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Mścisław Mściwujewski (1883–1954) L31

V. Dwa miecze
Od Redakcji: Zgodnie z informacją w „Biuletynie SPZD” nr 19 (2016) ss. 7–8 publikujemy kolejny roz-

dział (ss. 26–32) z książki „Z dziejów Drohobycza” Cz. I, (Drohobycz „Księgarnia Ludowa” 1935, 109. s.).

Szybko biegły lata, ale budowa kościoła parafialnego postępowała powoli, gdyż stawały temu na 
przeszkodzie najrozmaitszego rodzaju trudności. W początkach XV wieku kościół był już wpraw-

dzie pod dachem, posiadał okna z błonami i bramy dębowe dobrze okute, lecz wewnątrz prócz skromne-
go ołtarza w prezbiterium niczego więcej nie można było zauważyć. Drohobycz, otrzymawszy przywi-
leje miejskie, powoli się rozwijał. Ponieważ dawniejszy teren całej osady, skupiającej się wokoło źródeł 
solnych, nie nadawał się do odpowiedniego zabudowania, na mocy przywilejów królewskich wyzna-
czono plan przyszłego miasta na wzgórzu, obok budującego się tam kościoła. Wymierzono obszerny 
rynek, wytyczono place pod zabudowania, aby miejsca starczyło i dla przyszłych pokoleń, a prócz tego 
zastanowiono się nad należytym ufortyfikowaniem miasta. Nic przeto dziwnego, że przy tak ważnym 
przedsięwzięciu, rozłożonym na lata całe, mieszczanie trosk mieli bez liku.

W tak gorączkowym okresie dla naszego miasta zjechał w 1422 r. do Drohobycza mąż na ogół mało 
znany, a którego pamięć w historii pozostanie przez długie wieki – to Jan Mężyk z Dąbrowy, cześnik 
stołu królewskiego. Jako doradca i towarzysz w wielu wyprawach wojennych króla Władysława Jagieł-
ły, miał on wielki mir na jego dworze, a to nie tylko dla swoich  cnót rycerskich, ale wielkiego rozumu 
i uczoności, gdyż dużo widział i słyszał – jak to mówią – nie z jednego pieca chleb jadał. W swoim życiu 
potykał się wielokrotnie na turniejach z rycerzami w nadmorskiej Bretanii i w uroczej Galii, jak i sło-
necznej Italii, i w wojowniczej Germanii. Był w pełnym znaczeniu tego słowa światowcem. Miał jednak 
jeden błąd nie do przebaczenia: był husytą – i to przy-
czyniło się do tego, że pod wpływem duchowieństwa 
katolickiego król, mimo ogromnego żalu, musiał się 
z nim rozstać na zawsze.

Otóż król Władysław, pragnąc wynagrodzić swego 
dworaka za pomoc w pracy nad dobrem państwa, na-
dał mu i prawym jego następcom  wójtostwo w Dro-
hobyczu, uposażył go sześciu łanami frankońskimi, 
pozwolił mu wystawić łaźnię publiczną, pobierać 
z niej dochody i udzielił nadto wiele jeszcze innych, 
popłatnych przywilejów. Ażeby jednak tak poważny 
mąż z próżnymi rękoma do Drohobycza nie przy-
był, nadał mu równocześnie prawo posługiwania się 
w mieście niektórymi ustawami niemieckimi. Z przy-
wilejem tym właśnie wstawił się Jan Mężyk przed raj-
cami drohobyckimi, oznajmiając im zarazem, że król, 
o ile miasto się zorganizuje w odpowiedni sposób, 
obdarzy je pełnym prawem magdeburskim. Więcej 
król dać nie mógł.

Jan Mężyk wybudował sobie dwór na wzgórzu obok 
królewskiej warzelni soli, po prawym brzegu Pobuku, 
a osada, która nieopodal jego rezydencji powstawała, 
przybrała nazwę Wójtowskiej Góry. Jakkolwiek  był 
husytą, to jednak z tym się nie zdradzał, lecz owszem, 
tolerancyjnym był w stosunku do innych wyznań. Po-
siadając dużo smaku estetycznego, był dobrym dorad-
cą przy ozdabianiu kościoła i wielce przyczynił się do 

Portal Kościoła Parafialnego w Drohobyczu.
Stan sprzed 1906 r.
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jego upiększenia. Jego fundacji były odrzwia kościelne od południa i od północy z białego marmuru 
i na nich to uwidocznił najwznioślejsze chwile swego żywota, a mianowicie bitwę pod Grunwaldem. 
Gdy bowiem w 1410 r. król Władysław na polach grunwaldzkich wdziewał swą zbroję, mając zamiar 
wyruszyć do boju, doniesiono mu, że z obozu wojsk krzyżackich przybyli dwaj posłowie, pragnący się 
z nim zobaczyć. Król sądząc, że wysłańcy przynoszą warunki zgody, wezwał znajdujących się w obozie, 
najwyższych swych dostojników, by byli świadkami tak doniosłego wypadku. Wówczas przy królu sta-
nęli wielki książę litewski Witold, podkanclerzy koronny Mikołaj Trąba, sekretarz królewski Zbigniew 
z Oleśnicy i Jan Mężyk z Dąbrowy, cześnik królewski.

Wprowadzeni heroldowie krzyżaccy umieli mówić tylko po niemiecku. Spośród obecnych dworzan 
Jan Mężyk postanowił królowi przetłumaczyć każde słowo hardych Krzyżaków. Zdumiał się król, gdy 
się dowiedział, że wielki mistrz przysyła  dwa miecze, jeden dla niego, a drugi dla ks. Witolda, by mieli 
czym walczyć i nie zwlekali już dłużej z rozpoczęciem bitwy. Nadzieje królewskie, że krwi chrześci-
jańskiej  nie będzie przelewać, spełzły na niczym. Jan z Dąbrowy odebrał od heroldów oba miecze 
i odpowiedział w imieniu swego pana, że, chociaż król Władysław ma dostatek oręża, ku większemu 
wspomożeniu, bezpieczeństwu i obronie słusznej sprawy przyjmuje w imię Boże i te dwa miecze 
od wrogów, łaknących krwi narodu chrześcijańskiego. Krzyżacy przynieśli miecze na swe gardła, 
a król okrył się nieśmiertelną chwałą. Przez cały czas walki Mężyk nie odstępował króla ani na krok 
i w chwili najgroźniejszej brał z nim udział w morderczej bitwie. Większego triumfu w życiu swym 
nie przeżywał i dlatego dzień 15 lipca 1410 r. utkwił mu głęboko w pamięci. Obecnie przeto, fundując 
bramę, postanowił ten triumf oręża polskiego i litewskiego i swój w nim udział przekazać potom-
ności, rozkazując architektowi przy drzwiach wykuć w kamieniu dwa olbrzymie miecze krzyżackie, 
herb państwa i swój, oraz napis: „Hoc templum ineuntes Deus benedict – memento animi”, czyli „Bło-
gosław, Boże, wchodzącym do tej świątyni – pamiętaj o duszy”.

Samym wójtostwem drohobyckim Mężyk nie bardzo się zajmował, dość często jeździł do króla, 
który mu okazywał wiele względów i przywiązania. W późniejszych latach król mianował go starostą 
ruskim i zawsze o nim pamiętał. W 1431 r. odegrał on jeszcze raz poważną rolę, organizując wyprawę 
przeciw Rusinom, pustoszącym ziemię bełską, w roku następnym wraz z Wincentym z Szamotuł do-
wodził walczącymi hufcami litewskiego Świdrygiełły i brał udział w bitwie pod Kopersztynem dnia 
30 listopada 1432 r., a w 1436 r. pośredniczył w zawarciu pokoju i w charakterze wojewody ruskiego 
podpisał traktat w Brześciu nad Bugiem. Mężyk bezpotomnie zeszedł z tego świata, majątek jego 
został bezpańskim, toteż w sto lat później, bo w 1540 r. łany wraz z osadą wójtowską przyłączono do 
starostwa królewskiego, a prawo mianowania wójta miejskiego oddano w ręce starosty. Dwór wój-
towski darował król Zygmunt staroście Wojciechowi Starzechowskiemu, a ten w 1546 r. Bartłomiejo-
wi Bernat Najdakowskiemu, pisarzowi drohobyckiego  zamku królewskiego.

  
Po Janie Mężyku z Dąbrowy pozostała w Drohobyczu osada, a dziś dzielnica, zwana Wójtowską Górą, 

lecz po jego dworze, który miał stać gdzieś w okolicy saliny królewskiej przy ulicy Górnej Bramy, nawet 
ślad zaginął. Marmurowa, boczna brama kościelna zachowała się prawie w całości w pierwotnym sta-
nie, a tylko boczne ozdoby częściowo zmieniono, albowiem architekt odnawiający ją pod koniec XVIII 
wieku z obu mieczy porobił krzyże, a nawet umieścił na szczycie gotyckiego łuku trzeci mniejszy, o po-
dobnym kształcie, następnie usunął zniszczony herb Mężyka, a w jego miejsce wmurował herb miasta.  
Wielkiego bohatera  spod Grunwaldu uczczono na ziemiach polskich już to kopcami, już to wspaniałymi 
pomnikami czy pamiątkowymi tablicami, przeto i Drohobycz nie mógł pozostać w tyle.

W 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem wystawili drohobyczanie symboliczny pomnik na cmenta-
rzu kościelnym, a ulicę Truskawiecką nazwali Grunwaldzką, nie zdając sobie sprawy z tego, że w spad-
ku po swym wójcie i uczestniku bitwy z Krzyżakami odziedziczyli najcenniejszą pamiątkę w całej 
Rzeczypospolitej, a mianowicie bramę z dwoma kamiennymi mieczami krzyżackimi. Brak odpowied-
niego napisu i okropne przejścia narodu polskiego przyczyniły się do tego, że obywatele drohobyccy 
zapomnieli nie tylko o hojnym fundatorze, ale i o pamiątce po nim, aż dopiero w ostatnich czasach 
konserwator p. Władysław Janiszewski1 odświeżył wiadomości o zapomnianym pomniku.



1 Władysław Janiszewski, (1885–1944) – polski historyk sztuki. Ukończył studia we Lwowie. Pracował kolejno w Mu-
zeum Śląskim w Katowicach, w bibliotece Potockich Pod Baranami oraz w Muzeum Narodowym w Krakowie. Źródło 
Wikipedia (Red.)
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Barbara Mściwujewska-Rojek (1930–1992) L32

Mścisław Mściwujewski (1883–1954)
Od Redakcji: W „Biul. SPZD” nr 18 (2016) na ss. 111–112 krótko prezentowaliśmy trzy tomiki 

(„Nieocenione gawędy Mścisia”) napisane przez Mścisława Mściwujewskiego wydane w latach 1929, 
1935 i 1939, jako najczęściej cytowane źródła popularnych informacji o historii Ziemi Drohobyckiej. 
Rozpoczęliśmy też publikację kolejnych rozdziałów (dotychczas dwanaście z czterdziestu trzech po-
zycji). Mają one nieprzemijającą wartość jako powstałe z wykorzystaniem niektórych źródeł obecnie 
trudno lub w ogóle niedostępnych oraz nie udokumentowanych informacji przekazywanych w tra-
dycjach rodzinnych lub środowiskowych. Współczesne bardziej naukowe prace fragmentaryczne, nie 
wykazywały  też istotniejszych błędów faktograficznych.

Autor miał trójkę dzieci – drohobyczan: Ewa ur. w 1925 r. – wyszła za mąż za inżyniera rolnika 
Janusza Jaworowskiego i zmarła we Wrocławiu; Wiesław ur. w 1927 r. – absolwent drohobyckiej 
„handlówki” z 1944 r., został po wojnie lekarzem stomatologiem i zmarł w 2005 r. w Rzeszowie; 
Barbara ekonomistka, ur.  w 1930 r. – wyszła za mąż za magistra inż. architekta Mariana Rojka 
i zmarła we Wrocławiu w 1992 r. Wszyscy troje utrzymywali żywe kontakty z drohobyckim środo-
wiskiem, a Ewa i Barbara były współzałożycielkami Koła SPZD we Wrocławiu. Barbara napisała też 
dla Komisji Historycznej SPZD życiorys ojca, na podstawie dokumentów, wspomnień własnych i ojca  
„Pamiętnik rodzinny” (w rękopisie), który prezentujemy z niewielkimi skrótami. Jedynie fragment 
o aresztowaniach ojca i syna wymagał nieco większych zmian na podstawie wspomnień Wiesława 
„Pamiętnik z lat pobytu na zesłaniu w obozie w Kamieńsku i Szachtach w obwodzie rostowskim nad 
Donem” („Wierni BiPD” nr 8, Wrocław 1995, ss. 37–52).

Po śmierci obu Pań i wyjeździe syna Barbary Wojciecha zagranicę, okazało się, że pozostała we 
Wrocławiu rodzina nie potrafiła w 2015 r. wyjaśnić co się stało z rękopisami, oryginałami ilustracji 
i innymi materiałami, które Jerzy M. Pilecki widział u Pani Barbary w 1991 r. To wielka szkoda…

Mścisław – syn Stanisława i Ludwiny ze Słomków, jako najmłodszy syn po siostrze Ludwi-
ni i bracie Sewerynie urodził się 13. maja 1883 r. w Dobromilu, gdzie osiedlili się rodzice 

i gdzie ojciec otrzymał pracę jako nauczyciel w tamtejszej szkole powszechnej. Dobromil – małe 
miasto nad rzeką Wyrwą, u podnóża Karpat, przy drodze z Chyrowa do Przemyśla, otoczone było 
szeregiem niewielkich gór. Na jednej z nich wznosiły się ruiny zamku książąt Herburtów. Pogod-
nego nastroju tej miejscowości nie mąciło współistnienie czterech narodowości: polskiej, ukraiń-
skiej, żydowskiej i niemieckiej. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął mały chłopiec w 1892 r., 
a po jej skończeniu w 1896 r. na dalszą edukację udał się do Chyrowa, do gimnazjum o.o. Jezuitów. 
Maturę jednakże zdał w Jaśle 5. czerwca 1905 r. Staranne wykształcenie średnie otrzymał w szko-
le, natomiast w domu rodzinnym ojciec przekazał mu polską tradycję i mądrość życiową, a matka 
– wrażliwość i czułość.

W 1908 r. wyjechał do Krakowa na studia filozoficzne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako głów-
ny przedmiot studiował  język polski, drugorzędnie łacinę i grekę. Oprócz sentymentów do Kra-
kowa, absolwent wywiezie ze sobą dyplom otrzymany w 1913 r. Pierwszą pracę otrzymał jako 
nauczyciel gimnazjalny w Gródku Jagiellońskim, od 1. lutego 1914 do 5. września tego roku. Roz-
poczyna się I- Wojna Światowa. Aby walczyć o wolność Ojczyzny wstępuje 6. sierpnia 1914 r. do 
tworzonych przez Józefa Piłsudskiego Legionów Polskich. Służy w 2 p.p. w kompanii 13. Bierze 
udział w bitwach tego pułku pod Żurakami, Bohorodczanami i Mołotkowem. W 1915 r. przeniesio-
ny do tworzącego się 4 p.p. służy w kompanii 9, potem w sztabie, aż wreszcie w kompanii 10 i bie-
rze udział we wszystkich bitwach i walkach pozycyjnych tegoż pułku. Mianowany plutonowym 
16. sierpnia 1915 r., sierżantem 18. marca 1917 r., odznaczony swastyką 18. września 1916 r. Od 
15. września 1917 r. tj. po rozwiązaniu 4 p.p. Legionów Polskich został przydzielony do armii 
austriackiej, w której służył do końca wojny. W tej armii walczył na froncie rosyjskim i serbskim 
w Czarnogórze, a następnie skierowano go do szkoły oficerskiej w Radymnie. Po dwukrotnym 
pobycie w szpitalu w Jarosławiu i Krakowie, koniec wojny zastał Mściwujewskiego w pułku w Ja-
rosławiu i 31. października 1918 r. został zwolniony ze służby wojskowej. Podczas całej wojny 
walcząc na różnych frontach, nie zależało mu nigdy na karierze wojskowej. Wspomina o tym  Wła-
dysław Orkan w swej książce „Drogą Czwartaków”. Po wojnie, za udział w niej i walce o wolną 
i suwerenną Polskę Mścisław Mściwujewski został odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem 
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Walecznych (podwójnie), Krzyżem Legionowym, zaś 11. listopada 1935 r. „Za zasługi na polu pra-
cy oświatowej i pedagogicznej” – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz w 1938 r.  
medalem brązowym i srebrnym „Za długoletnią Służbę”.

