witolda, działacz społeczny
Zaczęło nam brakować cystern kolejowych. Jei polityczny, publicysta.
den z uczciwych urzędników kolejowych powiedział nam na ucho, bym z nim udał się na I piętro budynku stacyjnego, to coś zobaczę. Patrzę przez
lornetkę przez okno na leżące paręset metrów od stacji podwórze Polminu. W pewnym jego zakątku
na ślepym torze stało kilka cystern z już pomalowanymi literami CSR (Cesko Slovenska Republika),
jeden wóz PKP (Polskie Koleje Państwowe) ktoś przemalowuje, a inne PKP czekają swej kolei. Mam
świetną lornetkę i całą tę robotę widzę dobrze.
Miałem w ręku zagadkę braku własnych cystern. Naturalnie wóz z Polminu szedł na stację już jako
CSR i dla Polski przepadał na zawsze. Jak się weźmie pod uwagę, że zrobienie nowego wymaga czasu
i pieniędzy, to w obliczu wojny z bolszewikami była to zbrodnia przeciw bezpieczeństwu Państwa.
Telefonicznie zażądałem przysłania mi żandarmerii wojskowej, siłą wdarłem się na teren dla nas zastrzeżony Polminu i komendant mój zaaresztował dyrektora i personel oraz wykonawców. Nie czekając
na rozwój śledztwa, pojechał do Warszawy i zaaresztować kazał szefa Wydziału Naftowego wówczas,
a poprzednio dyr. Polminu – Starkla. Dobór ludzi o etycznie mocnym charakterze mógł decydować
5 Była to jeszcze rafineria austriacka później zwana Polminem (Red.).
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o obronie Państwa, gdy się pojmie, że nafta i jej bezwzględna bez skrupułów polityka rozwijała się lata
całe, a my dopiero tworzyliśmy substrat władz naftowych w Warszawie, i to obsadzony ludźmi też bez
skrupułów.
I znowu zmiana w życiu i kolejne rozstanie z Borysławiem.

Adam Galanty – Skawina

Inwazja bolszewicka
Zapowiada się wielka wojna z bolszewikami. Rodzi się troska o przyszłość przemysłu naftowego
w Polsce: Niech to jak kto chce nazwie, ale w przededniu walk z bolszewikami przemysł naftowy,
fabryka najważniejszej energii w nowoczesnej wojnie, przechodzi spod kompetencji władz wojskowych, a zależna jest od decyzji Ministra Przemysłu i Handlu i czynników cywilnych! Odszedłem, ale
doświadczenie zebrane w tym roku przydało mi się w 1926 r.
W styczniu 1920 r. por. Tyszkiewicz dostaje nowy przydział, tym razem do Dowództwa Okręgu
Generalnego Grodno, z zadaniem stworzenia tzw. „Redakcji rozkazów”. W pierwszych dniach
lipca, a więc w krytycznych dniach naporu bolszewickiego, Ojcu udaje się z trudem uzyskać kilkudniowy urlop i w Borysławiu bierze ślub z moją Matką. Trudne dni ewakuacji wojska z Grodna do Warszawy przeżył wraz z żoną w pociągu ewakuacyjnym, a po wyczerpującej pracy przy
organizowaniu ruchu pociągów, już w Warszawie, uzyskał 7-dniowy urlop, który wykorzystał na
wyjazd do Borysławia i kolejne działania w sprawie polskiego przemysłu naftowego. Miał, jak się
później okazało, wiele kłopotów z tego powodu.
Mogłem jeździć, gdzie chciałem, więc pojechałem do Krakowa, gdzie dowiaduję się o katastrofalnej sytuacji Borysławia, o zarządzonej przez gen. Rozwadowskiego ewakuacji aż do Sanu. Jadę tam,
zastaję taki obraz: jakiś oddział Węgrów niby bolszewickich, a właściwie dawni jeńcy, postanowili
przebić się do Węgier. Ostrzeliwując z armat miasteczka i miasto Stryj wywołali popłoch i ewakuację. Płk Glazer idąc w myśl rozkazu gen. Rozwadowskiego, dowódcy frontu płd.-wschodniego, zarządził dalszą ewakuację nie tylko Stryja, ale Drohobycza, Borysławia, Sambora itp. Była to
zbrodnia znowu oddawać kraj na pastwę band ukraińskich, bo przecież bolszewicy do Lwowa wcale
nie doszli. Naczelnik poczty był moim dobrym znajomym. Przez niego poszły depesze moje wprost
do gen. Sosnkowskiego, jako Ministra Spraw Wojskowych, o prawdziwej tu sytuacji, a sam zaczynam się tu rządzić. W mieście nie ma już ani władz miejskich, ani kleru, a dyrekcje uciekają drogą
kołową w góry. Zobaczyłem inż. Szczepanowskiego, poinformowałem go o sytuacji pod Warszawą
i tutejszej, i jak umieliśmy, powstrzymaliśmy pocztę i kolej od ucieczki. W Drohobyczu w Komendzie
Miasta wymogłem, by wysłali pociąg do Stryja, by się przekonać, że nie ma bolszewików, i przez to
zahamować ewakuację i panikę. W samym Borysławiu byłem jedynym przedstawicielem władzy
polskiej. Żydzi i PPS już tworzyli milicję i komunistyczny zarząd miasta. Byłem na tym ich zebraniu, by ich ostrzec przed następstwami, bo już z depeszy naczelnika, którą otrzymał z Warszawy,
wiedziałem o naszym zwycięstwie. Tak w ciągłym napięciu i uganianiu się, oraz użeraniu, przeszedł mój urlop, ale nie dopuściłem do opuszczenia rejonu naftowego i niszczenia naszego majątku
narodowego. Wiedziałem, że moje depesze zdradzą moje obecne miejsce i że po drodze mogę być
przychwycony, więc z wszelkimi ostrożnościami jechałem do Warszawy, by dokładnie w ostatnim
dniu urlopu zameldować się do objęcia służby.
Po powrocie do Warszawy uznano, że zniknięcie oficera na tydzień to dezercja i dopiero po wielu interwencjach i wyjaśnieniach udało się sprawę załagodzić. Mój Ojciec pisze o tym z goryczą
– tam, gdzie należałoby się najwyższe odznaczenie wojskowe za uratowanie części Galicji, spotkała go niezasłużona kara: Przez kilka dni zbierano informacje o mnie, o sytuacji w Borysławiu,
trzydniowy termin na sąd doraźny minął, więc może być tylko sąd specjalny.[…] Aż raz każe mi się
mój szef (kpt. Starzyński - B.T.) służbowo ubrać, ze szablą, i stawić do raportu do dowódcy Okręgu
generała Osińskiego, który przemawiając do mnie po ojcowsku, ukarał mnie miesięcznym aresztem
na Komendzie Miasta.
Według opinii Ojca zatuszowano w ten sposób sprawę niefortunnego rozkazu szefa sztabu gen.
Rozwadowskiego dotyczącego ewakuacji Drohobycza, Borysławia i Stryja, który wywołał ogólny

Od Redakcji: W czerwcu 2016 r. otrzymaliśmy od Autora bardzo cenne nowe informacje o drodze,
jaką z Drohobycza do Szczecina przebyła spuścizna Feliksa Lachowicza. Publikujemy ten list z niewielkimi uzupełnieniami i komentarzem na końcu.

Dokończenie na str. 55.
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To Eustachy Kloś przewiózł „Lachowicza” do Polski!

„O

jciec mój Franciszek Galanty pochodził z Borysławia i o Feliksie Lachowiczu mówił „mój
kuzyn”. Panieńskie nazwisko matki Franciszka (mojej babci) brzmiało Agnieszka Jach – stąd
powinowactwo (matka Feliksa to Maria Jach). Agnieszka Jach zmarła w latach trzydziestych [XX w].
Kloś Eustachy ożenił się z siostrą mego ojca Stefanią Galanty. Małżeństwo mieszkało w Drohobyczu (ul. Wierzbowa 1). Eustachy był nafciarzem i przez kilka lat pracował na Sumatrze zakontraktowany przez firmę holenderską. W 1939 r. byliśmy z bratem Eugeniuszem na wakacjach
u wujostwa Klosiów i wtedy miałem okazję być w domu państwa Lachowiczów. Wraz z moimi
kuzynkami Polą (Apolonia) i Bińcią (Elżbieta) chodziliśmy tam podlewać kwiaty, gdyż pp. Lachowiczowie byli wtedy na urlopie – poza Drohobyczem. Duże wrażenie zrobił na mnie hol i klatka
schodowa, pełna pięknych rzeźb.
Drugi raz byłem w Drohobyczu u wujostwa Klosiów  podczas okupacji (w styczniu 1943 r. – zaledwie kilka dni) i u nich oglądałem po raz pierwszy akwarele p. Feliksa Lachowicza. Pamiętam,
że były schowane w podłużnej skrzyni (dł. ok. 1,5 m), zrobionej z lekkiego drewna (balsa), którą
to skrzynię wuj Eustachy przywiózł z Sumatry.
W 1945 r. wuj Eustachy wraz z córką Apolonią przyjechali do nas, przywożąc skrzynię pełną
akwarel. Mieszkaliśmy wtedy w Gliniku Mariampolskim, 2 km od Gorlic. Wuj Eustachy wrócił do Drohobycza, skrzynia zaś została u nas w mieszkaniu. Kuzynka Pola mieszkała u nas do
roku 1946 i wyjechała do swoich rodziców, do Szczecina (tam zostali przesiedleni z Drohobycza).
W 1947 r. przyjechał do nas wuj Eustachy i zabrał skrzynię do Szczecina. Tak więc wywiezienie
prac p. F. Lachowicza z Drohobycza to zasługa wujka Eustachego i kuzynki Poli.
Z panią Elżbietą Lachowicz i córką (wychowanicą Wiesią) spotkałem się pierwszy raz na ślubie
kuzynki Poli (1949 r.). Po raz drugi spotkałem się z Wiesią Podemską na organizowanej przez
nią w Krakowie wystawie „Drohobycz w malarstwie F. Lachowicza”. Była u nas wówczas z bardzo
miłą wizytą. Potem aż do jej śmierci wymienialiśmy listy i życzenia świąteczne. Bardzo nam było
przykro, że zmarła nie w swoim domu. Nic przed tym nie pisała na temat zmiany swojego miejsca
zamieszkania.
Dokończenie ze str. 54.
chaos w płd. Galicji. Niedługo potem zwolniono Ojca ze służby i już po rozejmie przydzielono jako dowódcę kompanii do budowy linii kolejowej Puck-Hel. Po kolejnej zmianie przydziału
przeniósł się do Poznania i w styczniu 1922 r. udało mu się uzyskać zwolnienie ze służby czynnej do
rezerwy. Tak więc był wolny i postanowił wrócić do Borysławia.
Od Redakcji: Barbara z Tyszkiewiczów Tokarska zadebiutowała w Biuletynie SPZD jaka redaktorka wspomnień o Szkółce Limanowskiej razem z dwoma innymi dobrze znanymi borysławianami (Biul. SPZD nr 12–13 (2013) ss. 153–174). Był też List do Redakcji (Biul. SPZD nr 18 (2016)
s. 150). We wspomnieniach opisała szczęśliwe dzieciństwo dziewczynki urodzonej w Borysławiu
w 1924 r., który opuściła na stałe w wieku 11. lat. Podczas II wś. zdała w Warszawie maturę i studiowała w Wyższej Szkole Handlowej. Była żołnierzem AK i sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim.
Po wojnie jako doktor nauk ekonomicznych opublikowała kilka książek w tym o Ojca rodzinnej
Otyni, prowadziła wykłady m.in. na Politechnice Warszawskiej, opracowała też 25. scenariuszy dla
organizowanych w swojej miejscowości wieczorów słowno-muzycznych o tematyce religijnej.      
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Jako pamiątki po p. Feliksie Lachowiczu posiadam trzy akwarele z lat 30. oraz obraz olejny „Św.
Anna z Panem Jezusem”, który podarowałem mojej wnuczce Ani.
Od Redakcji: Główna informatorka o historii wędrówki dorobku F. Lachowicza z Ukrainy do
Polski Wiesława Lachowicz (1929–2007) bardzo ogólnikowo zbywała pytania o szczegóły na ten
temat. Trudno się temu dziwić, ponieważ ani ona, ani jej matka Elżbieta (1897–1991)  nie mogły
brać udziału w tej akcji i sugerowały, że ocalenie tego skarbu jest zasługą dwóch młodszych sióstr
Elżbiety – Marii (1908–1997) i Władysławy (1906–1994). Nowe informacje uściślają historię kolekcji od 1945 r. do 1947 r.  Tajemnicą pozostaje jej droga z domu artysty na ulicy 11 Listopada
19 do domu Eustachego (Wierzbowa 1) po aresztowaniu Feliksa (24.04.1940) oraz deportacji
Elżbiety i Wiesławy na Syberię (29.06.1940). W tym trudnym okresie przechowanie kolekcji najprawdopodobniej pozostaje zasługą sióstr Elżbiety.
Kiedy w grudniu 1998 r. Jerzy M. Pilecki przywiózł pociągiem ze Szczecina dorobek malarski F.
Lachowicza do Wrocławia, to mieścił się on w dwóch pakietach trochę większych od formatu A3,
o grubości rzędu 20 cm (Ziem.Drohob. nr 12 (1998) ss. 68–70). Eustachy Kloś potrzebował dużej
skrzyni, ponieważ zabierał oprócz akwarel w dużych zielonych teczkach co najmniej 6 drewnianych kasetonów, jedyny znany dotychczas obraz olejny (103x165 cm) oraz być może coś więcej
niż przekazała Wiesława po około 50 latach. Skądinąd wiadomo, że niestety nie notowała darowizn wykonanych w tym okresie. Z otrzymanego listu wynika, że istnieje drugi olej Lachowicza,
a jego dysponent obiecał nam udostępnić fotografie tej pracy oraz 3 innych nieznanych akwarel.
Nowe informacje zmieniają zarys historii spuścizny Lachowicza zawarty w Jego życiorysach
kolejno publikowanych: Feliksa Lachowicza koleje losu, ss. 6–11 w: Drohobycz Feliksa Lachowicza,
Olszanica 2008, BOSZ, 231 s; Feliks Lachowicz – po dwakroć Sybirak, Jerzy M. PILECKI, Biul.
SPZD, nr 15 (2014) ss. 63–75; Feliks Lachowicz – po dwakroć Sybirak, ss. 5–18, w: Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza, Jerzy M. PILECKI, Beata DŁUGAJCZYK, Piotr GALIK, Olszanica 2014,
BOSZ, 183 s. (skrócona wersja poprzedniego tytułu).                                                                           

Z witryny księgarskiej
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resowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych,
Tom VIII, Łuck, Kiwerce, Przebraże, Kołki, Hołoby, Trochenbrod-Zofiówka, Wygadanka, Stanisław Sławomir NICIEJA,
Opole 2016, Wyd. MS, 287 s., obszerna bibliografia, indeks nazwisk.
Cena 40 – 50 zł.
W autorskiej przedmowie „Kresy, czyli historia Polski” Autor tłumaczy się ze swojego zainteresowania tematem serii wydawanej
z zadziwiającą regularnością. W niezwykle przekonującym wywodzie znalazł się fragment „Tak jak młodzi Żydzi w Izraelu – nie
mogą zdawać matury bez uprzedniego odwiedzenia Auschwitz, tak
młodzi Polacy powinni być zobowiązani do odbycia pielgrzymki na
dawne wschodnie rubieże Rzeczypospolitej”. I powinni – dodam –
uczyć się historii tych ziem.
Ciekawe informacje o oddalonych od Ziemi Drohobyckiej okolicach są pełne sylwetek współcześnie dobrze nam znanych, poczynając od Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, poprzez Marię Berny,    Benedykta Chmielowskiego, Barbarę Krafftównę,
Helenę Majdaniec, Mieczysława Pawlikowskiego, Zbigniewa Załuskiego, aż po kilka innych
równie interesujących. We wcześniejszych tomach Autor raczej unikał bardziej drastycznych
szczegółów, ale teraz problem mordów wołyńskich przedstawił w całej ostrości i aktualności.
JMP
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Bonifacy Zielonka (1899–1975)1

G22

Naukowa pasja
… Pielęgnując sentyment do ziemi kujawskiej…
podjąłem się naukowego opracowania pradziejów rejonu Gopła.
Po ukończeniu pracy otrzymałem na jej podstawie dyplom
doktora nauk humanistycznych… w 68 roku życia.

U

rodziłem się w 1899 roku na wsi podkarpackiej [w Wacowicach] jako jedno z siedmiorga dzieci.
Rodzice moi posiadali przed podziałem czterohektarowe gospodarstwo rolne, dwie krowy, parę
koników i trochę nierogacizny oraz ptactwa domowego. Wieś zamieszkiwało około 80 rodzin pochodzenia polskiego i ruskiego. Polacy stanowili mniejszość nie różniącą się od reszty mieszkańców ani
strojem, ani trybem życia. O przynależności narodowej decydowało wyznanie: dla Rusinów – greckokatolickie, dla Polaków – rzymskokatolickie. W miejscowym narzeczu ruskim odprawiano wesela i inne
zwyczajowe obrzędy. Częstym zjawiskiem były mieszane małżeństwa. W sprawach wyznaniowych panowała ogólna tolerancja i wzajemne poszanowanie.
Mieszkańcy wsi w czasie wolnym od pracy w gospodarstwie chodzili na zarobek do lasu, szukali zatrudnienia w tartaku i na folwarku, a także służby u zamożniejszych ludzi, najchętniej w mieście. Bardziej przedsiębiorczy osobnicy, pokonując przywiązanie do rodzinnego zagonu, udawali się do Ameryki, skąd po pewnym czasie wracali z oszczędnościami do swych rodzin. Osoby te przynosiły nowe
wiadomości o szerokim świecie. Innym stałym źródłem nowin były spotkania w karczmie. Szkoły nie
było, a ludzie piśmienni należeli do wyjątków.
Wieś rodzinna wraz z sąsiednią wsią [Rychcice] tworzyły przeszło trzykilometrowy łańcuch chat,
zwróconych oknami na południe, gdzie za rzeczką i zalesionymi pagórkami piętrzyły się wzniesienia
Beskidu Wschodniego. Z przeciwnej strony rozciągały się pola okolone dworskimi lasami. Malowniczy
ten krajobraz dostarczał mojemu dziecięcemu umysłowi pierwszych doznań estetycznych. Pamiętam
z tych lat wiele pięknych imprez zwyczajowych. Barwne sceny z wesel, dożynek i różnych tradycyjnych
obrzędów pobudzały rozwój uczuć i wyobraźni, a gawędy starszych ludzi o dawnych, pańszczyźnianych czasach, o rabacji, epidemiach głodu i chorób, wojnach, podróżach za chlebem i bogatej Ameryce
kształtowały pojęcia o czasie i przestrzeni.
Wieś przed 1907 r., nie włączona jeszcze w szerszy nurt przemian społeczno-politycznych, utrzymywała swe tradycyjne oblicze, z nieufnością przyjmując wszelkie nowinki nadchodzące z miasta. Zarówno dwór, jak i kler, pozostający w zależności ideologicznej od warstw posiadających, starały się usilnie
separować chłopa od wpływów środowisk postępowych.  Oba te ośrodki dyspozycyjne, nastawione konserwatywnie, niezbyt dbały o uświadomienie narodowe chłopów. Głuche naonczas wieści o walce klasowej, jakie nadchodziły z miasta, były przez ziemian i kler źle  widziane i odpowiednio potępiane. Żądano
uniżoności wobec władzy administracyjnej, dworu i kleru. Analfabetyzm był powszechny. Żandarm
i sekwestr stale napawali chłopa strachem, a ciągłe swary o miedze i majątkowe działy wypróżniały jego
kieszeń na rzecz adwokatów i urzędników skarbowych.
Wielkim wydarzeniem  w życiu mojej wsi było założenie szkółki, a raczej ochronki, obsługiwanej przez
zakonnice. Zacząłem do niej uczęszczać w 1906 r. Po dwóch latach za namową jakichś wpływowych
1 Autor jest synem Stanisława Zielonki i Marii z d. Maćków, bratem Jakuba, którego wspomnienia zamieściliśmy w Biuletynie
SPZD nr 18 (2016) ss. 89–94. W rodzinnych materiałach o Bonifacym są też informacje o udziale w Obronie Lwowa w 1919 r.
i odznaczeniach oraz o przynależności do POW w Śniatynce. Prezentowany tekst napisany ok. 1968 r. otrzymaliśmy od  Stanisława Miniacha z Głogowa dzięki Jego kontaktom z ostatnią  żyjącą córką Autora Janiną Zielonką z Raciborza. Tekst był publikowany na stronach 87–98 w zbiorze wspomnień „Moja droga do wiedzy” Warszawa 1971  Ludowa Sp. Wyd., 517 s. (Red.).
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ludzi oddano mnie na dalszą  naukę do Drohobycza i umieszczono w bursie działającego tam Towarzystwa Szkoły Ludowej. Kiedym się znalazł w obcym dla mnie środowisku, wśród ludzi ładnie ubranych,
sztywnych i obojętnych, wśród brodatych Żydów i zaczepnych miejskich chłopaków, boleśnie odczułem
pozbawienie mnie ciepła rodzinnego.
Duży murowany gmach szkolny, surowi nauczyciele, bijący trzciną za każdy najmniejszy błąd, koszarowy tryb życia i surowa dyscyplina w bursie – wszystko to wywoływało w mojej duszy uczucie
przygnębienia. Myślałem, że spotkała mnie jakaś niezasłużona kara. Uciekałem więc do domu, skąd
z jeszcze większym żalem musiałem wracać, słuchając napominania: „Ucz się, byś nie biedował jak
my”. Atmosfera obcości i częste stosowanie kar cielesnych przez nauczycieli – to była rzeczywistość, do
której musiałem stopniowo przywyknąć. Całą uwagę skupiłem na wykuwaniu zadanych lekcji, z których odpytywano zarówno w szkole, jak i w bursie. Moja chłopska naiwność, odróżniająca mnie od
miejskich kolegów, górujących nade mną obrotnością i inteligencją, była powodem częstych poniżeń;
tym dokuczliwszych, im lepsze wyniki osiągałem w nauce.
Miasto – zróżnicowane narodowościowo i społecznie, pełne spekulantów, uprzemysłowione z racji
bliskości kopalń ropy naftowej oraz zaawansowane w biurokracji austriackiej – nie czyniło na mnie
sympatycznego wrażenia i nie związałem się z nim uczuciowo.  Zauważyłem, że działalność polskich
organizacji społecznych i oświatowych – stanowiąca najwartościowszy nurt życia miasta – była za
słaba, aby objąć swymi wpływami dalsze miejscowości. Władze nie robiły prawie nic w dziedzinie
szerzenia oświaty na wsi. Nie miał kto wprowadzić obowiązku szkolnego. W rezultacie do szkół  zorganizowanych rzadko trafiała młodzież wiejska. Z mojej wsi tylko dwie rodziny kształciły swoje dzieci
w takich szkołach.
Uczyłem się celująco, toteż po ukończeniu czwartej klasy szkoły ludowej zakwalifikowałem się  do
gimnazjum klasycznego. W bursie dla gimnazjalistów panowała atmosfera mobilizująca do rozwijania
różnorodnych zainteresowań. Tutaj również obowiązywał sztywny urzędniczy rygor, lecz w czasie wolnym od nauki rozwijały ożywioną działalność organizacje harcerskie, chóry szkolne i kapele. Mając od
dziecka pociąg do muzyki (ojciec mój był wiejskim skrzypkiem), chętnie korzystałem z tych możliwości.  
Z czasem stałem się również pilnym czytelnikiem. Zacząłem pochłaniać książki o treści historycznej,
podróżniczej i fantastycznej; zainteresowałem się także prasą codzienną. Z mojej umiejętności czytania
korzystała w czasie pobytu w domu cała rodzina i sąsiedzi. Udzielałem się także, pisząc listy i podania.
Oprócz mnie korzystało z nauki w mieście dwóch braci (Jakub i Michał), co silnie nadwerężało kieszeń rodziców. Staraliśmy się zdobywać pieniądze, udzielając korepetycji i chodząc w czasie ferii na
zarobki, przeważnie „na pańskie”. Ale potrzeby rosły, a środków na ich zaspokojenie nie przybywało.
Wróciłem więc do domu i przez dwa lata chodziłem sześć kilometrów do miasta, by kontynuować
naukę. Byłem fizycznie dość wątły, toteż trudy nauki dawały mi się coraz bardziej we znaki. Niebawem
starszy brat poszedł do klasztoru, bo tam nie płaciło się na utrzymanie, a przede mną stanęło widmo
zaprzestania nauki i pozostania na życiowym rozdrożu. Na pomoc rodziców już nie mogłem liczyć.  
Dociągnąłem więc z wielkim trudem do klasy czwartej, po czym trapiony wewnętrzną rozterką – byłem w wieku, kiedy człowiek nie ma chęci do zwierzeń i łatwo daje się zwieść marzeniom – w tajemnicy przed rodzicami wyruszyłem w świat.
Z drogi na Węgry zawrócił mnie życzliwy mieszkaniec Lwowa, obiecując mi dać zajęcie przy produkcji
pasty do butów. Nie zagrzałem długo u niego miejsca. Wkrótce znalazłem się dosłownie na ulicy. Trafiłem do przytułku dla bezdomnych, prowadzonego przez brata Alberta, byłego powstańca-inwalidę,
malarza i heroicznego jałmużnika. Zamieszkałem tam kilka miesięcy i znalazłem pracę u optyka jako
uczeń warsztatowy oraz chłopiec na posyłki. Dalej jednak biedowałem. Nie mogłem wyżyć ani z praktykowania u optyka, ani ze sprzedawania gazet. Ostatecznie wpadłem na pomysł udania się do prezydenta
miasta, którym wówczas był Józef Neumann. Przedstawiwszy mu swe rozpaczliwe położenie, poprosiłem o danie mi jakiegoś zajęcia. Staruszek pośmiał się ze mnie, dał mi  jednak skierowanie do bursy
rzemieślniczej i zapewnił pracę w swej drukarni.
Tak to po kilkumiesięcznej poniewierce znalazłem się w otoczeniu ludzi niezwykłych, niby rzemieślników, ale takich, którzy codziennie obcowali ze słowem drukowanym. W dość krótkim czasie
zdobyłem umiejętność składania tekstów i zapoznałem się z techniką drukarską. Czytając powoli składane teksty różnych opracowań, przyswoiłem sobie dużą ilość wiedzy. Książki poświęcone
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historii Lwowa i liczne zabytki budownictwa dawały mi pierwszorzędny materiał do rozumienia
przeszłości miasta i prądów kulturalnych, jakie w nim się rodziły i rozwijały. Zdobywałem drogą
samokształcenia różnokierunkowe wykształcenie, dokonując wyboru jego treści na własną rękę.
Wybuch wojny w 1914 r. i psychoza towarzysząca pierwszym dniom mobilizacji dostarczyły mi silnych wrażeń. Obok żołnierzy  austriackich miasto wypełniły szeregi umundurowanych drużyn polskiej
młodzieży w maciejówkach. Odezwy i ulotki nawołujące do walki z wrogiem, przemówienia publiczne
żyjących jeszcze powstańców z 1863 r., pierwsze sprawozdania z frontu – były dla mnie źródłem  głębokich przeżyć. Brat mój Michał uciekł z klasztoru do Legionów, mnie z racji młodego wieku nie przyjęto.
Po wkroczeniu wojsk carskich we wrześniu 1914 r. zmieniły się nastroje w mieście. Mój pobyt w nim
stawał się coraz uciążliwszy, postanowiłem więc wrócić do domu rodzinnego. Stwierdziłem, że do mojej
rodziny zajrzała nędza wojenna. Pragnąc pomóc w jakiś sposób rodzicom, wystarałem się o zatrudnienie w kopalniach nafty. Pracując po 12 godzin na „szychtę” jako pracownik fizyczny w kuźniach, kotłowniach i w szybach naftowych, poznałem ciężką dolę robotników. Do pracy tej poszedłem z konieczności, nie miałem  bowiem przygotowania do określonego zawodu. Moje wiadomości i doświadczenie
zdobyte w tułaczce nie dawały mi żadnych szans na otrzymanie posady w biurze.
Z początkiem 1917 r. zostałem powołany do służby w wojsku austriackim. Po krótkim pobycie
w Krakowie, gdzie poznałem bezduszne metody rekruckiego szkolenia, przeniesiono mnie do Wiednia
i przydzielono do pułku artylerii górskiej. Stamtąd zostałem wysłany z baterią w kraje alpejskie, nad
rzeką Inn. Jakże mi się przydały wkuwane dawniej wiadomości z geografii; można tu je było bezpłatnie
konfrontować z rzeczywistością. Napatrzywszy się okropnościom wojny, popadłem w stan otępienia
duchowego i apatii. Kontuzjowany od bomby lotniczej, po kilkumiesięcznym pobycie w różnych szpitalach, zgłosiłem się ponownie do swej baterii, znajdującej się nad granicą Albanii, w mniej zagrożonych
okolicach. Wyprawa ta dała mi możność poznania południowo-słowiańskich regionów tego kraju z ciekawą i bogatą kulturą ludową. W nowym miejscu zapadłem na malarię i otrzymawszy urlop, dotarłem
do galicyjskich szpitali, gdzie doczekałem końca austriackiej kampanii wojennej.
W domu rodzinnym nie zastałem już dwóch braci [Michała i Jana], którzy polegli, ani ojca. Zająłem
się prowadzeniem dwuhektarowego gospodarstwa, nie wyzbyłem się jednak swoich zainteresowań
naukowych. W Wacowicach czekała mnie marna wegetacja. Ja zaś chciałem pracować dla nowo powstałej ojczyzny w warunkach bardziej odpowiednich mej naturze i moim zamiłowaniom. Pożegnałem  więc nie bez żalu strony rodzinne i wyjechałem na Podlasie w okolice Bugu, gdzie objąłem stanowisko nauczyciela  (niekwalifikowanego) w wiejskiej szkole powszechnej.
Wieś po przejściach wojennych była na wpół spalona i na każdym kroku spotykałem niedostatek.
Naukę rozpocząłem bez podręczników i najprostszych pomocy naukowych. Lekcje prowadziłem
w wynajętej izbie, a sam mieszkałem kątem u gospodarza. Ludność po długoletnim ucisku religijnym
pragnęła polskiej szkoły, której tu przedtem nie było. Nie odstraszyły mnie ciężkie warunki życia i pracy, miałem bowiem poza sobą gorszą poniewierkę, a przed sobą widoki stabilizacji życia osobistego
i wykazania się użyteczną pracą na niwie oświatowej. W miarę zżywania się ze środowiskiem i poznawania jego potrzeb kulturalnych próbowałem swych sił w szkole i poza szkołą, organizując kursy dla
analfabetów oraz różnego rodzaju imprezy kulturalne dla dorastającej młodzieży i starszych. Ludność
miejscowa, wychowana w ucisku rządów carskich, ze wszech miar zasługiwała na pomoc, jakiej mogłem jej udzielić z racji wykonywanego zawodu.
Ponieważ nie miałem kwalifikacji zawodowych, pracowałem gorliwie nad sobą, ucząc się na kursach i drogą samokształcenia. Po czterech latach uczyniłem zadość wymaganiom ustawy i przepisów
szkolnych [Seminarium Nauczycielskie w Siedlcach, 1924 r.]. Przebyłem na swym stanowisku siedem  ciężkich lat, m. in. czasy inflacji. Opuszczając placówkę, miałem satysfakcję, że pozostawiłem
we wsi nowy gmach szkolny, dostatecznie wyposażony w sprzęt i pomoce naukowe, oraz liczną grupę
uczniów przygotowanych do dalszego kształcenia, a dla następców szkołę siedmioklasową i ludzkie
warunki mieszkaniowe. Tu, na Podlasiu, po pięciu latach pracy w 1925 r. ożeniłem się z nauczycielką
[Weroniką] pochodząca znad Gopła.
W zdobywaniu wiedzy pomocna mi była na równi z książkami praktyka życiowa, która uczyła zaradności i obiektywnej oceny natury ludzkiej. Wieś podlaska, oddalona od miejskich ośrodków, zachowała
wiele elementów starej kultury ludowej i regionalnej tradycji. Chłopa podlaskiego cechował spokojny
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charakter i umiar w ocenie zjawisk życia, hart ducha i konsekwencja w zamierzonej działalności. Od
tych prostych i uczciwych ludzi można się było wiele nauczyć.
Pod wpływem żony tęskniącej do Kujaw, skąd pochodziła, przeniosłem się w 1927 r. w okolice Gopła, dokąd pociągał mnie sentyment nabyty jeszcze w latach dziecinnych. Ziemia nadgoplańska miała
dla mnie romantyczny urok, urzekała swą dawnością historyczną i legendarną. Rozpocząwszy pracę
w szkole wiejskiej, zapałałem chęcią poznania rdzennej kultury polskiej, której kolebka najprawdopodobniej tutaj się znajdowała. Zastałem w tutejszych stronach odmienne formy rodzimej kultury
w stroju, w formach towarzyskich, w sposobie gospodarowania, w zwyczajach i obrzędach, w twórczości literackiej oraz w pieśniach. Razić mnie zaczęła skłonność do naśladowania mieszczańskiego trybu
życia   ze szkodą dla własnego dziedzictwa kulturalnego. Obserwując zanik folkloru, postanowiłem
ratować wszelkie uchwytne jego przejawy.
Pierwszym przewodnikiem w moich poczynaniach stała się praca Oskara Kolberga. Wzorując się na
nim, notowałem metodą ołówkową wszystkie zasłyszane melodie weselne, dożynkowe oraz przygodne, noszące piętno regionalne. W miarę wsłuchiwania się w kujawskie motywy rozwijała się u mnie
pasja zbieracka, dzięki czemu zdobyłem kilkaset  tekstów i melodii w różnych wariantach. Po skontaktowaniu się z warszawskim Instytutem Pieśni Ludowej otrzymałem fonograf, który bardzo mi ułatwił
pracę. W trakcie gromadzenia dzieł kultury ludowej zainteresowanie moje obudziły liczne znaleziska
archeologiczne, które zacząłem gromadzić dla ich atrakcyjności i zagadkowych  funkcji.
Nie miałem żadnego naukowego przygotowania do tej dwutorowej działalności. Irytowały mnie
braki w mojej wiedzy z tych ciekawych dziedzin i dlatego zacząłem myśleć o podjęciu jakichś systematycznych studiów. Niestety w moich warunkach zetknięcie się i powiązanie z odpowiednimi instytucjami czy ludźmi, mogącymi skierować me usiłowania na właściwe drogi, było prawie niemożliwe.
Przypadek sprawił, że wzorując się na artykułach prasowych o odkryciach i badaniach naukowych,
wysłałem do redakcji jednego z czasopism wiadomości o moich osiągnięciach wraz ze zdjęciami fotograficznymi posiadanych zbiorów. Zamiast oczekiwanego artykułu w prasie pojawił się u mnie przedstawiciel Muzeum Archeologicznego z Warszawy, który obejrzawszy oryginały i określiwszy ich wartość naukową, zabrał je ze sobą, nie bez żalu z mej strony, i po pewnym czasie obdarzył mnie bogatą  
literaturą z dziedziny archeologii.
Teraz dopiero oddałem się studiom archeologicznym bez reszty. Odczuwając konieczność pogłębienia swej wiedzy zawodowej i ogólnej, postanowiłem zrealizować swe zamiary pod kierunkiem
specjalistów. Obawiałem się, że praca samokształceniowa nie pozwoli mi dobrze obrać metod i kierunków studiowania. Postarałem się u władz szkolnych o urlop i zostawiwszy na placówce żonę
z czworgiem dzieci, wybrałem się do Warszawy na jednoroczny kurs nauczycielski z zakresu nauk
humanistycznych. Ten krótki pobyt w Warszawie wyprostował nieco moje zawiłe drogi zdobywania
wiedzy. Bezpośrednie stykanie się ze źródłami naukowymi, w oderwaniu od żmudnych zajęć zawodowych, pozwoliło mi szybciej skrystalizować poglądy na wiele spraw.
Po powrocie na Kujawy rozwinąłem z większym powodzeniem akcję społeczno-oświatową wśród
młodzieży wiejskiej, czym naraziłem się miejscowej reakcji. Dopatrzyła się ona w mojej działalności intencji wywrotowych. Dezaprobata proboszcza dla moich poczynań udzieliła się miejscowym notablom
– właścicielom  ziemskim i ich adherentom, co w rezultacie spowodowało przeniesienie mnie do innej
szkoły na wsi. Nie zaprzestałem mimo to kroczyć raz obraną drogą. Wzmogłem akcję ochrony zabytków
archeologicznych i z jeszcze większą gorliwością zabrałem się do studiowania naszych pradziejów.
Odwiedziny naukowców z muzeum warszawskiego były u mnie coraz częstsze, a współpraca coraz
owocniejsza. W okresie międzywojennym prowadził na Kujawach badania dr Konrad Jażdżewski,
wówczas asystent Muzeum Archeologicznego w Warszawie, a obecnie jeden z wybitnych profesorów
Uniwersytetu Łódzkiego. Ze szczególnym talentem podsycał on mój zapał do coraz nowszych odkryć,
odnosząc się do nich ze szczerym uznaniem. Dodatnio ocenił  moją działalność także dyrektor muzeum, prof. dr Roman Jakimowicz, wybitny znawca wczesnego średniowiecza. Upoważnił on mnie do
kontynuowania prac odkrywczych na terenie kilku powiatów kujawskich. Odtąd coraz częściej w prasie i opracowaniach naukowych pojawiać się zaczęły moje materiały dotyczące tych terenów.
Okres II wojny i okupacji hitlerowskiej spędziłem również na Kujawach, mając możność dogłębnego
poznania, czym stała się kultura niemiecka zaprawiona ideologią rasistowską. Przewidując zmienne ko60
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leje wojennych losów, usunąłem ze szkoły akta i pomoce naukowe w bezpieczne miejsce, dzięki czemu
natychmiast po wyzwoleniu szkoła odzyskała pierwotne wyposażenie. O mojej działalności politycznej w czasie okupacji nie chciałbym szerzej opowiadać. Wspomnę tylko, że należałem do konspiracyjnej komórki udzielającej schronienia uciekinierom z północnych połaci Polski.
W 1946 r. przeniosłem się w pobliże Torunia, aby swoim sześciorgu dzieciom zapewnić lepsze możliwości kształcenia. Zostałem nauczycielem dwuklasówki w małej wiosce poniemieckiej, zamieszkałej
przez napływową ludność o zróżnicowanych tradycjach i upodobaniach.
W tymże roku zorganizowany został w Toruniu Uniwersytet  im. M. Kopernika , gdzie katedrę archeologii objął znany mi profesor R. Jakimowicz. On to zachęcił mnie do systematycznej nauki. By
móc odbywać normalne studia, objąłem pracę w szkole dla dorosłych w Toruniu. Dotychczasowe doświadczenia z prac terenowych znacznie mi ułatwiły przyswajanie wiadomości teoretycznych. Mimo
trudności lat powojennych i ciężarów ponoszonych w związku z kształceniem i utrzymaniem dzieci –
oddałem się nauce całą duszą. W miesiącach letnich uczestniczyłem pod kierunkiem profesora w badaniach wykopaliskowych w Kruszwicy. Czułem się szczęśliwy, że mogę zrealizować swe dziecięce
pragnienie poznania tych historycznych miejsc. Nie przerwałem również badań folkloru, zbierając dla
miejscowego muzeum etnograficznego zabytki kultury ludowej.
W 1950 r. ukończyłem studia i objąłem asystenturę przy katedrze, a po nagłej śmierci nieodżałowanego profesora – wykłady zlecone. Wkrótce powierzono mi obowiązki kustosza działu archeologii
w toruńskim muzeum. Ponieważ zbiory – pochodzące z okresu zaborów i z czasów międzywojennych – zostały przez okupanta zdewastowane i pozbawione dokumentacji, zabrałem się gorliwie do
przywrócenia im naukowej wartości przez ponowną  inwentaryzację i weryfikacje. W okresie mojej
siedmioletniej pracy w muzeum  udało mi się pomnożyć zbiory o kilka tysięcy nowych nabytków
i wypełnić dotychczasowe luki w materiałach źródłowych do pradziejów województwa bydgoskiego.
Czułem się szczęśliwy, że dane mi było zająć się spuścizną kulturalną Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, które walcząc o elementarne prawa narodu w okresie natężonej germanizacji ziemi pomorskiej, pragnęło gromadzeniem prastarych zabytków udokumentować prawa do ziemi ojczystej.
Doceniając pietyzm, jakim członkowie Towarzystwa darzyli zbiory, przekazane po odzyskaniu niepodległości ówczesnemu Muzeum Miejskiemu, dokładałem wszelkich starań, by zbiory te odzyskały
pełną wartość naukową. Zabytki toruńskie uporządkowane w okresie mej pracy pod względem chronologicznym, kulturowym i funkcjonalnym oraz  znacznie  wzbogacone nowymi znaleziskami stały się
pierwszorzędnym materiałem źródłowym do rekonstrukcji dziejów Słowiańszczyzny i wykazania jej
autochtonizmu na ziemiach dolnej Wisły. Obiektywna ich interpretacja dowodnie wykazała fałszywość
tez nauki niemieckiej, która kierując się względami politycznymi, mówiła o prawach Germanów do tych
ziem.  Cieszę się ogromnie, że materiały archeologiczne z Kujaw znalazły w literaturze przedmiotu tak
ważne miejsce.
Ponieważ dział archeologiczny, wyróżniający się największą ilością zbiorów, cierpiał na brak pomieszczeń i traktowany był w ogóle po macoszemu przez zarząd muzeum, co wyrażało się m. in.
w moim  stosunkowo niskim  wynagrodzeniu, zrezygnowałem z zajmowanego stanowiska i wróciłem
do pracy w szkolnictwie.
Znajdując się u progu starości, postanowiłem dokonać pewnego podsumowania swego dorobku
życiowego. Pielęgnując sentyment do ziemi kujawskiej, którą gdy chodzi o jej starożytne dzieje, znam
lepiej niż inne regiony kraju, podjąłem się naukowego opracowania pradziejów regionu Gopła. Po
ukończeniu pracy otrzymałem na jej podstawie dyplom doktora nauk humanistycznych. Jako nauczyciel szkoły jednoklasowej, w 68 roku życia. Aktu promocji dokonano na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu w obecności prof. dra Konrada Jażdżewskiego, tego samego, który ongiś, przed 35 laty,
wytyczył mi drogę zdobywania wiedzy w dziedzinie archeologii.
Gdy powracam we wspomnieniach do przygód i doświadczeń mego życia, przeżywam zmienne
uczucia. Wojna zabrała mi wszystkich członków rodzinnego gniazda i ojcowiznę. Nie zdobyłem materialnej niezależności, a perspektywa starości napawa mnie smutkiem. Nie będę już mógł z dawną
energią realizować naukowych zamierzeń. Czuję jednak głęboką wdzięczność dla ludzi wielkich sercem i umysłem, dzięki którym nie zgubiłem się w życiu, lecz wyszedłem na człowieka dobrze spełniającego swoje obowiązki wobec społeczeństwa i ojczyzny.                                                                   
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Zeew (Wilhelm) Fleischer – Izrael