Po zwolnieniu ze służby wojskowej wrócił do swej rodziny, która w międzyczasie przeniosła się 
do Drohobycza. Otrzymał tam pracę w państwowym gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły 
ucząc języka polskiego, łaciny i przez pewien czas greki, oraz prowadząc bibliotekę szkolną a także 
opiekując się uczniowskim czasopismem „Młodzież”. Gimnazjum to było również miejscem pracy 
Brunona Schulza. Związek małżeński zawarł 27. grudnia 1924 r. ze Stefanią Szwabowiczówną – 
nauczycielką szkoły powszechnej w Drohobyczu. Z tego małżeństwa po roku urodzi się córka Ewa, 
po trzech latach syn Wiesław, a po sześciu córka Barbara. W listopadzie 1931 r. śmierć zabrała mu 
ojca. Parę lat przed II wojną światową, na prośbę władz miejskich, polonista gimnazjalny podjął 
się pracy nad opisaniem historii miasta Drohobycza. Pracę tę ostatecznie ukończył w 1939 r. 

Przez cały okres międzywojenny Mścisław Mściwujewski cieszył się nie tylko uznaniem władz 
oświatowych, ale i wszystkich ludzi ze środowiska, w którym żył, oraz przyjaźnią i życzliwością 
współobywateli. Niestety na II wojnę światową zanosiło się już od dłuższego czasu. Większość 
rodaków, a także i Profesor, jak go powszechnie zwano, był dobrej myśli. Jednakże przyszłość  
okazała się bardziej surowa. Już 18. września wkroczyli Niemcy do Drohobycza. Byłego żołnie-
rza niegdyś walczącego o wolność Ojczyzny, ogarnęło wielkie przygnębienie. Po paru dniach, 24. 
września Niemcy wycofali się i wkroczyła Czerwona Armia. Zaczął się okres prześladowań, aresz-
towań i wywozów na Sybir oraz, jak się niebawem okazało, także i zbiorowych mordów. Jedną 
z tych ofiar był, zamieszkały w domu rodziny Mściwujewskich, sędzia grodzki – dr Jan Antoni 
Stach. Aresztowany 14. października 1939 r. przyśle wiadomość z Ostaszkowa na początku 1940 r. 
a potem słuch o nim zaginie.

Niedługo po wkroczeniu Sowieci otworzyli szkoły wcielając gimnazjum w dziesięciolatkę. Od 
1. października 1939 r. do 21. czerwca 1941 r. tj. do czasu rozpoczęcia wojny niemiecko-sowiec-
kiej, M. Mściwujewski uczył języka polskiego w wyższych klasach szkoły nr 12. w Drohobyczu. 
Rozpoczęcie wojny przez Niemców zaostrzyło sowieckie represje. Trwało to na szczęście niedłu-
go, bo 1. lipca 1941 r. Niemcy wkroczyli już do Drohobycza. Profesor wraz z rodziną tym razem 
ocalał prawdopodobnie dzięki umiejętności nabytej w dzieciństwie: zgodnego współżycia z ludź-
mi różnych narodowości. Należy tu nadmienić, że głównie przedstawiciele mniejszości narodo-
wych pomagali ochoczo NKWD. Jesienią 1941 r. zostały otwarte jedynie szkoły zawodowe, gdyż 
Niemcy nie chcieli dopuścić do tworzenia się nowej inteligencji polskiej, kształcącej się w gim-
nazjach. Zatem gimnazjalny polonista otrzymał pracę w szkole handlowej, w której uczył języka 
polskiego aż do końca okupacji niemieckiej. Poza tą pracą działał w Biurze Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego. Komitet ten udzielał pomocy najbiedniejszym, a także interweniował w obronie 
rodaków u władz niemieckich często z pozytywnym skutkiem. Były żołnierz-legionista nie mógł 
oprzeć się pokusie współpracy z Armią Krajową. Często w jego domu pojawiali się anonimowi 
goście, którzy prowadzili ciche rozmowy w cztery oczy.

Na wiosnę 1944 r. znowu zaczęły się naloty bombowców na wschodnie tereny Polski. Czerwona 
Armia posuwała się na zachód. Zrzucane były ulotki informujące o sojuszu sowieckim z państwa-
mi zachodnimi. Po kilkudniowych walkach, 6. sierpnia 1944 r. po raz drugi w tej wojnie Sowieci 
wkroczyli do Drohobycza. Już na samym początku można było zorientować się, że ów sojusz jest 
fikcją. Tymczasem otwarte zostały szkoły. Znów dziesięciolatki. Dnia 6. września 1944 r. Profesor 
zaczął uczyć języka polskiego w szkole średniej nr 6. Jesienią tegoż roku Sowieci zaczęli areszto-
wania Polaków. Na pierwszy ogień poszła przeważnie  dorastająca młodzież. Nocą 22/23 grudnia 
do mieszkania rodziny Mściwujewskich wkroczyli funkcjonariusze NKWD. Po zrobieniu rewizji, 
aresztowali 17-letniego syna Wiesława. Został on zaprowadzony do więzienia przy sądzie grodz-
kim.

Dwa tygodnie później 8. stycznia [1945 r.] popołudniu zostaje aresztowany Mścisław Mściwu-
jewski. Przez parę dni przebywał w byłym domu sierot żydowskich, a następnie przetransporto-
wany do więzienia na [„Górce”] krańcach Drohobycza. Obu więźniom najbliższa rodzina dostar-
czała co parę dni pakunki z żywnością i zmianę odzieży. Tymczasem trwało śledztwo. Jednak, ani 
ojciec, ani syn nie przyznali się do żadnej winy. Śledztwo to było brutalne i upokarzające. Stan 
ten trwał do 15. lutego 1945 r. Późnym wieczorem tegoż dnia NKWD wyprowadziło więźniów 
przebywających na [„Górce”] i umieszczono ich w wagonach towarowych, stojących na bocznicy, 
na peryferiach Drohobycza. Następnego dnia 16. lutego rodziny więźniów zgromadziły się w oko-
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licy stojących wagonów. Niebawem zjawili się funkcjonariusze NKWD i ostrzelali  teren. Po chwili 
ukazała się pod eskortą kolumna więźniów przybywających z więzienia przy sądzie grodzkim. 
Zatem dzień po dniu i ojciec i syn zostali umieszczeni w wagonach i, jak to władze NKWD określiły, 
będą internowani. Wagony stały do 18. lutego, po czym ruszyły na wschód. Na dłuższy czas słuch 
o więźniach zaginie. 

Natomiast w domu aresztowanych (Borysławska 20) major NKWD zajął część mieszkania. Krę-
py, opasły, ze śladami ospy na twarzy, gdy nie miał zajęcia w nocy, przychodził wieczorem pijany 
do nieprzytomności. W tym czasie władze sowieckie wstrzymały wydawanie zezwoleń rodzinom 
internowanych na tzw. repatriację. Rozpacz w domu dosięgła zenitu. Córki zesłańca uciekły do ro-
dziny do Lwowa i Dobromila, a żona chodziła spać do swej przyjaciółki. Po paru miesiącach zakaz 
ten został odwołany. Tymczasem dochodzą pierwsze wieści ze wschodu. Mścisław Mściwujewski 
został umieszczony w łagrze w Szachtach nad Donem Koło Rostowa, natomiast syn Wiesław – kil-
kadziesiąt kilometrów stamtąd – w łagrze w Kamieńsku. Polonista z Drohobycza otrzymał pracę 
na miejscu w obozie i dzięki temu nie pracował, w skandalicznych warunkach, w kopalni węgla 
tak, jak większość łagierników. Na terenie obozu sprzątał różnego rodzaju pomieszczenia, a wie-
czorami organizował pogadanki literackie „ku pokrzepieniu serc”. Dnia 11. października 1945 r. 
do Szacht został przywieziony syn Wiesław. Niestety wspólny pobyt ojca z synem trwał tylko 
tydzień. M. Mściwujewski, już jako zwolniony w tym czasie z łagru, został skierowany do Kamień-
ska, aby tam pracować „według  swojej specjalności”, tj. mury rozwalać, ciąć druty, kopać ziemię, 
cegły nosić i t.p. W liście z 28. października 1945 r. napisał: „Nie wiem, jak długo tu siedzieć bę-
dziemy, a wszyscy już resztkami sił gonią. Bieda tu straszna, a chamstwo jeszcze większe. O tym 
trudno nawet pisać.”

W tym czasie Sowieci zaczęli straszyć, że kończą repatriację w Drohobyczu i że odjedzie z koń-
cem roku ostatni transport. Żona z córkami zdecydowała się wyjechać do tzw. Polski, pozostała 
natomiast rodzina we Lwowie będąca przystanią dla mających powrócić zesłańców. I tak, w pierw-
szych dniach stycznia 1946 r., jako pierwszy przyjechał do Lwowa Ojciec. Zatrzymał się u siostry 
żony – Zofii Szwabowicz, a po odwiedzeniu swej siostry w Dobromilu, wyjechał na zachód. Dnia 
17. stycznia zjawił się w Zielonej Górze, gdzie odnalazł swoją rodzinę, która po wielu trudach 
podróży tam dobrnęła. Syn Wiesław powrócił z końcem marca tegoż roku. Przeżycia więzienne 
i pobyt w łagrze niekorzystnie odbiły się na zdrowiu Ojca. W drodze powrotnej wystąpiły już 
pierwsze oznaki choroby serca. Chociaż wysiedlony i zniszczony, ale duchem wielki, pod troskli-
wą opieką rodziny do pewnego stopnia powrócił do zdrowia i podjął pracę w gimnazjum i liceum 
ogólnokształcącym w Zielonej Górze.

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych reżim stalinowski zaczął okazywać swoje 
prawdziwe oblicze. W związku z tym zostali usunięci z pracy ludzie, po których nie spodziewano 
się pomocy w sowietyzacji Polski. Najpierw został zwolniony ze stanowiska dyrektora fabryki wa-
gonów i mostów w Zielonej Górze brat żony – inż. Kazimierz Szwabowicz i zastąpiony partyjnym 
ślusarzem z wrocławskiego Pafawagu. Przyszła kolej i na M. Mściwujewskiego. Władze oświatowe 
zrobiły zarzut, że w jego nauczaniu języka polskiego jest zbyt dużo elementów wiary, a dołączyw-
szy do tego pobyt przed laty w gimnazjum jezuickim w Chyrowie stwierdziły, że „teolog jest nam 
niepotrzebny”. Zatem przed wakacjami 1950 r. został zwolniony z pracy w zielonogórskim gimna-
zjum i liceum. Człowiek tak nieprzeciętnie pracowity, nie mogąc pogodzić się z tą sytuacją, podjął 
pracę od 1. września 1950 r. w Ośrodku szkolenia zawodowego ucząc języka polskiego i zawiadu-
jąc biblioteką szkolną. Te i poprzednie niszczycielskie działania skierowane przeciwko prawym, 
mającym odmienne przekonania Polakom, doprowadziły do tego, że stan zdrowia Profesora stale 
się pogarszał. W lecie 1953 r. nastąpił pierwszy, silny atak serca, a po paru miesiącach 19. stycznia 
1954 r. Mścisław Mściwujewski zmarł.

Został pochowany na cmentarzu w swoim ukochanym Krakowie na Rakowicach. Przemawiając 
nad grobem jego były uczeń, między innymi, powiedział, że odszedł od nas Człowiek, który przez 
całe swoje życie kierował się dewizą poety: „miej serce i patrzaj w serce”. Tak, rzeczywiście był 
Człowiekiem, który kierował się w swoim życiu przede wszystkim sercem. Człowiekiem szlachet-
nym i prawym, pracowitym i obowiązkowym, a nade wszystko wiernym Bogu, Ojczyźnie i swojej 
rodzinie, posiadającym wielką kulturę ducha. Takim pozostał w pamięci tych, którzy Go znali.
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Artur Cembik – Kołbacz gm. Stare Czarnowo L18

Drohobycki bałak
Słowa „łebak” i „bałak” różnią się tylko jedną literą! (Red.)

Gdzie lepiej mówić o bałaku, niepowtarzalnej lwowskiej gwarze, jeśli nie w Drohobyczu – mieście, 
w którym przed wojną współistniały kultury: polska, żydowska i ukraińska? Okazja ku temu 

nadarzyła się podczas międzynarodowej konferencji naukowej Kresy południowo-wschodnie – kultu-
ra polska współcześnie odkrywana organizowanej przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki KUL, Poloni-
styczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska.

Drohobyczanin, Władysław Chciuk, brat Andrzeja, w liście do jego młodziutkiej żony pisał: „Musisz, 
Basiu, zrozumieć, że było nas czterech, właściwie każdy inny, każdy wybrał swoją drogę i swój cel. Wojna 
nas rozdzieliła, ale łączy […] rodzina i Drohobycz. Kto wie, co było ważniejsze. Po tylu latach nie jestem 
sam pewien. Chyba bałak”1. Podobna świadomość towarzyszyła wspomnianemu Andrzejowi Chciukowi, 
czego dowodem są jego powieści i publicystyka powstałe na emigracji w Australii, a przede wszystkim 
wspomnieniowa dylogia Atlantyda i Ziemia księżycowa. Drohobycz to dla pisarza Wielkie Księstwo Bała-
ku, królestwo języka, który identyfikuje rozproszonych po świecie swoich użytkowników. Najtrwalsze 
emocjonalne związki pisarza z rodzinnym miastem stały się możliwe właśnie za sprawą bałaku.

Janusz Wasylkowski, który zajmował się badaniami lwowskiej gwary, z przykrością zauważa, że 
brak w językoznawstwie rzetelnych opracowań na temat tej odmiany języka2, a przecież jest ona 
również używana w aspekcie historycznym lub antropologicznym. Ponadto z gwarą lwowską wiąże 
się swoisty paradoks, bowiem – jako znak przedwojennych czasów – była pozostałością przeszłości, 
kłopotliwą spuścizną nierzadko wstydliwie ukrywaną, lecz jednocześnie prawdopodobnie przez to 
tak ciekawą. Zagadnieniem możliwości języka w obszarze przygranicznym zajmował się również Bo-
lesław Hadaczek. Autor Historii literatury kresowej pisał:

W ojczyźnie Chciuka ludzie posługiwali się bałakiem pełnym wykrzyknień i nazw przezwiskowych, 
regionalizmów i prowincjonalizmów [...] Były w nim wpływy ruskie, wołoskie i niemieckie, czeskie, 
madziarskie i włoskie, żydowskie, tureckie i tatarskie, a wszystko przeniknięte na wskroś Lwowem. 
Bałak odznaczał się brakiem norm poprawnościowych i tendencją do upraszczania całego systemu 
gramatycznego3.

Ów potencjał, jaki tkwi w lwowskiej mowie, z powodzeniem wykorzystał właśnie Andrzej Chciuk. 
W Atlantydzie, swojej najsłynniejszej powieści, pisał: „Ten pamiętnik z okresu dojrzewania, ten pod-
ręcznik geografii serdecznej, te wypisy o kraju lat dziecinnych, o Rubikonie-Tyśmienicy, o kolorycie, 
ludziach i sprawach, o stylu i krajobrazach, których już nie ma i jakich nie można już dziś w pełni 
odczuć i zrozumieć...4” – wszystko stanie się możliwe za sprawą języka. Dylogia wspomnieniowa „pi-
sarza z Antypodów” staje się punktem wyjścia do snucia historii zwykłych mieszkańców zamiesz-
kiwanych terenów, a także powojennych emigrantów. Jej narrator sugestywnie opisuje dziwactwa 
„typów i typków Wielkiego Księstwa Bałaku”, które znajdują swoje odzwierciedlenie w używanym 
przez nich języku. Kiedy wybuchł pożar na przedmieściu Stawiszcze, sędziwy komendant straży po-
żarnej wołał: „Fajermany naprzód, ta wsserpompa trochi zuruck, a wy ludzi nie pchajci si jak cholera, 
bo to nie kino ani odpust. Mundyk [..] ta oblij tych pastuchów letko wodą, bo nam przeszkadzaju!”5. 
Gdzie indziej autor zdradza kulisy gry zwanej Napoleonem albo dupakiem: jeden się kładzie, a inni 
go biją w siedzenie i bity musi odgadnąć, kto go uderzył. Major Maciejowski, późniejszy przewodnik 
turystyczny w Kalifornii, tak argumentował wybór bijącego:

„Antoś, to ty mnie uderzył po dupi, ja od razu poznał, Siunem Markiewicz ma letkie uderzenie, jak 
panna, prawiczka na lewe ucho. Bolku to murga i bije jak kafarem, Jóżyk to mańkut, czyli szwajec, a ty 
grasz na pianini, to masz wykształcone udrzeni i te triolki cie zdradziły. Kładź się Antoś...”6.

1 List Władysława Chciuka z 5 grudnia 1973 roku, za: B. Żongołłowicz, Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów, Kraków 1999, s. 161.
2 J. Wasylkowski, Gwara lwowska w powojennej literaturze, „Rocznik Lwowski” 2005, s. 107–118.
3 B. Hadaczek, Historia literatury kresowej, Kraków 2011, s. 352–353.
4 A. Chciuk, Atlantyda, Warszawa 2002, s. 148.
5 Tamże., s. 20.
6 A. Chciuk, Ziemia księżycowa, Warszawa 2002, s. 51.
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W przytoczonych fragmentach pojawiają się dialektyzmy, frazeologizmy a nawet wulgaryzmy, które 
u Chciuka podkreślają typową dla drohobyckiego środowiska leksykę. W ten sposób autor urealnia 
opisywane wydarzenie, ożywia narrację, nadając jej cech autentyzmu. W podobny sposób zbudo-
wane jest słownictwo wszystkich opowieści o Księstwie Bałaku – pełno w nich obrazków, anegdot, 
regionalnych humoresek. Chciuk „balika” z pozycji pamiętnikarza, kronikarza, uczestnika i świadka, 
ucznia i harcerza, a przede wszystkim gawędziarza.  Do swojego słuchacza zwraca się jak do dawnego 
przyjaciela, co wywołuje u czytelnika wrażenie udziału w rozmowie towarzyskiej.

Granice Wielkiego Księstwa Bałaku wyznacza używanie bałaku właśnie: „Gdzie ono leżało, spyta-
cie? W sercu każdego mieszkańca kraju rozciągającego się na zachód daleko poza Przemyśl, aż po 
ostatnie pod Łańcut odezwanie się w rodzaju: ta chiba, wewogóle i ta co mi pan szkli7. Szacunek dla 
„cudnego bałaku” przejawia się w umiłowaniu miejsc i ludzi, dlatego autor Ziemi księżycowej zwy-
kłego czytelnika zaprasza w niepowtarzalny świat folkloru pogranicza, odkrywając przed nim esen-
cjonalne piękno: smaki, niuanse, niezmierzone pokłady humoru. Andrzej Chciuk to mistrz dowci-
pu i anegdoty. Dzięki nim dość pretensjonalna twórczość pisarza zyskuje na wiarygodności, łagodzi 
traumę emigracji. Być może jego działalność w „Wesołej Kookaburrze”, uznawanej za pierwszy polski 
kabaret w Australii, tłumaczy specyficzną umiejętność podpatrywania przez niego życia „na gorąco” 
oraz doskonałe wyczucie satyry. Chciuk w kilku prostych zdaniach celnie ujmuje koloryt drohobyc-
kiego podwórka, istotę spraw drobnych, precyzyjnie charakteryzuje bohaterów, jak choćby w rozmo-
wie ojca pisarza z Łochińskim:

– A co? Jeszcze żyjesz Chciuku-paciuku? […]
– Owszem, Franiu, jak widzisz: jeszcze żyję, dzięki Bogu...
– Ty wstrętny pijaku – rozdarł się kominiarz.
– Ta co si sipiesz i szarpiesz jak wesz na postronku – uspokajał go Ojciec umyślnie głośno – Taż tu są 

dzieci. A ty co?  Może ty pijał lemuniady?
– Ty pijanico, prawie wszystko przepiłeś...
– No, jeszcze trochę przejadłem – wyjaśniał Ojciec – zresztą musiałem płacić za takich różnych bo-

haterów, co  do picia byli pierwsi, ale do płacenia ostatni8.
Pisarz chętnie przytacza żargon szkolny, nie jest mu obcy język ulicy, urzeka go słownictwo ludzi 

prostych, na przykład grabarza – „pogrzebacza” Gintera („– Jo, ja, panie Edziu, i panu współczujim, ali 
my to aligancko raz-dwa załatwimy”9), szewca Pszeniczki („No, jak si smarkateria uczy? Bo jak ni, to 
właśnie wyrzuciłym czeladnika i powiedziałym mu: chebaj siroto, niech cię moje pienkne oczy wien-
cy nie widzu”10) czy Jasia Kapusty, który ostrzył w Drohobyczu noże i nożyczki („Bękarty, si przejmjei 
psem, a tu człowiekowi ganz zaschło na pieprz w gardli. Ta wy by coś przynieśli i dla mnie”11). Nie-
skrywaną namiętnością Chciuka, której nie raz dawał wyraz w swojej twórczości, były mecze piłkar-
skie. Podczas nich specyficzny żargon wyróżniał wszystkich kibiców, dodawał głębi lokalnemu kolo-
rytowi. Temat ten jest również obecny w publicystyce: „A bodaj ci ślak wtrafił, zarazu, ta dzie jemu 
strzylarz [...] sirotu...”12 – cytował autor.

Zatem Drohobycz i bałak to relatywnie ważne i uzupełniające się nawzajem wartości – jedna nie 
może istnieć bez drugiej, a razem przybliżają przedwojenny folklor kresowego miasta, później zaś 
ocalają pamięć, przywracają tożsamość generacji (po)wojennych emigrantów. I nikogo nie dziwi, że 
Andrzej Chciuk  właśnie w imieniu rozproszonych po świecie Kresowian z taką czułością pisze:

Lwowski bałaku! Śliszna mowo!
z polskich akcentów najpiękniejszy!
Tu każde poszczególne słowo
ma swą melodię, dowcipniejsze
znaczenie, zasięg i koloryt,
a przepojone jest humorem
niezwykłym, wprost  zaskakującym...”13 

7 Tamże, s. 14.
8 A. Chciuk, Ziemia księżycowa, dz. cyt., s. 91.
9 A. Chciuk, Atlantyda, dz. cyt. s. 28.
10 Tamże, s. 99–100.
11 Tamże, s. 77.
12 A. Chciuk, Chodzenie na mecze, "Tygodnik Polski" 1968, nr 25, s. 12.
13 A. Chciuk, Pamiętnik poetycki, Melbourne 1961, s. 11.
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P. S. Lipcowy pobyt w Drohobyczu był również dla mnie okazją do odbycia sesji fotograficznej, której 
bohater - miasto nad Tyśmienicą pojawił się w co najmniej kilkudziesięciu odsłonach. Zgromadzony 
materiał wykorzystam podczas konferencji Podróż z książką w ręku organizowanej w przez Uniwer-
sytet Gdański w dniach 19–20 października 2017 r. Wtedy to śladami Andrzeja Chciuka postaram się 
odkryć Drohobycz na nowo.

Od Redakcji: Autor ur. w 1962 r. w Gryfinie jest magistrem filologii polskiej na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Członek Korespondent SPZD nr 453. Jak łatwo można stwierdzić,  bibliografia lwowskiego 
bałaku obejmuje kilkaset pozycji, a wśród nich dwa wydania (1983 i 1985) fundamentalnego Słow-
nika Zofii Kurzowej. Trudno zrozumieć dlaczego Autor w prezentowanej tu pracy, przyjął na wstępie 
bezkrytycznie opinię Janusza Wasylkowskiego,  ani też czym ten ostatni się kierował,  formułując taką 
ocenę. Tym tematem zajmowało się wiele różnych ośrodków uniwersyteckich, a chyba najpoważniej 
w Warszawie i Krakowie. Gwara lwowska miała tyle odmian ile na Kresach Południowo-Wschodnich 
było wykształconych ośrodków kulturalnych. Tak się złożyło, że drohobyczanin Andrzej Chciuk, stał 
się jednym z ważniejszych autorów reprezentujących lwowski bałak, analizowanych często z różnych 
punktów widzenia. Bardzo naukowym, wczesnym tego przykładem może być praca „Elementy kre-
sowe w języku Ziemi Księżycowej i Atlantydy Andrzeja Chciuka”, Krzysztof KLESZCZ, Zeszyty Naukowe 
WSP w Opolu, Językoznawstwo XV, 1994, ss. 11–17. Przy tej okazji zapominano, że drohobyczanie 
nie gęsi, też swój bałak mają. Jedyną jak dotąd skromną próbą zarejestrowania lokalnego słownictwa 
bałakowego (około 40 haseł) był szkic „Bałak nie bałaka” (Biul. SPZD nr 7 (2010) ss. 79–82). Budzą-
ce największe zainteresowanie i najpopularniejsze, oryginalne hasło „łebak”, było przedmiotem roz-
prawki „Łebak  z  Wilna czy z Ukrainy?” (Biul. SPZD nr 14 (2014) ss. 54–59). Jak się też okazało, naj-
więcej przykładów oryginalnego miejscowego słownictwa, można znaleźć nie w książkach Andrzeja 
Chciuka, ale w „Białych kurierach” jego starszego brata Tadeusza – Marka Celta. Wacław Kesselring 
ciekawie improwizował na temat lwowskiego bałaku na Ziemi Drohobyckiej (Biul. SPZD nr 5 (2009) 
ss. 71–72, nr 6 (2010) ss. 69–70, nr 7 (2010) ss.75–77. Intrygujący jest też temat rozprawy doktorskiej 
Marty Abuzarowej „ Polskie nazwiska mieszkańców Drohobycza końca XVIII i początku XIX wieku na 
tle wschodniosłowiańskim” (Uniw. Poznański 2014). Temat borysławskiego i drohobyckiego bałaku 
czeka więc na poważniejsze zainteresowanie.                                                                                                       

Mścisław Mściwujewski (1883–1954) L24

„Krwawe wybory” w Drohobyczu
Od Redakcji: W czerwcu 1911 r. w Drohobyczu odbyły się wybory, które w historii zapisały się jako 

„krwawe”. W związku z fałszowaniem wyników wyborczych doszło do rozruchów i walk na ulicach 
miasta. Dla zaprowadzenia porządku wojsko otworzyło ogień do protestujących. Według oficjalnych 
danych zginęło 26 osób, a 47 odniosło rany. Bruno Schulz obserwował te wydarzenia z okna swojego 
domu (róg Rynku i ul. Mickiewicza), wywołały one wstrząs w młodym artyście i znalazły odbicie w jego 
późniejszej twórczości.

Szczegółowy opis wydarzeń zawarł M. Mściwujewski w książce: „Z dziejów Drohobycza. Część II”, Dro-
hobycz 1939, rozdział XXIV „Tuż przed wojną światową”, ss. 184–192. 

Z początkiem XX wieku Drohobycz należał do najruchliwszych miast byłej Galicji. Z powodu od-
krycia złóż ropy naftowej w Borysławiu i w jego okolicy Drohobycz jako stolica Zagłębia Bory-

sławskiego zaroił się od kapitalistów, inżynierów, adwokatów, lekarzy i wielkiej liczby urzędników 
prywatnych oraz ludzi żądnych łatwego zarobku. Miasto, które jeszcze w 1900 roku liczyło 17000 
mieszkańców, w dziesięć lat później miało już prawie 36000 dusz.

Już w drugiej połowie XIX w. wiele rodzin dorobiło się na ropie grubych milionów, a wśród nich 
przodowała rodzina Gartenbergów, która doszedłszy do milionowego majątku, osiedliła się na stałe 
w Wiedniu. Z początkiem XX w. miejsce Gartenbergów, ich przodownictwo, wpływy i przewagę za-
garnęła inna rodzina z nimi spokrewniona, a mianowicie Feuersteinów. Jak niegdyś w XVIII w. Zelman 
Wolfowicz i jego rodzina, tak obecnie Feuersteinowie zawojowali Drohobycz do tego stopnia, że oni 
to właściwie mianowali burmistrzów, radnych miejskich, prezesów i członków kahału, oni rozdawali 

dostawy gminne, a co więcej, że nawet rząd 
austriacki i władze autonomiczne uznały 
Drohobycz za jakąś domenę  Feuersteinów.

Ze sprawozdania  wygłoszonego w parla-
mencie wiedeńskim (26 VII 1911 r.) przez 
wybitnego posła, Ernesta Breitera, dowia-
dujemy się, że gdy starosta, urzędnik sądo-
wy czy podatkowy nie podobał się Feuer-
steinowi, to go natychmiast z Drohobycza 
przenoszono, a co więcej, iż starostowie 
drohobyccy, sędziowie i w ogóle urzędni-
cy państwowi byli zależni materialnie od 
rodziny Feuersteinów i po prostu [byli] ich 
sługami. Za to prawo „wolnej ręki” – jak na-
zywa to Breiter, odwdzięczali się oni w ten 
sposób, że poleconych przez rząd kandyda-
tów czy to do Rady państwa, czy do Sejmu 
krajowego, Rady gminnej lub Wydziału po-
wiatowego popierali całą siłą swych wpły-
wów i wybory przeprowadzali w myśl żą-
dań państwowych.

Miała więc rodzina Feuersteinów w swym 
mieście wszystkich na rozkazy, a wsku-
tek tego nikt się nie umiał jej sprzeciwić, 
bo każdy opór ich rozkazom był z miejsca 
i bezwzględnie surowo karany. Apelować można było jedynie do Pana Boga. Namiestnik Andrzej hr. 
Potocki1, który jako posiadacz terenu naftowego poznał moc i potęgę rodziny Feuersteinów, usiło-
wał ukrócić jej samowolę, a nawet z tych powodów powstała dość silna opozycja na czele z familią 
Spitzmanów, występująca  ostro przeciwko nim, ale po skrytobójczym zamordowaniu Potockiego we 
Lwowie [1908 r.] powróciły do Drohobycza dawne stosunki, Feuersteinowie znów odżyli i dopiero 
teraz starali się wykazać, jak silną posiadali władzę.