G27

W kuluarach moich myśli
Od Redakcji: Autor urodził się w 1925 r. w Drohobyczu. Pogodne dzieciństwo. Szkoła średnia w rodzinnym mieście, gdzie był
jednym z uczniów Brunona Schulza. Potem była okupacja, Armia Czerwona i niewola niemiecka. W latach 1946–1950 studia
farmaceutyczne we Wrocławiu. Po ich ukończeniu wyjazd do
Izraela. Czterdzieści lat pracował w aptece Kasy Chorych, a od
1991 r. jest na emeryturze. Od lat studenckich pisywał satyrę
– przeważnie „do szuflady”. Niekiedy drukowano jego felietony
(fraszki, rymowanki) – począwszy od „Przekroju” w okresie studiów – po polsku, a potem już po hebrajsku do gazet izraelskich
i polskich. Pisuje do kwartalnika „Amcha” (instytucja zajmująca się ocalonymi z zagłady). Ponadto publikuje w „Konturach”
– almanachu autorów piszących po polsku w Izraelu. W „Ziemi Drohobyckiej” znalazła się Jego relacja „Schron podziemny
w Drohobyczu” (Nr 16 (2002) ss. 59–61). Ostatnie 13 miesięcy
niemieckiej okupacji w tym właśnie schronie po ucieczce z getta
przeżył z ojcem Izydorem i matką Anną Steinhauser. W roku
1977 wydał tomik poetycki „Zapominanie pamięci” (Łódź, Oficyna Bibliofilów, 70 s.), a w 2004 r.
„W kuluarach moich myśli” (Beer Szewa 2004, ARA – GRAF [Katowice], 165 s.). Z drugiego zbioru
różnych krótkich, poetyckich utworów, który nam udostępnił mieszkający obecnie we Wrocławiu
młodszy kuzyn Autora Yay Fleischer, publikujemy kilka przykładowych fragmentów.
Fraszki












O zawrót głowy przyprawia
Ktoś kiedyś tak rzekł
U młodych – kobiety i wino
A u starych – WIEK.
Wiele mieści serce nasze
Miłość, nienawiść, litość i żale
Na sercu bywa lekko lub ciężko
Tęsknotę odmierza rytm szczęścia w chwale
Dobro w nim i zło – klęski i zwycięstwa
Goryczy źródło i trwogi udręka
Dlatego ONO bardzo często właśnie
Pod ciężarem tych przeżyć – po prostu pęka.
Filozofia
Filo-zofia to miłość platoniczna
Praktycznie nie może się nadać
Bo mądrości kochać nie wystarczy
Mądrość trzeba posiadać
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Różnica między miłością
A fizycznym pociągiem
Jest jak między szampanem
A korkociągiem.
Szampan oszołamia,
O zawrót głowy przyprawia
A korkociąg z opornym otworem
Rzeczowo się rozprawia.
Z jednego i drugiego
Korzystać warto i trzeba
Bo życie mamy jedno
A któż pewnym jest nieba ?
Kochać ślepo – to głupota
Głupio kochać – to ślepota
Lecz bez takich właśnie kochań
Zniknie do życia ochota
Przeto choć nie ma miłości
Mądrej i bystro widzącej
Kochać jest sensem istnienia
Istoty żyjącej
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Gdy załoga statku cierpi
Na prawości i sprawności zanik
Nie wystarczy różową farbą pokryć
Nazwę okrętu „Tytanic”.






Nad rozlanym mlekiem
Nie wyrażaj żalu
Zawołaj kotka… wyliże
i po całym balu
Humor się poprawi
Kotkowi i Tobie
I nawet teściowej
Tej groźnej osobie
Szkoda tylko tego
Że na rozlanym mleku
Świekra mogła się pośliznąć
A Toś przegapił, człowieku.
Ziemia drohobycka
Ziemio drohobycka – kolebko moja
Jakże  tobą się szczycę
W pamięci chronię wszystko co twoje
Woń lasów i pól twych, moją Tyśmienicę
Choć nie rwąca, nie bystra,
Najwspanialsza to rzeka
Do niej w upalnym moim kraju
Niezmiennie myśl ucieka
A Drohobycz,  gdzie przeżyłem
Lat jedynie  kilkanaście
Dzierży prym niepodzielnie
Z wszystkich miast – on właśnie
W wielu miejscach upływały
Życia mego dni już liczne,
Lecz do dzisiaj łzy, śmiech pierwszy
W swej mocy są magiczne
Przebrzmiałe echa wspomnień
Z dzieciństwa tak dawnego
Dokonują cudu we mnie
Wręcz niepojętego
Człowiek jak drzewo korzeń posiada
Wiem dokładnie, bo czuję
Że on jaźnią moją włada
Te strofy dyktuje
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Tak Drohobycz, Schulz i inni
Pamięci godni w nim ludzie
Dominują stale w żywym
Odczuć moich cudzie.
Prośba o zmartwychwstanie Bruno Schulza1
Są i byli ludzie, którzy
Wiecznie żyć powinni
Geniusze, którzy Bogu
Nie są ducha winni.
Tacy, których dzieło
Istnieniu treść nadało
Nadziejom spełnienia
Wrota otwierało.
Chopiny, Chagalle,
Agnony, Kanty,
Wirtuozi ducha
Słów i myśli giganty.
Beethoveny, Edisony,
Einsteiny, Newtony
Pióra i pędzla
Szermierze, kanony
Ty, którego prawość
Każdy stwór Twój chwali
Zwróć życiu tych, bez których
Glob nasz w przepaść się wali.
Wśród nich również wieszcz był
O, jakże ogromny,
Choć w oczach maluczkich
Niepozorny, pokorny.
Dlatego proszę Cię jeszcze,
Chociaż dobrze wiesz,
Że Bruno Schulza
Wskrzesić trzeba też.
Bo nie zdążył w krótki życiu
Dość służyć swymi słowy,
Nić przeciął  bestialski
Strzał w tył jego głowy.
Niech więc zmartwychwstanie
On i inni, by tworzyć,
Przed ludzkością znękaną
Lepszy świat otworzyć.

1
1 Autor był nie tylko uczniem Brunona Schulza, ale też najprawdopodobniej  pierwszą wiarygodną osobą, która zidentyfikowała
ofiarę Günthera na ulicy Czackiego przy rogu ulicy Mickiewicza w Drohobyczu: „Kiedy Bruno Schulz osuwał się na ziemię po
śmiertelnym strzale gestapowca, a spod jego płaszcza wypadł bochenek chleba, natychmiast podbiegłem do zwłok, lecz rozpoznając w leżącym swojego nauczyciela, odstąpiłem od zamiaru zabrania chleba”. W 2017 r. minie 125. rocznica urodzin pisarza
(12.07.1892) i 75. rocznica śmierci (19.11.1942). (Red.)
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Beno Shrayer (1924–1998)
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Były lata. Wspomnienia – Ludzie i wydarzenia. Cz.III

K

ilka zdań o jednej z tamtejszych [w pobliżu ulic Sobieskiego i Stryjskiej], „ważnych” rodzin.
Właściwie to też był rodzaj klanu, jednej wspólnej rodziny, prawdziwego nazwiska której nigdy nie znałem. Wszyscy ich znali tylko z przezwiska „KAK”. W języku folkloru „jidysz” miało to
różnorakie znaczenie. Mogło się wywodzić ze słowa „kakać” albo po prostu „gówno”, jak się komu
podobało. Fakt, że wszyscy i wszędzie znali ich jako KAK, i to od wielu dziesięcioleci, jeszcze sprzed
I wojny światowej. Tak to jakoś do nich przylgnęło, że nigdy się o to nie obrażali. Zresztą w tej części
miasta wszyscy mieli jakieś przezwiska i rzadko kto się obrażał. Szło to za nimi aż do grobowej deski
i może tylko wtedy wychodziło na jaw, jak się delikwent naprawdę nazywał. W wielu przypadkach
przezwisko mogło mieć swój rodowód albo z profesji, albo z jakiejś wady cielesnej, albo też z miejsca
pochodzenia. Czasem wywodziło się z jakiegoś losowego wydarzenia. Jednym słowem – cały folklor.
Wracając do klanu KAK, wymienić należy następujące imiona: Szpryncy Kak (ta najważniejsza, „królowa” rodu), Mendł Kak, Chaskiel Kak, Byniy Kak, Fradł Kak – i wszyscy do kupy – BNEI KAKIYS.
BNEI wywodzi się z hebrajskiego słowa RoeD; a zatem Ród Kakiys. O mężu Szpryncy nigdy nic nie
wiedziałem. Chyba umarł jeszcze nim ja się urodziłem. Niemniej jednak, różne przypowieści o nim
krążyły. Oto niektóre z nich.
W czasie I wojny światowej, kiedy Kozacy weszli do naszego grodu, jakiś zabłąkany kozak wpadłszy
do domu Szpryncy, ryknął po rosyjsku: „Kak wasza familia?”. Bo trzeba wiedzieć, że słowo KAK ma
zupełnie inne znaczenie po rosyjsku, aniżeli w języku jidysz. Po rosyjsku „kak” oznacza „jak”. Chodziło o to, że kozaczyna zwrócił się z zapytaniem: „Jak się nazywasz?”. Szprynca, nie znająca ani jednego słowa rosyjskiego, usłyszawszy dźwięk KAK, wpadła w furię i zaczęła krzyczeć w języku jidysz:
„A szlag by trafił i cholera napadła na tych naszych sąsiadów – nawet kozakom musieli nagadać, że
przezywają nas KAK”. Innym razem, w tychże dniach, kiedy dotarła wieść, że kozacy weszli do miasta,
Szprynca chwyciwszy dwa puste wiadra, ruszyła do drzwi z okrzykiem w jidysz: „Zobaczysz zaraz,
jaki grom na nich spadnie – z samego rana idę im drogę przejść z dwoma pustymi wiadrami”. Wtedy
mąż Szpryncy ją skrzyczał: „Szpryncy, tyle razy ci mówiłem, żebyś się do polityki nie wtrącała; jeszcze
jakieś nieszczęście na nas sprowadzisz”. Według ludowej przypowieści przejść komuś drogę z pustymi
wiadrami i to jeszcze z samego rana, to tyle samo, co zobaczyć czarnego kota przebiegającego drogę:
nieszczęście murowane. Opowiadają też, że pewnej nocy Szpryncę obudziły ostre bóle w jej „klatce
z piersiami”; zbudziła swego syna Mendla ze słowami (po jidysz): Mendł, niedobrze mi; wtedy obudzony Mendł krzyknął na nią: Szpryncy, leż i nie zawracaj głowy,  w dzisiejszych czasach wszystkim
jest niedobrze. Mendł, syn Szpryncy, był fryzjerem w miejskiej łaźni. Bywalcy łaźni często urządzali
mu różne kawały. Pewnego razu, gdy golił jakiegoś nieżydowskiego gościa, schowali mu brzytwę. Gość
już był namydlony, a brzytwy nie ma. Mydli go i mydli, a brzytwy jak nie ma, tak nie ma. Gość nagi, się
denerwuje, a Mendł go wciąż mydli i podśpiewuje po jidysz: bandyci, rabusie, co chcecie od mojego
nieszczęsnego życia, oddajcie mi brzytwę, ażebym się mógł tego goja pozbyć. Szkoda mi tych parę groszy, no i boję się, zlitujcie się. No i dowcipnisie się w końcu zlitowali nad doprowadzonym do płaczu
Mendlem i brzytwa się odnalazła. Dowcipny był ten łaźniany ludek.
Jeżeli już mowa o łaźni miejskiej, to może i warto poświęcić kilka zdań tej instytucji. Po pierwsze,
nie każdego było stać aby zapłacić za wstęp. Mój ojciec tam nie chodził. Niektórych z moich zasobniejszych kolegów ojcowie zabierali ze sobą. Czasem i mnie jakoś udawało się wkręcić na „waleta”.
Parówka i tzw. mykwa (basen) były w dolnej kondygnacji. W piecu rozżarzano kamienne głazy do
czerwoności i co pewien czas zalewano wodą, tworząc w ten sposób parę. Do tego był specjalny posługacz. Na górnych półkach było trudno wytrzymać. Te miejsca były dla ludzi o mocnych mięśniach
sercowych. Siedzieli, pokrzykiwali, bili się miotełkami z dębowych liści i polewali zimną wodą. W górnej kondygnacji łaziennego budynku była obszerna sala rekreacyjna. Stały tam drewniane prycze, na
których można było się położyć i odpoczywać. Ściany dookoła były obstawione szafkami dla ubrań.
Co zamożniejsi mogli sobie wynajmować tzw. separatki; były to zamykane pomieszczenia 1 x 2 metry,
64

wspomnienia

Biuletyn SPZD nr 19 (2016)

z lustrem i wieszakami na ubranie. Obok, w oddzielnym pomieszczeniu, był bufet. Sprzedawano tam
talerzykowe porcje fasoli jasiek, mocno posolonych i pieprzonych, no i zimne piwo z beczki w tzw.
halbach. Ta pieprzona fasola miała zwiększyć pragnienie, co było z korzyścią i dla bufeciarza, i dla
gości dla uzupełnienia utraconych w czasie parówki płynów w organizmie. Na ogólnej sali był też masażysta, z usług którego można było korzystać za dodatkową opłatą. Można powiedzieć, że łaźnia była
jak gdyby miejscem towarzyskich spotkań. Tam poniekąd zacierały się różnice klasowe i kastowe. Goli
ludzie byli sobie równi. Powiedzenie, że szata zdobi – tam nie miało zastosowania. Dopiero po wyjściu
z tego przybytku cielesnej rozkoszy wszystko wracało do poprzedniego, codziennego stanu.
Największą frekwencją łaźnia cieszyła się w piątkowe dni. Ludzie wracali do swoich domów odświeżeni i przygotowywali się do pójścia do bóżnicy i powitania soboty. W niedzielę łaźnia też była
czynna, ale z inną już publicznością. Dużo wtedy było nie-Żydów i takich, co to musieli w niedziele
trzymać swoje interesy zamknięte. Pewna kategoria ludzi do łaźni chodziła tylko kilka razy w roku
– przed wielkimi świętami jak Rosh Hashana (Nowy Rok), Pesach, Jom Kipur. A co z resztą roku?
Myli się w miednicach albo spłukiwali twarz i ręce, i to im wystarczało. Bo wtedy łazienek pospólstwo nie znało. Łazienki były tylko w niektórych bogatych domach. To samo zresztą odnosiło się do
lodówek. Każdy na swój sposób chronił swoje produkty – zimą za oknem, latem w nisko położonych
piwnicach, jeżeli ktoś takowe miał. Restauracje i bary korzystały z brył lodowych dostarczanych za
specjalną opłatą. Wszystkie te dobrodziejstwa cywilizacji, bez których dzisiejsze życie jest nie do wyobrażenia, nabierały rozpędu dopiero po II wojnie światowej.
W związku z tymi sporadycznymi bywalcami w łaźni przypomniała mi się historia jednego z nich.
Okrągły rok nosił na sobie swego rodzaju nacielny spencerek chroniący go od zimna. Nagle ubzdurał
sobie, że go gdzieś zostawił albo zgubił; nie wykluczał też, że mu go skradli (tylko w jaki sposób, skoro
zawsze go miał na sobie i to pod koszulą). Pewnego razu przed którymś ze wspomnianych świąt postanowił pójść do łaźni. Wrócił stamtąd wniebowzięty i już od progu zawołał do swojej żony: Blima
(ją nazywali Rojte Blimy), Pan Bóg jest miłościwy, spencerek się odnalazł! Co się okazało – rozbierając się w łaźni, przy ściąganiu koszuli, na ogół zmienianej na święta, nagle stwierdził: jest! Cały ten
czas miał go na sobie, na gołym ciele, nie zauważając go; do spania zazwyczaj koszuli nie rozbierał.
Jakieś 90 procent dawnych bywalców łaźni wojny nie przeżyło.
Jak już wspomniałem, ten nasz pierwszy odcinek ulicy Sobieskiego zaczynał się od ulicy Stryjskiej
i po jakichś 300 metrach dochodził do skrzyżowania z ulicą Dr. Leona Reicha. Tam zaczynał się tzw.
Łan, ulica, w której przeważało żydowskie ubóstwo i nędza. Na jednym rogu był wyszynk (sprzedawano wódkę) Heiliga, swego rodzaju „zabiegałówka”, do której chłopi przyjeżdżający na poniedziałkowy jarmark wpadali na wypitkę i zakąskę. Właściciela zamordowali w czasie okupacji niemieckiej
ci że chłopi, których przedtem poił wódką. Młodszy z synów, który ze mną chodził do szkoły, podobno się uratował i po wojnie mieszkał w Nowym Jorku. Były tam jeszcze dwie siostry i starszy brat,
o których po wojnie niczego się nie dowiedziałem.
Na przeciwnym rogu była piekarnia Frajdy Held. Zazwyczaj pracowało tam stosunkowo dużo ludzi
(chyba ze 30). Od czasu do czasu wybuchały tam strajki. Piekarze żądali poprawy płac. Sama właścicielka, Frajda, była dzielną, przedsiębiorczą kobietą. Bez męża (wcześnie zmarł) prowadziła interes,
wychowywała dwóch synów i córkę. Jeden z synów, ten starszy, Alter, pomagał matce w prowadzeniu
interesu. Młodszy, Majorku, (później Józek), był studentem państwowego gimnazjum. Starsza siostra, Recha, przed wojną wyjechała do Paryża i stale tam mieszkała.
Majorku – Józek był uroczym człowiekiem, co nie przeszkodziło mu mieć przelotny romans z ich
służąca, Ukrainką, wynikiem czego była ciąża i dziecko – syn. Mama Frajda wyekspediowała Józka
do Paryża, do siostry. W międzyczasie rozpoczęła się (nie jestem pewien) czy to sprawa sądowa, czy
też postępowanie rozjemcze. Mówiono, że mama Frajda gotowa była wypłacić matce dziecka dużą
na owe czasy sumę pieniędzy pod warunkiem, że ta odda dziecko na zawsze i bezpowrotnie. Matka
dziecka podobno się nie zgodziła. Sama go wychowała i wykształciła. Na ile wiadomo, Józek się do
tego dziecka nie przyznawał, żadnych kontaktów nigdy nie nawiązywał. Z opowiadań osoby kiedyś
blisko stojącej rodziny Heldów wynikało, że widziała się z tą matką i synem po wojnie, dorosłym już
człowiekiem, wystudiowanym inżynierem, imponującym mężczyzną, podobnym do ojca. Dokładnie jak i co – nie wiem.
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Józek ukończył studia inżynierskie w Grenoble we Francji. W czasie wojny Niemcy go złapali i wywieźli do Oświęcimia. Po drodze udało mu się uciec, w czym pomogli mu członkowie francuskiej
Resistance. Przedostał się do Szwajcarii, gdzie spędził całą wojnę. Wrócił do Polski i jako inżynier
elektryk był jednym z budowniczych linii wysokiego napięcia Śląsk – Łódź, za co otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi. Po jakimś czasie został aresztowany w głośnej sprawie braci Fieldów. Prawie rok przesiedział w śledztwie. Miał chłop widać szczęście, bo na ogół w takich sprawach ludzi „rozwalali”. Później pracował na eksponowanym stanowisku w Instytucie Badań Jądrowych. Był ożeniony z Waldą,
mieli dwie córki. W Warszawie utrzymywaliśmy bliskie stosunki towarzyskie. W ich mieszkaniu na
Wilczej poznaliśmy wielu ciekawych ludzi. W 1968 r. Heldowie opuścili Polskę i zamieszkali w Paryżu. Siostra Recha zmarła po wojnie w Paryżu. Tamże zmarła Józka żona, Walda, a kilka lat później
– Józek. Matkę Frajdę zamordowali Niemcy. Brat Alter zaginął w zawierusze wojennej.
Za piekarnią Heldowej, w kierunku Łanu, był szlachtuj, czyli rytualna rzeźnia. Tam zarzynano
kury, kaczki, gęsi. Za rzeźnią był dom Kamermanów należący do dziadków dwóch moich kolegów – Moszka i Altera. Blisko przyjaźniłem się tylko z Moszkiem. Dom ten stanowił coś w rodzaju
rodzinnego „kołchozu”. Mieszkały tam trzy córki z rodzinami, jeden syn – Szulim, wtedy jeszcze
kawaler, i drugi na poddaszu z rodziną; ten syn był w permanentnym konflikcie z resztą rodziny.
Jedna z córek, ta najprzystojniejsza, Malka, wyszła za mąż za bogatego właściciela garbarni, Herzlingera; zmarła przy urodzinach pierwszego dziecka. Najstarsza córka, Frymcia, zamężna za jednego
z synów blacharza, Kesselmana, właściciela kamienicy przy ulicy Podwale – mieszkała we Lwowie.
Mieli syna, Siunę; każde lato spędzał on wakacje w Drohobyczu u dziadków; z nim byłem bardzo
zaprzyjaźniony. Wojna nas rozdzieliła. Cała rodzina z Łanu, z wyjątkiem Szulima, została zamordowana przez Niemców. Taki sam los spotkał matkę Siuny we Lwowie. Siuna z ojcem wyszli ze Lwowa
na samym początku wojny, w 41 roku. Ojciec Siuny zaginął w czasie zawieruchy wojennej.
Na tejże ulicy L. Reicha mieściła się Wielka Synagoga. Okazała budowla należała do największych
w Europie. Za synagogą był Szpital Żydowski, chyba nie więcej, jak na dziesięć łóżek. Co tam leczyli i jacy byli lekarze – pojęcia nie mam. U wylotu tej ulicy był dom przedpogrzebowy, gdzie myto
umarłych i tzw. Stary Cmentarz Żydowski.
O innych rodzinach tej ulicy nie sposób jest pisać, bo za wiele ich było i zajęłoby  to zbyt dużo
czasu i miejsca w tych zapisach. Wspomnę   tylko rodzinę   Schoenfeldów,   kupców branży spożywczej, rodzinę Benkendorfów („kaczkiys”), handlarzy rybami, rodzinę Kitajgrodzkich, kupców
zbożowych, rodzinę Dawidmanów, kupców drzewnych, rodzinę Fromerów i może jeszcze dwóch,
trzech innych. W tych rodzinach dzieci posyłano do gimnazjum; głód tam nie zaglądał, jak to miało
miejsce w dziewięćdziesięciu procentach innych rodzin w tym kwartale. Dalej już prowadziła tylko
droga na Chyrawkę, mijając Nowy Cmentarz  Żydowski.
W tym naszym Drohobyczu z  pewnością kiedyś było dużo więcej ciekawych rzeczy i poszczególnych postaci. Jak dotąd wziąłem pod uwagę tylko te z mojego najbliższego otoczenia. Otoczenia,
w którym wyrosłem i obracałem się do września 1939 r., które w ogólnej historii figuruje jako data
wybuchu II wojny światowej i jeszcze dwa lata później, tzn. do czerwca 1941 r., to jest do wybuchu
wojny sowiecko-niemieckiej, kiedy wkroczyłem w 17 rok mojego życia. Jak już wspomniałem na
wstępie tych zapisów, w naszym mieście dominowały trzy grupy narodowościowe: Polacy, Żydzi
i Ukraińcy. Mniejszość stanowili Ukraińcy. Polacy i Żydzi, jak mi się zdaje, tworzyli pewną równowagę. Pod względem geograficznym, obszarowym, każda z tych grup koncentrowała się w określonych dzielnicach.
Tak zwany „Łan” i przyległe uliczki - Kowalska, Stolarska, Garbarska, Brudna i dolna część Sobieskiego od strony Stryjskiej stanowiły domenę żydowskiej biedoty i tych, którzy się później trochę
„dochrapali” i jakoś nie mogli się zdecydować na jej opuszczenie. Widocznie albo czuli się tu dobrze, albo też obawiali się zmian. Tu oni znali wszystkich i wszyscy ich znali. Nie – Żydów trudno
było znaleźć.
Podstawowa masa ludności polskiej, tej średnio ustabilizowanej, koncentrowała się raczej na peryferiach zielonych – Wójtowska Góra, Polna, 11. Listopada, Liszniańska, Kozłowskiego, Truskawiecka, Borysławska (obie częściowo), Sienkiewicza. W tych dzielnicach niektórzy z nich mieli własne, nieduże domki – owoc ciężkiej pracy całego nieraz życia. Ukraińcy koncentrowali się głównie
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na ulicy Stryjskiej, najdłuższej, bo chyba przeszło 3-kilometrowej, Iwana Franki, Kolejowej, Niżnej,
Śnieżnej, Szaszkiewicza, św. Jura, na Młynkach.
Upper class, czyli warstwa bogaczy – przedsiębiorców, handlowców, lekarzy i innych wolnych
zawodów – wszystkich trzech grup narodowościowych, po prostu „cała międzynarodówka”, była
na pryncypialnych ulicach w domach na ogół jednopiętrowych, z bieżącą wodą, elektrycznością,
wc, łazienkami, piecami i wszystkim innym, czego tamci nie mieli, a mogli tylko oglądać w kinie,
na filmach. Tam w czasie deszczu kałuże nie do przebycia. Tu asfaltowane lub kostkami wyłożone
drogi, kamiennymi płytami wykładane trotuary, co ileś tam metrów zaflancowane drzewka itd.
itp. Do tych ulic należały: Piłsudskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Sobieskiego (te wyższe numery), część Czackiego, początkowe numery Stryjskiej, Pelczarówka, Szopena, Słowackiego i kilka
innych.
Wielki Rynek był raczej kosmopolityczny, z przewagą żydowskich mieszkańców. Miał formę
czworoboku, z budynkiem ratuszowym z czterema orłami i wieżą obserwacyjną pośrodku, niemal
zewsząd z daleka widoczną, i strażakiem wypatrującym ewentualne ogniska pożaru. Jedyne czego
nie było, to cogodzinnego wygrywania hejnału z wieży Mariackiej, jak to miało miejsce w Krakowie.
Co było, i to bardzo użyteczne, to czterostronne duże tarcze zegarowe, wybijające kwadranse i pełne
godziny; w nocy podświetlane, widziane i słyszane z bardzo daleka. Wielu ludzi z tych biednych
dzielnic korzystało z tego zegara, bo na zegary domowe, tym bardziej naręczne, nie wszyscy mogli
sobie pozwolić. Niektórzy szczęściarze z tej biedoty mieli czasem szczęście dziedziczyć od dziadków
zegarki kieszonkowe, tzw. cebule, z odkrywanym wieczkiem, a czasem nawet i z muzyką. Ja na przykład pierwszy zegarek kupiłem sobie dopiero po wojnie w 46 roku za własne, zarobione pieniądze.
Co się zachowało w pamięci, to pięknie utrzymany klomb u wejścia do ratusza z kwiatowym herbem miasta Drohobycza (dziewięć beczek soli wewnątrz tarczy z koronną głową).
W ratuszu mieściły się władze miejskie i różnego rodzaju urzędy. Nigdy tam wewnątrz  nie byłem.
Na zewnątrz budynku były jakieś sklepy. Co zapamiętałem, to bardzo ekskluzywną cukiernię Babraja, aptekę Obrowicza, zakład fryzjerski odwiedzany widocznie przez miejscowych notabli i VIP.
Do jednej strony tego czworobocznego kompleksu, naprzeciw ulicy Małej, przylegał wyłożony kamiennymi płytami plac. Odbywały się tam czasem jakieś wiece lub zebrania publiczne. Czego nie
było, to publicznych szaletów. Jeden taki powstał, chyba po I wojnie, razem z placem samochodowym, na rogu ulicy Kowalskiej.
W ostatnich latach przed wojną, przed świętami Bożego Narodzenia, przyjeżdżali akademicy – studenci Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu, i na rynku przed ratuszem sprzedawali karpie. Miało
to stanowić konkurencję dla żydowskich sprzedawców ryb na Małym  Rynku, konkurencję nie  tyle
handlową, bo zarobić  na tym po prostu nie umieli, ile o zabarwieniu antysemickim – w ramach akcji
„nie kupuj u  Żyda”. Pamiętam też duże hasło rozwiewające na wietrze: „Kasia, Marysia, Weronika
kupuje ryby u akademika”. Do jakichś specjalnych ekscesów z tego powodu nie dochodziło. Nieżydowska publika odnosiła się do tego raczej z pobłażaniem i obojętnością. Widocznie kupcy żydowscy
potrafili swój towar sprzedawać bardziej atrakcyjnie i więcej fachowo. Wybryk ten trwał tylko jeden
rok. Więcej akademicy się nie pokazali. A w ogóle to Drohobycz nie był podatny na rozpętywanie
tego rodzaju waśni narodowościowych.
Dookoła rynku była sieć sklepów, w przeważającej mierze żydowskich. Nieżydowskich była bardzo
znikoma ilość. Co zapamiętałem, to tylko aptekę Tobiaszka, sklep cukierniczy Wesołowskiego (podobno Ukraińca z żydowską (?) żoną), olbrzymi sklep obuwniczy BATA. Z bardziej wyróżniających
się sklepów żydowskich zapamiętałem: sklep obuwniczy Del-Ka, sklepy bławatne – Sandhausa, braci
Müntzer, Wegnera Młodszego, sklep galanteryjny L.Schreiera, skład wyrobów piśmiennych połączony z drukarnią M.Werdingiera, sklepy żelazne – D. Horowitza (męża mojej ciotki), Dienstaga,
Adlera, sklepy z gazetami – Tunego, (spotkałem go po wojnie w Nowym Jorku), sklepy konfekcyjne
– Hirshorna, Becka i jeszcze wielu innych.
Na szczególną wzmiankę  zasługuje narożny sklep z koszerną wędliną M. Segala. Ten róg nazywano
„Segalówką”. Zbierała się tam cała politykująca, lewicowa młodzież.  Stamtąd rozchodziły się różne
wieści – te prawdziwe, półprawdziwe i nieprawdziwe; tam też można było zasięgnąć informacji co,
kto, z kim, spotkać się z umówionymi ludźmi i wiele, wiele innych rzeczy. Czy policja znała ten róg?
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Nie może być, że nie. Czy go tolerowała? Widocznie tak. Czy ciągnęła z tego jakieś korzyści dla swojej
pracy? To już tylko ona mogła wiedzieć.
Cały ten czworobok  rynkowy służył za aleję spacerową. Młodzi i niemłodzi się tam spotykali i obchodzili ten czworobok niezliczoną ilość razy. Na jednym z rogów – Rynek -Mickiewicza – była
kamienica Wegnera Młodszego. Stamtąd skręcano na ulicę Mickiewicza (kiedyś Samborską), tę ekskluzywną, zwaną „Corsem”. Tam spacerowali ci stateczniejsi obywatele, dobrze ubrani, z laseczkami,
no i gimnazjaliści obu płci. Gdzieś pośrodku tej ulicy był Dom Robotniczy, siedziba PPS-u (Polskiej
Partii Socjalistycznej), pilnowany przez taką kulejącą, starą towarzyszkę. Ona była  nie tylko „pilnowaczką”, ona była „occurant” we wszystkim, co się działo wewnątrz tej posesji. Naprzeciwko, po
drugiej stronie ulicy, był Bank Polski, ten najważniejszy w mieście, do którego przywożono z „Dużej
Stacji” (kolejowej) brzęczącą   gotówkę, w woreczkach, na konnej platformie konwojowanej przez
uzbrojonych policjantów. Napadów bankowych, za moich czasów, nie było. W tym banku byłem jedyny raz w życiu, kiedy od ciotki w Ameryce dostałem w liście 2 dolary jako prezent na 13 urodziny.
Pamiętam, że dolar był wart 5,25 złotego.
Dalej przy ulicy Mickiewicza był Park Miejski z żeńską szkołą im. Królowej Jadwigi. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko, był dom-pałac Prezydenta Miasta Rajmunda Jarosza. Ulica ta, brukowana kamienną kostką, była zawsze czysto utrzymywana. Rynek był asfaltowany. Zimą, w czasie wielkich mrozów, na Rynku ustawiano żelazne kosze z żarzącym się węglem, ażeby biedni ludzie mogli się ogrzać,
postać i porozmawiać. W ich domach palić nie było czym. Na drugim rogu Rynku był kościół rzymskokatolicki z obszernym, zadrzewionym (kasztanami) placem ogrodzonym żelaznym parkanem.
Na tymże rogu był dom, w którym mieszkał uznany (w pełni dopiero po śmierci) pisarz-egotysta [?]  
i malarz (kiedyś nauczyciel rysunku) – Bruno Schulz.