Jakub Feuerstein, głowa dynastii, zięć jednego z najbogatszych parweniuszy naftowych, żądny sła-
wy, nie przebierający w środkach do urzeczywistnienia swoich planów, zajmował się głównie poli-
tyką. W życiu prywatnym nie był złym człowiekiem, owszem, posiadając olbrzymi majątek, wspierał 
biednych, nieszczęśliwych, pospólstwu starał się dobrze robić, ale nie miał szczęśliwej ręki. Sypiąc 
pieniądze na lewo i na prawo, sądził, że dobrze czyni. Ten sam tłum, którego był dobrodziejem, w cza-
sie wojny światowej odpłacił się mu wielką niewdzięcznością, rabując i niszcząc majątek, który pozo-
stawił w Drohobyczu. Feuerstein, będąc prezesem kahału2, wiceburmistrzem miasta i jego radnym, 
trząsł Drohobyczem i terroryzował na swój sposób. Władze rządowe pokładały w nim wielkie zaufa-
nie. W roku 1911, przed okresem wyborów do parlamentu, otrzymał nawet generalne pełnomocnic-
two od namiestnika  Bobrzyńskiego, by popierał kandydaturę Doktora Loewensteina.

Polacy w tym czasie wysunęli jako kandydata na posła Mateusza Michała Balickiego, Rusini sę-
dziego Włodzimierza Kobryna, Żydzi zaś Dr. Gerschona Zippera. Ale z tych kandydatów drwił sobie 
Feuerstein, bo uważał, że rozkaz z Wiednia nie tylko powinien,  ale musi być wykonany, on więc zro-
bi, co będzie mógł, a rząd go poprze. Tak też się stało. Do listy wyborczej wciągnięto na podstawie 
reklamacji około 1400 osób nieistniejących i komisja wyborcza je zatwierdziła mimo protestu wielu 
poważnych mężów, mimo że zwrócono się w tej sprawie do namiestnika Bobrzyńskiego, jak i do pre-
zydenta ministrów, barona Bienertha, sądzono bowiem, że tam znajdzie się sprawiedliwość.    

Tymczasem stronnictwo feuersteinowskie nawet nie starało się o upozorowanie swego postępo-
wania nieuczciwego. Tak na przykład powołano do urny wyborczej lokatorów z domów przy ulicy 

1 Hrabia Andrzej Potocki (1861–1908) konserwatywny polityk galicyjski, od 1902 r. namiestnik Galicji, poseł do Sejmu 
Galicyjskiego i Parlamentu Wiedeńskiego. Dążył do ugodowego załatwienia sporów narodowościowych, ale występował 
przeciwko szowinizmowi części Ukraińców. Zamordowany 12.04.1908 r. we Lwowie przez ukraińskiego studenta Miro-
sława Siczyńskiego. (Red.)
2 Forma organizacji społeczności żydowskiej. (Red.)
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Tablica pamiątkowa umieszczona 
na ul. Mazepy 9 na miejscu dawnej 

sali gimnastycznej o treści „Na tym miejscu 
w czerwcu 1911 roku, władze austriackie krwawo 

rozprawiły się z wyborcami. 
(ze zbiorów Ryszarda Dąbrowskiego 

wyk. listopad 2017 r.) (Red.)
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Szpitalnej pod liczbą 68, 84, 115, choć ulica ta miała tylko 32 numery, a przy ulicy Borysławskiej 51, 
z walącego się domu, posiadającego tylko dwie ubikacje mieszkalne, powołano aż 68 wyborców na 
poczekaniu wymyślonych. Przy takich oszukaństwach, rzecz jasna, że tak Jakub Feuerstein, jak i rząd 
mogli być pewni wygranej, a sam kandydat na posła najspokojniej siedział w domu i wcale o wynik 
wyborów się nie troszczył. 

Wybory rozpoczęły się w poniedziałek, dnia 19 czerwca [1911 r.] już o godz. 5 rano przy ulicy 
Stryjskiej 37 w szopie miejskiej, zwanej szumnie Salą gimnastyczną3. Naprzeciw lokalu wyborcze-
go, wbrew przepisom wyborczym, bo w oddaleniu 45 m urządzono lokal agitacyjny Dr. Loewenste-
ina. Ludność ogólnie podrażniona nie mogła powstrzymać swego oburzenia na wszelkiego gatun-
ku sztuczki i szacherstwa strony posiadającej siłę, przemoc i popieranej przez rząd zaborcy. Już od 
samego rana dawało się zauważyć ogólne zdenerwowanie wśród ludności gromadzącej się po pla-
cach i ulicach, a około godz. 11 rozpoczęły się awantury pod lokalem agitacyjnym Dr. Loewensteina. 
Wkrótce potem wybito tam wszystkie szyby, podarto leżące na stołach zapasowe legitymacje wybor-
cze, połamano wszystkie krzesła i stoły. Wśród takich okoliczności musiało wystąpić wojsko, które 
też zaraz rozpoczęło oczyszczać ulice i rozpędzać najburzliwszych awanturników. Po trzech atakach 
huzarów część rozgoryczonej publiczności cofnęła się na Rynek i sąsiednie place, a tymczasem szu-
mowiny miejskie popędziły pod dom Feuersteina na ulicę Mickiewicza, w którym wybiły wszystkie 
szyby w oknach, a potem to samo uczyniły w lokalu kancelarii kahału.

Przerwa obiadowa, zarządzona w czasie wyborów, tylko pozornie uspokoiła rozgorączkowane 
mieszczaństwo. Była to jedynie cisza przed burzą. W okolicy lokalu wyborczego pozostało nieco cie-
kawej publiczności, a reszta grupowała się po domach lub skupiła się po bocznych ulicach. Wojsko 
nie zeszło z wyznaczonego mu miejsca, piechota rozłożyła się w ogrodzie przy sali gimnastycznej, 
a konnica na bocznej ulicy. Porządku pilnował komisarz Łyszkowski, któremu towarzyszył burmistrz 
[Rajmund] Jarosz. Około godziny 2 po południu kilku wyrostków wpadło do lokalu agitacyjnego 
Dr. Loewensteina i wśród śmiechu i krzyku poczęło rzucać połamanymi krzesłami i urządzać dzikie 
awantury. Gdy to zauważał komisarz Łyszkowski, wpadł wraz z żandarmami do zdemolowanej sali 
i dobytą szpadą począł chłostać pierwszego z kraju wyrostka, aż się krew polała, po czym wybiegł 
na ulicę, gdzie już wojsko zaalarmowane stanęło przygotowane na rozkaz strzelania do cisnącego się 
tłumu. Powstało dość wielkie zamieszanie tym bardziej, że posypały się skądś cegły i kamienie.

Wkrótce  wśród zamieszania i gwaru usłyszano głos trąbki wojskowej, a w chwilę później komendę: 
„Fertig! An!”. Nikt tłumu nie uspokajał, nikt ostrzeżenia nie wydał, do rozejścia się nie nakłaniał, gdy 
wtem nagle, na rozkaz komisarza Łyszkowskiego i komendę „Feuer!” rozpoczęło wojsko strzelaninę 
trwającą kilkanaście sekund. Około stu karabinów wymierzonych w tłum uczyniło straszne spusto-
szenie wśród ludzi zgromadzonych na ulicy i cofających się do Rynku. Na miejscu padło 26 ludzi 
ugodzonych śmiertelnie, a przeszło 100 osób zostało ciężko lub lżej rannych. W ogóle liczby rannych 
trudno było sprawdzić, gdyż w szpitalu opatrzono tylko 46 osób, lżej zaś ranni udali się bezpośrednio 
do domu i wcale nie mieli zamiaru przyznać się do ran, gdyż prokurator przeprowadzał natychmiast 
śledztwo i oskarżał każdego o zbrodnię gwałtu publicznego. Lepiej więc było siedzieć cicho w domu 
i nie podawać nikomu, że w krytycznej chwili było się na mieście4.

Po tak strasznym mordzie zapanował na ulicach ogromny tumult. Początkowo ten i ów nie chciał 
wierzyć, że doszło do tak okropnej katastrofy, ale gdy zobaczono pomordowanych, konających i wiją-
cych się z bólu, gdy usłyszano ryk, płacz i jęki, powstał szalony popłoch wśród Panu Bogu ducha win-
nych mieszczan, szał rozpaczy ogarnął wszystkich. Niektórzy obywatele z zimniejszą krwią rzucili się 
na ratunek wzywającym pomocy, inni załamując ręce i wyrywając sobie włosy z głowy, zaczęli szukać 
swych krewnych, krzyk i zawodzenie rozlegały się po całym mieście i nie było człowieka, któremu by 
łzy nie stanęły w oczach, którego by za gardło coś nie ścisnęło. Jedni wzywali na pomoc Pana Boga, 
inni klęli na czym świat stoi.

Dla przywrócenia normalnego porządku na ulicy żandarmi z najeżonymi bagnetami rozpędzali 
tłum, groźnie usuwali wszystkich z placu boju, a nawet ostro wystąpili przeciw lekarzom, którzy po-

3 Na tym miejscu, po lewej stronie ulicy (Stryjskiej, później Piłsudskiego, obecnie Mazepy nr 9) idąc od Rynku kupiec Ra-
paport w 1928 r. zbudował dużą Halę Targową. Obecne władze ukraińskie ustawiły tam tablicę  upamiętniającą „krwawe 
wybory”. (Red.)
4 Wśród zranionych bagnetem w bok  był drohobyczanin, maturzysta Michał Karaszewicz–Tokarzewski, późniejszy ge-
nerał, dowódca ZWZ . Nie występuje on w żadnych oficjalnych wykazach. Obszerniejsze relacje o jego przypadku zamie-
ściły: wiedeński „Neue Freie Presse” oraz gazety lwowskie i krakowskie („Nowa Reforma” i „Naprzód”). (Red.)
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spieszyli z pomocą rannym. Dopiero w dobrą godzinę dozwolono przystąpić do leżących na ulicy i za-
jąć się ich ratunkiem. Trupy wywożono wprost na cmentarz, a ciężko rannych do szpitala powszech-
nego, gdzie urzędownie stwierdzono, że większa ich część otrzymała strzały w plecy lub łopatki. 
Tymczasem przed lokalem wyborczym komisarz Łyszkowski najspokojniej oznajmiał, że akt wybor-
czy odbywa się dalej bez przeszkody, a kto chce głosować, może wejść do ogrodu i w sali przystąpić 
do urny.

W domu Feuersteina zapanował ruch niebywały. Jeszcze przed południem, gdy doniesiono, że ga-
wiedź miejska wybija mu szyby w domu, wyraził swe zdziwienie, że nikt temu nie przeszkodził. Prze-
cież jest wojsko, a dlaczego nie strzela? Obecnie, po rzezi, gdy krewni, przyjaciele i znajomi wyrazili 
mu  swoje obawy, on z flegmą i zimną krwią, jak gdyby to chodziło  o najzwyklejsze awanturki uliczne, 
odpowiedział, że teraz przynajmniej przez lat 25 będzie miał spokój i nikt mu okoniem nie stanie. Nie 
spodziewał się pan wiceburmistrz miasta, że już w kilka lat później ci sami obywatele też ze spokojem 
i flegmą zdejmą tablicę z napisem: „Ulica Jakuba Feuersteina” i zawieszą inną, z nazwiskiem Henryka 
Sienkiewicza, który uczył, „że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis przy Bo-
skich auxiliach podnieść nie można”.

Według słów posła Breitera „przyczyną masakry było najzwyklejsze pragnienie zemsty, była chęć 
ze strony kliki feuersteinowskiej i na usługach jej stojących cesarsko-królewskich władz pokazania 
tłumowi, co te dwie potęgi w Drohobyczu znaczą i czego potrafią dokonać”.  To jest jedyna logiczna 
podstawa. A zamiar ten przekazania swej mocy i wywarcia zemsty nie wystąpił znienacka i nie był 
dziełem przypadku, ale przygotowywany był z całą rozwagą. Z tej niewinnie przelanej krwi powstaną 
mściciele, nie podzieleni według pochodzenia i wyznania, ale zjednoczeni jednym celem: wyzwolenia 
się z morderczego systemu i wywalczenie prawdziwej wolności i równouprawnienia!

Sprawdziły się słowa polityka, powstali mściciele, wprawdzie do zjednoczenia się narodowości 
i wyznań nie doszło, ale nastąpiło już wyzwolenie się Narodu polskiego, zapanowała wolność i rów-
nouprawnienie na ziemiach polskich. W trzy lata bowiem po tych wypadkach huk armat na południu 
oznajmił światu, że rozpoczęła się wielka wojna światowa, wojna o wolność ludów i ich niepodle-
głość, wojna, o którą modlił się przed laty Adam Mickiewicz: „O wojnę powszechną za wolność Ludów 
prosimy Cię, Panie! O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej prosimy Cię, Panie!”. Również 
nad Drohobyczem zawisły czerwone łuny, które oznajmiły światu, że i on bierze czynny udział w wy-
kuwaniu się nowej epoki dziejów. Drohobycz jeszcze raz zbroczył się krwią niewinnych, przeszedł 
wszelkie katusze wojny, ale w czasie tych zmagań się był pełen nadziei lepszych, szczęśliwszych cza-
sów.

Wielu ochotników wyruszyło z Drohobycza w bój z Komendantem Józefem Piłsudskim na czele, by 
wreszcie po czterech latach ciężkich walk z wrogami powrócić już z wojskiem własnym, bo polskim, 
do rodzinnego miasta, zaśpiewać uroczyście i z głębi serca Te Deum laudamus i oznajmić wszystkim 
i każdemu z osobna, że wolnymi już jesteśmy i rządzić się będziemy nie obcym, ale swym prawem, 
słuchać rozkazów swoich władz, a nie obcokrajowców i żyć Bogu Najwyższemu na chwałę, a sobie 
i Ojczyźnie na pożytek.

Literatura:
1. W obronie prawdy (Tragedia drohobycka w świetle faktów), Feliks BOLESŁAWSKI, Lwów 1911,
   40 s.
2. Prawda o wyborach drohobyckich odbytych dnia 19. czerwca 1911 r., Kadimyh Lwów 1911, 40 s.
  [Z imiennym wykazem zabitych i rannych].
3. Krwawe wybory. Telegram. Kurier Lwowski Nr 140, s.4. 
4. Mord drohobycki przed Sądem Parlamentu. Mowa posła [Ernesta] Breitera, 1911, druk bmw.  

Od Redakcji: O szerokim echu, jakim drohobyckie wydarzenia odbiły się na całym terenie CK Cesar-
stwa, a szczególnie na Ziemi Lwowskiej (demonstracje i ranni w Samborze), świadczy też powstanie 
popularnej wówczas piosenki żydowskiej zaczynającej się od słów: „O Hawełe, którą zabił Loewen-
stein ze swoją komandą. Biedna szła jak co dzień o niczym nie wiedząc…”. Tyle zanotował Julian Stryj-
kowski w książce „Głosy w ciemności” (Warszawa 1986, Czytelnik, 380 s.). Piosenka przypominająca 
tę o Zelmanie (I połowa XVIII w.), zainteresowała w swoim czasie Komisję Historyczną SPZD, ale Au-
tor pochodzący ze Stryja, nie mógł już nic na ten temat znaleźć lub sobie przypomnieć. Były też polska 
i ukraińska wersja tej piosenki.
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Franciszek Iwanicki (1919–1999) L27

Niemcy nad Polminem 19391

Wybuch wojny w 1939 r. zastał mnie w Rzeszowie, gdzie odbywałem praktykę wakacyjną 
w fabryce armat przeciwlotniczych oraz przeciwpancernych w zakładach Cegielskiego. 

A więc w zakładzie zbrojeniowym  w pełnym tego słowa znaczeniu wojskowym. Idąc do pracy, 
przysłuchiwałem się, a była już pierwsza mobilizacja, rozmowom starszych pracowników, co do 
losów wojny, dalszej ich pracy w zakładzie i ewentualnej obronie przeciwlotniczej na wypadek 
nalotów samolotów niemieckich. Opinie były różne. Najczęściej przeważały optymistyczne, że „ani 
guzika nie oddamy”. Faktem było, że plac przyfabryczny był „zawalony” wyprodukowanymi dzia-
łami, wystarczyłoby podesłać obsługę i amunicję, a samoloty nieprzyjaciela nie miały prawa w ni-
czym zagrozić.