Wyszukiwarka Krajanów

G84

Od Redakcji: Wbrew temu, czego można by się spodziewać, wciąż jeszcze trafiają do nas prośby
o pomoc w poszukiwaniu krewnych. Podajemy kilka otrzymanych w ostatnim okresie zapytań i prosimy naszych Czytelników o przesyłanie posiadanych ewentualnie informacji na adres Redakcji.
1. Bogusława Wołczyńska z Lwówka Śląskiego, córka WŁADYSŁAWA ŻAKA (Borysław 1927)
poszukuje rodziny ojca: brata Leona Żaka (1929), sióstr Łucji Żak (1930) i Janiny Żak (1933).
2. Jacek Adam Siorak poszukuje rodziny dziadka MIKOŁAJA SIORAKA, syna Dymitra Sioraka i Anny Dąbrowskiej.
3. Wojciech Czwartacki (1933) z Warszawy (ul. Mariacka 4B w Drohobyczu – dom Rapaportów) poszukuje: BOGUMIŁA lub BOGUSŁAWA JAROSZA z ul. Floriańskiej w Drohobyczu;
SZCZEPANA BALICKIEGO z ul. Mariackiej w Drohobyczu; cioci KEMPSKIEJ (pracownicy
Banku Polskiego w Drohobyczu – prawdopodobnie kasjerki). Tylko w przypadku S. Balickiego
mogliśmy udzielić informacji z Archiwum Komisji Historycznej SPZD.
4. Kazimierz Ogonowski z Namysłowa poszukuje informacji o rodzinie;
5. Igor K., dziennikarz z Kijowa, poszukuje rodziny FRANCISZKA MACIOŁKA, który mieszkał w pobliżu dworca kolejowego w Borysławiu lub Drohobyczu. Miał żonę Stefanię  i córkę Annę
(ok.1932). W czasie wojny rodzina przechowała córkę Aleksandra i Elli Hauer. Fr. Maciołek miał
gospodarstwo rolne w pobliżu Zielonej Góry. Zginął w wypadku drogowym na pocz. 1948 r. Rodzina uratowanej dziewczynki z Izraela pragnie wystąpić o pośmiertne  nadanie tytułu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata Franciszkowi Maciołkowi.
6. Aleksandra Domańska z Warszawy  poszukuje krewnych swojego dziadka JANA KURMANA
(1903–1933) z Drohobycza, syna Włodzimierza Kurmana (1873–1940) i Adeli (1878–1959). Jan
Kurman maturę zdał u „Jagiełły” w 1922 r. Pochowany jest podobnie jak rodzice na cmentarzu  
drohobyckim przy ul. Truskawieckiej. Wiadomości znalezione w naszym Archiwum przekazaliśmy
Zainteresowanej.
KL
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Władysław Psarski (1925–2015)1

M

G39

O Chruszczowie i złotej papierośnicy

oja rodzina od wieków parała się rolnictwem, ale od czterech pokoleń również i przemysłem
– za przyczyną mego pradziadka Wiktora Psarskiego, który jako oficer Powstania Listopadowego, musiał emigrować z zaboru rosyjskiego, by uniknąć wywózki na Sybir, a może nawet i szubienicy. Celem uniknięcia konfiskaty przekazał bratu swój majątek Kraszkowice k. Wielunia i wyjechał
do Paryża, gdzie w 1838 r. ukończył studia w École Centrale, zarabiając na życie grą na skrzypcach
w operze. Po jakiejś amnestii mógł wrócić do kraju i już jako inżynier chemii wybudował jedne
z pierwszych cukrowni  w Polsce, w Borku i Rytwianach. Syn jego Władysław, również inżynier chemik, był dyrektorem kilku cukrowni, a w II Rzeczypospolitej – prezesem Cukrownictwa Polskiego.
Wnukowie pokończyli politechniki i też pracowali w cukrownictwie, a mój ojciec Stanisław, inż. mechanik –podjął pracę w  nafcie w Borysławiu w 1919 r., zaraz po ukończeniu politechniki lwowskiej
i zawarciu małżeństwa. W ostatnich latach przedwojennych był jednym z dyrektorów firmy „Małopolska”, (spółka akcyjna francuska).
Beztroskie dzieciństwo spędziłem więc z rodzicami i siostrą Ninką w Borysławiu. Wybuch wojny
przekreślił nadzieje spokojnego i pewnego życia rodzicom,  ale i dla mnie skończyły się radosne wyjazdy wakacyjne do Zacisza, Jeżowa, a zwłaszcza do Rzegocina, gdzie całymi dniami mogłem swobodnie biegać ze strzelbą po polach, lasach i zagajnikach.
Przedwojenny Borysław, stolica zagłębia naftowego Polski, liczył około 40 tysięcy mieszkańców,
z czego duży procent składał się z Rusinów i Żydów. Polacy reprezentowali inteligencję przemysłową
i władze miasta. Żydzi zdominowali handel i wolne zawody, a proletariat, czyli robotnicy fizyczni, to
przeważnie Rusini z pobliskich wsi. Nawet szofer ojca, Stefan Kilikowski, był z pochodzenia Rusinem, który na trzy lata przed wybuchem wojny przyjął w pełni narodowość polską, i chwała mu za
to, że nie wyparł się jej w czasie wojny, mimo że obaj okupanci znacznie lepiej traktowali Rusinów
niż Polaków. Pamiętam, jak w 1940 r. wrócił spuchnięty z głodu po paromiesięcznym pobycie w więzieniu sowieckim.
Gdy wybuchła wojna, miałem 14 lat i nie bardzo zdawałem sobie sprawę z nieszczęścia, jakie spadło na nasz kraj, zwłaszcza że pierwsze dni wojny 1939 r. w południowo-wschodniej Polsce były
spokojne. Dopiero około 12 września, gdy wojska niemieckie przekroczyły San, ojciec z innymi dyrektorami przemysłu naftowego postanowił wyjechać z rodziną do Bitkowa, miejscowości położonej
w pobliżu granicy węgierskiej. Z Borysławia do Bitkowa nie było daleko, około 100 km, ale przez
góry i bardzo złymi drogami, tak że naszym mercedesem jechaliśmy prawie cały dzień we troje, to
znaczy ojciec, Ninka i ja, bo matka oświadczyła, że z domu się nie ruszy. No i mieliśmy osiem waliz zapakowanych rzeczy, bo nie wiadomo, czy i kiedy wrócimy. Szofera naszego nie było, bo został
wcześniej zmobilizowany.
W Bitkowie spotkaliśmy się z innymi luminarzami naftowymi i ich rodzinami, którzy tak jak i my,
[…] woleli być bliżej granicy węgierskiej czy rumuńskiej. […], razem kilkanaście samochodów. Bitków został wybrany na to spotkanie, gdyż tam mieli swoje szyby naftowe, warsztaty naprawcze, rezydencje, a przede wszystkim paliwo do samochodów.
Na drugi dzień ojciec wyjechał z dyr. Bronisławem Wojciechowskim z powrotem do Borysławia,
z pieniędzmi na wypłatę dla robotników, […] bo front się zatrzymał i Borysław był jeszcze wolny. Na
trzeci dzień wrócił dyr. Wojciechowski bez ojca, ale za to z matką. Ojciec został w Borysławiu, chcąc
zabezpieczyć szyby i rafinerie przed sabotażem. Nie wyszło mu to na dobre, bo zaraz po wyjeździe
Wojciechowskiego Niemcy wkroczyli do Borysławia i ojciec został uwięziony jako zakładnik wraz
z prezydentem miasta, proboszczem i innymi władzami. Szczęśliwie żadnemu żołnierzowi krzywda
1 Władysław Psarski, ur. w Borysławiu. Tamże do II wojny mieszkał i chodził do szkoły. Po wojnie skończył szkołę inżynierską w Szczecinie i w latach 1951–1982 pracował tam na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczości. Był ponadto dypl. rzeczoznawcą techniki samochodowej i ruchu drogowego (wykonał kilka tysięcy ekspertyz). Od  1989 r. był członkiem Polskiego
Towarzystwa Ziemiańskiego. (Red.)
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się nie stała i po paru dniach, gdy Niemcy oddawali Sowietom Borysław, zakładnicy zostali zwolnieni.
Ale tymczasem w Bitkowie, pod nieobecność ojca, doczekaliśmy się wkroczenia do Polski wojsk sowieckich i odcięcia nas od granic z Węgrami i Rumunią. Był nadal spokój i ani Niemcy, ani Ruscy się
nie pokazywali. Pod koniec września wszyscy uciekinierzy borysławscy  postanowili wracać do Borysławia. Utworzyła się kolumna samochodów, a droga wiodła przez Stryj, gdzie wjechaliśmy w kolumnę wojsk radzieckich. Zatrzymano nas, legitymowano z rozkazem oddania posiadanej broni.
Matkę i siostrę z innymi paniami oddzielili, a ja zostałem sam z samochodem i ośmioma walizami.
W jednej z nich znajdował się dryling, ukochana broń myśliwska ojca, specjalnie dla niego zrobiona
przez zakłady Kruppa. Nie oddałem go, ale podczas pobieżnej rewizji go znaleźli. Awantura wybuchła straszna. Zlecieli się oficerowie sowieccy, urągając mi okropnie i wszystkim innym Polakom,
krzycząc, że gdybym nie był tak młody, to by mnie rozstrzelali.
Wszystkich nas zamknęli w pobliskiej szkole, obiecując, że na drugi dzień od rana zacznie się ścisła
rewizja, bo ukrywamy broń. Panowie, koledzy ojca, również mi naurągali, że przeze mnie zostaliśmy
wszyscy zatrzymani i nie wiadomo co będzie.
Spaliśmy w szkole na podłodze. Czy wszyscy spali? Nie wiem. Mnie prześladowała myśl, że w walizkach mam jeszcze kilka paczek naboi do nieszczęsnego drylinga, a wcześniej usprawiedliwiałem się,
że dryling jest nieużyteczny, bo nie ma naboi. Wstałem więc w nocy, wyszukałem w walizce naboje
i wsadziłem je do pieca. Nic innego wymyślić nie mogłem. Za drzwiami stał wartownik pilnujący
nas. W piecu było trochę popiołu, gazet i niedopałków, zagrzebałem te naboje w śmieciach. Mam
nadzieję, że Pan Bóg miał w opiece tego, który potem po raz pierwszy rozpalał ogień w tym piecu.
Na drugi dzień od rana rozpoczęła się rewizja polegająca na tym, że z każdej walizki wytrząsano
rzeczy na podłogę i grzebano w nich. Pieniądze polskie i zagraniczne waluty spisywano i konfiskowano. Rewizja trwała cały dzień, a gdy przyszła na mnie kolej i gdy wtaszczyłem się do sali z ośmioma walizami, wzbudziłem podziw ilością bagażu. Sama rewizja przebiegła bez bólu, ale gdy z jednej
z walizek wyleciała złota papierośnica ojca, to żołnierz sowiecki obejrzał ją i schował do kieszeni.
Po skończonej rewizji, już wieczorem, zebrano nas wszystkich w jednej sali i z przemówieniem
wystąpił oficer polityczny w randze majora, Nikita Chruszczow – jak ładnie się nam przedstawił.
Wtedy nie zwróciłem uwagi na to nazwisko, ale parę lat później, gdy został pierwszym sekretarzem
KC KPZR, dyrektor Wojciechowski przypomniał mi, że to właśnie on był tym majorem, z którym
spotkaliśmy się w Stryju na początku wojny. Miał też pokwitowanie z podpisem Chruszczowa za
zarekwirowanie sportowego samochodu marki Stuz. Ja żadnego pokwitowania za pięknego 6-cylindrowego mercedesa nie dostałem.
Major Chruszczow w przemówieniu do nas zwrócił uwagę, że jesteśmy panami, burżujami, krwiopijcami, a niektórym śni się kontrrewolucja i ukrywają broń, by później z nią wystąpić przeciw władzy ludowej. To ostatnie zdanie było skierowane specjalnie do mnie, ale ze względu na mój młody
wiek władza radziecka jest wspaniałomyślna i darowuje mi tę straszną zbrodnię. Mówił po rusku
(czyli po ukraińsku), który to język był dla nas wszystkich zrozumiały, jako że  mieliśmy z nim do
czynienia na co dzień. Na zakończenie swej oracji poinformował, że konfiskują nam samochody
i waluty zagraniczne, bo tych rzeczy w Związku Sowieckim posiadać prywatnym osobom nie wolno,
ale biżuterię i innych wyrobów jubilerskich – jako prywatnej własności – nam nie zabrano. Czy ktoś
ma jakieś pytanie?
Mnie nurtowała przez cały czas sprawa papierośnicy, więc podnoszę dwa palce do góry (jak w szkole). Słyszę szepty kolegów ojca: – Władek, uspokój się, schowaj rękę. Ale już było za późno, moją
wyciągniętą rękę dojrzał major i zapytał groźnym głosem: – A ty czego jeszcze chcesz ? Więc wstałem
i powiedziałem, że w czasie rewizji zabrano złotą papierośnicę ojca. Zapadło długie milczenie. – Kto
ci zabrał? Pokazałem  palcem na czerwonoarmistę stojącego w drzwiach, za którymi zaraz zniknął.
Zaległo milczenie, tylko widać było uśmieszki oficerów, wściekłość Chruszczowa i słychać było cichy
szept modlitwy Pod Twoją obronę siedzących obok mnie Polaków.
Myślę, że wybuch w piecu naboi, które tam schowałem, nie wywarłby większego wrażenia niż moja
odpowiedź. Ja stałem w ławce z pewną miną, bo przecież mówiłem prawdę, co mi zawsze nakazywano w domu i szkole. Po dłuższej chwili zrobiło się zamieszanie. Koledzy ojca wściekli się na mnie,
myśląc, że to już koniec z nami. – Gdzie są twoje rzeczy? – padło pytanie. Odpowiedziałem, że w dru70
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giej sali. – Prowadź! Wyszedłem z ławki i idę, za mną major i oficerowie. Gdy podeszliśmy do walizek,
usłyszałem: – Otwieraj! Otworzyłem pierwszą z brzegu i …zbaraniałem. Oczom nie wierzyłem – na
samym wierzchu leży ojca złota papierośnica. Na pytanie – czy to ta? – wydukałem, że – tttak. – To
wracamy! – major pierwszy, za nim oficerowie,  ja na końcu z całkiem ogłupiałą miną.
No i zaczęło się. Major rozpoczął dłuższe przemówienie od pytania, co ze mnie wyrośnie. A potem:
– Mało, że ukrywał broń i nie chciał jej oddać, to jeszcze posądził żołnierza Armii Czerwonej o złodziejstwo. Jaki wstyd przynosi swojej rodzinie i całemu narodowi polskiemu…
Stałem w ławce czerwony jak burak, nie zdając sobie zupełnie sprawy, jak ta papierośnica znalazła
się w walizce – przecież widziałem na własne oczy, jak żołnierz chował ją do kieszeni. Nie śmiałem
nic mówić (na szczęście!), a moją opuszczoną głową i skruszoną miną przepraszałem całą Armię
Czerwoną i obecnych za tyle zamieszania, które narobiłem.
Jeszcze jedną noc spędziliśmy w szkole, a następnego  dnia, po połączeniu się z paniami, odesłano
nas ciężarówkami wojskowymi do Borysławia. A przed samym wyjazdem, po załadowaniu walizek
na ciężarówki, pobiegłem na zaplecze szkoły, by pożegnać się z mercedesem. Prawo jazdy amatorskie
już miałem, a prowadzić samochód umiałem od dwunastego roku życie, gdy nogi na tyle mi urosły,
że mogłem sięgnąć nimi do pedałów. Smutno mi się zrobiło, gdy ujrzałem kałmuka siedzącego za
kierownicą, który ze strasznym zgrzytem skrzyni biegów próbował mercedesem jeździć po podwórku szkoły.
Gdy już wyjechaliśmy ciężarówkami ze Stryja, pan Wojciechowski, który pod nieobecność ojca
próbował opiekować się mną, rozwiązał nurtujący mnie problem: to sam złodziej podrzucił papierośnicę do walizki w ostatniej chwili, gdy usłyszał, że jego kradzież wydała się, z czego zapewne Chruszczow i oficerowie doskonale zdawali sobie sprawę.
W Borysławiu była radość ze spotkania z ojcem i z powrotu   do jeszcze względnie spokojnego
domu. A ocalona papierośnica przydała się bardzo, bo jej sprzedaż umożliwiła naszej rodzinie jakie
takie życie na pewien czas.
Tak skończyło się pierwsze, ale niestety nie ostatnie, moje spotkanie z Armią Czerwoną. To wszystko co opisałem, jest prawdą, nie daję tylko gwarancji, że Nikita Chruszczow był tym właśnie majorem.
Dyr. Włodzimierz Wojciechowski mówił mi w latach pięćdziesiątych, że ma pokwitowanie za swój
samochód z podpisem Nikita Chruszczow. Do rozstrzygnięcia tego problemu trzeba by historyka,
który by zbadał, czy w 1939 r. Chruszczow brał udział jako oficer polityczny w najeździe wojsk sowieckich na Polskę.
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Bruno Schulz. Festiwal (BSF)
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ochodzący z Drohobycza sławny pisarz, malarz i rysownik, dzisiaj jest jednym z najczęściej
tłumaczonych i komentowanych autorów piszących w języku polskim na świecie. W dniach
10-16.10.2016 jako część literackiego programu Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy
Książki UNESCO miała miejsce we Wrocławiu V edycja Festiwalu Bruno (!) Schulza. Międzynarodowy Festiwal wspiera od trzech lat Literacką Nagrodę Europy Środkowej ANGELUS i w unikatowy sposób łączy rozmaite, na pozór odległe od siebie wydarzenia – koncerty ze spotkaniami
autorskimi, dyskusje o sztuce i literaturze z tegoroczną konferencją na temat granic, happeningi z grami miejskimi. Koncert zespołu Małe Instrumenty w dniu 10.10. współorganizowany był
z Instytutem Książki  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i połączony z czytaniem 15. fragmentów „Sklepów cynamonowych” w Synagodze Pod Białym Bocianem.
W mieście urodzenia w 1892 r. i śmierci w 1942 r. Mistrza z Drohobycza również w tym roku
w dniach 3–9 czerwca odbył się VII Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza. Festiwal ten
jest największym na świecie, systematycznie kreowanym wydarzeniem dedykowanym autorowi
„Sklepów cynamonowych”, a każda jego edycja jest niepowtarzalną okazją spotkań oraz debat
zarówno autorytetów nauki, kultury i sztuki jak i miłośników B.Schulza. Przyjeżdżają oni co dwa
lata tam, gdzie leży „ta wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na świecie”.
KL
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Zdzisław Józef Balicki (1922–2001)

G40

Z Drohobycza na ocean
Od Redakcji: Prezentowane wspomnienia w formie listu publikujemy in extenso, tylko z drobnymi poprawkami językowymi. Przekazał je Komisji Historycznej SPZD Adolf Bulkiewicz z przeznaczeniem do
publikacji w serii „Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie” w podserii „Wspomnienia”, która niestety skończyła się na tomie IV w 1997 r. W roku 2007 skończyła się też seria „Ziemia Drohobycka” (nr 19–20),
w której również nie zmieściło się wiele tytułów. Rękopis listu trafił do Archiwum Komisji Historycznej
i razem z wielu podobnymi czekał na wykorzystanie. Obecnie Redakcja Biuletynu stopniowo przegląda
bogatą zawartość Archiwum, zanim trafi być może na makulaturę.
W pierwszych dniach września 1939 r. uczniowie dwóch pierwszych klas licealnych gimn. „Jagiełły” jako
junacy obowiązkowego Przysposobienia Wojskowego zostali zmobilizowani i uzbrojeni (częściowo skoszarowani) do służby wartowniczej. Mobilizacja junaków nie objęła w zasadzie pierwszego rocznika PW
(klasa IV gimn). 20 września 1939 r. zorganizowana grupa junaków w mundurach i z bronią przekroczyła granicę węgierską i podlegała internowaniu. Byli wśród nich koledzy z I klasy liceum (Wydz. mat-fiz):
Zdzisław Balicki, Adolf Bulkiewicz, Zbigniew Głowa, Stanisław Krzawiecki i Mieczysław Libera.
Autor tych wspomnień urodził się w Drohobyczu 20.02.1922 r., zmarł w Ontario (Kanada) 23.03.2001 r.
i został pochowany na cmentarzu Św. Rodziny na Sępolnie we Wrocławiu, razem z Rodziną, która po
wojnie trafiła do Wrocławia. W Drohobyczu mieszkali przy ul. Wójtowska Góra 36. Był synem Franciszka (Drohobycz 1890 – Wrocław 1955), zmarłego we wrocławskim więzieniu po aresztowaniu, oraz
Michaliny z d. Feduszko, bratem Bogusława (Drohobycz 1924 – Wrocław 1981) i Stefanii Marcinków
(Drohobycz 1924 – Wrocław…).
Drogi Dolek!1
Dziękuję za Twój list otrzymany we wtorek. Byłem bardzo zdziwiony, otrzymując list ze Szwajcarii.
Nawet zapomniałem  Twoje nazwisko, bo to było tak dawno, jak myśmy się rozstali, ale czytając Twój
list, wszystko mi się przypomniało. Ja nawet teraz mam trochę trudności w pisaniu po polsku, to przebacz moje błędy.
Jak myśmy się rozstali w Budapeszcie, to ja pojechałem na kilka tygodni do Balaton Zamardi, ale nie na
studia, bo uparłem się, aby jechać do Francji. Z początkiem kwietnia [1940 r.] wróciłem do Budapesztu  
i tam 4 kwietnia spotkałem się z Tadeuszem Chciukiem, który – jak może Ci wiadomo – był kurierem
(szpiegiem) pomiędzy Rządem na obczyźnie  i Polską. Jego Matka mieszkała niedaleko od nas, tak że ile
razy on był w Drohobyczu, to odwiedzał moją rodzinę. On w tym dniu dał mi mały obraz Matki Boskiej
Kochawińskiej (ja ten obrazek jeszcze dzisiaj mam), było to błogosławieństwo od mojej Matki.
Ja Chciuka często spotykałem czy to w Gibraltarze, Glasgow (Scotland), London (England), tak że ile
razy był w Polsce, to starał się być w Drohobyczu, no i jak zwykle odwiedzał moją Rodzinę, tak że oni
wiedzieli, gdzie ja byłem. On był często wysyłany  z Londynu do Polski – samolotem na parę tygodni,
następnie musiał na własne ryzyko dostać się do Gibraltaru, skąd samolotem wracał do Londynu na
parę tygodni wypoczynku i z powrotem do Polski na wywiady2. On był pierwszym szpiegiem, który
przywiózł do Londynu zdjęcia z Oświęcimia dla Anglików, którzy z początku nie chcieli wierzyć, co
Niemcy robili z Żydami. Moja siostra mi pisała w zeszłym roku [1994], że on żyje, ma około 84 lat,
prawie oślepiony i w bardzo złym stanie zdrowia.
1 Bulkiewicz Adolf (Drohobycz 1921 – Szwajcaria 2003) syn Wiktora z ulicy Św. Krzyża (później Puszkina, aktualnie Zwaryckiej)
i Julii z d. Kossak. Z Węgier przedostał się do Francji i po jej klęsce został internowany w Szwajcarii w składzie II Dywizji Strzelców
Pieszych dowodzonej przez gen. Bronisława Prugara-Ketlinga. Po studiach w Zurichu pracował aż do emerytury jako inż. mechanik
w fabryce maszyn znanej firmy Sulzer. Był bratem Ferdynanda (Drohobycz 1925 – Słupsk 2001 ), Kazimierza (Drohobycz 1933 –
Drohobycz 2012) oraz Czesława (Drohobycz 1927 – Drohobycz 2016). Spisał i opublikował relację Czesława o odzyskaniu kościoła
pw. Św. Bartłomieja w Drohobyczu w serii „Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie” [Zeszyt] 12 . „Walka o zwrot kościoła w Drohobyczu
1988–1989 wg opowiadania Czesława Bulkiewicza”, [1999], Adolf Bulkiewicz, 68 s. Indeks osób. (Red).
2 W rzeczywistości Tadeusz Chciuk – Marek Celt odbył dwie misje emisariusza Rządu na Obczyźnie (Red).
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Co do mnie, to ja wyjechałem pociągiem do Francji 6 kwietnia 1940 r. Po przyjeździe do obozu Coetquidan przydzielony byłem do szkoły podoficerów, ale jak sam wiesz, to długo nie potrwało, ponieważ Francja skapitulowała. My nie mieliśmy wyjścia, piechotą szliśmy wzdłuż Atlantyku, czekając na
statki, aby jechać do Anglii – ja tak doszedłem do granicy hiszpańskiej, gdzie w ostatniej chwili pojawiła się marynarka angielska – w tym dniu około 30 tys. Polaków wyjechało do Anglii (ja byłem między
nimi) – był to ostatni konwój do Anglii – po 5 dniach ciężkiej podróży wylądowaliśmy w Liverpool,
następnie pociągami pojechaliśmy do obozów wojska polskiego w Szkocji – niedaleko Glasgow. Naturalnie mnie się to nie podobało (spać w namiotach, deszcz padał codziennie), tak że jak przyjechała komisja, szukając ochotników do marynarki, to ja się zgłosiłem i zostałem przyjęty – na obozie
zbiorczym spotkałem Mietka Liberę3 oraz innych młodych ochotników z Drohobycza. Ja wybrałem
zawód  maszynisty, tak że po ukończeniu tego kursu  w szkole angielskiej  razem z Liberą zostaliśmy
przydzieleni na okręt „Błyskawica” – 2 kwietnia 1941 r. Nie wiem, czy Ty masz polską książkę „Wielkie dni małej floty”, gdzie masz dokładne opisy walk naszych okrętów4. Ja również byłem 5 tygodni
na „Garlandzie” podczas słynnego konwoju na Maltę. Później wróciłem na „Błyskawicę”, gdzie również brałem udział w oswobodzeniu Afryki Północnej – Oranu i Algieru. „Błyskawica” odznaczyła się
największą walką z lotnictwem niemieckim, ochraniając konwój desantowy, gdzie większość statków
desantowych została zatopiona – my straciliśmy 4 zabitych i 46 rannych. Musieliśmy wszystkich rannych pozostawić pod opieką mieszkańców. Ponieważ „Błyskawica” miała ponad 200 dziur w kadłubie
okrętu, nie mieliśmy innego wyjścia (ropa ciekła przez dziury do morza), tylko wracać do Algieru.
Po krótkim postoju w Algierze wróciliśmy do Gibraltaru na naprawę kadłuba i czekanie na nowych
marynarzy wysłanych z Anglii (naturalnie Polaków), aby uzupełnić stratę 48 członków załogi.Gdy
załoga została uzupełniona do 276 marynarzy i oficerów, z powrotem na Morze Śródziemne do walki.
6 sierpnia 1943 r. zostałem przydzielony do załogi pierwszego krążownika polskiego „Dragon”. Może
wiesz o tym, że ten krążownik brał udział w inwazji Normandii od pierwszego dnia, tj. 6 czerwca 1944
r. do 8 lipca, kiedy o godzinie 5 rano zostaliśmy storpedowani (żywą torpedą). Okręt został złamany na
dwie części, straciliśmy 38 marynarzy z załogi maszynowni i dużo lekko rannych. Ja miałem szczęście,
że o godzinie 4 rano poszedłem na zmianę wachty, bo inaczej bym zginął razem z kolegami, którzy
spali w pomieszczeniu dla maszynistów. Jeżeli masz wspomnianą książkę,  to na str. 375  jest moja
fotografia – odwrócony tyłem, gdy chowałem Kolegów. Jak wiesz – pogrzeb marynarza – worek, gdzie
leży zmarły, cementowe cegły obok nóg, wiąże się worek, który następnie wrzuca się do morza ( w tym
wypadku Kanał la Manche).
Po stracie „Dragona” dostaliśmy drugi krążownik tej samej klasy – „Conrad” – 500 ludzi załogi. Ja na
nim byłem od 18 października [1944] do 12 maja 1945 r., kiedy się wojna na morzu dla mnie skończyła. Otrzymałem od Marynarki stypendium dla ukończenia studiów, natomiast Libera nie chciał iść na
studia – pozostał na „Conradzie”, który  przydzielono do floty okupacyjnej Niemiec w Wilhelmshaven.
Jak widzisz,  to ja całą wojnę spędziłem na morzu i dzięki modlitwom mojej rodziny oraz obrazowi
Matki Boskiej – nic mi się nie stało. Podczas storpedowania „Dragona” straciłem wszystko z wyjątkiem obrazu Matki Boskiej w mojej kieszeni.
Na studia wybrałem sobie włókiennictwo, ponieważ Admiralicja odmówiła płacenia na inne kierunki. Po 4 latach otrzymałem dyplom inżyniera. Naturalnie dla nas nie było szans na otrzymanie
dobrej pracy w Anglii,  tak że pisałem po całym świecie, szukając pracy, a nie chciałem wracać do
Polski, mając Szkotkę żonę i 3 córki urodzone w Anglii. Jak otrzymałem ofertę z Kanady, to bez
namysłu wyjechałem. Żona z dziećmi pozostała jeszcze przez rok w miejscu, gdzie studiowałem
i zacząłem pracę.
W Kanadzie pierwsze 8 miesięcy byłem w Ontario, gdzie mi się nie podobało. Gdy otrzymałem
lepszą ofertę z Quebec, to szybko tam wyjechałem. Byłem w fabryce „Textile Wears” kierownikiem
3 Libera Mieczysław (Drohobycz 1922 – Anglia 2000), syn Jana, tercjana gimn. „Jagiełły”, był bosmanmatem na polskich okrętach
wojennych „Dragon” i „Konrad”, po wojnie inżynierem w stalowni Shieffield w Anglii. (Red).
4 Popularną książkę pod tym tytułem napisał znany marynista Jerzy Pertek. Pierwsze wydanie ukazało się w 1947 r. i było kilka
kolejnych aż do najnowszego: Wyd. Zysk i S-Ka, 2015, 670 s., 52 s. wkładki zdjęciowej, cena księgarska 44,50 zł. Nie wiemy, którą
edycją dysponował autor wspomnień. Ten sam temat J. Pertek podjął też w książce „Mała flota wielka duchem” (Wyd. Poznańskie,
1999, 623 s., (Red.).
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Quality Control i Timestudies przez 36 lat. Było nas tam 5 Polaków, czasami od dyrektora fabryki,
dyrektora dziewiarstwa do laboratorium. W Quebecu urodził się nasz syn.
Często jeździłem jako reprezentant fabryki na wystawy włókiennicze do Stanów Zjednoczonych
i w roku 1967 byłem nawet w Szwajcarii – Winterthur, Zurich i Basel, następnie pojechałem do Włoch,
Holandii i Anglii – odwiedziłem college, gdzie studiowałem, oraz fabryki, gdzie pracowałem jako zwykły robotnik.
Wszystkie nasze krosna szybkobieżne były z Twojej fabryki „Sulzer”, tak że mieliśmy dużo kontaktów z tą fabryką. Nawet nasza druga fabryka w Ontario miała 48 krosien Sulzera. Na emeryturę przeszedłem w 1988 r., mając 68 lat, postanowiłem wyjechać do Londynu, gdzie kupiłem dom, w którym
obecnie mieszkam. Jedna córka z 2 dzieci również mieszka w Londynie, druga  córka w Toronto,  trzecia córka z 5 dzieci w Calgary, mój syn w Kanadyjskiej Marynarce w Halifaxie. Niestety moja żona
zmarła 19 maja 1993 r. i jest pochowana w Glasgow – Szkocja.
Pozdrowienia Zdziszek.
P.S. Bardzo przepraszam za błędy, ponieważ już zapomniałem pisać po polsku – również za moje
pismo. Napisz mi, czy czytałeś książkę „Wielkie dni małej floty”. Nie ma tam żadnej polityki warszawskiej – tylko same fakty naszej chlubnej marynarki wojennej. Czołem.
1 kwietnia 1995