Tymczasem mądre przysłowie, które mówi, że „szewc chodzi bez butów”, tu znalazło pełne uza-
sadnienie. Już w pierwszym dniu wojny nad halami pojawiły się dwa samoloty zwiadowcze z czar-
nymi krzyżami i zaczęły penetrować przestrzeń powietrzną i również obserwację ziemi. Nasza 
służba ogłosiła „Alarm”, gdy mieliśmy już samoloty nad głowami. Niemcy, oprócz napędzenia stra-
chu, żadnych szkód nie poczynili. Gdzieś po godzinie syreny ogłosiły powtórnie „Alarm”. Pracow-
nicy, wyciągając wnioski z pierwszego nalotu, udawali się do schronów dość opieszale. Dopiero 
gdy zobaczyli nadlatujące klucze bombowców, zaczęli uciekać jakby uskrzydleni. Gdzieniegdzie 
odezwały się nikłe salwy naszych armat przeciwlotniczych, nie czyniąc żadnych przeszkód w wy-
konaniu zaplanowanego zadania. I zaczęło się piekło na ziemi. Wybuchy bomb, łomot walących się 
konstrukcji budynków, syki płomieni i inne niezidentyfikowane odgłosy upewniły nas, że na po-
wierzchni ziemi przechodzi kataklizm. Nalot trwał 20–30 minut. Po odwołaniu alarmu oczom na-
szym przedstawił się widok jak po ciężkim trzęsieniu ziemi. Fabryka przestała istnieć. Pracownicy 
porozchodzili się do domów w obawie przed powtórnym nalotem. Dyrekcja poleciła pracownikom 
przyjść w następnym dniu. Pozostały tylko ekipy ratownicze i straż pożarna.

Po przyjściu na stancję spakowałem swoje manatki z pragnieniem jak najszybszego powrotu do 
domu. Dworzec kolejowy, sądząc po zniszczeniach, też musiał być bombardowany, szukałem więc 
jakiegoś pociągu, który by jechał w kierunku Drohobycza. Na kolei bałagan, nikt nic nie wiedział 
i trzeba było „polować” na każdy odchodzący transport na Wschód. Aż udało mi się wraz z wieloma 
innymi podróżnymi dostać się do pociągu towarowego odjeżdżającego do Przemyśla. Dobre i to, 
zawszeć bliżej domu. Kiedy jechałem tych kilkadziesiąt kilometrów prawie przez całą noc, nasuwa-
ły mi się pewne refleksje. Jak można było dopuścić do tego, że mając tyle dział przeciwlotniczych, 
pozwolono im milczeć, pozwalając na bezkarne harce niemieckim samolotom po niebie? Samo-
lotom, które narobiły tyle szkód, często nie do naprawienia. Odpowiedź zostawiam domyślności 
czytelnika.

Dworzec przemyski zastaliśmy w jeszcze gorszym stanie niż rzeszowski. Organizacja obsługi po-
ciągów podobna. Zaczęło się więc polowanie na transport odchodzący do Sambora. Tu szło trochę 
sprawniej. Jeden z kolejarzy mi tłumaczył, że trasa Rzeszów – Przemyśl – Lwów to kolejowa droga 
strategiczna i przeznaczona do przewozu transportów wojskowych. Stąd taki tłok, brak parowo-
zów i wagonów dla cywili. Nie chciałem mu nic mówić, że wcale nie widziałem takiej znowu spraw-
nej obsługi transportów wojskowych, o czym świadczyli kręcący się zdezorientowani żołnierze, 
podobnie jak i cywile. Jeszcze by się obraził. Z dojazdem z Sambora do Drohobycza nie miałem już 
kłopotów, jechałem nawet wagonem osobowym i do domu dowlokłem się w późnych godzinach 
popołudniowych, w dniu 2 września 1939 r. Tu jakby jeszcze nic się nie działo. Owszem, słyszało 
się z komunikatów radiowych i rozmów prowadzonych w domu, że toczą się walki, ale Drohobycz 
żył sobie spokojnie, wierząc, że nasi dalej Niemców nie dopuszczą.

Rodzice poinformowali mnie, że dostałem wezwanie do sztabu Przysposobienia Wojskowego 
przy średniej Szkole Technicznej (przy ul. Raniowieckiej), gdzie chodziłem do Liceum Techniczne-
go, dla pełnienia służby pomocniczej, której zadaniem była obrona mostu strategicznego na rz. Ty-
śmienicy na trasie Drohobycz – Stryj – Lwów. Po zgłoszeniu się wpisano mnie do grafiku dyżurów, 

1 W oryginale (w zbiorze autorskim nr 23), tytuł brzmiał: „Nalot samolotów faszystowskich na Polmin”, powtórzony 
w książce „Tobie Drohobyczu…” Warszawa 1999, ss. 100–106. Poprawność polityczna (dekretowana  przyjaźń z NRD, 
kazała Autorowi dać taki tytuł). (Red.)
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wydano karabin, naboje, bagnet i hełm. Karabin był włoski,  z pierwszej wojny światowej, naboje 
francuskie, a że do siebie nie pasowały, to chyba wydano nam po to, abyśmy się nie powystrzelali. 
Hełm, wyciągnięty pewnie z muzeum, bo nie mogliśmy się zorientować, z jakiej on był armii. Z po-
wierzonego zadania i munduru byłem bardzo dumny i nawet chodziłem w nim na co dzień, demon-
strując, że ja również jestem „obrońcą Ojczyzny”.

Była niedziela 10 września 1939 r. Pogoda piękna, niebo bezchmurne i nikt nie przypuszczał, że 
nad miastem w tym dniu zawiśnie widmo zgrozy. Po dyżurze w Przysposobieniu Wojskowym zo-
stałem zwolniony na obiad (mieszkałem niedaleko szkoły). Po obiedzie mama zwraca się do mnie 
z prośbą, abym poszedł do fabryki i zaniósł ojcu posiłek, bo ma dziś dwunastogodzinny dyżur i na 
pewno jest głodny. Ledwo przekroczyłem portiernię, zauważyłem jakiś paniczny ruch pracowni-
ków, żołnierzy ochrony i naszych strażaków. Po chwili dał się słyszeć sygnał alarmu lotniczego. Nie 
zwracałem zbytnio na to uwagi, będąc w przekonaniu, że to kolejny „alarm próbny”, którymi ostat-
nio dość często nas niepokojono. A  w niedzielę? Chyba dlatego, aby nie robić większego zamiesza-
nia wśród pracowników. Dochodząc do wydziału ojca, widziałem go stojącego na otwartej drodze 
i wpatrującego się w niebo. Gdy mnie zobaczył, krzyknął z przerażeniem: „Po coś tu przyszedł”. 
Więcej słów nie zdążył wypowiedzieć, gdyż na niebie pojawiły się samoloty. 

– Do schronu – krzyknął i rzucił się do ucieczki, a ja za nim. I zaczęło się coś, co przeszło moje wy-
obrażenia. Detonacje, trzaski, łomoty, syki – mieszały się z jękiem rannych, którzy uciekając, liczyli 
się z tym, że jedynym ich zbawieniem będzie jak najszybsze odejście z tego piekielnego miejsca. 
Do schronu przedostawała się jakaś oleista ciecz o zapachu nafty. – Uciekajmy stąd, bo się wszyscy 
spalimy. Wyszliśmy ze schronu, a z samolotów pozostały tylko oddalające się punkciki. Fabryka 
przedstawiała okropny widok. W ciągu tych 5-10 minut budynki zostały zamienione w gruzowiska, 
płomienie ogarniały łatwopalne ciecze i materiały, a wybuchy palących się zbiorników z paliwem 
dopełniały resztę zniszczeń. Zbierano zabitych i rannych, którzy pozostali do końca na posterunku 
pracy. Zabici zginęli jak bohaterowie. Okaleczeni przez wiele dni będą leczyli swoje rany, a niektó-
rzy pozostaną kalekami do końca życia. Okrutna wojna zbierała swój krwawy plon.

Dyrektor fabryki, inż. Z. Biluchowski, zarządził zbiórkę pozostałych pracowników i „martwym” 
głosem oznajmił, że rafinerii nie będzie się odbudowywać, gdyż bombardowania mogą się jesz-
cze powtórzyć. Fabryka pozostanie pod kontrolą wojska i przestrzegał przed samowolnym wkra-
czaniem na teren fabryki, gdyż grozi to niebezpieczeństwem ze strony palących się samych urzą-
dzeń, jak również ze strony ochraniającego wojska, które ma rozkaz strzelania bez ostrzeżenia 
do szperających osób. Dalej Dyrektor polecił wszystkim pracownikom przyjść jutro do kasy, gdzie 
otrzymają trzymiesięczną odprawę. Jakby na potwierdzenie słów Dyrektora znowu nadleciało kil-
ka samolotów rozpoznawczych, aby upewnić się, czy dzieło zniszczenia fabryki zostało dokonane 
zgodnie z zamierzeniem, a dla postrachu zrzucili kilka małych bomb  na i tak już „martwy” obiekt.

Szliśmy z ojcem do domu, a on płakał. Ponad trzydziestoletni trud jego pracy legł w gruzach. To 
było jego „dziecko”. Budował tę fabrykę od podstaw. Czyż można nie płakać nad dzieckiem, które 
jest w agonii? W domu zastaliśmy matkę odchodzącą od zmysłów. Była przekonana, że obaj tam 
zginęliśmy. Jak nas zobaczyła żywych i zdrowych, nie mogła się uspokoić z radości. Skarżyła się 
tylko na ból w okolicy serca. Po latach zmarła na zawał. Rodzice w obawie przed dalszymi nalotami 
(mieszkaliśmy 300–500 m w prostej linii od serca fabryki – destylacji ropy) wyprowadzili się do 
miasta, a ja pozostałem do pilnowania domu. Okna bez szyb (mieszkanie na parterze, przy drodze 
na Stryj), brak wody, gazu i światła, chociaż tego ostatniego najmniej brakowało, bo palące się obok 
zbiorniki z benzyną dawały tyle światła, że można było czytać gazetę. Polmin palił się przez 21 dni, 
aż do przyjścia Armii Czerwonej, która zajęła się wygaszaniem resztek ognia. Słup ognia i czarnego 
dymu był widoczny aż we Lwowie, odległym w prostej linii o ok. 80 km.

Ale na tym bombardowanie się nie skończyło, o czym przekonałem się później. Otóż Niemcy, 
jakby przy okazji, „zahaczyli” o Dworzec Kolejowy – Drohobycz, który przecież sąsiadował z Polmi-
nem przez płot, zrzucili z dziesiątkę bomb na tory i co na nich stało, a resztę zniszczenia dokonały 
transporty wojskowe z amunicją. Z palących się wagonów wybuchami bomb zostały wyrzucone 
najpierw całe skrzynie z amunicją, a z nich wylatywały już same naboje, które rozrywając się, siały 
dookoła zniszczenie. Była to jakby reakcja łańcuchowa działania niszczącego. Bo któż zdrowo my-
ślący ustawia transport z niebezpiecznym ładunkiem przed samymi budynkami stacyjnymi? A tyle 
było bocznic kolejowych łatwych do zamaskowania. „Walka” na stacji kolejowej trwała parę godzin. 
Nikt nie odważył się podejść, bo w każdej chwili można było zostać trafionym zabłąkanym poci-
skiem czy odłamkiem. Z transportów wojskowych nie pozostało śladu. Szyny kolejowe były powy-
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ginane w tak wymyślny sposób, że człowiek miałby trudności, aby stworzyć takie dzieło. Naboje 
karabinowe rozsiane były w promieniu ponad 500 m, tylko chłopcy mieli radochę. Leje po bom-
bach, popalone podkłady i zniszczone rozjazdy zapowiadały dłuższą przerwę w ruchu kolejowym.

Przed ową tragiczną niedzielą przyjaciel ojca, również budowniczy rafinerii jeszcze za czasów CK 
Austrii, rodowity Niemiec, p. Müller, uprzedzał ojca, aby postarał się opuścić fabrykę w południe, 
bo będzie ona bombardowana. Powiedział, że ma tę informację od syna, który jest w Berlinie. Ojciec 
jednak, jak widać, sprawę zbagatelizował. Pan Müller na dyżur w ogóle nie przyszedł. Środowisko 
drohobyckie było aż „naszpikowane” agentami V kolumny niemieckiej. W pobliżu  mieliśmy całe 
wsie niemieckie, choćby Neudorf od strony Polminu, a ilu ich było w samej fabryce? W ostatnim ty-
godniu sierpnia, już po ogłoszeniu częściowej mobilizacji przez rząd polski, odbywał się wzmożony 
eksport paliw płynnych do Niemiec! Warkocze srebrzystych wagonów z napisem SCHELL codzien-
nie odprawiano z naszych bocznic, aby tam w Niemczech napełniać żarłoczne gardziele wszelkich 
pojazdów i samolotów, które szykowali na Polskę. Nasuwa się pytanie: dlaczego Niemcy nie bom-
bardowali pozostałych rafinerii drohobyckich, jak np. „Galicji” czy „Nafty”? Co je osłaniało, to, że 
należały do spółek z kapitałem zagranicznym? W tym i austriacko-niemieckim?

I druga refleksja. Jak to się stało, że tak ważny obiekt strategiczny pozostał bez obrony prze-
ciwlotniczej? Widziałem kilku żołnierzy, którzy rozwinęli punkt obrony na wieży destylacyjnej, 
ale nie oddali ani jednego strzału z ciężkiego karabinu maszynowego, bo jak się usprawiedliwiali, 
„akurat” ckm im się zaciął. A samoloty leciały tak nisko. Przypomniała mi się podobna sytuacja, 
o której wspominałem na początku, w Rzeszowie. I znowu nasuwa się pytanie: komu zależało, aby 
nasze fabryki strategiczne były wystawiane na żer nieprzyjacielowi? To bezpardonowe zniszczenie 
Polminu przez Niemcy da się w pewnym stopniu wytłumaczyć politycznie. Podpisany przez Rib-
bentropa i Mołotowa „pakt o nieagresji” nie był brany przez Hitlera poważnie. Miał tylko odsunąć 
w czasie ich agresywne plany napaści na ZSRR. Data 17 września, przekroczenia granicy Polski 
przez Armię Czerwoną, zbliżała się nieodwracalnie, a na terenach Polski zostawało jeszcze tyle do-
bra, które niechybnie dostałoby się w ręce ZSRR. Niemcy wiedzieli, że nie zdążą opróżnić polskich 
zapasów.

Na pierwszy plan (proszę zwrócić uwagę: 10 września) poszedł Polmin, którego zbiorniki aż 
trzeszczały od nadmiaru paliwa. I drugi cel: pozbawić możliwości przetwórczych jedną z najwięk-
szych rafinerii w Polsce, czerpiącą ropę bezpośrednio rurociągiem z Borysławia. Zniszczenie tego 
zakładu powiodło się im całkowicie. Rosjanie zastali już tylko pogorzelisko. Niemcy wzięli się rów-
nież za opróżnianie magazynów zbożowych. Dzień i noc wozili zboże z okolic Stryja, Chodorowa 
i innych miejscowości, nawet wstrzymując  wojska sowieckie przed planowym ich wkroczeniem. 
Droga prowadząca ze Stryja (pod moimi oknami) do Drohobycza i dalej pokryta była warstwą ziar-
na, które wysypywało się ze skrzyń wielotonowych samochodów ciężarowych.