(James Balicki)


Jerzy Wygnaniec – Gorzów Wlkp.1

G60

Junior w „Junaku”




Wielce Szanownemu Jubilatowi z okazji 95 rocznicy Urodzin
składamy najserdeczniejsze życzenia jeszcze wielu lat zdrowia i aktywności

Redakcja Biuletynu. Listopad 2016

Od Redakcji: W „Ziemi Drohobyckiej” nr 19–20 (2007) na ss.142–147 zamieściliśmy artykuł „Junak
Drohobycz” napisany przez Andrzeja Gowarzewskiego – największy krajowy autorytet w sprawach
historii polskiej piłki nożnej. Była tam też notka o majorze M. Młotku, uzupełnienie redakcyjne oraz
pomocnicza bibliografia. Temat „Junaka” po 1939 r. poważnie omawiał też Adam Dobroński: „Piłkarze na wojnie – strzały za frontem” („Biul. SPZD” nr 12–13 (2013), ss. 70–74). Przewodniczący Koła
Członków Korespondentów SPZD Władysław Olszewski jest także zagorzałym kibicem piłkarskim,
a swoją pasją obejmuje również temat „Junaka” („kiedyś i teraz !”). Z tej racji poszukuje wspomnień
i ilustracji, a „znaleziska” podrzuca naszej Redakcji („Biul. SPZD” nr 11 (2012) ss.49–57). Wiosną
2016 r. otrzymaliśmy od niego list, którego obszerne fragmenty niżej drukujemy:
„Kontynuując moje starania, aby ocalić od zapomnienia historię zasłużonego dla Drohobycza klubu sportowego, jego działaczy i zawodników, zwróciłem się do dwóch naszych wiekowych Członków
Korespondentów – Tadeusza Radeckiego (304) i Jerzego Wygnańca (162), którzy sygnalizowali swoje
sportowe związki z klubem, z prośbą o napisanie wspomnień. Niestety Tadeusz Radecki nie zdążył już
przelać na papier swoich wspomnień, jedynie od żony otrzymałem zdjęcie (nr 1), które przedstawia
drużyny „Junak I Old – Boy” z drużyną juniorów, które rozegrały spotkanie 26.06.1938 r. W środku
naturalnie mjr M. Młotek, a pierwszy z prawej to Tadeusz Radecki.
1 Wygnaniec Jerzy, w rodzinie Roman, urodzony w Borysławiu 23.11.1921 r., syn Michała i Marii z d. Bobowicz, brat Olgi Serwatki z Krakowa (1920–2008), Jarosława (1923–1981) i Waldemara (1926–1982), Członek Korespondent SPZD (nr 163), nasz Krajan
o wielorakich zainteresowaniach „przedstawił się” już naszym Czytelnikom w szkicu: „Czułem się jak zbity pies…” [rozmowa z
Jerzym Wygnańcem], Anna Bielińska, Ziem. Drohob. nr 19–20, (2007) ss. 99–101. (Red.)
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Natomiast cenne i „pamiętliwe” wspomnienia
w wieku 95 lat przelał
na papier pięknym i czytelnym pismem Jerzy
Wygnaniec z Gorzowa
Wlkp. Godna podziwu
jest pamięć poparta szeroką wiedzą nie tylko
sportową, za co składam
mu serdeczne dzięki.
Również pewne związki
z „Junakiem”, a ściślej –
z jego twórcą mjr. M. Młotkiem, przekazał nam ze Szkocji nasz cichociemny Henryk Miszczyszyn
(„Biul. SPZD” nr 12) w formie listu mjr. M. Młotka, który pragnę uzupełnić o jeszcze jedno zdjęcie
z 1942 r. z Syrii lub raczej z Egiptu (nr 2). Na fotografii: mgr Witek Różycki, mgr Zbyszek Janicki,
Stanisław Gerula, Tadeusz Makomaski, Mamak, Jan Kruczek, Władysław Szewczyk, Kasina, Wójcik
i Fujarski, tyle zapamiętał H. Miszczyszyn, niestety bez skojarzenia „kto jest kto” (czas zrobił swoje).
Poprosiłem również naszego Członka Korespondenta (Nr 408) młodszego już pokolenia Janusza
Seredyńskiego, syna Ferdynanda, który grał w „Junaku”, o wspomnienia; przekazał ciekawe zdjęcie
z 1933 r. (nr 3) – siódmy z lewej to Ferdynand. Proszę o dalsze wspomnienia, szczególnie o losach
wojennych i powojennych naszych sportowych bohaterów.
Otrzymałem też „młodzieńcze” zdjęcie (nr 4) z basenu w Truskawcu – Pomiarkach, z przodu –
Henryk Miszczyszyn i Danuta Skolska, za nią Staszek Hajduk i po lewej Zbyszek Skolski.”
Na marginesie kariery „Junaka” nie da się ukryć, że klub ten coraz wyraźniej przekraczał granicę
pomiędzy sportem amatorskim i zawodowym. Nie było to wówczas czymś wyjątkowymi i być może
dlatego wprowadzono znany zakaz przynależności uczniów do organizacji politycznych i klubów
sportowych. Działająca nielegalnie, ale często z „przymrużeniem oka” władzy, Narodowa Organizacja Gimnazjalna (popularnie NOGA) nie miała swej komórki w Drohobyczu. W roku szkolnym
1938/39 z powodu udziału w meczach „Junaka” mieli jakieś kłopoty dwaj gracze pierwszej Drużyny, uczniowie „Jagiełły” Adam Zbigniew Stańczyk (II kl. lic. mat-fiz) i Mieczysław Spiller (I kl. lic.
mat-fiz). Ten drugi coś kombinował z występami pod nazwiskiem Stiler. Dyr. Kaniowski „z urzędu”
sympatyk „Junaka” na pewno w tej sprawie nie był zbyt surowy.






Urodziłem się w Borysławiu, dokładniej w Tustanowicach, które później zostały włączone do
aglomeracji Borysław. Ojciec mój pracował wtedy jako kowal w kopalni ropy naftowej. W czasie
pierwszej wojny światowej służył w armii austriackiej w jednostce saperskiej w Przemyślu, więc po
niczym niewytłumaczalnym poddaniu się twierdzy Przemyśl Moskalom znalazł się w ich niewoli
aż za Uralem. Tam zetknął się z hasłami rewolucji obiecującymi raj na ziemi („wyklętym ludom
ziemi”). Po powrocie z niewoli do kraju oprócz swojej pracy zawodowej zaczął uprawiać politykę
w PPS-Lewica.
Po wojnie ukraińsko-polskiej i zwycięstwie nad bolszewickimi armiami, kiedy tereny wschodnie powróciły do macierzy, za swoją działalność w PPS-Lewica został uznany za „wichrzyciela”
i wydalony za granicę (może nazwisko jego podsunęło taką myśl policji) i znalazł się w Rumunii,
dokładnie w rumuńskim Zagłębiu Naftowym Ploeszti. Pobyt jego w Rumunii nie trwał długo, bo
nie udało mu się wrosnąć w tamtejsze środowisko społeczne i po pokonaniu dużych trudności
wrócił do kraju. Nie potrafię tu opisać, jakie kłopoty bytowe przeżywała moja matka już wtedy z
dwojgiem dzieci (moją siostrą i mną). Gdy ojciec wrócił i wstąpił do PPS, której został wierny do
końca życia, nie mógł znaleźć pracy w Borysławiu.
Borysław w tym czasie był ruchliwym miastem z uwagi na swoje zasoby ropy naftowej. Napływał
tu różny element społeczny z innych krajów europejskich, także z kontynentu amerykańskiego,
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szukający szans na szybkie i łatwe wzbogacenie się. Niektórym takie nadzieje ziściły się i zostali
milionerami. Miejscowi gospodarze często uzyskiwali wysokie zapłaty za sprzedaż gruntu. Jeszcze
za „Austrii” do Borysławia doprowadzono linię kolejową, która miała połączyć kopalnię ze zbiornikami ziemnymi ropy naftowej zwanymi „Dołami” w obrębie Drohobycza (ściślej na południowej
stronie, w lasach). Kiedy ojciec bezskutecznie poszukiwał pracy w Borysławiu, z pomocą przyszła
mu PPS, która patronowała organizatorom Ubezpieczalni Społecznej. Tu ojciec otrzymał stanowisko inkasenta i stało się to powodem przeprowadzenia się naszej rodziny do Drohobycza. Rodzina
powiększyła się tu o dalszych dwóch członków, a mianowicie braci Jarosława i Waldemara. W Drohobyczu zacząłem chodzić do szkoły powszechnej przy ulicy Stryjskiej, gdyż zamieszkaliśmy przy
ulicy Młynarskiej. W tej szkole ukończyłem 7 klas i zdałem do gimnazjum im. Władysława Jagiełły.
Do gimnazjum można było zdawać już po ukończeniu czwartej klasy szkoły powszechnej, a po
zreorganizowaniu szkolnictwa po szóstej klasie, ale rodzice brali pod uwagę moje zamysły o zdobyciu zawodu ślusarza i zaczęli szukać odpowiedniego właściciela warsztatu mechanicznego. Tuż
przed ukończeniem nauki w szkole powszechnej rodzice i ja zmieniliśmy wybór odpowiedniego
dla mnie zawodu i w maju skierowali mnie do Pana Mrożka (nauczyciela ze szkoły w śródmieściu),
który w przeciągu tego miesiąca dał mi szlif ze wszystkich przedmiotów, w rezultacie czego zdałem
do gimnazjum bez żadnych przeszkód. Wynikiem egzaminu byli oczarowani moi dotychczasowi wychowawcy (gospodarz klasy Świerczan, dyrektor szkoły Michcińska, nauczycielki Brazyliten
i Lityńska, a także Połotniak i Mozol). Jeśli chodzi o moje  osobiste osiągnięcia, to byłem najlepszy w klasie z gimnastyki, prac ręcznych i rysunku.   W tej ostatniej dziedzinie konkurowałem
z Bogusiem Marszalem (późniejszym artystą malarzem). W międzyczasie przeprowadziliśmy się
z ulicy Młynarskiej na ulicę Błonną, usytuowaną między linią kolejową Drohobycz – Borysław
a ulicą Korościańską. Ulica Błonna to typowa ulica podmiejska o parterowej zabudowie, tylko pięć
budynków osiągało wysokość jednego piętra. Przy domach znalazły miejsce ogródki warzywne
i kwiatowe, a za nimi  położone były podmokłe łąki, ponieważ stąd było blisko do rzeki Tyśmienicy (dopływ Dniestru). Cudem nie spotykanym w  moim dotychczasowym życiu jawił się stadion
sportowy usytuowany między ulicą Korościańską i rzeką Tyśmienicą, gdzie mieściły się boiska
i urządzenia sportowe (kort tenisowy, tor przeszkód, boiska: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki,
ponadto strzelnica kulowa, bieżnia 400-metrowa , skocznia w dal, skocznia wzwyż).
Później stadion był modernizowany i wzbogacony o dalsze obiekty. Trzy lata przed wybuchem
wojny zbudowano pełnowymiarowy basen kąpielowy, szatnie, drewniane trybuny dla widzów.
W 1937 roku zaprezentowały tu swoje umiejętności sportowe w mistrzowskiej klasie Walasiewiczówna i Weisówna (reprezentantki Polski). Tor przeszkód został zlikwidowany, kiedy wojsko znalazło poligony dla swoich ćwiczeń nad Tyśmienicą i na obszarze łąkowym pomiędzy Korostem
a Górką (dokładniej Zakładem Karnym).
Skąd tu temat wojska? A stąd, że w Drohobyczu stacjonował jeden batalion 6. Pułku Strzelców
Podhalańskich. Rdzeń tego pułku stacjonował w Samborze. W czasie uroczystych świąt państwowych i
uroczystej przysięgi wojskowej przyjeżdżała do Drohobycza orkiestra pułkowa i przygrywała naszym
Podhalanom w czasie defilady. Oddziały Podhalan pięknie wyglądały, gdyż na takie okazje żołnierze
zakładali góralskie peleryny, ozdobione orlimi piórami i śnieżnobiałym puszkiem. Drohobycz miał
własne orkiestry dęte,
ale nikt nie odważył się
porównywać ich poziomu artystycznego z orkiestrą wojskową.
Odszedłem na moment od chronologii
i wydarzeń sportowych,
co w zasadzie jest właściwym tematem, ale
wkradł się we wspomnienia sentyment, wy76
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nikający z przeżywanych
młodzieńczych zachwytów i marzeń o jeszcze
piękniejszej przyszłości.
Mieszkając blisko stadionu sportowego, w czasie letnich wakacji szkolnych, zaraz po porannym posiłku biegłem na
stadion, a były ku temu
dwa powody: zbierałem
tam pieczarki i przyglądałem się ćwiczeniom
wojskowym. Po południu natomiast przyglądałem się treningom sportowym z różnych dyscyplin, takich   jak: piłka
nożna, tenis ziemny, koszykówka, siatkówka, wszystkie konkurencje lekkoatletyczne, w późniejszym terminie jeszcze pływanie, piłka wodna i strzelectwo kulowe. Pierwotnie stadion był nieco
zaniedbany, ale w miarę postępu w rozwoju wszystkich dyscyplin zmieniał korzystnie swój wygląd
i przydatność. Dosyć duże znaczenie dla tych zmian miało rosnące  w szybkim tempie zainteresowanie drohobyczan swoimi bohaterami niedzielnymi. Początkowo ze stadionu „Junaka” korzystały
kluby drohobyckie jak:
• „Pidhirnia” po zmianie nazwy „Watra” – klub ukraiński,
• „Gwiazda-Stern” po zmianie nazwy  „Betar” – klub żydowski,
• „T U R” (Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego) – polski (klub partii PPS),
• „Junak” – poprzednio zwany II Sokół, Strzelec.
Do tej liczby należy jeszcze dodać szkoły, których boiska przyszkolne nie odpowiadały obowiązującym normom. W okresie, kiedy z zauroczeniem przyglądałem się seniorom piłkarzy „Junaka”, prezesem klubu był pracownik (kadry kierowniczej) „Saliny” Rutkiewicz, zwany później „Ojcem  Junaka”.
Kiedy piłkarstwo nożne rozrosło się do trzech drużyn seniorów, prezesem został wojskowy mjr
Mieczysław Młotek, a pełna nazwa tego klubu brzmiała: Wojskowo-Cywilny Klub Sportowy „Junak”. Nie można było znaleźć lepszego prezesa, a za jego kadencji do wybuchu wojny w kraju
i potem na uchodźstwie, wszędzie gdzie walczyli żołnierze polscy (Syria, Palestyna, Egipt, Włochy,
Anglia), piłkarze „Junaka” odnosili błyskotliwe zwycięstwa.
Z najodleglejszych czasów śledzenia przeze mnie rozwoju „Junaka” zapamiętałem nazwiska
członków drużyn piłkarskich i ich charakterystycznych zachowań  (niektórych): Miecio Daszkiewicz – bramkarz zawsze uśmiechnięty, nawet wtedy, kiedy puszczał bramki, a niestety zdarzało się to często. Zawodowo kierowca autobusu rafinerii Polmin, przywoził do gimnazjum moich
kolegów, zastąpili go  później  Puzio i Gierula, Mietek Turek – obrońca, syn strażnika z zakładu
karnego, Jasiu Kuczyński – obrońca, po meczach rozegranych chwalił się swoimi długimi wykopnięciami, Zbyszek Janicki – obrońca, Kindykiewicz – pomocnik, Oleksiak – pomocnik (student
weterynarii we Lwowie), Stańczyk – pomocnik (pod koniec wojny zginął zestrzelony nad Francją),
Miś – pomocnik, Żuwała – pomocnik (przybył z Wilna), Marian i Milek Mangoldowie (studenci
uczelni lwowskich, jeden prawnik, drugi weterynarz), Marian po wojnie osiadł w Afryce Południowej. Makomaski – środkowy napastnik (center), Rudzio Górski – napastnik, Stećków – prawy
łącznik, bracia Szpilerowie – napastnicy, Stachu Moroz – lewy łącznik, Jasio Hemmerling – środkowy napastnik, Wójcik – napastnik (kiedy „Junak” grał w A-klasie wyjechał do Przemyśla i grał
w Harcerskim Klubie „Czuwaj”), Hynek – obrońca, Chlebek – napastnik, syn strażnika więziennego, Zdobylak – lewy skrzydłowy „nabytek” z lwowskiego Sokoła.
Duża liczba użytkowników boisk (szczególnie piłkarskich) przyczyniała się do ich remontów nawet w czasie trwania sezonu i to w dużej skali. Poza omawianym wyżej stadionem „Junak” korzystał jeszcze w porze zimowej z lodowiska (hokej) położonego w parku w pobliżu centrum miasta
(Duży Rynek), urządzonego  na dużych rozmiarów stawie parkowym. Również w porze zimowej
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atrakcją na owe czasy była skocznia narciarska w lesie na „Górce”, zbudowana w pobliżu Zakładu Karnego 3 lata przed wybuchem
wojny. Zmieniająca swoje miejsce zajęć i imprez była sekcja bokserska. Jej treningi odbywały się kolejno w sali teatralnej „Sokoła”
przy ulicy Mickiewicza, w sali gimnastycznej
gimnazjum im. Władysława Jagiełły przy ulicy Sienkiewicza i w końcu w Domu Strzeleckim przy ulicy Mickiewicza. W odrodzonej
po zaborach Polsce młodzież garnęła się do
różnych organizacji zajmujących się rozwojem fizycznym i utwierdzających patriotyzm,
takich jak: Związek Harcerstwa Polskiego,
Sokół, Drużyna Bartoszowa, T U R (Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego).
Ja początkowo brałem wzorce organizacyjne od podglądanych sekcji „Junaka” i innych klubów
trenujących na jego stadionie i przenosiłem je do koleżeńskiego koła partyzanckiego buszującego
na łąkach przy ulicy Błonnej (tuż obok stadionu „Junaka”). W końcu zorganizowałem dziką drużynę piłkarską, uzurpując sobie pozycję kapitana drużyny. Trwało to krótko, bo „Junak” organizował
nabór do drużyn juniorów, zapewniając swój obiekt, stroje, sprzęt i wysoko wykwalifikowanych
trenerów. Moje dotychczasowe zabiegi organizacyjne „spaliły na panewce”.   Większość kolegów
wstąpiła   do „Junaka”.   Fachowość trenerów,   właściwe wyposażenie, sprzęt oraz utrzymywane
w stałej gotowości do użytkowania obiekty stały się konkurencją nie do przezwyciężenia i kiedy
większość „moich” zawodników przeniosła się do „Junaka”, zrobiłem to samo. Podpisałem deklaracje do sekcji: piłki nożnej, lekkoatletycznej i później jeszcze do bokserskiej. W międzyczasie
ci „moi” zawodnicy, którzy mnie wyprzedzili, dużo się nauczyli i uzyskali odpowiednie pozycje  
w drużynie piłkarskiej juniorów, ja natomiast zacząłem jako rezerwowy na wszystkich pozycjach,
łącznie z bramkarską. Kiedy wstąpiłem do „Junaka”, jego piłkarze walczyli o kolejny awans w lidzie
okręgowej.
Organizacja piłkarstwa w skali kraju charakteryzowała się klasami (od najniższej – do najwyższej): C, B, A, Liga Okręgowa, Liga Państwowa. W okręgach piłkarskich Śląska i Lwowa wyjątkowo istniała Liga Okręgowa, a to ze względu na dużą popularność tej dyscypliny i wysoki poziom
gry. W innych okręgach mistrzowie A-klasy walczyli o awans do Ligi Państwowej. Mistrzowskie
spotkania w B-klasie „Junak” rozgrywał z drużynami klubów z terenu Zagłębia Naftowego i jego
sąsiedztwa, a mianowicie z: Pidhirnią–Drohobycz, Betarem–Drohobycz, TUR‐em–Drohobycz,
Strzelcem–Borysław, Białymi–Borysław, Gazami Ziemnymi–Schodnica.
W A–klasie przeciwnicy piłkarzy „Junaka” mieli swoje siedziby w miastach powiatowych: „Korona”–Sambor, „Pogoń”–Stryj, „Resowia”–Rzeszów, „RKS”–Rzeszów, „Czuwaj”–Przemyśl, „San”–
Przemyśl. Już po wejściu piłkarzy „Junaka” do Ligi Okręgowej oglądalność meczów znacznie
wzrosła, stawały się bardziej atrakcyjne, gdyż przeciwnicy byli bardziej wymagający: „Pogoń I B”–
Lwów, „Ukraina”–Lwów, „Hasmonea”–Lwów, „II Sokół”–Lwów, „Korona –Sambor, „Pogoń”–Stryj,
„RKS”–Rzeszów, „San”–Przemyśl.
Pod względem organizacji w „Junaku” zaszły duże zmiany: wszystkie sekcje posiadały swoich
opiekunów, a baza materialna poddana została znacznej renowacji i rozbudowie. Zbudowano
drewnianą trybunę dla widzów, w której na parterze znalazły miejsce szatnie dla własnych i przyjezdnych zawodników. Centralna część trybuny została zadaszona, zadbano również o estetyczny
wygląd bramy głównej, przy której usytuowano kasy biletowe. Kort tenisowy zlikwidowano, a na
placu po nim urządzono rabatkę kwiatową z posągiem popiersia Marszałka Piłsudskiego na kamiennym cokole.
Boisko piłkarskie zostało ogrodzone drewnianym barierą. Swoją szatnię przystosowaną do potrzeb kąpiących się otrzymał basen pływacki. W sezonie jesiennym roku 1936 I drużynę piłkarską
„Junaka” zasilili piłkarze z innych okręgów, głównie z krakowskiego, a byli nimi : Szewczyk, Kru78
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czek, Habowski, Trojan (napastnicy) i później Kosina (obrońca) oraz później jeszcze Żuwała (pomocnik) z Wileńszczyzny. Stworzono też trzecią drużynę seniorów, która obsadzona została przez
żołnierzy drohobyckiego batalionu Strzelców Podhalańskich. W 1938 wśród żołnierzy znalazłem
się ja i Heniek Nowosiad.
Grało nam się w tej drużynie dobrze, bo żołnierze podawali nam piłkę do strzelania bramek, gdyż
bali się, że zostaną w swych oddziałach wyśmiani, jeśli spudłują (pamiętam: panie cywil strzelaj
pan!). W jednym meczu z miejscową Watrą w ten sposób strzeliłem 4 bramki, a w następnym
z Betarem 3. W strzelonych bramkach dorównywał mi Henio Nowosiad (drugi cywil). Władze
piłkarskie (PZPN) zobowiązały kluby do posiadania drużyny juniorów, co miało zapewnić utrzymanie zdobytych klas i wysokiego poziomu bez uciekania się do kaperownictwa. Z czasu mojego
występowania w drużynie juniorów zapamiętałem nazwiska kolegów: Adam Żyłka (bramkarz),
wysoki, sprawny, Sala (obrońca), Trojan (brat pozyskanego pomocnika z I drużyny seniorów),
pomocnicy: Apoloniusz Malik, Zbyszek Romankiewicz. Napastnicy: Bolesław Błaż, Kukuś, Jorguś
Chlebek, Musiek Bach, Domański, Dąbrowski. Przed samą wojną doszli Kloś, Kurzymski i Grabik.
Kloś to syn kapelmistrza naszej gimnazjalnej orkiestry dętej, Kurzymski natomiast był bramkarzem „Strzelca” Polmin, a Grabik piłkarzem organizującego się  klubu piłkarskiego „Galicja”. Grabik byłby pewniakiem w ataku, gdyż na sprawdzianie biegowym uzyskał czas 12 sekund na 100
metrów, podczas gdy ja aż 14,4 sekundy. Do wybuchu wojny nie udało im się załatwić przejścia
do „Junaka”. Grabik uzyskał popularność na początku okupacji sowieckiej dzięki kilkakrotnemu
przekroczeniu granicy węgierskiej (cel przekraczania granicy nie jest mi znany).
Znakomitym piłkarzem „Junaka”, był Hynek, mieszkaniec Drohobycza pochodzenia czeskiego. Razem z Makomaskim „przenikali” najbardziej doświadczone obrony przeciwnika w okresie
B i A-klasowym „Junaka”, potem wybył chyba z Drohobycza, bo do okresu ligowego „Junaka” na
jego temat mam „białą plamę”. Powrócił dopiero po zdobyciu mistrzostwa w Lidze Okręgowej
i rozpoczął treningi. Czy znalazłby miejsce w I drużynie? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć.
W 1945  roku przekraczając granicę czesko-polską  „na zielono”, został zastrzelony. Przez straż
graniczną? Nie wiem. Stosunki między Polską a Czechosłowacją układały się bardzo niekorzystnie z powodu sporów granicznych. My mieliśmy do Czech pretensje o Zaolzie (włączone do Macierzy w 1938 r.), a Czesi do nas o Ziemię Kłodzką. Podobno spór wygasł po interwencji samego
Stalina.
Wracając do opisu osiągnięć sekcji piłki nożnej „Junaka” – zdobył awans po kolejnych etapach:
w Lidze Okręgowej wywalczył mistrzostwo wśród takich konkurentów, jak: „Pogoń I B”–Lwów,
„Czarni”–Lwów, „II Sokół”–Lwów, „Hasmonea”–Lwów, „Pogoń”–Stryj, „Korona”–Sambor, „Ukraina”–Lwów, „RKS”–Rzeszów, „San”–Przemyśl, „Czuwaj”–Przemyśl. W drugim etapie „Junakowi”
wypadło zmierzyć się z mistrzami okręgów piłkarskich Polski południowo-wschodniej: „Janina”–
Tarnopol, „Policyjny Klub Sportowy”–Łuck, „Unia”–Lublin, „Strzelec Górka”–Stanisławów i wyszedł z tych spotkań zwycięsko, a w meczach finałowych osiągnął wyniki remisowe na wyjeździe
z „Piastem”–Poznań (2:2), „Śmigłym”–Wilno (1:1) i u siebie z „Dębem”–Świętochłowice (1:0).
Biorąc po uwagę fakt, że dwa mecze „na wyjazdach” „Junak” zremisował, dawało to szansę na osiągnięcie korzystniejszych wyników w rewanżowych meczach „u siebie”. Godnym podkreślenia jest
fakt, że w 1940 roku Liga Państwowa miała być powiększona do 14 drużyn (z dotychczas 12.), co
usprawiedliwia moje przewidywania.
Z nazwisk działaczy klubowych zapamiętałem: Witkowski – kierownik sekcji piłki nożnej juniorów, Zagórski – gospodarz sprzętu piłkarskiego, Podpoła – gospodarz  stadionu i basenu, Kurek –
dostawca mleka z owomaltyną, pitego przez nas po treningach. W świetle wyników uzyskiwanych
przez piłkarzy I drużyny „Junaka” utwierdzało się przekonanie, że „Junak” wejdzie do I Ligi (Ligi
Państwowej). Ja podzielałem takie przekonanie i w przewidywanym składzie widziałem (nie było
to tylko moje zdanie): bramkarz – Gierula, rezerwowym miał zostać Kubów (bramkarz „Watry”),
obrońcy – Bendkowski, Janicki, Tarkowski, Kasina. Bendkowski przeszedł do „Junaka” z „Białych”
– Borysław, a Kasina z okręgu krakowskiego, Tarkowski był wychowankiem „Junaka”,   obrońcy
– Stańczyk (wychowanek „Junaka”), Hemmerling (popularny Jasio), pomocnicy: Szewczyk, Kruczek, Habowski, brany pod uwagę do reprezentacji  Polski przez selekcjonerów piłkarskich.
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Późną jesienią 1938 roku i wczesną wiosną 1939 r. „Junak” rozegrał dwa mecze z drużynami węgierskimi, z „Kiszpesti” i „Bocskaj” – obydwa wygrał. Przypominam, że po upadku Czechosłowacji
mieliśmy wspólną granicę z Węgrami. Dwuwiersz:  „Polak – Węgier dwa bratanki, i do szabli, i do
szklanki" znalazł potwierdzenie w początkach wojny, kiedy przez Węgry płynęła rzeka uciekinierów z kraju do organizującego się Wojska Polskiego we Francji.
Nazwisko Kubów pojawiło się z powodu propozycji trenera Kiegły z Watry, który miał podjąć
pracę w „Junaku” wyłącznie w sekcji piłki nożnej, a dotychczasowy jej trener Krasoń miał objąć
swoją opieką pozostałe sekcje. Obaj trenerzy byli absolwentami  CIWF (Centralny Instytut Wychowania Fizycznego). Zatrudnienie Kiegły jako trenera piłkarzy „Junaka” wynikało z wymogu
stałej opieki trenerskiej głównie nad I drużyną, bo wyjazdy na mistrzowskie mecze wydarzały się
i w przestrzeni, i w czasie. Kubów umiejętnościami dorównywał   Gieruli, co udowodnił w meczu towarzyskim „Junaka” z „Watrą”, nie puszczając ani jednej bramki, podczas  gdy  Gierula (ku
ogromnemu rozczarowaniu widzów) aż cztery. W przejściu Kubowa do „Junaka” duże znaczenie
miał fakt, że w drużynie „Watry” był jedynym Polakiem.
Błyskawiczne awanse „Junaka” rozbudowały nadzieję na zdobycie najwyższej klasy w kraju, a co
za tym idzie – duże zainteresowanie społeczeństwa. Po meczach wyjazdowych przed urzędem
pocztowym zbierał się liczny tłum kibiców oczekujących na wyniki meczów przekazywane telefonicznie w ramach koleżeńskich umów. W naszym urzędzie pocztowym pracował wysokiej rangi
urzędnik, który taką formę informacji zorganizował. Był nim lekkoatleta Jadas, z którym często po
treningu piłkarskim biegałem 5 lub 10 kilometrów. Pod koniec wojny (styczeń 1945r.) spotkałem
się z nim w RKU w Jarosławiu, był wtedy komendantem PKU w stopniu kapitana. Chętnie mi pomógł w ochotniczym wstąpieniu do Wojska Polskiego.
Z okresu mojej juniorskiej kadencji zapamiętałem nazwiska kolegów: Adam Żyłka – bramkarz
(o wyjątkowo długich ramionach, stojąc, sięgał palcami kolan), Sala – obrońca, Trojan (brat grającego w I drużynie), Apoloniusz Malik, Zbigniew Romankiewicz i Tadeusz Radecki – pomocnicy,
Jorguś Chlebek (center), Bolesław Błaż, Zygmunt Domański, Musiek Bach, Dąbrowski, Kukuś. Ja
oprócz piłki nożnej uprawiałem jeszcze lekkoatletykę (skok wzwyż 180 cm), biegi długie (5 i 10
km) i zimą boks (waga średnia).                                                                                                                

Ś

Z witryny księgarskiej

G69

wiat Kresów, Tomasz Kuba KOZŁOWSKI, Danuta BŁACHUT
-BIEGAŃSKA,Warszawa 2011, DSH, Karta, 259 s. indeksy, format A4, seria „Kolekcje XX wieku”, poz. 2.
W dziewięciu rozdziałach albumu: OD INFLANT PO PODOLE;
TYGIEL NARODÓW, RELIGII I KULTUR;  WIEŚ; DWÓR, PAŁAC,
ZAMEK; MIASTECZKO; ZDRÓJ I LETNISKO; MIASTO; SZKOŁA
I WYCHOWANIE; WOJSKO; Autorzy zamieścili ok. 700 widokówek,
oryginalnych fotografii i gadżetów, w tym 5 panoram (4xA4). Całość  
stanowi jedyny w swoim rodzaju wielotematyczny obraz Kresów od
Wilna po Zaleszczyki. Ziemię Drohobycką reprezentuje kilkanaście
większych lub małych obrazków Borysławia, Drohobycza i Truskawca. Ale wśród nich są tak cenne i ciekawe jak panorama Borysławia
z 1906 r. (s.180), projekt willi kupca Markusa  Seemana w Drohobyczu z 1905 r., obecnie znanej
jako „Willa Bianki” (s.160) czy unikatowe drobiazgi  truskawieckie (ss. 142–143). Te przykłady
dają wyobrażenie o tym jakie skarby dla nas mogą się jeszcze znajdować w olbrzymiej kolekcji
ponad 30 tys. różnorodnych obiektów. Trzeba też wspomnieć o oryginalnym i praktycznym połączeniu numeracji stron z żywą paginą. Nieco więcej o Autorze w informacji  „Nowi Członkowie
Honorowi SPZD” w tym zeszycie Biuletynu.
JMP
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To nie jest kraj dla starych ludzi

olskie władze wspierają tu różne abstrakcyjne projekty, podczas gdy starzy
Polacy na Ukrainie nie mają na obiad” – denerwuje się brat Wawrzyniec z Drohobycza.
Na drzwiach stacji polskich braci bonifratrów
w Drohobyczu – 70-tysięcznym mieście w obwodzie lwowskim – wisi napis „Nie przyjmujemy już nowych osób”. Aż 560 potrzebujących
przychodzi tu stale po leki i paczki żywnościowe. Większej liczbie nie mogą pomóc.
Brat Wawrzyniec, energiczny mężczyzna po
czterdziestce, pochodzi z Białej Podlaskiej.
W Drohobyczu mieszka od dwóch lat. – Odkąd w 1998 r. założyliśmy tę placówkę, przeOtylia, Polka z Drohobycza, przeszła Syberię.
winęło się tu wielu braci. Obecnie jest nas
Dziś jest zdana na pomoc bonifratrów.
trzech: brat Kazimierz, brat Jan Grande i ja.
Czerwiec 2016 r. Fot. Monika Andruszewska
Trudno jest spotkać całą trójkę naraz w jednym miejscu. Przez cały dzień doglądają swoich chorych. Chwile przerwy mają tylko na modlitwę.
Brat Wawrzyniec: – Mamy pod stałą opieką sześć osób, do których domów wciąż jeździmy, z tego
cztery są leżące i wymagają codziennej troski. Nie mają nikogo na świecie, a tu prawie nie ma struktur pomocy ludziom samotnym i starszym. Gdybyśmy nie podawali im codziennie leków i jedzenia,
umarłyby – mówi wprost.
Szacuje się, że na Ukrainie na pomoc z zewnątrz zdana jest aż połowa ludzi starszych. Emerytury
są tu tak niskie, że seniorzy z trudem dają radę za nie przeżyć. Brat Wawrzyniec: – Nasi podopieczni dostają emerytury w wysokości 1200 hrywien [równowartość 200 zł]. Tymczasem na same leki
trzeba wydać kilkaset hrywien.
Kura na sznurku
Wśród sześciorga podopiecznych brata Wawrzyńca są trzy starsze Polki. Na pytanie, czy przy
wyborze potrzebujących skupiają się na Polakach, bonifrater odpowiada od razu: – W naszym charyzmacie pomagamy bez względu na przynależność narodową. Naszym celem jest chory, samotny
człowiek. Akurat Polacy potrzebują pomocy, więc pomagamy. „Bonifrater” oznacza „dobry brat”.
Tak chcemy podchodzić do ludzi. Brat pokazuje fotografie swoich podopiecznych. – To pani Zdzisia
– wskazuje zdjęcia leżącej na posłaniu siwej staruszki o smutnych oczach. – Dwa lata w łóżku. Nie
miała żadnej rehabilitacji po złamaniu szyjki kości biodrowej. Odleżyny na plecach Zofii zmieniły
się w krwawiące rany.
Duchowny opowiada o kolejnych polskich i ukraińskich seniorach, których bracia mają pod
opieką. – Jest Larysa, po udarze. Przeprowadzamy jej rehabilitację. Jest pani Lidia, ze schizofrenią paranoidalną – wymienia. – O, i Polka, pani Ludwika Baran. Wciąż świadoma, choć zgięta
w pół. Bardzo ciężko jest jej się poruszać. Przywozimy ją raz w miesiącu do klasztoru, by ją wyspowiadać, wykąpać i zrobić jej pranie. Ma kurę, którą trzyma na sznurku, żeby nie uciekła. Pani
Ludwika mówi po ukraińsku. Po polsku zna tylko jedną modlitwę.  Bardzo specyficzną, bo do św.
Brata Alberta. Brzmi tak: „Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę, Bracie Albercie, poszu81
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kujący prawdy i piękna, Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich, Bracie Albercie, wrażliwy
na ludzkie cierpienie, módl się za nami”.
„Śnieżka” na obiad
– Państwo polskie nie otacza tych ludzi żadną opieką – mówi brat Wawrzyniec. – Owszem, istnieją jakieś granty dla Polonii. Ale kto nie umie się o nie upomnieć, nic nie dostanie. W tym wyścigu
zawsze przegrywają najsłabsi. Przeglądamy razem listę grantów przyznawanych przez polski Senat
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”. Projekt pomocy medycznej Stowarzyszenia Pokolenie dostał 100 tys. zł. Przedstawiciele organizacji właśnie dostarczyli
lekarstwa do Drohobycza. Wawrzyniec czyta przykładowe tytuły innych projektów przyznanych
w ramach programu „Sprawni w działaniu – wspieranie struktur polskich organizacji na Ukrainie” – 2 mln zł dla projektu „Aktywni w kulturze”, projekt „Moja bajka o Polsce”... – Te przyznane
granty i to, czego faktycznie potrzebują Polacy na Ukrainie, to dwa różne światy – rozkłada ręce
duchowny. – Kultura, książki, bajki... A tu schorowana babcia nie ma na obiad. I co? Będę jej czytał
„Królewnę Śnieżkę” po polsku? – denerwuje się. – Jak sądzicie, kto czyta książki z polskich bibliotek
na Wołyniu i w Galicji? Polacy stęsknieni za polską kulturą? A skąd! W okolicach przygranicznych
niemal każdy jest w stanie doszukać się polskiego pochodzenia. Wyrobienie sobie Karty Polaka kusi
Ukraińców, którzy nawet nie identyfikują się z Polską, bo wiedzą, że nauka języka pomoże im w znalezieniu lepiej płatnej pracy. Polska inwestuje w stwarzanie „nowych Polaków” z Kartą Polaka, a tym
od lat wiernych ojczyźnie nie chce pomagać. Na liście grantów czytamy dalej: „Śladem mistrzów.
Wspieranie działalności sportowej”. – Super pomysł. Możemy zrobić zawody dla niepełnosprawnych dziadków, nagrodą będą leki albo pampersy – dodaje sarkastycznie bonifrater.
Miłość bez wzajemności
– Niektórzy nasi staruszkowie obrażają się, gdy czasem wtrąci się do rozmowy jakiś ukrainizm –
opowiada duchowny. – Chcą rozmawiać tylko po polsku. To prawdziwi Polacy, rdzenni obywatele
Rzeczypospolitej, która o nich zapomniała. To jak stara miłość bez wzajemności. – A skoro rozmawiamy o patriotyzmie tych ludzi, to może opowiem o kościele? – proponuje. – Bo polski kościół
św. Bartłomieja w Drohobyczu był ufundowany jeszcze przez Władysława Jagiełłę. Po prostu żywa
historia Polski – opowiada z zapałem. – Turcy dwa razy go palili, ucierpiał też podczas powstania
Chmielnickiego. Mimo to za każdym razem był odbudowywany. A potem komuniści załatwili go na
dobre. Za czasów Związku Sowieckiego władza umieściła w nim skład budowlany, muzeum ateizmu
i różne inne rzeczy. Piękne barokowe ołtarze stały się opałem w mieszkaniach komunistów. – Tutejsi
polscy katolicy tęsknili za kościołem, ale kiedy w 1991 r., już za niepodległej Ukrainy, trzeba było
zebrać podpisy polskiej wspólnoty, nie było łatwo zebrać wymagane 25 osób. Ludzie wciąż panicznie obawiali się starej władzy. Bali się, że wywiozą ich za to na Sybir – opowiada. – Niedawno w kościele udało się postawić nowy ołtarz. I wtedy wydarzyło się coś, czego nie zapomnę – wspomina
duchowny. – Na widok prac remontowych rozpłakał się 86-letni zakrystian Stanisław i powiedział:
„Będzie tak, jak wtedy, gdy tu Polska była. Żebym tylko jeszcze trochę pożył, żebym tylko doczekał
do postawienia głównego ołtarza w naszym kościele”.
My jesteśmy stąd
Blok z wielkiej płyty na obrzeżach Lwowa. Drzwi otwiera 80-letni pan w piżamie. Za nim podąża
powoli wychudzona staruszka. Mężczyzna od razu tłumaczy swój strój. – Przepraszam, ale żona mi
już całkiem zachorowała i ja też. Nawet nie mamy siły się porządnie ubrać. To Edward i Luba, Polacy
ze Lwowa. Rówieśnicy, oboje z grupami inwalidztwa – on drugą, ona trzecią. Luba cierpi na żółtaczkę, Edward ma zaawansowanego raka prostaty. Chciał go leczyć. – Bo co, żonę samą zostawię?
Trzeba żyć. Chciałem operować. Ale w ukraińskich, oficjalnie bezpłatnych szpitalach trzeba mieć ze
sobą nawet własną watę i spirytus. Nie stać nas. Więc specjalnie jeździliśmy do Rzeszowa. Ale onkolog powiedział, że nie może mnie przyjąć na podstawie danych ukraińskich. Tak, no... Zapytani,
czy jakoś pomaga im Polska, przez chwilę nie rozumieją pytania. – Karta Polaka nie daje nam nic
poza tańszym o 30 proc. transportem. Nie mamy żadnej pomocy. Emerytury dostajemy przecież
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od Ukrainy. Z szuflady w starej meblościance Edward wyjmuje notatnik. Wszystko ma zapisane.
Wymienia kolejne sumy, pokazuje karteczki, gdzie maczkiem notuje domowe wydatki: – Moja emerytura to dokładnie 1487 hrywien i 39 kopiejek, a żony to 1448 hrywien i 79 kopiejek. Łącznie to
równowartość mniej niż 500 zł. – A tu od trzech lat koszty komunalne są 2–3 razy droższe. Wydajemy po tysiąc hrywien na gaz i wodę. To większość jednej emerytury. Trzeba kupować też mój lek na
raka. Jeden lek to prawie połowa mojej emerytury – zawiesza głos. – To takie niesprawiedliwe. Całe
życie pracowałem jako mechanik, objeździłem cały Związek Sowiecki. A teraz... – zaczyna płakać.
– Po wojnie nasza rodzina tu została, rodzice nie chcieli opuścić Lwowa – mówi Edward. – Powiedzieli, że starych drzew się nie przesadza. Teraz ich rozumiem. Moskale przyszli, zdawałoby się, na
chwilę, a zostali tu na 70 lat – mówi po polsku, wtrącając rosyjskie słowa. – Nikt nie myślał, że tu tak
będzie. Wszyscy tutejsi Polacy byli w szoku. Trudno sobie wyobrazić coś takiego... Tak jakby budzik
zadzwonił któregoś dnia i nagle obudziliśmy się w innym kraju. Więc zostaliśmy i teraz chowamy
jednego znajomego za drugim. Żywych znajomych już prawie nie ma. Lwowscy Polacy wymierają
i my też niedługo wymrzemy. Dziwi go pytanie, czy chce wrócić do Polski. – Jak to, czy chcemy
wrócić do Polski? My jesteśmy stąd – mówi o Lwowie – więc gdzie mamy wrócić?
Dziewczęcy koński ogon
Mały domek na obrzeżach Drohobycza. Wiekowe, drewniane schody trzeszczą pod nogami. Brat
Jan Grande szybko wchodzi do środka, uchylając skrzypiące drzwi, z których osypuje się farba. –
Pani Otylio, pora wstawać – mówi ciepło. Siwa staruszka leżąca na łóżku czym prędzej nakrywa
głowę kołdrą. – Jeszcze nie chcę, jeszcze nie – zawodzi jak mała dziewczynka. Po długich namowach
w końcu ciężko siada.
– Trzeba wstać i się ubrać – przekonuje Jan Grande. – Najpierw uczesz mi włosy! – domaga się
kobieta. Brat rozczesuje jej siwe włosy i wiąże je w dziewczęcy koński ogon. Otylia zakłada okulary
i figlarnie się uśmiecha. Z szafek i ścian spoglądają spokojne oczy Jezusa na świętych obrazkach.
Na stole leży kilka różańców i Pismo Święte po polsku. Obok pudełko lekarstw i pusty flakonik po
perfumach. A także sztuczne kwiaty i mokre chusteczki dla niemowląt, którymi brat Jan Grande zaraz będzie mył Otylię. W domku nie ma toalety. Za prysznic służy wystający ze ściany mały kranik,
w którym zimą zamarza woda.
Opowieść o chlebie
Pani Otylia siedzi więc w różowej koszuli nocnej i czeka na śniadanie przygotowywane przez Jana
Grande. – Mój braciszek prosto z gimnazjum poszedł do polskiej armii – chwali się staruszka. –
A najgorsze było, jak ojciec nam zginął. Nie pamiętam, jaki to był rok. Ale pamiętam, że płakaliśmy.
Wcześniej było wiele lat i wiele aresztowań – macha ręką. – Bo oni ojca ciągle zabierali. Dobrze, że
nie umarł w więzieniu, tylko w bombardowaniu. Bo my go pochowaliśmy, a nie państwo. Biedni
byliśmy, gdy zostaliśmy bez ojca: mama, ja i braciszek. A potem mnie zabrali... – poważnieje. Było
tak: pewnego dnia 14-letnia Otylia stała w kolejce po chleb. W kolejce tak jest, że różne rzeczy się
mówi. Dziewczynka dla żartu wyraziła się niepochlebnie o Stalinie. NKWD zabrało ją prosto z tej
drohobyckiej kolejki. – Cały dzień stałam w tej kolejce i nie dość, że na Syberię zabrali, to i chleba
nie kupiłam – żali się. – A potem te wagony... Straszne wagony! Do piekła z tym! Człowiek przeżył
i wrócił. W jej opowieściach wciąż pojawia się chleb. Teraz brat Jan Grande kroi chleb z serem na
precyzyjne kostki i podaje jej na kolorowym talerzyku. Ale Otylia jest zbyt podekscytowana, by
jeść. – Co ty wiesz o jedzeniu, co ty wiesz o jedzeniu! Ty byłeś jeszcze malutki, nic z tego nie pamiętasz – mówi oskarżycielskim tonem, choć Jan Grande dobiega dopiero czterdziestki, więc nie może
pamiętać wojny. – Na Syberii to figa była. Jedzenia nie było, człowiek tylko kawał chleba chwycił.
Pięć lat byłam na tej Syberii. Jak mnie wypuścili, to myślałam, że niebo się zwaliło. Matka mnie nie
poznała. Bo biedna matka czekała pięć lat i wszyscy ją przekonywali, że nie żyję. Kochana mamusia
– mówi niemal dziecięcym głosem. Brat upomina staruszkę, by jadła. – Jak wyjdziemy, to zapomni,
nic już sama nie zje. A na mnie czekają inni chorzy – tłumaczy. – Zaraz, poczekaj, ja jeszcze pamiętam – ożywia się Otylia. – Pamiętam, że na Syberii są dobrzy ludzie. Tam ludzie są bardzo dobrzy
albo bardzo źli. Albo jeden drugiego ratują, albo zabijają. A mnie nieraz kawałek chleba dali. Ale
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też nieraz bili. I nogi mnie bolały. Jan Grande dodaje, że rany na nogach Otylii, z którymi wróciła
z Syberii, zagoiły się dopiero niedawno. Po kilkudziesięciu latach. – Mamusia na mnie czekała. Mam
szczęście, że ktoś jeszcze za mną stoi, że ktoś jeszcze mnie ochrania – mówi, choć przecież jest dziś
sama na świecie. – A po Syberii poszłam pracować do biblioteki, tam już byłam mądra – dodaje
z uśmiechem. – I po Syberii nie dało się już pojechać do Polski...

Z informacji od Brata Wawrzyńca Iwańczuka z Zakonu Bonifratrów w Drohobyczu wynika, że
otrzymywane środki finansowe przeznaczane są na najpilniejsze potrzeby związane z zakupem na
miejscu produktów spożywczych, lekarstw i środków higieny osobistej zwłaszcza pampersów i podkładów pampersowych. Ofiarowywane pieniądze są  wydawane na to, czego ludzie aktualnie potrzebują. Przelewu krajowego dokonać można na adres:

Grać wariata, żeby przeżyć
Otylia doskonale mówi po polsku. – A jak mam mówić? – dziwi się. – Przecież jestem z Drohobycza. Je ostrożnie kawałeczki kanapek, popija kompotem. W jej ruchach wciąż widać ślad dobrych
manier. Nad stołem, obok licznych obrazków religijnych, wisi też portret eleganckiej kobiety w kapeluszu. – O, tu jeszcze młoda byłam, jeszcze grałam wariata. Trzeba grać wariata, żeby przeżyć.
Lepiej nie wspominać tego durnego życia – oświadcza. – Co zrobić. Tu Niemcy, potem Madziary,
Ukraińcy, tam państwo... państwo było najgorsze – ma na myśli Związek Sowiecki. – Takie zamieszanie tu było. A ja żyję sobie cichutko. Żeby mnie znów nie zabrali. – Czy pani Otylia mówiła, że
wraca do Polski? – zapyta brat Wawrzyniec, gdy wrócimy do stacji bonifratrów. Bo, jak wyjaśni,
Otylia co dwa dni pakuje chleb i mówi, że wraca z Syberii do Polski. Do mamy.

Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania NMP
31–066 Kraków, ul. Krakowska 48
Waluta PL: 90 1240 4650 111 0010 5967 5045 z dopiskiem Ukraina
Waluta EURO: 30 1240 4650 1978 0010 6027 6370 z dopiskiem Ukraina

  
POMÓŻMY STARYM POLAKOM
Stowarzyszenie Pokolenie – skupiające ludzi z dawnej opozycji w PRL, którzy dziś pomagają Ukrainie (www.pokolenie.org.pl) – organizuje pomoc dla starszych Polaków mieszkających na Ukrainie
Zachodniej. Za przekazane środki kupimy leki i środki czystości. Nie zostawiajmy ich samych –
prosimy o wpłaty (z tytułem „Polacy”):
Stowarzyszenie Pokolenie, ul. Drzymały 9/4, 40-059 Katowice,
numer konta: 79 1050 1214 1000 0023 6430 9860
Od Redakcji: Prezentowany wyżej  artykuł („Tygodnik Powszechny” nr  34 (2016) publikujemy ze
względu na cenne, jakby oddolne spojrzenie na problemy pomocy dla naszych Krajanów. O działalności oo. Bonifratrów w Drohobyczu informowaliśmy parokrotnie, a najszerzej w artykule „Chwała
Bonifratrom w Drohobyczu” (Ziem. Drohob. Nr 17–18 (2004) ss. 136–139). Zasłużony, długoletni  przeor konwentu w Drohobyczu o. Bruno Maria Neumann, wielki przyjaciel i opiekun Alfreda
Schreyera w Krakowie i Warszawie, został w 2015 r. wyróżniony tytułem Członka Honorowego
SPZD. Nawiasem mówiąc, dramatyczny kilkumiesięczny przebieg choroby A. Schreyera w Drohobyczu jesienią 2014 r., osoby tak bardzo nietuzinkowej, mógłby być także ilustracją opisanej
w powyższym artykule sytuacji.  
Wypada nam również odnotować, że w Drohobyczu podobną do polskiego Caritasu  działalność
już od 14. lat prowadzi w greckokatolickim Caritasie, (później założonym) Artur Deska, który przyjechał z zielonogórskiego. Angażuje się też w publicystyce na łamach Kuriera Gslicyjskiego. Niedawno Prezydent Ukrainy Poroszenko nagrodził go Medalem 25.lat Niepodległości Ukrainy (Kurier
Galic. Nr 16 (2016) s.14). W Drohobyczu działa też Fundacja Aniołów Stróżów, z Prezesem Olgą
Pawłowską, która działalność charytatywną zaczynała jako wolontariuszka w stacji Caritas Polska
pod kierunkiem przeora o. Brunona Neumanna (Kurier Galic. Nr 13 (2016) s. 15). O. Pawłowska
współpracuje też ze Stanisławem Furmanem (Stowarzyszenie Absolwentów AWF Warszawa) i Romualdem Kołudzkim-Stobbe (Zarząd Główny SPZD) w organizacji transportu pomocy na Zachodnią Ukrainę.
DOM POMOCY W CIERPIENIU
pod wezwaniem Jezusa Dobrego Samarytanina
„Caritas” Bonifratrów św. Jana Bożego
Ukraina, 82–100 Drohobycz, ul. Iwana Franki 53
Dyrektor o. Wawrzyniec Tomasz Iwańczuk
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Nagrody dla Członków Honorowych SPZD

rodowisko Krajanów z Ziemi Drohobyckiej bardzo się cieszy, kiedy jej sympatyków wyróżnionych naszym skromnym tytułem Członków Honorowych spotykają   też inne   poważniejsze
wyrazy uznania lub nagrody. Gratulujemy !
Na Zamku Królewskim w Warszawie 26.11.2015 r. odbyło się wręczenie prestiżowej Nagrody Klio
(rzymska   muza historii) w kategorii „edytorstwo” (dwie pozostałe to „praca naukowa” i „praca
popularno-naukowa”) Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Stanisławowi S. NICIEJI
oraz właścicielowi Wydawnictwa MS Bogusławowi SZYBKOWSKIEMU z Opola „za niezwykłą
elegancję, pietyzm i walory edukacyjne cyklu książek „Kresowa Atlantyda”. Członkami jury konkursu byli m.in. profesorowie Henryk Samsonowicz, Janusz Tazbir i Tomasz Szarota. W serii pod tytułem „Historia i mitologia miast kresowych” ukazało się dotychczas 8  tomów.  Borysław był w tomie
I (2012), Truskawiec w tomie II  (2013), Drohobycz, Majdan, Schodnica w tomie VII (2015). Ta
sama „Firma” ma w swym dorobku nieco wcześniejsze „Trójmiasto Truskawiec – Drohobycz – Borysław” (2009). Autorskie i edytorskie ujęcie tego tematu  zostało powtórzone w serii, a publikację
z 2009 r. można traktować jako już tom zerowy (próbny, prekursor, balon próbny) co też jest wyróżnieniem dla Ziemi Drohobyckiej. Nazwa „Kresowe Trójmiasto” spopularyzowana przez książkę
z 2009 r. może też była jakimś odbiciem notatki na ten temat w Ziemi Drohobyckiej nr 15 (2002)
ss.21–22.
W końcu listopada 2015 r. „Wielką Nagrodę  im. Witolda Hulewicza” w 20. edycji „za całokształt
twórczości” otrzymał Wiesław BUDZYŃSKI, autor licznych książek historycznych i biograficznych, m.in. o Krzysztofie K. Baczyńskim, a także trzech o Brunonie Schulzu i Jego Drohobyczu
„Schulz pod kluczem” (2001 i 2013); „Miasto Schulza” (2005); „Uczniowie Schulza” (2011). Romuald
Karaś reprezentujący Kapitułę nagrody przedstawił W. Budzyńskiego jako „pszczołę, która zbiera
nektary, ażeby obdarować nas miodem swoich książek”.
Prof. dr hab. Stanisław S. NICIEJA, historyk i historyk sztuki, czterokrotny Rektor Uniwersytetu
Opolskiego oraz prof. Maksymilian PAZDAN, prawnik z Uniw. Śląskiego, otrzymali 26.04.2016 r.
Nagrody Tow. Przyjaciół Śląska w Warszawie.
Z podobnym zadowoleniem odnotowaliśmy wcześniej, że wielki przyjaciel Brunona Schulza i Drohobycza Grzegorz JÓZEFCZUK (chociaż nie jest naszym Członkiem Honorowym) 20.11.2014 r.
podczas uroczystości „II Jesień – 2014” (72. rocznica śmierci B. Schulza) otrzymał doktorat honoris
causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Uhonorowany
w ten sposób lublinianin (ur. 22.12.1953 r.) mgr filozofii po Uniwersytecie Lubelskim im. Marii
Dokończenie na str. 87
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W

Biuletynie SPZD nr 14 (2014) ss. 83–89,
zamieściliśmy aktualną listę Członków Honorowych naszego Stowarzyszenia.  Do
wspomnianego   wykazu możemy dopisać kolejne osoby które Zarząd Główny wyróżnił jako  
zasłużone dla Ziemi Drohobyckiej:
• Brat Bruno Maria Neumann, sac. OH, w latach 1999–2011 przeor Konwentu oo. Bonifratrów
w Drohobyczu (CARITAS – Dom Pomocy
w Cierpieniu), po powrocie do Warszawy pozostał przyjacielem Ziemi Drohobyckiej i opiekunem jej mieszkańców. Przyjechał do Drohobycza
Wręczenie dyplomu
na Jubileusz 90 – lecia Alfreda Schreyera (2012),
Tomaszowi Kubie Kozłowskiemu
opiekował się ciężko chorym przez 5 miesięcy leczenia w Warszawie i towarzyszył w ostatniej drodze w Drohobyczu (2015). Wnioskodawca J.M.Pilecki  
(Posiedzenie ZG SPZD 12.12.2015 r.). Wręczenie dyplomu odbędzie się w kościele Św. Jana Bożego w
Warszawie podczas corocznego nabożeństwa w intencji zmarłych Członków Koła SPZD w Warszawie.  
(„Chwała Bonifratrom w Drohobyczu” Ziem. Drohob. nr 17–18 (2004) ss. 136–139).
• Karolina Sikora, Główny Inwentaryzator w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie, twórca i kustosz stałej wystawy „Ostatni Emisariusz Tadeusz Chciuk-Celt 1916–2001”
otwartej w tym Muzeum 14.01.2005 r., prezentowanej dotychczas w całości lub fragmentach 35 razy.
Systematycznie aktualizowana i odnawiana {obecnie 87 plansz) prezentuje dokumenty, materiały
i pamiątki związane z osobą jej bohatera. Wystawie towarzyszy wielobarwny folder – informator
z biografią Celta opracowany przez jej kuratora. Miał on już kilka edycji (ostatnia 32 s.) a kolejna
jest w przygotowaniu. Posiedzenie ZG SPZD 12.03.2016 r. , wniosek J.M. Pilecki. Prezes ZG  planuje
zaproszenie Pani Karoliny na zebranie Koła SPZD w Warszawie  i przy tej okazji wręczenie dyplomu.
(Z „emisariuszem…” w Monachium i Drohobyczu, Biul. SPZD nr 18 (2016) ss. 122–124).
• Tomasz Kuba Kozłowski, syn prof. Stefana Kozłowskiego, Ministra Ochrony Środowiska
w gabinecie Premiera T. Mazowieckiego i matki lwowianki. Zawzięty kolekcjoner który zgromadził
blisko 30 tys. obiektów ikonograficznych  w kolekcji „Kresy na karcie pocztowej”.  Temat „powiat
drohobycki” w 2001 r. zawierał 500 kart z 14 miejscowości. W przeciwieństwie do niektórych podobnych kolekcjonerów, chętnie i w różny sposób udostępnia swoje zbiory. Jego album „Świat Kresów”
jest opisany w ramach „Witryny Wydawniczej” w tym zeszycie Biuletynu. W kwartalniku „Karta” nr
55 (2008) na stronach 64–89 zaprezentował 35. fotografii jako „Album Zagłębie Borysławskie”.  Jako
lektor Domu Spotkań z Historią przygotował  prawie dwugodzinną prelekcję pt. „Drohobycz półtora
miasta”, bardzo starannie przygotowaną i  chętnie oglądaną przez naszych Krajanów.  Wnioskodawca
Wł. Olszewski. (Posiedzenie ZG SPZD 12.12.2015 r.). Prezes Zarządu Głównego SPZD 1.08.2016 r.
wręczył Panu Tomaszowi  Dyplom Członka Honorowego podczas Zjazdu Organizacji Kresowych
w Lubaczowie.
Z zacnego grona Członków Honorowych tymczasem ubyli:
• Włodzimierz Kiecuń (Drohobycz 1921 – Warszawa 2016),
• Alfred Schreyer (Drohobycz 1922 – Warszawa 2015, pochow. w Drohobyczu),
• Czesław Bulkiewicz (Drohobycz 1927 – Drohobycz 2016)1,
• Mieczysław Buziewicz (Sokal 1934 – Lesko 2007).