Od Redakcji: „Apokalipsa” z 10 września 1939 r.  na Polminie w skutkach nie była tak tragiczna, jak 
się wówczas wydawało. Grozę potęgowała ruina wiary w naszą samoobronę i zaufania do władz. 
Szkody okazały się nie tak wielkie, aby przeszkodzić w uruchomieniu zakładu w kilkanaście dni po 
wkroczeniu Armii Czerwonej. Paliły się głównie duże zbiorniki i cysterny kolejowe. Także liczba 
ofiar w ludziach nie była tak duża, jak mogło się wydawać, ale w przeciwieństwie do ofiar amery-
kańskiego nalotu z czerwca 1944 r. informacje są słabo udokumentowane. Komisja Historyczna 
SPZD dysponuje tylko roboczymi zestawieniami.

Nie ma również podobnej dokumentacji przebiegu nalotu. Liczne osobiste wspomnienia polmi-
nowców bardzo różnią się od siebie, nie tylko w szczegółach. Powracające, trochę natrętne pytanie 
wobec obydwu nalotów, to: „dlaczego Polmin, a nie „Nafta” lub „Galicja”, traktować należy raczej 
tylko jako retoryczne. Przecież Polmin był największy!

O ile jednak kulisy akcji amerykańskiej, łącznie z rolą przypadku, są prawie jednoznacznie roz-
poznane (Amerykańskie bombardowanie Polminu w 1944 r. Krzysztof Lorenz, Jerzy M. Pilecki, Biul. 
SPZD nr 15 (2014) ss.39–44.), o tyle akcja niemiecka budzi rzeczywiście wiele wątpliwości. Prze-
cież Niemcy mieli tylko parę kroków do Drohobycza, klęska Polski była już przesądzona i były 
zaawansowane starania niemieckie, aby od Stalina „wytargować” borysławskie zagłębie naftowe 
o tak dużym znaczeniu dla zmotoryzowanych wojsk niemieckich. Czyżby to miała być pierwsza bi-
twa wojny niemiecko-sowieckiej, która wkrótce się rozpętała? Podobnie jak Hiroszima i Nagasaki 
były pierwszymi ofiarami późniejszej „zimnej wojny” Zachodu ze Związkiem Radzieckim. A może 
miała to być tylko demonstracja siły dla osłabienia morale i pozbawienia złudzeń polskiego społe-
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czeństwa? Samoloty niemieckie przyleciały koło południa na znacznej wysokości gdzieś ze Słowa-
cji, w której Niemcy znaleźli się wskutek rozbioru Czechosłowacji przed rokiem z polskim udzia-
łem.

Jako względnie pewne ofiary śmiertelne występują: 
• Czarnożyńska, żona Aleksandra, inż. w rafinerii,
• Kowalczyk, ślusarz  rafinerii, mieszkający na Wójtowskiej Górze,
• Teleżyński Bolesław, technik rafinerii, mieszkaniec Kolonii Polminowskiej,
• Łaciak Maria, żona kolejarza, mieszkająca na ul. Rychcickiej,
• Wroczeńska Anna, 
• Machera lub Makara.

Często wymieniany jako ofiara 1939 r. Józef Mieczysław Nowak urodz. w 1922 r. uczeń szkoły 
technicznej, syn Józefa, księgowego Polminu, zam. na Kolonii,  zginął w rzeczywistości  w czerwcu 
1944 r. W indeksie do zaginionej księgi zmarłych parafii drohobyckiej występuje kilka osób z datą 
śmierci 10 lub 11. 09.1939. Być może są to też ofiary niemieckiego bombardowania (bo skąd nagle 
tak duża liczba zmarłych?):

• Bundzylak Teodor,

Stanisław Antoni Mueller (1877–1944) L30

Samobójca z Zadwórza
Od Redakcji: Dwutomowy debiut Stanisława Henryka Muellera, adwokata,  mieszkańca Drohoby-

cza przez 10 lat od 1899 r., stanowi pierwszą i jedyną jego książkę opublikowaną w 1908 r. Minio-
ne dziesięciolecia nie sprzyjały jej przypominaniu – dopiero teraz ukazuje się cała jej oryginalność 
i niezwykłość. Książka wydana została w niewielkim nakładzie i jest trudno osiągalna zarówno w bi-
bliotekach, jak i antykwariatach. Wnikliwy obraz Drohobycza jako stolicy galicyjskiego przemysłu 
naftowego stanowi „znakomicie uchwycony duch prowincji” i co warte podkreślenia – „epopeję górni-
czą” utrwalającą charakterystyczne realia. Publikujemy fragment dziewiątego rozdziału „Imperatyw 
kategoryczny”1 tomu I powieści  „Henryk Flis” (Kraków 1976, Wyd. Liter.,  z obszernymi przypisami 
i posłowiem Mirosławy Puchalskiej), zachowując interpunkcję emocjonalną Autora charakterystycz-
ną dla pisarstwa okresu Młodej Polski. 

Chłopskim wozem jechał Flis o świcie do Zadwórza, otulony w wspaniałe szopy mecenasa Ba-
torowicza. Obok niego drzemał słodko woźny sądowy, chybotając się miarowo na wszystkie 

strony. Chwilami, zakołysany zbyt mocno skaczącym po grudzie wozem, tracił równowagę i chwy-
tał towarzysza kurczowo za ramię lub udo: wówczas trzeźwiał, przecierał oczy, bąkał pod nosem 
ruskie zaklęcie, poprawiał czapkę i znów wpadał w drzemkę.

Flis był zadowolonym z duchowej nieobecności sąsiada. Zadanie, które miał spełnić, nie było zgo-
ła ponętne, wolałby uchylić  się odeń, w ogóle nie mieszać się czynnie w tę niemiłą sprawę. Lecz 
cóż? Był tylko podwładnym, brał za to pieniądze; słuchać i spełniać zlecenia, obowiązek to nieła-
twy, ale zawsze obowiązek. Zresztą, jako spólnik, miał i pewne moralne zobowiązania wobec reszty 
uczestników, nie mówiąc już o względach wdzięczności. Batorowicz ufał jego taktowi i powadze, 
wyróżnił go przed takim szczwanym lisem, jakim był  w podobnych opresjach Hutowicz. Zresztą 
ostatecznie, czy Durybaba jest pierwszym, wobec którego w czasie swej praktyki adwokackiej bę-
dzie musiał użyć podobnie surowych środków? Trzeba się powoli ze wszystkim otrzaskać, jeśli się 
już obrało pewien zawód. Każdy zawód ma swe zawody… Woźny wyruguje chłopa z posiadania 

1 „Imperatyw kategoryczny” bezwarunkowy nakaz moralny (podstawowy termin etyki Kanta). (Red.)

• Chyliński Stanisław,
• Gorczyński Zygmunt,
• Haluk Urszula,
• Huczyński Józef,

• Hrab Eliasz,
• Mościcki Jakub, 
• Piotrowski Wojciech,
• Szeremeta Michał.
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w sposób delikatny – i sprawa załatwiona. Przed wyjazdem wyraził się Batorowicz: prawnik nie 
może bezwarunkowo dawać się unosić niezdrowym czułościom; kardynalną zasadą w załatwianiu 
interesów jest stanowcze i nieugięte obstawanie przy swym uprawnieniu ustawowym.

Flis starał się o tym nie myśleć. Był w tym dniu dobrze usposobiony, napełniało go rześkie poczu-
cie zdrowia i dobrobytu. Wczesne wstanie, przygotowania gorączkowe do podróży, urok przejażdż-
ki chłopskim wozem na wieś, nadzieja spędzenia kilku godzin na świeżym powietrzu, z dala od 
zaduszonych sal sądowych, cisza i pogoda mroźnego ranka jesiennego – wszystko to rozmarzało go 
i bawiło, nęciło niezwykłością spodziewanych wrażeń, niedostępnych dla mieszczucha. Chwilami 
niepokój go ogarniał, lecz mijał szybko, jak przychodził, odegnany lada jakim ciekawym spostrze-
żeniem  zewnętrznym. Było mu dobrze.

Ot, po prostu jedzie sobie na wieś. Szeroki gościniec wspina się stromo pod górę. Konie sapią, 
para z nich bucha, z trudem wdzierają się na szczyt pochyłości. A teraz jazda w dół, na złamanie 
karku. Tam, na środku gościńca leży wielki kamień, za chwilę koła weń uderzą, wóz podskoczy 
gwałtownie i pan woźny porwie się z rozkosznej drzemki: zaklnie z ruska, kto wie, może mu czapka 
urzędowa zleci z głowy. To by była dopiero uciecha. Kamień jest już tuż, pod kołami. Lecz nie: konie 
wyminęły go zgrabnie, jak baletnice – te poczciwe stworzenia. Przed wozem ciągnie się długa, rów-
na wstęga gościńca, prosta jak strzelił, tu i ówdzie nad wysoki rów przechyla się naga, głowiasta 
wierzba obsmuszona z pręcia na opał, niby zaciśnięta pięść; tam znów topola, ściosana piorunem, 
wraża się w niebo grotem ostrym, świecącym. Długie faliste pasma gór zamykają widnokrąg. Szczy-
ty w śniegach już leżą, więc świecą do słońca  jak roztopiona miedź. U stóp gór rozsiadł się gaj… nie 
gaj: to sadyba ludzka. Spośród  drzew złoty krzyżyk pobłyskuje, srebrnobiałe smugi dymu plączą 
się wśród gałęzi, wspinają się w górę, otulają wieś miękkim ciepłem. Co też ci ludzie gruntowi robią 
przez cały boży dzień o tej porze roku? Ano wstają, modlą się, jedzą, gawędzą… ciche zbożne życie, 
bez  trosk. Zjadają dobrze zasłużone owoce zeszłorocznej pracy i wyczekują plonu pracy przyszło-
rocznej, by go zjeść równie zbożnie. Albo głodują po bożemu. Sielanka.

Konie suną teraz raźno w dolinę, orczyki biją w takt o dyszel, żelaziwo szczęka, koła turkocą. Jest 
przymrozek. A jemu tak ciepło w baranach, ledwo nos i oczy wyzierają ze spuszczonej kuczmy2, na 
sercu robi się błogo, chce się spać. Wóz tańczy po zmarzniętych wybojach gościńca. Woźnica huka 
na konie i przytupuje nogami. Lejce uwiązał do luśni, ręce wtulił w szerokie rękawy, jak w zaręka-
wek, bat między nie włożył, ziewa. Konie puszczone samopas drepcą krótkiego kłusa.

Flis przymknął oczy. Mania! Czuł słodkie zmęczenie, ale zarazem błogość wyzwalającą, jakiej się 
doznaje po zrzuceniu ciężkiego kamienia myśli. Użycie fizyczne – myślał – nie jest niczym innym, 
jak odruchowym wyzwoleniem ducha spod przewagi materii, mszczącej się bez litości za bunt 
przeciw jej prawom. Askeza jest wyrafinowanym poddawaniem ducha pod panowanie ciała. Cie-
kawa rzecz: czy mogłaby się inaczej nazywać niż Mania? Kiedy się słyszy to imię, odnosi się mimo 
woli wrażenie: uśmiechnięty sentyment. Ciemnopłowe włosy przyczesane gładko, marzące oczy, 
dołek w bródce, alfa i omega życia: Kochanie. Pewnie wstała już i spieszy do roboty. Trzeba jej bę-
dzie kupić nowe włóczkowe rękawiczki: biedactwo, tak marznie bez zarękawka. Myśli jej  i uczucia 
są przejrzyste, jak szkło, cała się zdaje tak przeświecająca, jak blady harmonijny witraż. Lecz są 
kobiety, co się zowią: Wanda… Br… Nie ulega kwestii: kochają się z Ostrowskim, lecz wstydzą się 
tego przed sobą i dręczą się wzajemnie, mszczą się za to na sobie. Zdaje im się, że są nazbyt ludźmi, 
i wstydzą się tej słabości.

A Helena?... Flis zauważył, że po raz pierwszy nazwał żonę Hutowicza tym imieniem. Dotychczas 
żyła w nim bez miana i kształtu: mistyczna Ona… Kierski zwał ją śpiącą Afrodytą Giorgiona. Ale 
bogowie umarli. Widocznie nie wróci Afrodyte, skoro Hutowicz sam mu zaproponował, by został 
nadal w mieszkaniu i wziął nawet czynsz najmu za następny miesiąc z góry. Przyszedł doń, chlipał 
wybałuszonymi oczyma i mówił przykrą chrypką:

– Widzi pan, zmieniają się czasy. Przed tygodniem było mi jeszcze za ciasno, a teraz… Fi, fi, tyle 
miejsca… tyle miejsca…

Flis uśmiechnął się: wystrychnął ich obu na dutków. Błaha pociecha! Gdyby teraz miał zamiast 
woźnego słodką Mańkę, przyciskałby ją do siebie tak gorąco, tak by ją grzał sobą, rękę jej drobną 
ująłby w swą dłoń i pieścił. Z miłości? Ach!... Z tego wdzięcznego rozrzewnienia. To dziecko jeszcze 
całować nie umie… ha! ha!... Takie biedactwo nieporadne!

2 Rodzaj czapki futrzanej (dawn.).
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Zdrowy, rzeźwy wiew idzie od gór. Wróbel porwał się z przydrożnego rowu i w krótkich susach 
sadzi przez pole. Zatrzepie skrzydłami, potem je przytuli do ciała i hop! – jakby przesadzał jakąś 
przeszkodę niewidzialną. Dobry ptak: głód i mróz mu doskwiera, a on gazduje na ojczystej grzędzie. 
Słupy telegraficzne huczą w wietrze, szepcą kołysanki. Słońce grzeje silniej, gruda taje po wierzchu 
w jego niezaradnym cieple, droga ciemnieje, pokrywa się czarnymi wilgotnymi plamami. Niebo 
jest zupełnie jasne, jak mleko, i ogromnie oddalone. Niebo… drzewa… ptaszki… Toć ja wasz brat… 
Jestem panteista… Natura kochanka: jeno lec na jej łonie – i zamarznąć. He… He… Rokomysz został 
w tyle. Zginął zupełnie z oczu. Teraz jakaś wieś: strzechy kurne, nagie sady, kościółek, dzwonnica, 
szkoła, dom wójta, stajnia, chlew… Adieu, podły świecie. Jedziemy w marzenie!

Flis ocknął się. Wóz szarpnął i stanął przed karczmą. Woźnica gramolił się z wozu. Wszelkie ma-
rzenie ma swój koniec.

– Co tam?
– Zadwórze…
– Już Zadwórze?
– A juści. Tęgi mróz. Zdałoby się coś tego…
Woźny przychodził z wolna do przytomności.
– Tęgi mróz – powtórzył rozespanym głosem za chłopem. – Zdałoby się coś tego…
W karczmie czekali już na nich wójt i policjant gminny. Uraczyli się wszyscy godnie, po słowiań-

sku. Potem ruszyli w drogę. 
– Daleko stąd obejście Durybaby? – spytał Flis. Chciałby, by było bardzo daleko.
– Kęs drogi – odrzekł wójt. – Pójdziemy na przełaj. Durybaba twardy chłop. A mówiłem: nie za-

dzieraj się z panami. Ot głupi murga3.
– Już my damy sobie z nim radę – zakonkludował majestatycznie woźny.
– Od trzech dni pije na umor. Robak go gryzie.
Szli chwilę w milczeniu. Flis rozglądał się po polu.
– A wiercą tu już? – zapytał.
– Jeszcze nie. Na zasławskiej granicy kipiączki w bród. Da Bóg, będzie i u nas.
– Da Bóg…
Flis się zamyślił. Puste pole zaroiło się nagle przed jego oczyma lasem wież wiertniczych, skrzyp-

nęły maszyny, polała się ropa. Skończy się znój znienawidzony, zacznie się praca wedle woli, wedle 
potrzeby wewnętrznej. Potknął się, omal nie upadł. Trzeba było patrzeć pod nogi, bo gruda po za-
oranych zagonach była głęboka i twarda, więc stopy co chwila wykrzywiały się boleśnie, wpadając 
w bruzdy.

– O, pan wójt ma order – zaczął Flis, by przerwać milczenie, - Może z wojny?
– Gdzie tam. Mental cesarski. Jakiś lubeusz był i zawiesili4. Ot tak, bez zasługi.
– Więc po co to nosić?
– A niech się ta błyszczy. Zachowania dodaje. Ja nie prosty cham, [w wojsku] służył dziesięć lat, 

za forysica5 byłem u jenerała. Ho, ho: daleko. Aż w Kaszau6. Umiem gadać i z Węgrem, i z Niemcem. 
Na starość ścięgoty uchopiły do kraju i wróciłem na grunt. Ot, i obejście Durybaby! Trudna będzie 
sprawa: po dobrej woli nie wylezie z jamy. Trzeba będzie wyrzucać. Twardy chłop. Panowie po to 
tu przyjechali, co?

– Mamy egzekucyjnie objąć w posiadanie jego osiadek.
– To na jedno wychodzi. U nas na wsi nazywają rzeczy po imieniu, na adwokackich przezwiskach 

się nie znamy. Żeby tylko bestia była dobrze ścięta, toby łatwiej poszło. Będzie się stawiał, zoba-
czycie.

– Nie takim dawałem radę – zauważył lekceważąco woźny, zapalając papierosa.
Chałupa Durybaby była nędzna, niska, niebielona, obrzucona popękaną, wyboistą gliną, o wy-

sokiej kostrubatej strzesze, na której pleniło się bujnie rozmaite zielsko. Jednym węgłem wlazła 
w ziemię po samo okno, które świeciło z brudnożółtej ściany, jak bielmem zaszłe oko na schorowa-
nym obliczu. Naprzeciw chałupy stała rozwalona szatra drewniana, w środku obejścia rozlewała 

3 Tępy, prymitywny chłop, prostak (gwar.).
4 Mowa zapewne o jubileuszu w 1898 r. z powodu 50-lecia panowania Franciszka Józefa.
5 Tu: ordynans (foryś).
6 Kaschau – niemiecka nazwa słowackiego miasta Koszyce.
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się cuchnąca gnojówka. Dookoła zagrody walały się resztki rozebranego na opał, zmurszałego pło-
tu. Osiadek stał samotnie, na uboczu, het za wsią, w odosobnieniu, w miejscu pustym i wymarłym. 
Nigdzie żadnych sprzętów rolniczych, żadnej gadziny ni ptasiego drobiazgu: nigdzie śladu życia ni 
zamieszkania. Tylko czarny, wynędzniały kot, zjeżony jak poszycie strzechy, przybyciem obcych 
spłoszony, wdrapał się zręcznie na szczyt dachu, wygiął grzbiet pałąkowato, ogon zadarł do góry 
jak strunę i błyszczącymi ślepiami śledził ruch na podwórzu. Wójt zastukał we wrota:

– Wojciechu, hej! Wojciechu!
Nikt nie odpowiedział.
– Pewno urżnął się i śpi. Źle, wrota na moc zaparte – mruknął wójt.
– A może go w chałupie nie ma, może gdzie wyszedł?...
Flis zbliżył się do okna i przytulił twarz do brudnej szybki. Oko  w oko spotkał się z obliczem 

obrzękłym, wykrzywionym w złośliwym uśmiechu, które natychmiast się cofnęło. Potem wszczęło 
się w chałupie głuche dudnienie i okno zasunęło się czymś ciężkim, nieprzejrzystym.

– No, jest tam kto? – darł się wójt. – Szelma, okno zastawił skrzynią.
Flisa zdjął niepokój.
– Obejdźmy dokoła, może się nam przecie uda kędyś wtrynić. Durybaba hardy chłop.
I wszyscy w milczeniu powlekli się za wójtem. Lecz nigdzie nie było już okien ani drzwi. Tylna 

ściana chałupy, zwrócona ku północy, opadła zupełnie z gliny, a szerokie szpary między oszwara-
mi7  zalepione były mchem i ziemią. Kot na głowicy strzechy obracał się za nimi, jak słonecznik, nie 
spuszczając z nich oka. Wreszcie zatrzymali się bezradni w miejscu, skąd wyszli. Flis stał ze opusz-
czoną głową i patrzył w ziemię. Wójt i policjant kręcili się na miejscu, przytupując nogami z zimna. 
A pan woźny stukał, coraz gwałtowniej we wrota pałką i głosem chrapliwym starał się przekonać 
chłopa.

– Wojciechu, nie żartujcie ino. Toć to oczywisty opór władzy w urzędowaniu, to kryminałem pach-
nie, trzy lata, pięć, kto wie… Chcecie żandarma i kajdanków? Ot, lepiej byście nie robili komedii, po 
sprawiedliwości wyleźli z tej obskurnej nory, zabrali manatki i poszli sobie spokojnie, grzecznie, 
kędy Bóg poprowadzi. Strach jaki z was niecywilizowany człowiek.

Z wnętrza nikt się nie odzywał.
– Nie ma rady. Trzeba będzie drzwi rozwalić.
W chałupie rozległ się piskliwy jęk i umilkł.
– Gotów jeszcze jakie głupstwo zrobić… No chłopy, dalej do roboty!
Wrota puściły pod naporem sześciu rąk. Członkowie komisji patrzyli po sobie markotni, nikt nie 

miał odwagi pierwszy wejść do wnętrza. Flis czuł, że go oblewa rumieniec wstydu. Czarny kot, 
przerażony hukiem, zsunął się ze strzechy i jednym susem przemknął  w ciemną smrodliwą czeluść 
sieni.

– No Wojciechu, puścicie po dobrej woli czy nie? Cisza…
– Głupia historia – mruczał woźny. – Już nieraz przecież bywałem w podobnych okazjach, a nigdy 

mi nie było tak jakoś pod sercem… Spocznijmy chwilę, zmachaliśmy się uczciwie. Może się udobru-
cha. Jak nie, trzeba będzie wysadzić wrota sienne.

Siedli wszyscy trzej na pniaku, leżącym obok  chaty. Flis chodził tam i sam po podwórzu, z rękoma 
w tył założonymi. Wójt poczęstował woźnego tabaką.

– Wiecie co, ale z wami tobym się ta i nie mieniał.
– Niby dlaczego?
– Ot tak…
– Jestem za dekretem, mam stałą pensję.
– Et, co mi tam po waszym dekrecie. Podła służba.
– Tylko wy mi nie bądźcie tacy przemądrzy! Słyszy pan, panie doktorze? Filozof! Co chłopu mó-

wić o cesarskim dekrecie…
– Może pan tabaki pozwolą? Jankoru8 dodaje.
– Dziękuję.
– Pan bo bardzo marnie wygląda.
– Zmarzłem.

7 Boczna deska z kloca drzewa.
8 Zawziętość, złość (gwar.).
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– Po jakiego nas tu diabła właściwie? – spytał policjant wójta. – Chodźmy.
– Psia robota – odrzekł wójt.- Ot, taka: tfy!... Chodźmy.
Flis zaląkł się. Prosił ich, by zostali, więc zostali.
– Ot, co z adwokatem się zadzierać – mruknął chłop.
– No, a teraz dzieci, dalej do roboty! – krzyknął z fantazją woźny i odważnie przestąpił próg cha-

łupy.   
Drzwi prowadzące ze sieni do izby dały się łatwo wyważyć. Pierwszy wszedł woźny, za nim wójt 

i policjant. Flis czekał u wejścia.
– Hospody pomyłuj… - szepnął jakiś przerażony głos wewnątrz.
– Wszelki duch Pana Boga…
– A to bałwan! No, co się tak gapicie, jakby was szlag trafił? – wrzeszczał woźny. – Prędzejże u li-

cha! Panie doktorze! Panie doktorze! A łajdak! A łotr!
Flis zawahał się. Wbiegł do sieni, zataczając się jak pijany. Stanął w drzwiach: nie miał odwagi 

progu przestąpić. W izbie panował mrok. Z początku nie mógł nic rozeznać, tylko dwoje świecących 
złowrogo oczu, patrzących nań z wysoka, spod pułapu. Uczuł zamęt w głowie, nogi mu zdrętwiały. 
Po chwili ochłonął z ulgą: kot siedzi na piecu, pomyślał. Lecz nagle doznał uczucia, jakby mu ktoś 
na skronie założył żelazny obręcz i wbił w głowę gwałtownym udarem. W środku izby, na haku 
u siestrzanu9 wisiał ogromny chłop, wahał się jeszcze wolno od rozmachu ostatnich podrygów. Flis 
rozejrzał się nieprzytomnie po izbie. Wójt i policjant drżeli ze strachu, przyparci do ściany, wpatru-
jąc się w wisielca w idiotycznym osłupieniu.

– Panie doktorze, proszę mi pomóc. Te chamy zupełnie zgłupieli ze strachu! Hej, gawrony, odsłoń-
cie przynajmniej okno!

    Chłopi przystąpili ostrożnie do okna,  oglądając się za siebie, i odsunęli ciężką skrzynię ustawio-
ną na ławie. Do izby wpadło słońce.

– Ja go potrzymam, a pan odetnie stryczek – wysapał woźny. -  Tu  jest kozik.
Flis zaciął zęby. Postawili ławę, wywróconą na ziemi, wgramolili się na nią, z trudem utrzymując 

równowagę. Woźny ujął wisielca pod boki i podniósł go w górę. – Flis sięgnął ręką, by przeciąć 
powróz. Lecz w tej samej chwili wiszące ciało, jakby życiem tknięte, zwróciło się twarzą ku niemu 
i dotknęło jego policzków. Ujrzał tuż przy sobie usta haniebnie wykrzywione w jakimś bolesnym 
upojeniu, ociekające śliną, i oczy szeroko rozwarte, wyważone na wierzch, krwią zaszłe, mętne, 
szyderczo groźne. Siły go opuściły, ręka opadła bezwładnie, z obrzydzeniem i lękiem odwrócił gło-
wę, zachwiał się na nogach: byłby upadł, lecz instynktownie uchwycił oburącz bezwładną, trupią 
rękę chłopa  i zatrzymał się. Chwilę tak stał oszołomiony, ściskając kurczowo tę rękę, jak ów, co 
żegna  kogoś serdecznie i nie ma sił wyrwać się z uścisku.

– No, prędzej tam – stękał woźny – bo puszczę! Jeszcze ciepły…
Ostatnim wytężeniem woli przeciął Flis postronek. Wodził po nim długo szczerbatym kozikiem, 

a za każdym ruchem miał wrażenie, jakby mu ktoś tępym narzędziem piłował żyłę. Ciało wisielca 
osunęło się bezwładnie w ramiona woźnego. Zaczęto chłopa cucić, nacierać, wyniesiono go na po-
wietrze. W izbie pozostał sam Flis. Wałęsał się po kątach nieprzytomny, tępa niemoc go opadła, mę-
czyły go nudności, od których oczy mgłą zachodzą. Osunął się bezsilnie na ławę. Wtem zacharczało 
coś rzężąco za piecem. Zerwał się i spojrzał w tym kierunku: na przypiecku ujrzał małe dziecko, 
prawie nagie, miotające się  w konwulsjach pośród brudnych betów, w kałuży krwi. Stał jak ska-
mieniały i patrzył. Dziecko leżało chwilami cicho, napięte jak struna, jakby przygotowując się do 
skoku – to znów zwijało się w kłębek, jak przecięta dżdżownica. Wreszcie rozmachem kurczowego 
podrzutu  podskoczyło w górę, zatrzepotało w powietrzu suchymi odnóżami i chlapnęło z łosko-
tem o ziemię. Flis ujrzał ślady krwawych bryzgów na swym odzieniu, wytoczył się przerażony 
z chałupy, chwycił się framugi drzwi, by nie upaść. Wdychał łakomie świeże powietrze.

– Tam jeszcze dziecko – wyksztusił.
Wójt uderzył się w czoło:
– Prawda! dziecko! – Wbiegł do izby.
Woźny przeglądał papiery  nad trupem Durybaby.
– No, tego to już Bóg sądzi! – mruknął. – Coś podobnego nigdy mi się jeszcze nie przydarzyło.
– Jedźmy – szepnął Flis. – Jestem chory.

9 Sosrąb; środkowa, główna belka w pułapie.
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– A czynność urzędowa? Musimy obejść granice, spisać protokół…
– Tylko prędzej, prędzej…
I powlókł się za nim na pół żywy, oglądając lękliwie odzienie. Drogę powrotną do Rokomysza 

przebył Flis w gorączce. Woźny spał twardo, kiwał się i poszturkiwał go co chwila, a on nie mógł 
sobie miejsca znaleźć na siedzeniu. Kulił się, wił, oglądał się raz w raz wystraszony, przynaglał 
woźnicę. 

Ogarniał go coraz większy niepokój… Teraz ktoś goni za wozem… już go dopędza, już luśni się 
czepia, bezwładny, sztywny ciężar rzuca w półkoszyk pod jego nogi. Był tego pewny, lecz lękał się 
oglądnąć: zęby mu dzwoniły jak w febrze, głowa ciążyła jak głaz. Cofnął stopy, by się upewnić, że to 
złudzenie tylko, lecz w tejże chwili rozległ się pod siedzeniem przeraźliwy pisk. Zmartwiał ze stra-
chu: uczuł pod nogami śliską kałużę skrzepłej krwi, krzyknął i przesadził w mgnieniu oka drabinkę 
wozu. Przeszył go nagły, ostry ból w kostce i upadł. Wóz się zatrzymał. Chłop i woźny pospieszyli 
mu na ratunek.

– Bóg z wami, panońku. A wam co?
– Co, co się stało? – pytał zaspanym głosem woźny.
Podnieśli go i prowadzili do wozu. Lecz on się uparł.
– Pójdę piechotą, nie chcę jechać…
– Ależ panie doktorze, co panu jest? Mila jeszcze. Pan kuleje. Także coś.
Flis był blady, ból wykrzywił mu usta, rozszerzonymi oczyma patrzył uporczywie w wóz i jąkał:
– Ale weźcie to stamtąd. Ja z tym nie pojadę. Nie… nie…
– Co pan mówi? Co wziąć? Skąd?
– Tam… tam… z wozu… spod siedzenia…
– Może siedzenie złe?
– Nie… nie… idźcie… zobaczcie…
Chłop wepchnął głowę pod siedzenie i w tejże samej chwili wyskoczył z półkoszka czarny, nędz-

ny kot i w wielkich susach zaczął drzeć w pole. Flis odetchnął z ulgą: wstydził się. Więc począł się 
tłumaczyć: 

– Usnąłem. Ukąsił mnie szelma w nogę i wypadłem z wozu. Zaspany byłem. 
Silił się na uśmiech. Z trudem wgramolił się na wóz, konie ruszyły, woźny zapadł w drzemkę. 