1 Ku ogólnemu zdziwieniu Krajanów pochowany na odległym miejskim cmentarzu,  a nie przy ul. Grunwaldzkiej, jak na to wraz
z żoną w pełni zasługuje.
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Zjazd Organizacji Kresowych w Lubaczowie

dniach 31.07 – 7.08.2016
na Ziemi Lubaczowskiej miał miejsce XII Festiwal
Kultur i Kresowego Jadła, w ramach którego odbyło się (31.07
– 1.08.2016) Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych
połączone z konferencją zorganizowaną przez samorząd
województwa podkarpackiego i gminę Lubaczów „Dziedzictwo Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”. W pierwszym
dniu konferencja odbywała się
w Muzeum Kresów w LubaWystąpienie Tomasza Kuby Kozłowskiego.
czowie, gdzie znalazły się osoby, które podjęły się organizacji kolejnego ogólnopolskiego spotkania stowarzyszeń kresowych.
O znaczeniu tego spotkania mówili Tomasz Kuba Kozłowski, koordynator programu Warszawska
Inicjatywa Kresowa, oraz Tadeusz Samborski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego i przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszeń Regionalnych. W drugim dniu konferencji w pobliskiej Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej debatowano o historycznych i współczesnych aspektach
kresowego dziedzictwa. Zaprezentowano założenia realizowanego przez samorząd województwa
podkarpackiego projektu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W imprezach
tych wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury, działacze społeczni, samorządowcy z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Dolnośląskiego, prezesi i członkowie stowarzyszeń i instytucji kresowych. Prelegenci przedstawili projekty służące prezentowaniu materialnego i niematerialnego dziedzictwa dawnych Kresów. Uczestnik konferencji Tomasz Kuba Kozłowski
z warszawskiego Domu Spotkań z Historią  otrzymał z rąk Prezesa ZG SPZD Romualda Kołudzkiego-Stobbe dyplom Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia.
Bardzo  istotnym  postulatem Spotkania jest  domaganie  się  od Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  i  Ministerstwa  Szkolnictwa Wyższego  wprowadzenia  do programów  nauczania  wiedzy  
o  10-wiekowym  dziedzictwie  utraconych  Ziem  Kresowych. Jak mówił marszałek Urzędu Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl: Kresy są częścią naszej historii, z której jesteśmy dumni
i która żyje w nas. Tę spuściznę mamy nie tylko chronić, ale i przekazywać kolejnym pokoleniom.
Stąd nasze działania…


Dokończenie ze str. 85
Curie-Skłodowskiej ma w swym dorobku dziennikarskim   ponad 7 tys. artykułów prasowych
z dziedziny humanistyki, kultury i sztuki. W 2002 r. trafił do Drohobycza, z którym się zaprzyjaźnił,  
w 2006 r. objął obowiązki dyrektora artystycznego „Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza
w Drohobyczu”,  a w 2007 r. założył w Lublinie Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza”. Jest organizatorem lub uczestnikiem  wielu podobnych przedsięwzięć,  także międzynarodowych, i nadal
wiele publikuje. Wielopłaszczyznową współpracę między Lublinem i Drohobyczem opisał w niezmiernie ciekawej i oryginalnej książce „Księga wyznawców mitu intrygi Brunona Schulza” (2011),
którą sygnalizowaliśmy w Biul. SPZD nr 14 (2014) na s.143.
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II Zjazd Rodu Ważnych z Majdanu

tym roku trochę wcześniej, bo już w pierwszy majowy weekend (30 kwietnia – 1 maja 2016 r.)
spotkaliśmy się na II Zjeździe Rodu Ważnych już po raz drugi w niezwykle gościnnej Karczmie „Pod Sową” w Sokolcu k. Nowej Rudy. I tym razem Ważni dopisali, chociaż niektórzy „ubiegłoroczni” goście nie mogli przyjechać ze względu na wcześniejsze zobowiązania. Za to dopisali nowi
kuzyni: z Rzeszowa, Mielca, Olsztyna, Piły, Głogowa, a nawet z Tettnang nad Jeziorem Bodeńskim
(Niemcy). Dojechały niezawodne kuzynki z Holandii i Węgier. Można górnolotnie powiedzieć, że
zjazd był międzynarodowy. Nie zawiodły Katowice, Józefów, Wrocław, Ścinawa Nyska, Strzelce Opolskie, Polanica-Zdrój, no i oczywiście Wałbrzych i Nowa Ruda. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową
plakietkę z wizerunkiem  pieca z majdańskiej huty z pocz. XIX wieku, w której pracowali Ważni przybyli z Rudy Różanieckiej. Notabene, ruiny tego pieca można do dziś oglądać w Majdanie.
W tym roku w Sokolcu spotkali się potomkowie 3 synów naszych wspólnych przodków: Bartłomieja Ważnego (1803–1858) i Anny Schmidhammer (1814–1876). Niektórzy zjawili się w towarzystwie
większej rodziny. Tu prym wiodła nasza seniorka Irena Froch, której  towarzyszyła córka Małgorzata,
wnuk Mateusz z żoną Martą oraz 3-miesięczny prawnuk Aluś (4 pokolenia  tej samej rodziny!), a także
siostra Bogusława z córką Dorotą oraz jej synami: 5-letnim Igorem i 2-letnim Kacprem. Tegoroczne
drzewo genealogiczne liczyło już 5,5 m i obejmowało właśnie 3 gałęzie rodu: potomków Antoniego,
Jana i Marcina. Całe drzewo rodu liczy już ponad 1000 osób i istnieje na razie w wersji elektronicznej. Co roku uczestnicy zjazdu uzupełniają informacje i dopisują kolejne osoby, ale dotyczy to przede
wszystkim żyjących współcześnie i w XX wieku.
Staramy się też rozwikłać różne genealogiczne zagadki. Dosłownie na chwilę przed ubiegłorocznym
zjazdem odkryłam, że nasz wspólny przodek Bartłomiej oprócz synów: Józefa, Jana, Marcina i Piotra
miał jeszcze trzech: Antoniego, Franciszka i Michała oraz córkę Antoninę, a różnica wieku między
najstarszym a najmłodszym wynosiła 24 lata, a więc właściwie jedno pokolenie. Powstało pytanie:
którzy Ważni to ich potomkowie? Tym bardziej byliśmy ciekawi odpowiedzi, że niektóre z naszych
„zjazdowych” kuzynek wiedzę o swoich przodkach kończyły na pokoleniu dziadków, sporadycznie
– pradziadków. Na szczęście znalazłam sprzymierzeńca w swoich genealogicznych poszukiwaniach.
To kuzynka Halina z Holandii, której jej tylko znanym sposobem udało się wydostać z przepastnych
archiwów Kurii Metropolitalnej w Przemyślu metryki majdańskich Ważnych z II połowy XIX wieku,
czyli brakujące dotąd ogniwo. Ona też w towarzystwie swego męża Jana jako jedyna odwiedziła nasze
„gniazdo rodowe”, czyli Rudę Różaniecką. Dzięki zdobytym przez nią metrykom udało się odtworzyć
gałąź Antoniego, który okazał się najstarszym synem Bartłomieja, i  nasze kuzynki ze Ścinawy Ny-

Uczestnicy II Zjazdu rodu Ważnych.
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skiej, Piły, Katowic i Tettnang znalazły wreszcie swoje pełnoprawne miejsce
w drzewie. Powoli wyjaśnia się też tajemnica „drugich” Ważnych. Okazuje się,
że także przybyli z Rudy Różanieckiej, ich przodek był najprawdopodobniej
bratem stryjecznym naszego Bartłomieja, a rozwikłać tę zagadkę do końca
chcemy na przyszłoroczny zjazd.
Tegoroczna wiosenna pogoda w odróżnieniu od ubiegłorocznego lipcowego
skwaru zapewniła nam więcej komfortu, stąd zdjęcia w plenerze, spacery, a wieczorem wspólne śpiewanie (obowiązkowo „Hej, sokoły” i „Nie ma jak Lwów”)
przy akompaniamencie akordeonu, na którym nasz kuzyn Staszek Wójtowicz
Pamiątkowa
wygrywał przecudne melodie. Nie zabrakło również czasu na  nieznane roplakietka
dzinne historie  i wspomnienia. Najbardziej poruszyła wszystkich opowieść
z wizerunkiem
naszej kuzynki Neli Ważnej (mimo małżeństwa zachowała nazwisko rodowe),
pieca z majdańskiej
posiadaczki Karty Polaka, od niedawna  mieszkającej z rodziną w Katowicach,
huty.
o trudach powojennego życia Polaków w Borysławiu. Starsza córka Neli, Włada, która również nosi nazwisko rodowe Ważny, z przejęciem oglądała drzewo genealogiczne sięgające
10 pokoleń wstecz, do pocz. XVIII w. Niestety, jako jedyna ze swojej rodziny, nie ma Karty Polaka, bo
choć jej pradziadek Kazimierz, praprawnuk Antoniego, o którym była mowa wcześniej, urodził się
w Schodnicy w 1925 r., to dziadek Jerzy urodzony w Borysławiu w 1948 r. był już obywatelem ZSRR.
Włada już dwukrotnie bezskutecznie próbowała dowieść swej polskości. No cóż, serce nie sługa i nasi
polscy Ważni pojmowali za żony Austriaczki (jak nasza przodkini Anna Schmidhammer), Niemki,
Rusinki… Któż by pomyślał, że ta domieszka „obcej” krwi umniejszy (w pojęciu urzędników) „polskość” następnych pokoleń. Po latach ta „obca” prababcia, mówiąca pięknie po polsku, podtrzymująca
polskość domu swojego męża, okazała się przeszkodą. I kiedy to sobie uświadomiliśmy, to zrobiło się
nam jakoś tak smutno, bo dotąd tę „wielonacyjność” naszego rodu uważaliśmy za czynnik, który nas
właśnie wzbogaca, dopełnia, wyróżnia…
Na zakończenie zjazdu tradycyjnie już uwieczniliśmy się na wspólnej pamiątkowej fotografii i wpisaliśmy do założonej „Księgi zjazdów rodu Ważnych z Majdanu” z solennym zobowiązaniem, że za rok
znów się spotykamy.
Uczestnicy tegorocznego zjazdu:
• Irena Froch z d. Ważna (Wałbrzych),
• Małgorzata Kozłowska-Lelito (Wrocław) z synem Mateuszem, synową Martą i wnukiem Alusiem,
• Bogusława Gozdek z d. Ważna (Józefów k. Warszawy) z córką Dorotą i wnukami: Igorem i Kacprem,
• Lucyna Świątkowska z d. Ważna (Wałbrzych) z mężem Franciszkiem Romanem,
• Wiesława Juszkiewicz z d. Ważna (Piła),
• Jerzy Ważny z żoną Małgorzatą (Rzeszów),
• Jolanta Ważna (Wałbrzych),
• Eugeniusz Sobol z żoną Krystyną (Mielec),
• Izabela Słowikowska (Olsztyn),
• Bogumił Ważny z żoną Czesławą (Nowa Ruda),
• Renata Kowalska z d. Ważna z mężem Wiesławem i synem Wojtkiem (Nowa Ruda),
• Danuta Stolarczyk z d. Ważna (Ścinawa Nyska) i jej siostry: Urszula Grudzińska i Elżbieta Pyka
(Strzelce Opolskie),
• Urszula Jeleniewska z d. Ważna (Katowice) z bratanicą Esterą Kupczyk i jej narzeczonym Stefanem
(Tettnang, Niemcy),
• Jan Kozioł (Nowa Ruda) z córką Małgorzatą (Głogów) i wnuczką Malwiną,
• Halina van Mourik z mężem Janem (Hoogeveen, Holandia),
• Nela Ważna z mężem Eugeniuszem i córką Władą  (Katowice, Borysław),
• Danuta Kőhegyi  (Biatorbágy, Węgry),
• Leszek Kozioł z żoną Martą (Ścinawa Nyska),
• Jan Miler z żoną Ryszardą  (Nowa Ruda),
• Stanisław Wójtowicz z żoną Krystyną (Polanica Zdrój),
• Anna Krzosek (Nowa Ruda).                                                                                                                
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Zlot Kresowy

towarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, Koło w Warszawie i Zarząd Główny, od 6 lat wspierają organizatora Zlotów Młodzieży Kresowej polskiego pochodzenia, a ostatnio Zlotów Nauczycieli Języka Polskiego Pana mgra Stanisława Furmana, absolwenta Akademii  Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tym razem w roku 2016 Stowarzyszenie nasze po raz pierwszy objęło patronat nad Zlotem Seniorów Polaków ze Stanisławowa, Baranowicz i obwodu stawropolskieg
z Rosji. Uczestnikom Zlotu (10 osób) zapewniono bezpłatne zakwaterowanie  w internacie Kolegium
św. Stanisława Kostki, wyżywienie oraz zwiedzanie stolicy w dniach od 26  czerwca do 5 lipca 2016 r.
W tym okresie zorganizowano także wizyty w Domu Spotkań z Historią, gdzie Pan Tomasz Kuba  
Kozłowski wygłosił piękna prelekcję o Stanisławowie. Na nasz wniosek i prośbę wszyscy uczestnicy Zlotu przyjęci zostali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez Wicedyrektora Departamentu  
Łączności z Polonią i Polakami za Granicą – Pana Wojciecha Tycińskiego. Była okazja do przedstawienia opinii i uwag o kontaktach naszych Rodaków z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej
na Ukrainie i Białorusi. Pani Walentyna Awierina z Rosji, nie mówiąca po polsku, powiedziała mi po
rosyjsku, że w miejscowości w której mieszka w obwodzie stawropolskim na „Przedkaukaziu”, nie ma
z kim mówić po polsku, ale osoby z polskimi korzeniami spotykają  się i śpiewają po polsku pieśni religijne i patriotyczne. Trzecie spotkanie miało miejsce w siedzibie Towarzystwa Polska – Wschód, którego Prezes Pan Józef Bryll zapoznał uczestników Zlotu z różnymi formami działalności i ufundował
prześliczne pamiątkowe medale metalowe ze zdjęciem każdego z uczestników jak na przedstawionym
tableau. Kierownikiem uczestników była Pani Wanda Ridosz, nauczycielka ze Stanisławowa. Kończąc
ten krótki artykuł, pragnę w imieniu własnym i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej pogratulować sukcesu i najserdeczniej podziękować Panu Stanisławowi Furmanowi za ogrom pracy i wielką
determinację w pokonywaniu wszelkich trudności przy organizacji tego Zlotu. Dziękuję wszystkim
organizatorom za okazane bezinteresowne społeczne działania. Uczestnicy Zlotu wyjeżdżali z Warszawy pełni wrażeń, głównie związanych z serdecznością, z jaką byli u nas przyjmowani.                      
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Jan Tarnowski – Zielona Góra
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Do Lwowa, Rychcic i Drohobycza

rodziłem się w Rychcicach 1.10.1941 r. jako syn Andrzeja i Katarzyny z d. Watral. Rodowe
nazwisko TARNAWSKI błędnie zapisano w mojej i brata metrykach jako TARNOWSKI.
Ekspatriowano nas w 1945 r. do Drzonowa k. Zielonej Góry. Jestem Członkiem Korespondentem
SPZD (nr 121).  Pierwszy raz pojechałem do Rychcic z matką w 2002 r. i poznałem tam kościelnego Juliana Dyczko, u którego przy następnych wyjazdach mieliśmy miłe przyjęcie i nocleg.
Od tego czasu byłem w Rychcicach wielokrotnie. Był to w moim życiu przełom, uległem fascynacji Kresami i Ziemią Drohobycką. Wstąpiłem do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich w Zielonej   Górze, w krótkim czasie zostałem wiceprezesem, a następnie prezesem Oddziału. W ramach naszej działalności co roku organizowałem wycieczki na
Kresy, ale zawsze każdy wyjazd dziwnym trafem prowadził przez Drohobycz. W 2009 r. byłem
organizatorem wyjazdu do Rychcic byłych mieszkańców na 100 rocznicę budowy kościoła.
Poznałem wiele wspaniałych osób, jak rodzinę Dąbrowskich, Adama Chłopka, i zauważyłem
ich problemy i potrzeby. Odtąd każdy przyjazd do Drohobycza to była pomoc w postaci materiałów szkolnych dla Ośrodka Metodycznego. Zawsze organizowaliśmy wśród członków wycieczki
zbiórki na rzecz kościoła w Drohobyczu, jak i przekazywaliśmy pomoc rzeczową dla parafian.
Grupy były przyjmowane u dyr. A. Chłopka i oczywiście wspieraliśmy finansowo   działalność
Ośrodka Metodycznego. Otrzymaliśmy informację o działalności Bonifratrów w Drohobyczu
i zrobiliśmy wielką akcję zbierania pomocy dla podopiecznych zakonników, udało się nam zebrać wiele niezbędnych rzeczy potrzebnych do pielęgnacji osób w chorobach starości. Od kilku
lat organizujemy wspólnie z Zygmuntem Muszyńskim pomoc dla klasy z nauczaniem języka polskiego, zaopatrujemy ją w materiały dydaktyczne oraz przybory szkolne. Grupa dzieci z tej klasy
była zaproszona do „podzielonogórskiej” gminy na letni pobyt.






Od ponad 10 lat z inicjatywy takich osób jak Stefania Mazurczak z Kożuchowa oraz Marian
Figiel z Zielonej Góry co roku prowadziliśmy zbiórki funduszy na wsparcie budowy Kościoła
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Zboiskach we Lwowie. Zapraszaliśmy również proboszcza
ks. Andrzeja Jagiełkę do Zielonej Góry. Był naszym gościem na 25-lecie Oddziału. W 2009 r.
w dniu tej uroczystości w miejscowym kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odprawił Mszę Św.
w intencji członków naszego Stowarzyszenia. Grupa harcerek im. Orląt Lwowskich zrobiła przed
kościołem zbiórkę na parafię we Lwowie. Był to początek współpracy pomiędzy zielonogórską
parafią a lwowską. Proboszcz naszej parafii ks. Kanonik Mirosław Maciejewski gościł już kilka
razy ks. Jagiełkę i zaproponował nam zorganizowanie pielgrzymki do Lwowa (24–31.06.2015) na
uroczystość konsekracji nowego kościoła z udziałem naszego doskonałego chóru parafialnego
CANTEMUS.
Zainteresowanie pielgrzymką było bardzo duże, pojechały dwa autokary oraz  autokar z chórem, razem prawie 130 uczestników. W dniu 24 czerwca o godz. 12.00 uczestniczyliśmy w uroczystości konsekracji kościoła. Pod przewodnictwem abp. Mieczysława Mokrzyckiego rozpoczęła
się Msza Św. z udziałem około 50 kapłanów i wielu sióstr zakonnych razem z licznie przybyłymi
parafianami. Wielu z nas nigdy nie było świadkami konsekracji kościoła i to wydarzenie było dla
nas wielkim duchowym przeżyciem. Byliśmy bardzo dumni, że chór CANTEMUS  uświetnił uroczystość na wysokim poziomie. Po zakończeniu Mszy Św. abp. Mokrzycki wyszedł przed kościół,  
mogliśmy robić wspólne zdjęcia i porozmawiać z Jego Ekscelencją.
W tym samym dniu jeszcze uczestniczyliśmy w spektaklu w operze, oglądaliśmy „Trawiatę”
Verdiego, a więc był to dzień pełen niezwykłych wydarzeń. Wśród uczestników była grupa około 20 osób byłych mieszkańców Drohobycza i Rychcic. W niedzielę po śniadaniu zamówiony
przeze mnie ukraiński mikrobus zawiózł  ich do tych miejscowości. Tam zostali zakwaterowani
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u mieszkańców, większość z nich była tu po raz pierwszy i była to niezwykła okazja, aby poznać
dom i gniazdo swoich przodków. Ja niestety ze względu na moje obowiązki jako organizatora nie
mogłem odwiedzić Rychcic, gdzie się urodziłem.
Pozostali zwiedzali Lwów z przewodnikiem, o 13.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. W katedrze
chór CANTEMUS,   który śpiewał w czasie liturgii, po nabożeństwie dał godzinny koncert dla
wiernych. W poniedziałek przyjechaliśmy autobusami do Drohobycza i Truskawca, a po zwiedzaniu zabraliśmy całą grupę i wróciliśmy do Lwowa. W następnym dniu wyjechaliśmy do Zielonej
Góry. Tak zakończyliśmy pielgrzymkę, podczas której przeżyliśmy dużo duchowych wzruszeń
i radosnych chwil. Było to dla wszystkich uczestników niezwykłe wydarzenie, byliśmy świadkami tego wielkiego i trudnego zadania, jakie wziął na siebie ten niezwykły kapłan. Przez wiele lat
z niezwykłym uporem pokonywał trudności, aby zrealizować to trudne zadanie, a w razie potrzeby wykonywał wiele prac fizycznych na terenie budowy.
W styczniu 2015 r. zorganizowaliśmy dla członków Towarzystwa MLiKPW  spotkanie opłatkowe, na którym naszym gościem był ks. Andrzej Jagiełka, a chór Towarzystwa Pohulanka z Zielonej Góry, wykonał kilka kolęd i pastorałek lwowskich. Zaszczycili nas swoją obecnością Trzej
Królowie, była miła i serdeczna atmosfera , ksiądz Andrzej opowiadał o swoim kapłaństwie, o historii budowy kościoła i swoich planach na przyszłość.




Anna Wiland1 – Wiedeń (Rychcice)

Mogiły porośnięte trawą, pokruszone czasem, a na kopcu figura Chrystusa Króla
– tak witają Rychcice swego przybysza, gdy wjeżdża od Drohobycza.
Strzeliste wieże kościoła tuż za mogiłami, a dalej plebania i te dwie brzozy witają.
U podnóża chata, co wieki pamięta, rodzinna Franciszka izdebka,
ostatnie dzieciństwa tam lata spędzone.
Maryni myśli sen rozpętał, prąd rzeki się wzbiera i szumi powoli,
a w takt tej melodii tam dalej na straży grab wielki donośnie się stroi
– i tylko te brzozy mu wdzięcznie wtórują, gdy zapach wokoło ziół niesie,
a śpijcie już, śpijcie, dziateczki kochane, bo jutro nikt do was nie przyjdzie.
Nam jechać kazano na obce drożyny, gdzie inne już ptaki śpiewają,
a wspominaj, Anuś, me chaty rodzinne, bo o nich już nie wspominają.
I choć już po nich się nic nie ostało, a pył deszczem znów wszystko zmyje,
ach, wspominaj, Aneczko, Rychcice kochane, Twą duszę niech kir okryje.
A wróć tam choć raz i wskaż to potomnym, skąd Twoi dziadowie nastali
i tylko jedną modlitwę odmawiaj, tę, co Ci babcia kazała,
na głośno mów, Anuś, byś nie zapomniała,
co jedno po drugim nastaje, bom tylko 3 klasy do szkoły chodziła.
Mów, Anuś, byś nie zapomniała, bo ich potomni niech wspomną,
skąd czasem ród jak pajęczyna spowita
i czeka na was mogiła wśród trawy na wzgórzu, gdzie Chrystus Pan wita.
A wracaj już, wracaj, Anuś, do swoich, gdzie czeka Cię dzieci gromadka,
ja będę nad wami czuwać w przestworzach, bo dziś inna Twa chatka.

Zwracam się do byłych mieszkańców Rychcic, którzy są członkami Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Drohobyckiej, abyśmy stworzyli fundusz dla ratowania cmentarza w Rychcicach. Cmentarz jest ostatnim po świątyni istniejącym śladem po byłych mieszkańcach Rychcic. I dla nas
potomków jest bardzo ważnym miejscem dla zachowania śladów polskości i naszej historii Rodzimej Ziemi. Każdy z nas byłych mieszkańców co roku w miarę swoich możliwości będzie wpłacał odpowiednie kwoty, które będą  wsparciem dla tych, którzy obecnie zajmują się renowacją
pomników na cmentarzu.

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie
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F

achowe 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
niezależne pokoje, łazienka i WC. Jest również możliwość korzystania z pełnego lub częściowego wyżywienia. 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.
Kurier Galicyjski 14 – 27.10.2016 nr 19 (263)

Red.
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A któż tam na mnie czeka...



Od Redakcji: W sprawach cmentarza w Rychcicach od wielu lat bardzo pracowicie działa i apeluje o pomoc Kazimierz Świerniak ze Szczecina (Członek Korespondent SPZD) a wspiera go w tym
inny Członek Korespondent Stanisław Furtan ze Złotoryji (Biul. SPZD Nr 14 (2014) s. 90). Jest
też w rękopisie rozpoczęta inwentaryzacja rychcickiego cmentarza z 1997 r., prowadzona pod
nadzorem prof. R. Brykowskiego, zawierająca opisy około 30 mogił.                                              
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„P

óki mi tchu życia stanie, nie opuść mnie, Jezu, Panie. Święty Józefie, ratuj nas, w życiu, śmierci, w każdy czas. O Boże jedyny, coś dał szczęśliwie tę noc przenocować, a za dusze zmarłych
Franciszka, Joanny zbaw ich dusze czyśćcowe i zaprowadź ich do Królestwa Niebieskiego, do Majestatu Bożego, do światłości Boskiej”. Tej modlitwy  nauczyła mnie moja babcia  Marynia, gdy byłam małą
dziewczynką. Uczyła mnie modlić się na głos.
Mój wyjazd na Kresy Wschodnie przesuwał się z roku na rok, zawsze czynniki zewnętrzne były
ważniejsze i na wszystko było usprawiedliwienie aż do tegorocznej wiosny. Otrzymałam telefoniczną
wiadomość od Władzia Olszewskiego, że jest organizowany wyjazd do Lwowa na konsekrację nowego
kościoła (24–30.06.2015), a tym samym pojawiła się możliwość odwiedzenia rodzinnych stron mojej
mamy Kazimiery, jak również moich przodków. Zamieszkiwali oni od ponad 400 lat we wsi Rychcice
koło Drohobycza. Wiem, że siostra mojej mamy  Janina  po wojnie i wysiedleniu była tylko raz na Kresach w latach 70. Jednak mama wielokrotnie wspominała dzieciństwo na Lasowych Chatkach, a największą skarbnicą opowieści i przeżyć była moja babcia Maria Błaszkowa z domu Watral – żona Jana
„Stokłosy”, ponieważ tylko jej opowiadania potwierdzone przez moją mamę Kazimierę wzbogacały
moją wyobraźnię i chęć powrotu „na naszą ziemię i w nasze strony” – tak mówiła babcia Marynia…
Byłam  jedną z wielu jej wnuczek, ale to w naszym domu w Brzegu przyszło jej spędzić ostatnie 9 lat
w najbliższej rodzinie. Chętnie siadałam przy stole z moją babcią, robiłyśmy sobie herbatę, mówiła do
mnie: „Hanosuniu, przynieś mi taboret”. Podstawiałam jej pod nogi, otulałam pledem „szczyty” – tak
mówiła na ramiona – (było jej zawsze zimno) i zaczynała opowiadać.  Jako mała dziewczynka i dorastająca panienka wsłuchiwałam się w te opowieści:
Wyjeżdżając z Rychcic na Ziemie Odzyskane, przygotowywała się moja babcia wcześniej, piekła
1 Autorka urodziła się w Brzegu (Kruszyna) w 1962 r. jako córka Antoniego Ziobra i matki Kazimiery z d. Błaszków i jest wnuczką Jana Błaszkowa „Stokłosy” i Marii z d. Watral. Jest z zawodu pielęgniarką, ma 5 dzieci z mężem pochodzenia węgierskiego. Jest
Członkiem Korespondentem SPZD (Red.).
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chałki drożdżowe, kroiła na kromki i suszyła na
piecu, takich sucharów przygotowała cały papierowy worek po cukrze, również grzybów suszonych,
orzechów laskowych, herbaty suszonej i ziół. Wyjeżdżając, zabrała również krowę i przydomowy
drób. Szczegółowe opisy zawarte są w książce „Rodzinny exodus”. Wyjeżdżali furmanką z Lasowych
Chatek, patrzyli na oddalające się wieże kościoła
w Rychcicach. „Obym mogła jeszcze raz ucałować
drzwi kościoła, gdziem swe życie zawiązała i dzieci
pochrzciła” – z tymi myślami wjeżdżała na rampę
kolejową w Drohobyczu, słyszała w oddali dzwony
kościoła bijące na pożegnanie swoich rodowitych
mieszkańców. Tuląc dzieci do siebie, żegnała swoje
Chatki i Rychcice na zawsze…
Opowiadając o rodzinnych stronach, zawsze mówiła z powagą, trochę zamyślona, jakby coś miało jej umknąć… Ile ciepła i wyobraźni wzbudzało
każde opowiadanie we mnie…
Moje losy także  przeniosły mnie do innego państwa. Wyjechałam do Wiednia, lecz zdjęcie mojej
ukochanej babci Maryni zabrałam ze sobą (stoi
w witrynie na honorowym miejscu). Więc kiedy
zdecydowanie oznajmiłam mojej rodzinie, że jadę
na Kresy, ogólne zdumienie, jakie wywołała ta wiadomość, sprawiło, że nie spotkała się ona ze zrozumieniem
i wsparciem. Moja najmłodsza córka Andrea dzień przed
wyjazdem prosiła: „Tato, tam jest wojna, po co mama tam
jedzie”. Usłyszała odpowiedź: „Czy jest coś w stanie Twoją
mamę powstrzymać?” – zawsze kobiety w naszej rodzinie
były bardzo mocne i zdecydowane, dlatego starsze córki –
Madzia i Ewelina – widziały moje zaangażowanie i uznały,
że   powinnam jednak   jechać. W ostatnich dniach przed
wyjazdem miałam bardzo dużo dyżurów, więc  pakowałam
się na ostatnią chwilę. Sprawdziłam torbę, paszport i w tej
chwili poczułam jakiś wzrok na sobie. Nikogo nie było
w domu, więc ostrożnie uniosłam powieki do góry i czułam, jak moja babcia Marynia patrzy na mnie zza witryny.
Przypomniałam sobie wszystkie jej prośby, coś mi w duchu
szeptało, że jedzie ze mną do Rychcic. Wyciągnęłam zdjęcie
w ramce i zapakowałam do torby: „Jedziemy, babciu, tam,

gdzie zawsze chciałaś wrócić”.
Podróż z Wiednia do Brzegu, a później do Lwowa, była wyczerpująca, ale bardzo przyjemna.
Już w autokarze czuło się taką wspólną chęć bycia tam, odkrywania kolejnych rodzinnych zagadek i niespodzianek. Wyjazd do Rychcic był poprzedzony 2.dniowym pobytem we Lwowie. Jednak
punkt kulminacyjny przypadł na niedzielne przedpołudnie przy wjeździe do Drohobycza – miasta
młodych lat mojej babci, dzieciństwa i młodości, wkraczania w dorosłe życie, szkoły, pracy i życia
w rodzinie Stolz, która była jak rodzina zastępcza dla sieroty, bardzo ważna w życiu dorastającego
dziecka. W mieście… tylko niedziela – po południu szłam do Rychcic co tydzień na groby moich
rodziców – mówiła Marynia…
Drohobycz, miasto związane z polską rafinerią Polmin, w której pracował mój dziadek Jan, a mąż
Maryni, był tylko namiastką emocji, które miałam przeżyć przez kolejne 2 dni w Rychcicach i na
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Lasowych Chatkach. Tam czekał na nas Janek, urodzony rychciczanin. Matka jego była Polką, a ojciec Ukraińcem. Znał ludzi, okolicę i bardzo przyjemnie przyjął całą grupę u siebie. Prosiłam go, aby
pomógł mi odszukać miejsca, o których nie miałam pojęcia, gdzie się znajdują, czy w ogóle jeszcze
istnieją, byłam tu przecież po raz pierwszy. Po przywitaniu spytałam krótko, gdzie jest moja torba.
Odpowiedź też była krótka - w bagażniku.  Ale moja babcia! Patrzyli, jak wyciągam ramkę ze zdjęciem
Maryni, a ja słyszałam jak echo jej słowa: „Chciałabym tam chociaż raz wrócić...”.
Wzięłam zdjęcie i telefon z dyktafonem, chcąc udokumentować później swój pobyt. Przygotowałam
sobie przedmowę: „Nazywam się Anna Wiland, wnuczka Jana Błaszkowa „Stokłosy” i Marii z domu
Watral, zamieszkałych w Rychcicach, a później  pobudowanych na Lasowych Chatkach…”. Nosiłam
przed sobą zdjęcie, a w drugiej dłoni dyktafon. Zmierzałam do drzwi kościoła. Przechodząc pod łukiem, próbowałam coś powiedzieć, gdy nagle dzwony na wieży kościelnej zaczęły bić tak mocno i głośno, jak 70 lat temu, gdy wyjeżdżali… Rozpłakałam się, nie byłam w stanie nic powiedzieć. Uklękłam
na progu kościoła, ucałowałam drzwi świątyni i wnosząc zdjęcie, weszłam do zakrystii – tam brali ślub,
w tej świątyni, moi dziadkowie, tam była chrzczona moja mamcia Kazia i jej rodzeństwo…2
Zrobiłam parę zdjęć. Wyszłam z kościoła, patrząc na cmentarz obok i figurę Chrystusa Króla po lewej stronie, która do dziś czuwa jak opatrzność Boża nad Rychcicami i następnymi pokoleniami, które
tu żyją. Jednak mój plan był bardzo niesprecyzowany, chciałam zobaczyć kościół, odnaleźć   groby
moich bliskich, odszukać dom albo miejsce, gdzie wychowała się moja mama, na Lasowych Chatkach,
dom rodzinny mojego dziadka   i dom rodziny Watrali, gdzie rodzina tkała płótna, moczyła je w rzece
i gdzie jako dziecko mieszkała moja babcia. Znałam z opowieści kilka ważnych punktów – brzeg rzeki
należał do rodziny pradziadka Franciszka. Dobra na Lasowych Chatkach należały do ziem rodziny
Pielech, z której wywodziła się mama Maryni. Po zwiedzaniu wioski  pojechaliśmy na Lasowe Chatki,
tam zabudowane są obie strony. Z opowieści mojej mamy wnioskowałam, że naprzeciw domu nikt
nie mieszkał. Za drogą były mokradła, a za nimi wielki grabowy i dębowy las. Obeszłam obie strony,
podniosłam z drogi 2 kamienie wypłukane i schowałam do torby, wracałam nie do końca przekonana.
Czas biegł nieubłaganie, bo inni uczestnicy wycieczki również potrzebowali pomocy i oprowadzenia.
Spotkaliśmy się w gospodzie, omówiliśmy plan na popołudnie i znów pojechaliśmy na Lasowe Chatki,
pojechała też z nami Ania ze Strzelina, a ja zabrałam do torby zdjęcie mojej babci.
Pomogła nam  spotkana przyjazna Ukrainka. Opowiedziała nam, że urodziła się w październiku
1945 roku: „Polaki już wtedy wyjechali, mówiła moja mama, ale naprzeciw naszego domu mieszkali
Błauciaki”. Po tych słowach serce zabiło mi mocno. Przypomniałam sobie, jak mówiła moja mamcia…
Były trzy siostry: Joanna, Katarzyna i Franciszka. Franciszka z d. Pielech wyszła za mąż za starszego
z braci Perchunów, Kasia, druga siostra mojej prababci, wyszła za mąż za Błauciaka, a Joanna za Franciszka Watrala. Po latach moi dziadkowie po podziale spadku po rodzicach wybudowali nowy dom
przed wojną w 1931 roku. Rozejrzałam się wokoło: las, droga, ogród, z domu nie pozostało wiele, część
jest rozebrana, obok  studnia i budynek gospodarczy. Poszłam na ogród, gdzie moja mama jako dziecko lubiła się chować za brogiem, tam też ukryła się, gdy był nalot dywanowy na Polmin. Układały ze
starszą siostrą Janiną „studzienki” z drzewa na podpałkę. Dziadek Jan pracował w Polminie „na parafince” – przeżył szczęśliwie nalot, ukrył się w studzience, a ten, który go ostrzegł, nie przeżył: dziadek
znalazł rękę z rękawem od jego koszuli…
Ukrainka nas miło ugościła, opowiadała, oprowadzała po Chatkach, wróciliśmy na kolację do Rychcic. Byłam przeszczęśliwa, wiedziałam, że gdzieś w duchu moja babcia wspierała mnie tak, jak opowiadała. Tak chciała, abym poznała całą historię o Chatkach, o ludziach tam mieszkających, o kapliczce…
Kiedy wracaliśmy, witały nas znów strzeliste wieże kościoła, a za nami pozostał las. Wieczorem spotkaliśmy się wszyscy, opowiadaliśmy o minionym dniu i naszych odkryciach, przeżyciach. Zdzisław
miał mapę sporządzoną przez jedną z mieszkanek Rychcic, nie było możliwości jej skopiowania, zrobiłam więc zdjęcie i powiększyłam. Przeszukałam dom za domem, zagrodę po zagrodzie, ale nigdzie
nie znalazłam domu mojej babci Marii Watral ani mojego dziadka Jana Błaszkowa („Stokłosy”), na tej
mapie nie były bowiem oznaczone domy za kościołem i zagrody. Położyłyśmy się bardzo późno spać,
2 Naukowy opis parafialnego kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Rychcicach, obecnie cerkwi greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego opublikowałiśmy w Biul. SPZD nr 18 (2016) na ss. 55–60. (Red.).
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rozmawiałyśmy z Anią Bach o całym dniu, śmiała się, że wzięłam zdjęcie mojej babci, ale bez niej nic
bym nie odnalazła. Położyłam się do łóżka, jednak nie mogłam dalej zasnąć. Wciąż w duchu mówiłam
do niej: „Jak już chciałaś ze mną jechać, to mi pomóż to wszystko odnaleźć”. Byłam i tak szczęśliwa,
że  pierwszego dnia odnalazłam zagrodę i część domostwa mojej mamy; część domu została rozebrana, ale studnia i stara czereśnia są tam nadal. Ten obraz Lasowych Chatek pozostanie długo w mojej
pamięci.
Rano następnego dnia poszliśmy na cmentarz. Szukałam mogił moich przodków, znalezienie ich  
było jednak w tej chwili  niemożliwe.  Bardzo zarośnięte, poniszczone pomniki, pokruszone przez
czas, część z nich leży pod siatką na obrzeżu cmentarza. Ukraińcy chowają na „polskiej” stronie, bo
nie mają już miejsca. Odnalazłam cokół po grobie dalszej rodziny mojej babci i po rozmowie z Jankiem zdecydowałam się odrestaurować ten grób. Prosiłam również, żeby zaprowadził mnie na miejsce, gdzie stał stary kościół. Pamiętałam z opowieści mojej babci, że stary kościół był mały, a nowy był
dla niej wyjątkowy – jako 12-letnia dziewczynka uczestniczyła w konsekracji kościoła w Rychcicach…
Co niedzielę miała 2 godziny wolne, więc szła na piechotę do Rychcic do kościoła i na groby rodziców
i najbliższych… Poszliśmy za kościół, za plebanię, po prawej stronie pozostały tylko kamienne fundamenty starego kościoła, drewniana część ponoć  spłonęła. Pośrodku ruin wyrosła wielka brzoza,
schylone gałęzie lekko poruszał wiatr.
Trzymając w torebce zdjęcie Maryni,  przywołałam ją myślami: „Oto Twój dom Boży, babciu, tu Cię
ochrzczono. Pomóż mi jeszcze odnaleźć Twój dom rodzinny”. I tak się stało. Poszliśmy jeszcze pożegnać personel i seniorów w rychcickim szpitalu (byliśmy tam wczoraj też). Pani doktor powiedziała,
że ona jest pobudowana na gruntach Watrali. Pamiętałam, jak babcia opowiadała: „Po śmierci mamy
wzięła mnie rodzina ojca (a mojego pradziadka Franciszka – A.W.), zawsze zajmowali się uprawą lnu.
Kobiety tłoczyły olej, a mężczyźni tkali płótno. Mieli swoją część brzegu rzeki, tam moczyli i rozkładali
płótna, i znów moczyli, suszyli na słońcu i obracali”. Stary dom był podobny jak stryja – wspominała – w sieni stały krosna, a dalej wchodziło się do komory, gdzie na półkach poukładane były zwoje
płótna… Była najstarsza z dzieci Franciszka i Joanny, troje młodszych pozostało przy drugiej żonie.
Marynia poszła na służbę do Drohobycza. Już nie miała nikogo…
Przed samym odjazdem do Drohobycza jeszcze pojechaliśmy za kościół, na miejsce wskazane przez
panią  doktor. Powiedziała: „Tam stoi jeszcze dom starej Watralki… Schodziliśmy w dół. Poznałam ten
brzeg rzeki i duże graby, trzy brzozy ogromne chyliły się w oddali. Z „dużego domu” ujrzałam chacinę
przygniecioną dachówką prawie do ziemi (kiedyś chaty były kryte słomą  albo gontem). Zapukaliśmy
w jedne drzwi. Otworzyła młoda Ukrainka, bardzo przyjemna i gościnna, również opowiadała, że jej
dom stoi na ziemi Watrali, ale o starym domu wie niewiele. Podprowadziła nas do domu obok. Z chaty wyszła nam naprzeciw starsza pani, przywitała się i zaczęła opowiadać. Od 20 lat nikt tam nie mieszka i nikt tam nie wchodzi, bo ludzie boją się. Watralka była zielarką, akuszerką, pomagała leczyć…
jak cała nasza rodzina, bo było więcej takich kobiet – mówiła babcia – np. stryjenka Mazurowa, żona
Pawła, i wiele innych, ale wyjechały. Teraz już wiedziałam, że te opowieści o rodzinnych skłonnościach
do uzdrawiania znałam z rodzinnego domu. Ukrainka opowiadała dalej, że kobietom w połogu nosiła
sok z brzozy,  leczyła ziołami, robiła mikstury i maści. Parę lat temu władze chciały wyciąć te stare
brzozy, ale ludzie z wioski się zebrali, stanęli wkoło drzew i nie pozwolili ściąć. Kobieta opowiadała
jeszcze, że za pomoc zielarka nie brała zapłaty, więc  ludzie przynosili jedzenie.  Biedniejszym kazała
się modlić do Matki Boskiej, której figura stała u niej w domu.  Ludzie od wczesnego rana czekali pod
drzewami, trzema starymi grabami, i stamtąd przywoływała ich po kolei.    
Odwróciłam głowę na prawo – dwa olbrzymie graby stoją do dziś, tylko ten jeden za domem – pokazała Ukrainka na uschnięty – gdy Watralka pomarła, to i on usechł. Zaproponowała, że mnie tam
zaprowadzi. Sama to się boi, ale ze mną pójdzie. Ścieliła na boki olbrzymie chwasty do 1,5 m, wydeptując ścieżkę do starej chaty.  Wokoło poznawałam wiele roślin leczniczych, ziół, które rosły przed
domem: mięta, melisa, dziurawiec, dziki bez i wiele innych. Zerwałam garść mięty, zabrałam ją ze
sobą do Polski, do mojej Kruszyny. Ukrainka próbowała otworzyć drzwi, jednak były przyblokowane,
a okna powybijane. Kiedy doszłyśmy do domu, zrobiłam parę zdjęć i zaczęłam kręcić film. Wprowadziła mnie przez oborę, wskazując, że tu stały 3 krowy – mówiła to z takim entuzjazmem, jakby stan
pogłowia świadczył o zamożności rodziny. Weszłam przez oborę do sieni i zamarłam… Dokładnie jak
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w opowieści mojej babci: komora, w dali czarne, drewniane regały, jak kiedyś… Marynia opowiadała,
że regały szorowało się, musiały być czyste, a dziś pokryte czasem… ale lniane bale już nie leżą i oleju
lnianego już nikt nie wyciska. Ukrainka mówiła: „To robili Polaki, ale nasze nie”. Weszłam do trzeciej
izby, tam był jeszcze jeden pokój, ona tam weszła, a ja zatrzymałam swój wzrok na 2 papierowych fotografiach: obrazkach chorych ludzi, a może świętych? Nie wiem. Kalendarz z gazety na 1995 rok wisiał na ścianie. Glina obeschła, wykruszyła się, jednak nie było wilgoci. Ściągnęła ze ściany te obrazki
i podała mi je: „Niech Pani weźmie”.
Będąc w tym domu, miałam wrażenie, że za moment się zawali. Dziury na wylot prześwitywały
przez drewniane bale. Nagrywałam na telefonie, powoli przechodząc z do następnego pomieszczenia.
W największym pokoju stał stół, a na nim fotografia ślubna Watralki  i druga – jej córki. Podała mi je,
powtarzając: „Niech pani weźmie, tu niszczeje, zawali się, tu nikt nie przychodzi, od 20 lat stoi puste,
ludzie się boją, są bardzo przesądni”. Czego się boją? – zapytałam.  Uroków – odpowiedziała. Nie bardzo wiedziałam, co mam począć. Wzięłam te zdjęcia brudne, okurzone, przetarłam ręką – patrzyły na
mnie oczy Watralki,  ale takie same jak mojej cioci Elżbiety, siostry mojej babci. Elżbieta była podobna
do pradziadka Franciszka, a moja babcia do  mamy Joanny z  Pielechów. Odłożyłam na stół zdjęcia,
zaczęłam dalej nagrywać pomieszczenie, jednak ciągle czułam na sobie czyjeś spojrzenie. Nie bardzo
wierzę w jakieś czary, jednak nie mogłam określić, czy to ze zdjęć, czy to ta młoda Ukrainka patrzyła
na mnie. Odwróciłam się raptownie w stronę okna, bo myślałam, że patrzy na mnie ta starsza pani
albo Janek Kowalenko. Nagle zobaczyłam oczy Matki Bożej: samo popiersie z gipsu, odłamane, głowa
zwrócona w stronę pokoju. Zdziwiło mnie to spojrzenie. Znałam różne wizerunki Maryi, ale ta patrzyła prosto na mnie. Podeszłam, wzięłam tę odłamaną część do rąk, łzy same ciekły mi po policzkach.
Ukrainka powiedziała, że to do tej figury modlili się ludzie za uzdrowienie, jakiego doznawali od „ziół
Watralki”.
Popatrzyłam w stronę grabów. Wyszłam na podwórze, na zarośnięte, pozostawione miejsce. Babcia
opowiadała mi o każdym kącie, tu ciężko pracowała, pomagała stryjence przy płótnach, pilnowała
dzieci, zrywała zioła, myła w rzece i wiązała w „wianuszki”. Pamiętam  jak dziś, jak mówiła ze smutkiem, że nikt  jej tu nie tulił, była sama. Ojciec ożenił się ponownie zaraz po śmierci Joasi, młodsze
rodzeństwo zostało na Lasowych Chatkach z ojcem i macochą. Ona tu u Watrali była już sama. Po
dwóch latach zmarł ojciec. Marynia odeszła do Odwoski do Drohobycza, ale nie była tam długo, bo
wzięła ją rodzina Stolz: Józef i Józefa. Służyła im, a oni chowali ją jak własne dziecko (swoich nie mieli). Wyszłam powoli na górę, zrobiłam parę zdjęć. Podziękowałam Jankowi Kowalence za to, że mnie
oprowadził, Ukraince za to, że nie bała się wejść do starej chaty, a sercu mojej babci Maryni za to, że
była ze mną – zawsze chciała tu wrócić.
Wracając do Polski, jechałam w autobusie taka szczęśliwa. Opowiadałam współtowarzyszom co
mnie spotkało. Opatrzność Boża „jechała” w torbie – spakowałam popiersie Maryi i przyjechało do
Kruszyny. Mojej kochanej „Ziutce” Józefie Solon za wspaniałe towarzystwo, opiekę i nowe natchnienie
do następnego opowiadania serdecznie dziękuję (ponoć jej mama i prawdopodobnie mój dziadek
to była wielka miłość). Minęło parę miesięcy od podróży na Kresy. W tym czasie zorganizowałam
transport pomocy do chodzenia: kule, laski, 3 wózki (balkoniki) – wysyłałam to z Wiednia do szpitala w Rychcicach – otrzymałam potwierdzenie i podziękowanie od personelu. A na dzień 1 listopada
Janek przysłał mi zdjęcie odrestaurowanego grobu na cmentarzu w Rychcicach. Wiem, że na pewno
jeszcze tam pojadę – może z moją córką albo siostrą, ale ja na pewno. Dołączam 2 wiersze, które napisałam w Wiedniu po powrocie z Rychcic.
Kołacze się serce, gdy kroki swe stawiam na leśną, kamienną drożynę,
a wzrok mój przykrywa te chaty schylone, co wbija się w ziemię niczyją,
bo to już nie nasze ni chaty, zagony i dukty, co wiodą do Rychcic,
i tylko kapliczka przydrożna wśród trawy spowita
wzrok Twój przykuwa i prosi „Zatrzymaj się tutaj”.
Na chwilę się odwróć, a widzisz – ścieżyną Jan szedł za dnia do Polminu
i wracał wieczorem strudzony. Zmęczony do chaty swej, dzieci i żony.
Bo gdy go nie było na straży, tam stały buki i dęby, i graby,
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Marynia swe dziatki tuliła do siebie, jak skarb, co jej nie był dany.
Sierotą ostała jako dziecię jeszcze i służyć stryjence musiała,
do miasta więc poszła sierota niechciana na pocztę, tam długo ostała.

Mojej kochanej babci Maryni – Wnusia Anusia 12.07.2015
Chciałam również podziękować współtowarzyszom wycieczki: Władziowi Olszewskiemu i jego
przemiłej małżonce, Józi Solon za wspólny pokój, Ani Dorczyńskiej z d. Bach, Zdzisławowi Frącowi,  
Bronkowi Błaszkowowi, jego żonie i córce, a także Józefowi Kuterebie z Gorzowa.                             

W
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ramach współpracy środowisk kresowych Koło Członków Korespondentów SPZD nawiązuje kontakty promujące Ziemię Drohobycką poprzez m. in. organizację imprez czy
wycieczek. Coraz trudniej jest jednak skompletować grupę chętnych na wyjazd do Drohobycza,
a wycieczki na Kresy na ogół omijają Drohobycz.
Okazja odwiedzenia Drohobycza nadarzyła się w związku z wycieczką-pielgrzymką w dniach 24–
30.06.2015 r. na konsekrację kościoła we Lwowie Zboiskach, którego budowniczym był ks. Andrzej
Jagiełka (wcześniej odbudowywał kościół w Medenicach). Organizatorem wycieczki było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Zielonej Górze z jej przewodniczącym Janem Tarnowskim, rychciczaninem, a naszym Członkiem Korespondentem. Kuszące
było również to, że z sympatii do Ziemi Drohobyckiej organizator przewidywał też zwiedzanie Drohobycza i Truskawca. W porozumieniu z nim skompletowałem grupę drohobycko-rychcicką, która
zrezygnowała z drugiego dnia pobytu we Lwowie na rzecz wyjazdu do Drohobycza. Część drohobyczan nocowała w Drohobyczu, naturalnie w miłym domu Ryszarda Dąbrowskiego, a rychciczanie
„zadomowili się” w Rychcicach u Jana Kowalenki, który ich ugościł i służył za przewodnika. W grupie drohobyckiej znaleźli się:
• Bronisław Błaszków (Rychcice) – Głogów
• Halina Błaszków (Rychcice) – Głogów
• Wiktoria Błaszków (Rychcice) – Głogów
• Anna Dorczyńska (Rychcice) – Strzelin
• Zdzisław Frąc (Rychcice) – Rybna
• Robert Kowalski (Drohobycz) – Bolesławiec
• Krystyna Krawczuk (Drohobycz) – Bolesławiec
• Józef Kutereba (Rychcice) – Gorzów Wlkp.
• Stefania Mazurczak (Medenice) – Sulechów
• Władysław Olszewski (Drohobycz) – Bolesławiec
• Jan Pita (Rychcice) – Karszówek k. Strzelina
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• Stanisław Psiuk (Rychcice) – Gorzów Wlkp.
• Stanisława Raszkiewicz (Rychcice) – Bolesławiec
• Józefa Solon (Rychcice) – Nowa Sól
• Anna Wiland (Rychcice) – Wiedeń
Z grupy tej swój wyjazd bardzo przeżywała urodzona w Drohobyczu Krystyna Krawczuk z d.
Proćko, szukająca swego domu przy ul. Borysławskiej. Szczególną osobą była Anna Wiland z d.
Błaszków, która specjalnie przyjechała z Wiednia, aby szukać swych korzeni w Rychcicach i która też bardzo mocno przeżyła ten pobyt. Poprosiłem ją, aby swe wrażenia przelała na papier, co
uczyniła w sposób bardzo osobisty. Nadmienić należy, że z Rychcic przywiozła też trochę „rupieci”
i w swym przyszłym domu w Polsce, który remontuje, zamierza urządzić izbę pamięci.
Wspomnienia z pielgrzymki przekazał również główny jej  organizator Jan Tarnowski, któremu
składam podziękowanie za promowanie Ziemi Drohobyckiej dla tak dużej grupy pielgrzymów.       

Chowali ją Stolze. Jak własną dziecinę uczyli ją zasad i manier,
do dnia pamiętnego, gdy Jan zwoził drzewo, zapatrzył się w nią tak na zamęt.
Wrócili więc razem do swych chat rodzinnych, by wspólne swe życie potoczyć,
wśród dębów i grabów na obrzeżach lasu stawiali swój dom,
a tymczasem wiedli swe życie godnie, pracowicie,
wśród ludzi życzliwych do czasu, aż wyjazd ich zmusił
pożegnać swe chaty na zawsze po ten dzień jedyny,
gdy ja jako wnuczka tych wspaniałych przodków do bram tych chat tu przybywam,
mogiła mnie wita na wzgórzu wioski, a w dzwony uderza niewidzialna siła.

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)
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Adam Piotrowski – Wałbrzych
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„Mogiły pradziada” w 2016 – Borysław i Podbuż

W

tym roku akcję rozpoczęliśmy uroczystością odsłonięcia i poświęcenia
pomnika 17. Polaków zamordowanych przez
rosyjskich oprawców z NKWD 26 czerwca
1941 roku.Wreszcie po 75 latach godnie zostali uhonorowani z nazwiska i imienia, gdyż
dotychczas spoczywali bezimiennie.
Pomnik ten, staraniem pana Ambasadora
Henryka Litwina i pani Hanny Litwin, ufundowała młodzież szkół wałbrzyskich i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin wraz z małżonką Hanną, konsul
generalny we Lwowie Wiesław Mazur, konsul Marian Orlikowski, kierownik Wydziału Współpracy
z Polakami na Ukrainie, delegacja z województwa dolnośląskiego na czele z Tadeuszem Samborskim, Roksana Harasimyw, zastępca mera Borysławia, Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Emil Legowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej,
przedstawiciele środowiska polskiego Borysławia, Drohobycza, Sambora i Lwowa, Pani Grażyna
Orłowska-Sondej z TVP Wrocław, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej z Wałbrzycha
z Ireną Froch, młodzież ze sztandarami szkół wałbrzyskich z Adamem Piotrowskim, sztandar gimnazjum im. Sybiraków ze Lwówka Śl. z Małgorzatą Grębowicz, młodzież szkół borysławskich oraz
licznie zebrani mieszkańcy Borysławia i okolic. Tablice z nazwiskami dwujęzycznymi poświęcił ks.
Bp Marian Buczek.
Cmentarze jak co roku ,nie szczędzą nam pracy, zwłaszcza ten na Hukowej Górze. Krzaki i trawy
sięgają już ponad trzy metry. Mimo to,dzieci nie narzekają. Udało nam się oczyścić ponad trzydzieści nagrobków, w tym część odnalezionych po ukraińskiej stronie cmentarza. Wreszcie w tym roku
doprowadziliśmy do stanu pierwotnego grób powstańca styczniowego, Adama Burczymuchy-Pałaszewskiego i kilka grobów obok. Mimo naszych usilnych starań, pogoda utrudniła część zaplanowanej pracy. Znaleźliśmy wśród zarośli kilka następnych leżących krzyży, które po odmalowaniu
chłopcy ustawili obok uprzednio budowanego lapidarium.
Drugi cmentarz w Podbużu wymagał tylko wykoszenia, zwłaszcza że w ubiegłym roku ulewa
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przerwała nam pracę. W czasie rozmowy z przypadkowym, młodym Ukraińcem dowiedziałem się,
że przy cerkwi znajdują się groby polskie. Po sprawdzeniu ukazał nam się stary przykościelny cmentarz z dobrze utrzymanymi grobami polskimi. Kościół w Podbużu p. w. św. Jana Chrzciciela, po wysiedleniu Polaków został przekształcony na cerkiew prawosławną, p. w. Soboru św. Jana Chrzciciela.
W przyszłym roku, po uzgodnieniu z tamtejszym popem i przewodniczącym Urzędu Wiejskiego,
obejmiemy go porządkowaniem. Po zakończeniu prac zapalono znicze na jednym i drugim cmentarzu.


Krzysztof Lorenz – Wrocław

G56

Parafialne nowości z Drohobycza
Witraże
godnie z wcześniejszymi zapowiedziami (Witraże dla drohobyckiego kościoła, K. Lorenz,
J. Pilecki, Biul. SPZD nr 14 (2014), ss. 45–49) Prezes ZG SPZD Romuald Kołudzki-Stobbe
corocznie powtarza starania o dotację na odtworzenie choćby jednego witraża. Uzyskał obietnicę
udziału w kosztach  ze strony następców Firmy Żeleńskiego z Krakowa, która była wykonawcą
witraży na początku  XX w. Jednym z głównych powodów odmownych odpowiedzi jest biurokratyczny wymóg wkładu własnego w bardzo wysokich kosztach, którego finanse SPZD nie mogą
zagwarantować. Niezależnie od wspomnianych wystąpień w 2016 r. rozpoczęto we Lwowie poszukiwania drohobyckich witraży, które były tam conajmniej dwa razy eksponowane: w 1980 r. na
wystawie „Witraże Lwowa XIX-XX w.” i w 1989 r. (!) na wystawie „Relikwiarze wieku”.

Z

Plebania
Częścią majątku parafii Św. Bartłomieja była parcela ogrodowa wraz z budynkiem plebanii położona po przeciwnej wobec kościoła stronie ulicy Mickiewicza. Po odzyskaniu kościoła kolejnym ważnym zadaniem stało się odzyskanie plebanii. Regularnie powtarzane petycje do władz
miejskich spotykały się z zaporowym wymaganiem znalezienia siedziby dla średniej szkoły muzycznej nr 1, którą ulokowano w plebanii jeszcze przed 1980 rokiem. W międzyczasie zagospodarowano teren ogrodu na park miejski im. S. Bandery z jego pomnikiem w centrum, obejmujący
obecnie cały teren trójkąta między dawnymi ulicami Bartłomieja, Czackiego i Sienkiewicza. Na
tym terenie znalazł się bardzo zniszczony budynek plebanii z działającą nadal szkołą muzyczną.
Ojcowie redemptoryści, którzy objęli odtworzoną parafię, nie wytrzymali problemów mieszkaniowych i w 1993 r. przenieśli się do Truskawca. Kolejni księża diecezjalni do dziś poniewierają
się po różnych kwaterach, a proboszcz przez dwa lub trzy lata umartwiał się w izbie nad zakrystią,
prowizorycznie przystosowanej. W lipcu 2016 r. władze miejskie przekazały parafii na plebanię
opuszczony parterowy budynek dawnego kina „Sztuka” pomiędzy ulicami Jagiellońską i Szewczenki, obecnie  Mickiewicza nr 5. Obiekt wymaga kapitalnego remontu i poważnej przebudowy.
Sygnaturka
Podczas kapitalnego remontu dachu kościoła w 2003 r. („Odbudowa fary w Drohobyczu”, Romuald Kołudzki-Stobbe, Ziem. Drohob., nr 17–18 (2004), ss. 132–136) okazało się, że skorodowana,
metalowa, bardzo ciężka konstrukcja sygnaturki grozi katastrofą. Trzeba było podjąć trudną decyzję o rozebraniu tego tak znaczącego akcentu wizerunku kościoła i po demontażu sprzedano ją
na złom,  zasilając  fundusz remontu więźby dachowej i pokrycia dachu nową blachą miedzianą. Jej
ewentualne odtworzenie nie było przewidziane w kosztorysie robót i tak już z konieczności poważnie przekroczonym. Główny opiekun remontu kościoła Prezes ZG SPZD Romuald Kołudzki-Stobbe
cały czas pamięta o tym defekcie i mógł na zebraniu Zarządu Głównego 11.06.2016 r. przedstawić
informację: „Wydział Architektury we Lwowie wyraził zgodę na odbudowę sygnaturki na nawie
głównej kościoła w Drohobyczu, ale tylko w kształcie, jaki istniał pierwotnie. Zaoferował wy100
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konanie dokumentacji wykonawczej nowej,
lekkiej sygnaturki z drewna, z pokryciem
blachą miedzianą, i wydanie pozwolenia na
budowę za kwotę 2000 dolarów USA. Koło
Warszawskie jest w stanie pokryć te koszty. W tej sprawie jestem w stałym kontakcie
z Panem Jerzym Katryniakiem i z Księdzem
Proboszczem. Zamierzam także wystąpić do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem i zapytaniem, czy gdyby SPZD opłaciło ww. koszty, to MKiDN
alokowałoby w roku 2017, poza konkursem
Ministra, kwotę 150 000 na realizację”.
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Nowa parafia – stan aktualny.

Mensa
Wiosną 2016 r. ks. proboszcz Mirosław Lech zwrócił się do ZG SPZD z prośbą o wsparcie budowy nowego dębowego stołu ołtarzowego zaprojektowanego przez przeora  konwentu oo. bonifratrów (Caritas w Drohobyczu) Wawrzyńca Iwańczuka (koszt ok. 17 tys. zł). Na zebraniu ZG
SPZD 12.03.2016 r. zapadła decyzja  o wsparciu w wysokości 3 tys. zł (2500 zł ze środków ZG oraz
500 zł od Koła Warszawskiego). W czerwcu 2016 r. ZG otrzymał  informację, że mensa, ambonka,
paschał i podstawa pod krzyż są już zainstalowane.
Ołtarz główny
Ojciec Wawrzyniec  Iwańczuk,  autor projektu nowej mensy, zaprojektował też oryginalny ołtarz
główny, a ks. proboszcz Mirosław Lech podjął decyzję o jego realizacji (koszt około 55 tys. zł).
W czerwcu 2016 r. rozpoczęto zbieranie środków i niemal równolegle pierwsze prace stolarskie.
Termin ich zakończenia  początkowo planowany na dzień św. Bartłomieja (26.08.2016) okazał się
zbyt ambitny, tak ze względu na dopływ pieniędzy, jak i tempo prac stolarskich. Zadanie podzielono na trzy etapy i obecnie jest nadzieja na ich ukończenie w grudniu 2016 r. Aktualna sytuacja
finansowa ZG SPZD nie pozwoliła dotychczas na podjęcie decyzji o wsparciu budowy nowego
ołtarza, ale trwają starania w celu ustalenia kwoty wsparcia pod koniec 2016 r. Tymczasem ZG
apelował do wszystkich członków SPZD za pośrednictwem Przewodniczących Kół o indywidualne wsparcie tego przedsięwzięcia.                                                                                                     

Krzysztof Lorenz – Wrocław
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Polsko – ukraiński znaczek z „naszymi cerkwiami”

N

a przełomie lat 2015/2016 otrzymaliśmy list od Pani Marii Galas z Drohobycza i z zaskoczeniem zobaczyliśmy interesujący znaczek, o którym nic nie wiedzieliśmy. Odwrotne zapytanie o szczegóły wyjaśniło, że nadawczyni nie widziała nawet, jaki znaczek na jej list nakleiła
pocztowa urzędniczka. Szczęśliwe przypadki czasem nam pomagają.
W poprzednim zeszycie Biuletynu w przypisie redakcyjnym do artykułu o cerkwi Św. Jura
w Drohobyczu (ss.34–35) znalazła się informacja o znaczku poczty ukraińskiej prezentującym
cerkiew Św. Paraskiewy w Kwiatoniu koło Gorlic i cerkwi Św. Jura w Drohobyczu. Była tam też
obszerniejsza informacja o cerkwi w Kwiatoniu, a cerkiew Św. Jura jest tematem prezentowanym
w poprzednim i obecnym numerze Biuletynu. Impulsem do współpracy poczt Polski i Ukrainy
było wpisanie 16 drewnianych cerkwi (po 8 z Polski i Ukrainy) w 2013 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
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Krzysztof Lorenz – Wrocław

P

Z witryny księgarskiej

U
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oczta Polska 30.08.2016 w ramach serii Madonny Kresowe wprowadziła do obiegu cztery
znaczki pocztowe  (o nominałach 2,50; 3,70; 6,00 i 6,00 zł) będące  kontynuacją  inicjatywy śp. Tadeusza Kukiza, historyka Kresów Wschodnich, oraz Romualda Kołudzkiego-Stobbe,
Prezesa ZG SPZD. Wybrane motywy to obrazy: Matki Bożej Żółkiewskiej i Matki Bożej z Fragi
k. Rohatyna z kopią w Brzeżanach (oba teraz w Warszawie), Matki Bożej Białokamieńskiej (dziś
w Wałbrzychu) oraz Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z Lewaczy na Wołyniu, obecnie w kościele św. Marcina w Barkowie k. Żmigrodu na Dolnym Śląsku.
Dziś po parafii Lewacze nie ma już śladu. Teraz o historii jej mieszkańców będzie przypominał
znaczek. Pamięć o niezwykłych żołnierzach znad kresowych granic i ich Patronce w Barkowie
trwa. Symbolem tego jest niezwykły pomnik na cmentarzu w Barkowie widoczny z drogi powiatowej Żmigród - Wołów. Jak mówią mieszkańcy, to hołd oddany przeszłości i tym, którzy
ją tworzyli. Jest to replika słupa granicznego sprzed strażnicy 2 kompanii granicznej  Korpusu
Ochrony Pogranicza „Lewacze” z nr. 1468. Słup postawiono ku pamięci żołnierzy i mieszkańców
pogranicznych miejscowości na Wołyniu, skąd wywodzi się większość wiernych dzisiejszej parafii św. Marcina w Barkowie.
Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie
40,5 x 54 mm w formie arkuszy sprzedażnych zawierających 9 znaczków oraz kopert pierwszego
dnia obiegu (FDC) z naklejonym znaczkiem. Autorką projektu znaczków jest pani Agnieszka
Sancewicz. Wkrótce ma się ukazać ozdobny folder na temat tych czterech Madonn opracowany
przez Romualda Kołudzkiego-Stobbe. (Ilustracje na III s. okładki.)                                 

Bronisława Kulka – Częstochowa

Potomkowie drohobyczan.

Kontynuatorzy rodzinnej tradycji muzycznej. Cz.II. Uzupełnienie
Od Redakcji: Wspólnym staraniem złośliwego przypadku i nieuwagi Redakcji   w artykule zamieszczonym w Biuletynie SPZD
nr 18 (2016) ss. 126–135 zabrakło fotografii głównego bohatera
Andrzeja Klosia, która powinna
się znaleźć   w początkowej części
tekstu.  Redakcja bardzo przeprasza Autorkę, Pana Andrzeja i Czytelników. Fotografia pochodzi ze
zbiorów Rodziny Klosiów; przygotowanie fotografii do publikacji
– Michał Kloś.


Andrzej Kloś
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kraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część zachodnia.
Grzegorz RĄKOWSKI, Pruszków 2013, Of. Wyd. „Rewasz”, 568 s. Format 120 x 165 mm, bibliogr. ok. 530 poz., skorowidze nazwisk i nazw geogr.
„Drohobycz i okolice” – taki tytuł mógłby też nosić przewodnik, który tu sygnalizujemy. Motto początkowe zaczerpnięte
od Brunona Schulza („Tam gdzie mapa kraju…” z opowiadania
Republika marzeń); centralne położenie Drohobycza na omawianym terytorium między Dniestrem na północy i wschodzie,
granicą państwową na zachodzie  i obwodem iwano-frankowskim oraz  zakarpackim od południa; prezentacja trójmiasta na
97 stronach (ss.141–238) i okolic (wsie i przysiółki) w wielu różnych miejscach oraz kwalifikacja Drohobycza jako miejscowości najbardziej krajoznawczo atrakcyjnej; w pełni uzasadniałyby
taki tytuł. Nie znaczy to oczywiście, że Sambor  i Stryj z okolicami są gorzej potraktowane. Duża gęstość informacji faktograficznych zaczerpniętych z bogatej literatury źródłowej polskiej i ukraińskiej przynosi wiele nieraz mało znanych informacji. W tej sytuacji trafiają się niekiedy mylne wiadomości z niepewnych źródeł, co jednak
nie zmniejsza podziwu dla mrówczej pracy Autora. Książka jest V częścią serii tego samego
Autora: „Przewodnik krajoznawczo-historyczny po   Ukrainie Zachodniej” (I – Wołyń, II
– Podole, III – Ziemia Lwowska, IV – Lwów, VI – Pokucie). Formę  luźnej  wkładki ma wielobarwna mapa krajoznawcza omawianego terenu w skali 1:250 000, prezentująca zabytki
i inne obiekty krajoznawczo interesujące (zabytki kultury i techniki, pozostałości zespołu
dworskiego, budownictwo ludowe itp.), z nazewnictwem do 1939 r. Również prawie każda
strona tekstu  przynosi zdjęcia obiektów i plany. Są też 64  fotografie na barwnych wkładkach. Omawiany przewodnik zasługuje w pełni na włączenie do domowych bibliotek naszych Krajanów, może jako prezent mikołajkowy lub świąteczny. Tel. do Wydawcy: 22-7983384,
E-mail: rewasz@rewasz.com.pl
JMP

Kolejne Madonny Kresowe Poczty Polskiej



Znaczek Poczty Polskiej o nominale 5. zł, który zaprojektował Andrzej Gosik i rytował Przemysław Krajewski, wydano w nakładzie 400  tys. egz. w ozdobnych arkusikach sprzedażnych po
4 znaczki oraz jako czarnodruk arkusika w nakładzie 10 tys. sztuk. Emisji towarzyszy ozdobna
koperta pierwszego dnia obiegu (18.12.2015). Równocześnie ukazał się znaczek poczty ukraińskiej o nominale 5,40 hrywien z obrazem tego samego A. Gosika w arkusikach sprzedażnych po 8
znaczków. Fotografie arkusików zamieszczamy na II i III s. okładki.                                                 
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Janusz Owen (1930–2016)
✳
Stanisław Cenkier (1891–1978)

J

anusz Owen urodził się 25.09.1930 r. we Lwowie jako syn Karola i Stanisławy z d. Niemczewskiej. W 1945 r. z Drohobycza przybył do Bytomia
razem z liczną grupą drohobyczan. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych
na Wydziale Grafiki w Krakowie uzyskując tytuł mgr. plastyka grafika. Był
znanym artystą w Bytomiu i ściśle współpracował ze środowiskiem kresowian. Ojciec jego jako mgr leśnictwa pracował w wielu nadleśnictwach,
a w okresie II wś. był nadleśniczym w Słońsku i z tym okresem wiąże się
ciekawa historia innego leśnika.
Po napaści Niemiec na Polskę ucieka przed Niemcami ze Śląska do Lwowa zasłużony powstaniec śląski, a zarazem znany leśnik i myśliwy (organizator rządowych polowań) Stanisław Cenkier (1891–1978), któremu
groziła śmierć z rąk gestapo1. Po przypadkowym rozpoznaniu go na ulicy
Lwowa przez znajomego Niemca ze Śląska przyjaciele lwowscy postanowili ukryć go w lasach
pod Drohobyczem. Po zmianie nazwiska na Dreścik i zapuszczeniu brody został zatrudniony na
stanowisku sekretarza w nadleśnictwie w Słońsku, gdzie nadleśniczym był inż. Carlo Oven (Karol
Owen). Zatrudnieni tam byli: Zenon Seredyński jako z-ca nadleśniczego, Julian Pawłowski (po
wojnie leśniczy w Bukowie pod Kluczborkiem), Mieczysław Bednarski (po wojnie w Nadleśnictwie Kłobuck), Adam Kozłowski (po wojnie w Chrzanowie), Maria Kozłowska, żona Adama –
pracownica biura.
W 1943 r. nadleśnictwo odwiedziło gestapo, poszukując bez sukcesu S. Cenkiera , wkrótce jednak wystąpiły zagrożenia ze strony  nacjonalistów ukraińskich tym groźniejsze, że Nadleśnictwo
położone było na obrzeżach Słońska. W marcu 1944 r. Karol Owen przenosi swoją rodzinę do
Drohobycza i czyni starania o przeniesienie tam również nadleśnictwa, co nastąpiło pod koniec  
kwietnia. W połowie sierpnia nastała władza radziecka, a Stanisław Cenkier objął stanowisko
z-cy leśniczego w Gajach, gdzie leśniczym był Adam Kozłowski. Po wojnie ukraiński „Leschoz”
nie chciał się zgodzić na wyjazd dobrych fachowców, dopiero pomoc i interwencja Bronisława
Mosingiewicza, kierownika Urzędu Repatriacyjnego, umożliwiła taki wyjazd do Polski pod koniec kwietnia 1945 r. Stanisław Cenkier był bardzo zżyty z rodziną Owenów i los zrządził że razem
z Karolem Owenem przybyli do Bytomia gdzie obaj pracowali w Dyrekcji Lasów Państwowych.
Janusz Owen odszedł od nas 10.05.2016 r. jako wielce zasłużony i ceniony bytomianin, pozostawiając wielki żal i smutek w środowisku kresowym.                                                                        


1 Swoje przeżycia na Ziemi Drohobyckiej (Słońsko, Gaje, Drohobycz) opisał na ss. 223–232 w książce  Ze wspomnień starego
leśnika opr. Tadeusz Potemski, Katowice 1977, Śląsk 277 s. (Red.).
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Barbara Kozak (1936 – 2016)

N

a legnickim cmentarzu 18.05.2016 r. pożegnaliśmy z żalem naszego kolejnego członka
o bogatym życiorysie, Barbarę Kozak z d. Kałabuńską, córkę Józefa i Rozalii, wdowę po Eugeniuszu Kozaku, majorze legnickiej jednostki LWP. Pozostawiła syna Mariana i córkę Elżbietę.
We wrześniu 1939 r. ewakuowała się z rodziną z Warszawy do Brześcia n. Bugiem, gdzie przeżyli
walkę Niemców o miasto-twierdzę. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną  cała rodzina zostaje
deportowana w lutym 1940 r. do północnego Kazachstanu.  W transporcie umiera 12-letni brat
Barbary. Ojciec w lipcu 1943 r. trafia do armii Berlinga. Na szlaku walk do Odry zostaje ciężko
ranny i umiera we wrocławskim szpitalu w 1946 r. Barbara z matką przez Drohobycz, Warszawę
trafia do Legnicy, gdzie wychodzi za mąż za oficera LWP mjr. Eugeniusza Kozaka (13.10.1921 –
20.02.1992). Basia prowadziła w Legnicy zgodnie z wyniesioną rodzinną tradycją  otwarty dom,
goszczący krewnych  i przyjaciół męża. Znana była z zamiłowania do literatury i muzyki. Cechowała ją odwaga i zdecydowanie.
Będąc wdową, podjęła pracę na poczcie jako uzbrojony strażnik, w czasie próby rabunku postrzeliła sprawcę, za co została odznaczona. Urozmaicała  nasze spotkania inicjowaniem śpiewów,
a przede wszystkim recytowaniem z aktorską dykcją  własnych wierszy o tematyce wspomnieniowej, historycznej, religijnej, a także opisów przyrody i fraszek.
Jej nagłe odejście jest dla nas niepowetowaną stratą. Cześć Jej pamięci.                                        


Kantorowe kursy walut na Ukrainie 13.10.2016, Lwów
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Kurier Galicyjski 14–27 października 2016 nr 19 (263)

Kupno

UAH ukraińska hrywna

Sprzedaż

26,10

1 dolar USD
1 euro EUR
1 złoty PLN
1 funt brytyjski GBR
10 rubli rosyjskich RUR

26,25

28,90
6,73
31,80
4,07

29,10
6,84
33,30
4,15

Red.

R

Studio Wschód zaprasza
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ed. Grażyna Orłowska-Sondej z TV Wrocław prowadzi od szeregu lat program społeczny
o tematyce kresowej, będąc jednocześnie głównym organizatorem akcji „Mogiłę  pradziada
ocal od zapomnienia”. Tegoroczna VII edycja akcji odbyła się w dniach 2–12 lipca. Przeszło  tysiąc
wolontariuszy wyjechało do ponad 110 miejscowości na Ukrainie (w tym na Ziemi Drohobyckiej), by porządkować groby swoich przodków.
Premierowe odcinki programu „Studio Wschód” emitowane są w każdą środę o godz. 18:25
w TV Polonia. Reemisja odbywa się 6 dni później we wtorek na TV3 Wrocław (godz. 18:00),
a także dzień później na tym samym kanale (godz. 21:15).
KL
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Nasi Matuzalemowie – Jubilaci
Ukończyli 90 lat i więcej





Jadwiga BANASIAK urodzona 5.05.1926
w Drohobyczu, córka Bartłomieja Bużantowicza
i Marii z d. Hołubiec, żona Stanisława,  mieszka
w Bytomiu.

Józef RUPNIAK urodzony 26.11.1926 w Rychcicach, syn Ludwika i Katarzyny z d. Watral, mąż
Anny z d. Tomczyszyn, mieszka w Kostrzyniu
n. Odrą.

Maria BŁAUCIAK urodzona 10.04.1926
w Rychcicach, córka Szymona Stańczyszyna
i Katarzyny z d. Świerniak, żona Jana, mieszka
w Łaziskach k. Bolesławca.

Czesława SIKORA urodzona 12.01.1926
w Borysławiu, córka Antoniego Olearskiego
i Katarzyny z d. Góreckiej, żona Władysława,  
mieszka w Nowej Iwicznej.

Łucja CZERWONKA urodzona 3.01.1926
w Borysławiu, córka Stanisława Bogacza i Tekli,
mieszka w Białymstoku.

Jadwiga SOKOŁOWSKA urodzona 2.09.1923
w Drohobyczu, córka Władysława Urbanowicza
i Anny z d. Wachlarz, mieszka w Bytomiu.

Aniela DUDZIAK urodzona 1.10.2026
w Rychcicach, córka Piotra Dudziaka i Katarzyny z d. Jach, żona Piotra, mieszka w Nowinach k.
Gorzowa Wlkp.

Tadeusz STASIK urodzony w Bolechowcach
28.01.1926, syn Józefa i Katarzyny z d. Ziemiak,
mieszka w Katowicach.

Stanisława DUDZIAK urodzona 6.07.1926
w Rychcicach, córka Marcina Jacha i Rozalii z d.
Bach, żona Grzegorza, mieszka w   Gorzowie
Wlkp.
Marian ROMAŃSKI urodzony 29.01.1924
w Borysławiu, syn Michała i Anny z d. Zagórnej,
mieszka w Wałbrzychu.

Zofia SZAFRUGA urodzona 20.06.1926
w Drohobyczu, córka Mikołaja Sahaja i Heleny
z d. Kontor. żona Zygmunta, mieszka w Bytomiu.
Piotr TARATAJCIO urodzony 15.02.1923
w Letniej, syn Franciszka i Anny z d. Rafalont,
mąż Zofii z d. Leśniańskiej, mieszka w Suliszewie.
Zofia TARATAJCIO urodzona 7.01.1926
w Medenicach, córka Józefa Leśniańskiego i Marii z d. Lachowicz, żona Piotra, mieszka w Suliszewie.
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Nowi Członkowie
Koła Korespondentów SPZD
Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych do Koła Korespondentów
na posiedzeniach Zarządu Głównego SPZD 11.06.2016 r. oraz 24.09.2016 r.

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 dobrym zdrowiu i pomyślnym biegu codziennych wydarzeń.

Stanisława DUDZIAK urodzona 1.12.1924
w Rychcicach, córka Józefa Sikory i Julii z d.
Pawlisz, żona Grzegorza, mieszka w Lubiszynie
k. Gorzowa Wlkp.

Biuletyn SPZD nr 19 (2016)
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• BŁASZKÓW Stanisław, urodz. w Rychcicach w 1941 r., syn Mariana i Anny, zamieszk.
we Wrocławiu. Nr 410.
• BŁAUCIAK Zbigniew, urodz. w Strzelinie w 1948 r., syn Jana i Katarzyny z d. Gałaman, zamieszk. w Płocku. Korzenie rychcickie.
Nr 419.
• DUDZIAK Zdzisław, urodz. w Rychcicach
w 1944 r., syn Jana i Marii z d. Tomczyszyn,
zamieszk. w Kostrzyniu n. Odrą. Nr 409.
• HUCZYŃSKI Bogusław, urodz. w Drohobyczu w 1937 r., syn Kazimierza i Józefy z d. Hubickiej, zamieszk. w Główczycach. Nr 413.
• KĘPA Małgorzata, urodz. w Kołobrzegu
w 1980 r., córka Wojciecha Łopuszańskiego
i Ewy, zamieszk. w Poznaniu. Korzenie drohobyckie. Nr 414.
• KOWAL Jan, urodz. w Medenicach w 1944 r.,
syn Jana i Katarzyny z d. Leśniańskiej, zamieszk. w Drawnie. Nr 421.

czanina, autora artykułu o Medenicach w tym
numerze Biuletynu.
• ŁUNYSZYN Jan, urodz. w Drohobyczu
w 1939 r., syn Piotra i Bronisławy z d. Milan,
zamieszk. w Białymstoku. Nr 422.
• ROLIK Barbara, urodz. w Drohobyczu
w 1938 r., córka Tadeusza Serwatki i Marii
z d. Sucharek, zamieszk. w Katowicach. Nr 412.
• SOBOL Artur, urodz. w Nowej Rudzie
w 1964 r., syn Eugeniusza i Krystyny z d. Przychlińskiej, zamieszk. w Mielcu. Nr 411.
• TRACZ Bogusław, urodz. w Gliwicach
w 1972 r., syn Stanisława i Ewy z d. Wieczorek. Absolwent UJ w Krakowie. Korzenie drohobyckie. Nr 423.
• WATRAL Krzysztof, urodz. w Lubinie w 1972 r., syn Stanisława i Władysławy
z d. Maślanka, zamieszk. w Lubinie. Korzenie
rychcickie. Nr 417.

• KOWAL Maria, urodz. w Medenicach
w 1938 r., córka Stanisława Szyjki i Elżbiety
z d. Musiał, zamieszk. w Choszcznie. Nr 418.

• WAŻNY Włada, urodz. w Borysławiu
w 1991 r., córka Włodzimierza Peckowicza
i Neli Ważnej, zamieszk. w Katowicach. Korzenie majdańsko-borysławskie. Nr 415.

• KUŁAKOWSKI Michał, urodz. w Warszawie
w 1992 r., syn Dariusza i Danuty z d. Garbicz,
zamieszk. w Warszawie. Nr 416. Najmłodszy
Członek Korespondent SPZD, absolwent Uniw.
Warszawskiego, wnuk Jana Garbicza medeni-

• WILCZEWSKI Witold, urodz. w Nidzicy
w 1947 r., syn Emila i Anny z d. Leśniańskiej,  
dr nauk ekon., prac. Polit. Wr., zamieszk. we
Wrocławiu. Korzenie medenickie. Nr 420.




107

Biuletyn SPZD nr 19 (2016)

wiadomości półroczne

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)

G8

Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci
Wszystkim Rodzinom Naszych Drogich Zmarłych wyrazy głębokiego współczucia
składa Redakcja. Niech wdzięczna pamięć o Nich nam zawsze towarzyszy…
 BOGACKI Władysław 3.02.1950 Bytom 7.07.2014, syn Jana Tracza i Marii Bogackiej. Korzenie drohobyckie.
 BUŻANTOWICZ Maria z d. Wild

5.05.1927 Krynica (gm.Horucko) 05.2015
Mieroszów, żona Jana (Sybiraka). Pozostawiła
dzieci: Danutę i Zofię.
 CACUBA Anna 6.12.1940 Wacowice
 24.06.2916 Bolesławiec, córka Piotra Watrala i Franciszki Podolak. Pozostawiła męża Józefa i synów: Jarosława i Mieczysława. Członek
KK nr 398.
 CISOWSKA Maria 25.06.2016 Katowice, lwowianka zakochana w Drohobyczu
(Red.).
 GARBICZ Julian 20.05.1929 Medenice 8.08.2015 Suliszewo, syn Michała i Justyny z d. Szwabowicz. Pozostawił  żonę Krystynę
i dzieci: Dariusza, Dorotę, Janinę i Zdzisława.


 GOLIĆ Eugenia 30.10.1928 Drohobycz
19.11.2014 Gorzów Wlkp., córka Maksymiliana Dyląga i Wandy  Żurawieckiej. Pozostawiła syna Rolanda. Autorka wspomnień „Powrót bez powrotu” (Wierni BiPD nr 8).
 GOSIEWSKA Barbara 21.02.1959
Szczecin 21.12.2014 Szczecin, córka Piotra
Junaka i Anny, żona Janusza. Pozostawiła  córkę Marcelinę. Korzenie medenickie.
 JUNAK Aniela 6.06.1921 Medenice
19.05.2016 Suliszewo, córka Piotra Malisza
i Katarzyny Gąsiewicz, żona Józefa. Pozostawiła dzieci: Janinę, Krystynę,  Piotra i Zbigniewa.
 KOZAK Barbara 10.08.1936 Warszawa 15.05.2016 Legnica, córka Józefa Kałabuńskiego i Rozalii, wdowa po Eugeniuszu majorze
WP w Legnicy. Pozostawiła córkę Elżbietę i syna
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Mariana. Aktywny członek Koła SPZD w Legnicy. Wspomienie w tym Biuletynie. (Red.).
 KRASOWSKA Eugenia 1931 Drohobycz 2014 Bielsko-Biała, z d. Klisowska.
Pozostawiła syna w USA.


 TOMCZYSZYN Józef 4.06.1927 Rychcice 19.12 2015 Witnica, syn Macieja i Marii
Mazur. Pozostawił żonę Ewę i syna Andrzeja.
 WATRAL Anna 16.07.1922 Rychcice
4.08.2015 Gralewo, córka Józefa Kutereby
i Rozalii  z d. Barczyszyn, żona Michała. Pozostawiła synów Tomasza i Zdzisława.
 WATRAL Tadeusz 22.08.1938 Wacowice 6.10.2015 Police, syn Piotra i Franciszki
z d. Podolak. Pozostawił córkę Iwonę.

 MINIACH Anna 13.10.1921 Strzelin, żona Stanisława, córka Jana Dudziaka
i Katarzyny Maćkała. Pozostawiła dzieci: Danutę i Eleonorę (członek KK). Odeszła jedna
z najstarszych rychciczanek.


 MYCAN Bronisław 23.11.1934 Rychcice 25.02.2016 Drzonów, syn Michała i Marii
Malskiej. Pozostawił żonę Janinę i dzieci: Krystynę i Ryszarda.
 OWEN Janusz 25.09.1930 Lwów
10.05.2016 Bytom, syn Karola i Stanisławy
Niemczewskiej. Pozostawił żonę Iwonę i syna
Marka. Artysta plastyk, grafik. Korzenie drohobycko – słońskie. Wspomnienie w tym Biuletynie.
 POTOCKA Elżbieta 19.05.1963 Kożuchów 4.06.2016 Strzelin, córka Bronisława
Furdykonia i Rozalii Mańczak. Pozostawiła
męża Krzysztofa i dzieci: Annę, Marcina, Martę i Pawła. Korzenie rychcickie. Członek KK nr
378.
 PRZYCHLIŃSKA Janina 9.03.1941 Kochawina 19.04.2016 Kłodzko, córka Eugeniusza i Eugenii Chimiak. Korzenie drohobyckie.

 WATRAL Władysław 28.10.1941 Rychcice 29.08.2015 Lubin, syn Jana i Marii z d.
Tarnawskiej. Pozostawił żonę Kamilę z d. Maćkała.
 WOJTAS Elżbieta 19.05.1943 Drohobycz 15.06.2014 Bytom, córka Zbigniewa
Kubisztala  i Krystyny z d. Kloś , żona Alojzego. Pozostawiła córkę Małgorzatę.
 ŻYDACZEWSKA Alicja 4.03.1933
Drohobycz 29.04 2015 Bielsko-Biała, córka
Mieczysława i Janiny z d. Wojtuściszyn.




 MAZURAK Janina 7.06.1929 Medenice 28.01.1915 Suliszewo, żona Bronisława,
córka Michała Leśnieńskiego i Katarzyny z d.
Leśniańskiej. Pozostawiła córkę Teresę.
 MILER Wanda 8.02.1915 Majdan
2015 Czapielsk k. Kolbud, córka Wincentego
i Stefanii z d. Starzyk.
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Darowizna lub 1% podatku dla Ziemi Drohobyckiej

Z

arząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej 13.12.2014 r. podjął
uchwałę o powołaniu na okres 3 lat Funduszu Wieczystego Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Drohobyckiej i ustalił jego cele.
Środki finansowe gromadzone są dwojako: w postaci wpłat dokonywanych przez Darczyńców oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto naszej partnerskiej
organizacji Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika ze wskazaniem: Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Do dysponowania środkami gromadzonymi na
Funduszu Wieczystym powołano Kapitułę Funduszu.
W kolejnych latach z tytułu wpłat 1% podatku SPZD zgromadziło: rok 2014 = 1207 zł; rok
2015 = 690  zł. Niestety nikt nie skorzystał z możliwości darowizny i odliczenia takiej kwoty
od podatku.
Początek roku 2017 to okres rozliczeń podatku za 2016 r. z Urzędem Skarbowym
(30.04.2017 r.). Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny lub 1% podatku
na działalność związaną m. in. z organizacją wypoczynku i nauki młodzieży Kresowej w Polsce, finansowanie renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej na Ziemi Drohobyckiej.
Aby to uczynić, należy:
• dokonać wpłaty dowolnej kwoty (darowizna) na konto FLMŚ 57-516 Wójtowice, ul. Górna
19, nr konta: 80 1090 2297 0000 0005 8800 8801 ze wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” (umożliwia to odliczenie tych kwot od podstawy
opodatkowania Darczyńcy w danym roku), lub:
• w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać nazwę naszej partnerskiej organizacji: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS: 0000063627 oraz wyliczoną
kwotę 1% podatku z jednoczesnym wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Zarząd Główny SPZD
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Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie od. 1.01. do 30.06.2016 r.

Od Redakcji: Wykaz, który publikujemy stanowi potwierdzenie przyjęcia wpłaty przez księgowość ZG
SPZD. Informuje o całej kwocie wpłaty (łącznie składki członkowskie, dotacje na fundusz wydawniczy,
darowizny). Imienną ewidencję składek członkowskich Koła Korespondentów prowadzi nadal jego Przewodniczący.
Wykaz nie obejmuje środków otrzymywanych przez Koła Terenowe SPZD. Wpłaty w walutach obcych
są podawane w przeliczeniu na złotówki, a wielokrotne są sumowane.
Środki z funduszu wydawniczego i darowizn są także wykorzystywane na podstawie uchwał Zarządu
Głównego na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajanów lub placówek na Ziemi Drohobyckiej.
Nazwisko i imię wpłacającego, numer ewidencyjny Koła Korespondentów,  miejsce zamieszkania,
wpłata w złotych w zaokrągleniu.
Aleksandrowicz Danuta, 189 – Szczecin
100
Bach Stanisław, 407 – Gorzów Wlkp.
50
Badecki Adam, 349 – Ząbkowice Śl.
00
Bernacka Małgorzata – Katowice	 50
Biesiadowski Jerzy, 153 – Branice
35
Błaszków Bronisław, 289 – Głogów
100
Błaszków Stanisław, 410 – Wrocław
35
Błauciak Henryk, 333 – Gorzów Wlkp.
70
Błauciak Jan, 402 – Polkowice
135
Bonder Józefa, 247 – Witnica
50
Bromowicz Tomasz, 96 – Radom
150
Cacuba Anna, 398 – Bolesławiec
50*
Czarkowski Ryszard, 308 – Ińsko
130
Czerniak Maria, 185 – Biała Prudnicka
60
Czerwonka Łucja, 113 – Białystok	 100
Daca Alicja Janina – Kraków
15
Dąbek Irena, 105 – Nowa Ruda
50
Dmytrowski Florian, 94 – Świdnica
50
Dorczyńska Anna, 373 – Strzelin
50
Dudek Maria, 255 – Tarnowiec
100
Dudziak Zdzisław, 409 – Kostrzyń n. Odrą
75
Dynia Zdzisław, 234 – Gliwice
150
Dzielnicka Urszula – Sobótka
30
Ejsler Andrzej, 167 – Węgierska Górka
200
Filipowicz Jolanta, 97 – Bolesławiec
160*
Flis Lesław – Wrocław
40
Franuszkiewicz Iwona, 401 – Kęty
200
Frąc Zdzisław, 250 – Rybna
50
Fujak Marta, 214 – Oświęcim
100
Furmanek Janina, 207 – Międzyrzecz
70
Furtan Edward, 393 – Gorzów Wlkp.
35
Furtan Stanisław, 282 – Złotoryja
200
Garbaczewska-Bryniarska Krystyna, 209 –
				Pietrzykowice 100
110

Głód Józefa, 118 – Wałbrzych
Golonka Anna, 306 – Wrocław
Gruszka Wiesław – Bolesławiec
Gutaj Teodor, 215 – Jelenia Góra
Haluch Tadeusz, 346 – Bolesławiec
Hamryszczak Wanda, 303 – Choszczno
Harędzińska Anna, 262 – Myślenice
Huczyński Bogusław, 413 – Główczyce
Iwaszkiewicz Barbara – Warszawa
Jabłoński Aleksander, 181 – RFN	
Jakubiak Barbara, 293 – Gorzów Wlkp.
Jaworski Mirosław, 376 – Będzin
Jęśkowiak Mariusz – Ujazd Grn.
Jossé Jerzy, 267 – Tychy
Kamiński Mieczysław – Żory
Karaś Jerzy, 67 – Gorzów Wlkp.
Kawalec Wacław, 161 – Kluczbork
Kawczyński Wiesław, 383 – Brwinów
Kiebzak Bogdan, 394 – Mielec
Kiepura Eliza, 368 – Warszawa
Kliś Ryszard, 329 – Wrocław
Kloś Andrzej, 366 – Radomsko
Kocoń Małgorzata, 295 – Nowa Sól
Kolarska Danuta, 152 – Kraków
Kołecka Maria, 211 – Międzywodzie
Komar Ewa, 272 – Jelenia Góra
Koper Jadwiga, 160 – Tarnów
Korpak Roman, 177 – Głogów
Kotowski Jerzy. 360 – Katowice
Kowalska Barbara, 395 – Poronin
Kozioł Teofil, 331 – Nowa Ruda
Kozłowska Barbara, 172 – Szczecin
Kulka Bronisława – Częstochowa
Kwiatkowska Jadwiga, 175 – Wrocław

100
100
20
120
50*
50
50
50
100
200
100
35
50
100
50
50
100
200
200
50*
70
120
100
120
500
50
150
50
35
70
100
150
80
120
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Leśniański Eugeniusz, 405 – Choszczno
Łużna Danuta, 21 – Zielona Góra
Maczel Danuta, 399 – Bolesławiec
Maćkała Tadeusz – Lubin
Majewska Iwona, 307 – Warszawa
Majewski Mieczysław, 1 – Gliwice
Malec Andrzej, 226 – Gliwice
Marcinkowska Czesława, 194 – Gliwice
Mazur Józef, 335 – Polkowice
Mazur Mieczysław, 242 – Wrocław
Mazur Stanisław – Wrocław
Mazurczak Józef, 178 – Choszczno
Mazurczak Stefania, 35 – Sulechów
Michalak Urszula, 115 – Częstochowa
Michalska Krystyna, 361 – Bytom
Milan Wanda, 260 – Łódź
Miler Emil, 259 – Gdańsk
Malik Bolesław, 86 – Bydgoszcz 	
Myszkowska Zdzisława, 258 – Kolbudy
Niżankowska Maria, 147 – Wrocław
Nowaczyk Zygmunt – Wałbrzych 	
Oleksak Arkadiusz, 288 – Namysłów
Olszewski Władysław, 100 – Bolesławiec
Olszycka Anna, 396 – Bytom
Osadczuk Danuta, 363 – Strzelin
Pachla Wiesław, 179 – Lądek Zdrój
Paderewska Alina, 171 – Szczecin
Pańczyszyn Stanisław, 157 – Poznań
Paryjczak Maria, 256 – Łódź
Pawlisz Władysław, 297 – Bielsko-Biała
Perchun Jan, 334 – Polkowice
Pelczar Aurelia – Kraków
Pękala Andrzej, 146 – Białystok
Piekarczyk Anna, 311 – Kłodzko
Pielech Edward, 323 – Wyszatyce
Pielech Urszula. 322 – Nowa Sól
Pielech Zdzisław, 291 – Sosnowiec
Pieluch Józef, 220 – Stronie Śląskie
Piotrowska Alicja, 58 – Kraków
Pisowicz Lidia, 339 – Bielsko-Biała
Podolak Mieczysław, 370 – USA
Poznańska Elżbieta, 378 – Szczawin

50
50
50*
80
50
50*
150
100
50
1000
200
100
50
100
100
50
50
150
100
200
50
160
50*
50*
50
100
200
100
50
35
100
100
125
100
100
85
140
100
100
100
360*
100

Psiuk Stanisław, 403 – Gorzów Wlkp.
100
Radecka Anna – Kraków
50
Radlak Iwona, 380 – Będzin
35
Raszkiewicz Stanisława, 290 – Bolesławiec
50*
Raszkiewicz Alicja, 400 – Boleslawiec
100*
Rolik Małgorzata, 412 – Katowice
200
Ruczkowska Ludmiła, 168 – Kłodzko
135
Rusek-Krawczyk Kamila, 69 – Mielec
200
Rzewuska Aleksandra, 310 – Trzebnica
35
Sahaj Ewa, 320 – Jędrzychów
100
Schneider Stanisława, 392 – Zielona Góra
95
Serdeczny Wiesław, 280 – Szczawno Zdrój
120
Sikora Jan, 327 – Poznań
150
Sitarek Ryszard, 287 – Stargard Szczeciński
35
Smolicz Maria, 372 – Wrocław
50
Sobol Eugeniusz, 201 – Mielec 	
100
Soja Monika, 218 – Kraków
105
Stysiał Zofia, 298 – Katowice
100
Staszkiewicz Lidia, 404 – Gorzów Wlkp.
35
Sulimowski Witold, 316 – Koziegłowy
250
Swaryczewski Tadeusz, 341 – Gliwice
100
Świątek Maria, 59 – Gliwice
45
Świelonek Bronisława, 368 – Łaziska
50*
Świerniak Andrzej, 367 – Bytom
80
Świerniak Jan, 371 – Obora
50
Świeżewska Janina, 269 – Bolesławiec
35
Świtalska Maria, 257 – Borzygniew-Mietków
50
Tereszkiewicz Anna, 20 – Zielona Góra
50
Urbanowicz Wiesław, 149 – Kraków
200
Urbanowicz Zenon, 6 – Sulechów
70
Waligóra Teresa, 191 – Tarnów
100
Wartalski Zygmunt, 193 – Gliwice
120
Wiland Anna, 296 – Wiedeń
130*
Wilk Jadwiga, 212 – Bydgoszcz
35
Wilk Ryszard, 206 – Zielona Góra
80
Wojciechowska Janina, 302 – Nowiny Wlkp. 140
Wojewódzka Danuta, 300 – Gorzów Wlkp.
50
Wojtuściszyn Bronisław, 338 – Gorzów Wlkp. 100
Zabawczuk Wanda, 57 – Otmuchów
150
Zazula Grzegorz, 342 – Radzionków
50
Zubal Luba, 77 – Jelenia Góra
30
Żukowska Wanda, 187 – Chojnów
35

*Wpłaty gotówkowe za pośrednictwem Przewodniczącego Koła Korespondentów.
Składka roczna Członka Korespondenta SPZD wynosi 35 zł dla emerytów, 50 zł dla pracujących,
dla mieszkających za granicą równowartość 20 EUR (p.4 Uchwały ZG SPZD z 19.09.2009 r.). Członkowie Korespondenci zamieszkali na Ukrainie są zwolnieni ze składek członkowskich (Uchwała ZG
SPZD z 13.06.2015 r.).

Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze na konto:
				    30 1240 6670 1111 0000 5640 6858
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Redakcja:
Jerzy M. Pilecki – redaktor naczelny
Aleksandra Niemiec – redaktor techniczny
Anna Krzosek – redakcja językowa
Krzysztof Lorenz – sekretarz redakcji
Lidia Dębska – dystrybucja
Współpraca z redakcją:
Romuald Kołudzki-Stobbe, Władysław Olszewski
Adres redakcji:
54-212 Wrocław,  ul.  Małopanewska 1/9
tel. kom. 605 357 193, tel/fax 71-3517 264
e-mail: lorenzkrzysztof@wp.pl
Wydawca:
Stowarzyszenie Przyjaciół  Ziemi Drohobyckiej – Zarząd  Główny
52-213 Wrocław, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 6/9
Nr konta bankowego ZG SPZD: 30 1240 6670 1111 0000 5640 6858
Skróty tytułów czasopism SPZD dla celów bibliograficznych – przykłady:
Biul. SPZD nr 15 (2015), Ziem. Drohob. nr 19–20 (2007) ); Wierni BiPD (seria Wierni Bogu i Polsce
Drohobyczanie)
Biuletyn SPZD jest czasopismem środowiskowym Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej
i ukazuje się dwa razy w roku jako publikacja niekomercyjna. Otrzymują  go bezpośrednio Członkowie
Honorowi SPZD, członkowie kół terenowych za pośrednictwem swoich zarządów, członkowie Koła Korespondentów za pośrednictwem  przewodniczącego oraz jednostki współpracujące z Zarządem Głównym, Komisją Historyczną, a także w drodze wymiany. Jest też dostarczany do ważniejszych bibliotek
w Polsce jako egzemplarz obowiązkowy oraz do działaczy na terenie Ziemi Drohobyckiej. Publikacja  
jest finansowana z darów na Fundusz Wydawniczy SPZD.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach przed ich publikacją, a także do odmowy ich druku. Prosimy
nie przysyłać tekstów pisanych ręcznie lub bez kompletu proponowanych ilustracji wraz z podpisami.
Nakład: 650 szt.

Errata do Biuletynu SPZD nr 18 (2016)

G10

(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)
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Strona
2p
2l
39

Wiersz
4 od d.
12 od d.
20 od d.

Jest
Mściwujski
Lausterbachów
Ossowski Michał…

109
136 l
150

20 od g.
6 od d.
2 od g

2015 r.
siły słoniowej
SPZG

Powinno być
Mściwujewski
Lauterbachów
Ossowski Michał, ż. Anna z d. Dudziak z dziećmi: Janiną, Józefą i Stanisławem.
Ossowski Stanisław, ż. Anna z d. Łystarz z dziećmi: Adamem i Stanisławą.
2015 r. (tom 23)
siły słonia
SPZD

kl

Ilustracja do artykułu „Nieznany (?) szkic o Lilienie”.
Przykłady twórczości Liliena. W lewym górnym rogu portret ojca Artysty.