A jego bolał i ranił każdy podrzut wozu: miał uczucie, jakby głowa jego wypełniona była płynną 
ziarnistą  masą, przelewającą się w ścianach czaszki i uderzającą o nie miarowo, to w tę, to w ową 
ścianę, co sprawiało cierpienie nie do zniesienia. Prócz tego dolegała mu zwichnięta noga. Tysią-
ce bolesnychmyśli przychodziło mu do głowy, raniąc szpilkami. Wspomnienia wszystkich uczyn-
ków małych, podłych, plugawych snuły się korowodem przed oczyma, występując po raz pierw-
szy w swej wstrętnej nagości, pozbawione wszelkich ozdób i osłonek. Obnażały się ich poczęcia 
i źródliska, pełne mętów i brudu, raziły wyrzutem i potępieniem. Sumienie go gryzło jak czerw, 
wyciskało rumieńce wstydu na czole, niezmazalne, każdemu widoczne piętno duchowej sromoty. 
Oglądał ręce, czy nie znajdzie na nich śladów krwi. Owładła nim nieprzezwyciężona potrzeba ka-
jania się, spowiedzi, skruchy, ekspiacji. Wróciwszy do domu, przeleżał aż do zmroku w gorączce. 
Dopiero, kiedy się zupełnie ściemniło, wyszedł na miasto. Był już spokojny, tylko wredny posmak  
wstrętu i obrzydzenia go nękał: nie mógł się otrząść z wstrząsającego wrażenia wilgoci na policzku, 
pozostałej po zaślinionym pocałunku wisielca…

Od Redakcji: Stanisław Mueller, starszy o 15 lat od swego przyrodniego brata (po matce) gen. 
Stanisława Maczka, mieszkał w domu Maczków w Drohobyczu przez około 10 lat od 1899 r. Jego 
przyjazd zaaranżował wuj Muellera Karol Czerny chcąc wyrwać siostrzeńca ze środowiska lwow-
skiej bohemy artystycznej i wymusić na nim zaangażowanie w praktykę adwokacką pod okiem 
doświadczonego sędziego Witolda Maczka. Akcja książki oparta jest na faktach – opisane w niej 
znane osoby, m. in.: Marek Bergman (to Jakub Feuerstein – wiceburmistrz Drohobycza), który po 
sfałszowanych wyborach rządził miastem z potentatem naftowym Rosenbaumem (powieściowym 
milionerem Mojżeszem  Gartenbergiem). Drohobycz to „Rokomysz”, Borysław występuje jako „Za-
sław”, a „Zadwórze” to jakaś mała wioska trudna do identyfikacji, być może zaistniała w wyobraźni 
Autora. Pierwszy rozdział książki Muellera był opublikowany w Biuletynie SPZD nr 21 (2017) ss. 
37–43. 
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Anna Okoń (1910–1984)1 L22

Polowanie na Konstantego
Od Redakcji: Gdy w 1829 roku w Warszawie odbywały się uroczystości koronacyjne cara Mikołaja… 

Szczególnie wystawną ucztę urządzono wówczas dla warszawskiego pospólstwa na terenie między Ła-
zienkami Królewskimi a Ujazdowem. Carska rodzina zasiadła do stołu w altanie na wzniesieniu, z której 
miała wygodny widok na biesiadników. Wówczas nikt nie podejrzewał, że polscy patrioci planowali wy-
strzelanie w tym dniu carskiej rodziny. Do zamachu jednak nie doszło.

Niebezpieczeństwo wisiało w powietrzu, konsekwentnie lekceważone przez księcia Konstantego jeszcze 
przez następne półtora roku. 29 listopada 1830 roku, po godzinie siedemnastej, Piotr Wysocki zmierzał 
w kierunku oberży w Łazienkach Królewskich. Zobaczył w oddali niezbyt wyraźną łunę nad miejscem, 
gdzie znajdował się solecki browar. Wiedział, że pożar budynku, będzie znakiem rozpoczęcia powstania. 
Nie był jednak do końca pewien, czy znajdujący się w Śródmieściu wraz ze swoim oddziałem Józef Zaliw-
ski, dojrzał płomienie i ruszył zdobywać Arsenał. Nie było już jednak czasu na zastanowienie. Wysocki 
wraz z kolegami opuścili oberżę i biegiem rzucili się do Szkoły Podchorążych Piechoty (Wielka Oficyna 
w Łazienkach). Chwilę później, 24 uzbrojonych mężczyzn wyruszyło do Belwederu, w którego komnatach 
drzemał nieświadomy niebezpieczeństwa Konstanty. Zbliżając się do pałacu, oddział podzielił się na dwie 
grupy. Pierwsza, sześcioosobowa, miała przedostać się przez ogród belwederski na tyły pałacu. Druga, 
osiemnastoosobowa grupa, zaatakowała Belweder od frontu. Zaskoczeni spiskowcy spotkali na swojej 
drodze zaledwie trzech strażników, w dodatku inwalidów wojennych uzbrojonych jedynie w szable. Do 
pałacu wdarło się dziesięciu powstańców, którzy okrzykiem "śmierć tyranowi", zaalarmowali służbę. Część 
pracowników uciekła, kilku udało się biegiem do leżących nieopodal koszar kirasjerów podolskich, krzy-
cząc, że mordują księcia. Jednak jeden służący – Friese, udał się do gabinetu Konstantego, zamknął drzwi 
i zarządził ewakuację wewnętrznymi schodami do pracowniczych pomieszczeń na poddaszu. Spiskowcy 
wdarli się do gabinetu księcia, zastali tam jednak tylko rozrzuconą pościel. Nie było już czasu na dokładne 
przeszukiwanie Belwederu, z koszar nadciągały rosyjskie oddziały. Spiskowcy wycofali się z pałacu na te-
ren Łazienek. Konstanty ocalał, podobnie jak jego małżonka, która na chwilę przed atakiem na Belweder, 
haftowała w swoim pokoju.  

Ja, nigdy dziadka Michała Lewandowskiego2 nie widziałam. Ojciec mój często odwiedzał dziadka 
i potem spełniając moje życzenia opowiadał szczegóły z jego przeżyć. Lubiłam usiąść blisko ojca 

i słuchać! Chciałam znać najdrobniejsze detale i prosiłam o dokładny przebieg wypadków. Dziadek brał 
udział w zamachu na Wielkiego Księcia Konstantego i tak opowiadał ojcu Anny: – wpadli! na Belweder! 
na schodach natknęli się na niską postać! to on! – padło z ust jednego! strzelili! co okazało się pomyłką! bo 
to był ktoś wzrostem podobny do Konstantego! Biegną dalej! przeszukują wszystkie pokoje! nie ma go! to 
niemożliwe! on tutaj jest! on tu gdzieś musi być! – Mimo  przyjętych twardych zasad przyzwoitości w ówcze-
snych czasach, wchodzą do sypialni księżnej Joanny Grudzińskiej. A ona, stoi nieruchomo pośrodku pokoju, 
w szerokiej krynolinie, z batystową chusteczką w ręku… Jednym rzutem oka zlustrowali pokój, i przeprasza-
jąc wyszli. Tymczasem Konstanty, ukryty był pod krynoliną. Cały drżący, przebrany szybko w strój kobiecy, 
zdołał  przedrzeć się na przedmieście Warszawy, gdzie stacjonowały rosyjskie jednostki wojskowe.

Para książęca uciekła na Wierzbno, gdzie przez pięć dni mieszkała w domu francuskiego emigranta. 
W czasie rozmów Konstantego z delegacją Rządu Narodowego Joanna nie odstępowała męża na krok 
i przy każdej okazji wyrzucała swoim rodakom zdradę. Gdy wojska rosyjskie wycofywały się za Bug, Kon-
stanty wraz z żoną udał się z nimi. Natłok wrażeń i emocji Joanna odpokutowała chorobą, a gdy jej stan się 
poprawił, nagle zmarł jej mąż. Księżna popadła w rozpacz graniczącą z obłędem. Gdy ciało Konstantego 
składano do trumny, obcięła sobie włosy i podłożyła zmarłemu pod głowę. Po śmierci męża coraz bardziej 
chorowała. Zmarła w pierwszą rocznicę wybuchu powstania listopadowego, 29 listopada 1831 roku. Jej 
szczątki z katolickiego kościoła w Carskim Siole zostały rewindykowane przez rodzinę Gutakowskich. Jo-
anna spoczęła w grobie rodzinnym w Rąbiniu, między ukochanymi siostrami.  

Dokończenie na str. 24.

1 Inny fragment  wspomnień Anny Okoń opublikowany został w Biuletynie SPZD nr 21 (2017) ss. 56–61. (Red.)
2 Michał Lewandowski (1800–1906) powstaniec listopadowy, który został przyjęty na żołd narodowy Towarzystwa We-
teranów z roku 1831, wypłacany comiesięcznie aż do jego śmierci w wieku 106 lat w Tartakowie k. Sokala. (Red.)
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Dokończenie ze str. 23. 
“Kostuś kochany, troskami znękany
– daj folgę kłopotom, rom tom tom!... rom tom tom!
... rom tom tom tom, rom tom tom tom!...
Po bruku burczałeś, marsowo patrzałeś
– uciekłeś bez huku, a kuku!... kuku!
... a kukuku, a kukuku!... “  
śpiewali warszawiacy po ucieczce księcia z Belwederu...



Krzysztof Lorenz – Wrocław L35

Saga rodu Saganów (materiały)

Ojciec rodziny Andrzej był cenionym lekarzem weterynarii w Truskawcu i miał dziewięciu sy-
nów z kolejnymi żonami – siostrami: Olgą i po jej śmierci – Marią Magdaleną Hartwig. Byli to: 

Aleksander, Bogdan, Eufrozyn, Eusygniusz, Jarosław, Jerzy, Lubomir, Marek, Zbigniew. Trzech z nich 
zapisało się w dziejach jako muzealnicy.  Syn Zbigniew był leśnikiem i mieszkał w domu rodzinnym 
Saganów w lesie między Truskawcem a Pomiarkami, Bogdan był więźniem niemieckich obozów 
i zmarł bezpośrednio po wyzwoleniu, natomiast Jerzy nie przeżył obozu w Mauthausen, także trze-
ci o nieustalonym imieniu był ofiarą Niemców. Brak jest bliższych danych o pozostałych braciach.

Jest sprawą zadziwiającą dlaczego biogramy trzech tak niezwykłych Saganów nie znalazły się 
w Polskim Słowniku Biograficznym, mimo że potrzebne materiały źródłowe  znajdują się w zasięgu 
ręki w Krakowie? Tom z literą „S” był redagowany kilka lat temu, było więc dość czasu na kompleta-
cję materiałów. Innego rodzaju zaskakująca informacja to stwierdzenie, że żaden z synów Andrzeja 
Sagana nie korzystał ze średniego wykształcenia w pobliskim gimnazjum „Jagiełły” w Drohobyczu, 
nieźle przecież skomunikowanym z Truskawcem.

Jarosław Jan Sagan (1903–1979) w końcu września 1939 r. z Żurawna (oddział lokalnej samoobro-
ny) przekroczył granicę węgierską, po ucieczce z obozu jenieckiego na terenie Węgier  przedostaje 
się przez Jugosławię, Grecję, Turcję, Liban do Syrii w szeregi Samodzielnej Brygady Strzelców Kar-
packich. Tam w przysłowiowym plecaku gromadzi różnego rodzaju zabytki, głównie okazy przyrod-
nicze. W czasie obrony Tobruku w 1941 r. zostaje ranny, a kolekcja ulega zniszczeniu. Przeniesiony 
do służby archiwalno-muzealnej w Iraku zostaje pracownikiem powołanego 20 maja 1943 r. Muzeum 
Polowego Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie, gdzie od 15 czerwca pełni funkcję kustosza 
w dziale przyrodniczym. Przed zakończeniem wojny Muzeum zostaje przeniesione do Kairu, gdzie 
Jarosław czyni starania o przetransportowanie zbiorów do Polski. Około 200 skrzyń z eksponatami 
zostaje początkowo przewiezionych w 1947 r. do Londynu, skąd w 1948 r. trafiają do Krakowa, zasi-
lając zbiory Muzeum Narodowego, Muzeum Archeologicznego i Muzeum Przyrodniczego PAU. Obok 
kolekcji geologicznej liczącej 6000 okazów, w tym 5630 skamieniałości, przywieziono kilkadziesiąt 
szat islamskich i starożytnych egipskich bandaży oraz całunów. Trzon kolekcji obejmuje 29 szat is-
lamskich z XIX i XX w. będących jedwabnymi, haftowanymi złotem kaftanami, tunikami, szalami i in-
nymi częściami damskiej garderoby o bogatej dekoracji i precyzyjnej formie wykonania, uważany za 
jedyny tak cenny zbiór zabytków sztuki wschodniej na terenie Polski. Jarosław odznaczony został 
w 1968 r. Złotym Krzyżem Zasługi a w 1973 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żona Rudolfina z d. Lukas (1908–1995) została deportowana z Truskawca z sześcioletnim synem 
Tadeuszem (13.04.1940 r. do Kazachstanu Kustanajska obł.), skąd trafiła do Armii  Kościuszkow-
skiej, dochodząc z nią do Warszawy. Syn zmarł latem 1940 r. na zesłaniu. Zwolniona jako szeregowiec 
24.08.1944 r. z powodu malarii, pojechała do Truskawca w poszukiwaniu rodziny. Repatriowana 
z rodzicami i siostrą Marią Krauze do Milicza. Nie wróciła do męża i zawarła małżeństwo z jego bra-
tem Eufrozynem.

Eufrozyn Sagan (1916–1995) – paleobotanik. Niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodni-
czej wśród społeczności Wałbrzycha i okolic, organizator lokalnych struktur Polskiego Towarzy-
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stwa Miłośników Nauk o Ziemi i Członek Honorowy tego stowarzyszenia, opiekun młodzieżowe-
go Koła „Kolumbów”, autor publikacji naukowych, twórca liczącej ponad 4000 okazów muzealnej 
kolekcji makroflory karbońskiej oraz odkrywca kilkudziesięciu unikatowych na skalę światową 
skamieniałości zwierzęcych. Na jego cześć nazwano odkryty przez niego nowo wydzielony gatunek 
pajęczaka – Schneidarachne saganii oraz rośliny Boulayatheca saganii  i Saganophycos sinus. 

Po przyjeździe do Wałbrzycha Eufrozyn Sagan nie tylko poznał, ale również zaprzyjaźnił się 
z Franzem Zimmermannem, który stał się niebawem jego mentorem. Franz Zimmermann był 
uznanym w świecie naukowym paleobotanikiem oraz autorem wielu publikacji naukowych na 
temat flory górnego dewonu i karbonu okolic Wałbrzycha. Kolekcja była gromadzona od 1908 
roku, kiedy działalność rozpoczęło Muzeum Starożytności w Wałbrzychu przekształcone później 
w Muzeum Regionalne w Wałbrzychu. Ozdobą kolekcji był zbiór 107 okazów flory karbońskiej 
zachowanej w łupkach węglisto-ilastych. Zbiory geologiczne Muzeum Miejskiego nie były wów-
czas jedynymi w Wałbrzychu. Bogatą kolekcję miała również Dolnośląska Szkoła Górnicza przy 
obecnej ul. Pankiewicza. Zbiór gromadzony z inicjatywy Adolfa Schütze – dyrektora placówki w la-
tach 1858–1900, od 1920 roku do zakończenia II wojny światowej był pod opieką nauczyciela 
geografii – Franza Zimmermanna. W latach 1949–1956 był on pracownikiem merytorycznym Dol-
nośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego, którego stacja terenowa ulokowana 
była w Szczawnie-Zdroju. Zgromadzono w nim wówczas kolekcję makroflory karbońskiej liczącą 
około 4 tys. okazów. Świadkiem jej tworzenia był Eufrozyn Sagan, który wielokrotnie towarzyszył 
Zimmermannowi w geologicznych wycieczkach po okolicy. Z końcem lat 40. Eufrozyn Sagan za-
czął tworzyć własną kolekcję paleobotaniczną. Okazy pozyskiwał w terenie lub we fragmentach 
skał transportowanych z miejscowych kopalń węgla kamiennego na hałdy. Zapał kolekcjonerski 
E. Sagana sprawił, że kolekcja paleobotaniczna Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu rosła w szybkim 
tempie i na początku 1966 r. przekroczyła liczbę tysiąca okazów. Nie była to jednak całość jego 
zbiorów gromadzonych od końca lat 40. Wiele z nich przekazywał do placówek muzealnych i szkół 
z terenu całego kraju. W tamtym okresie dzięki E. Saganowi Wałbrzych i okolice zaczęły stawać 
się „Mekką” pasjonatów geologii. W latach 1957–1972 aktywnie włączył się w działalność popula-
ryzującą wśród mieszkańców Wałbrzycha i okolic wiedzę o geologicznej przeszłości regionu. We 
wrześniu 1958 r. z inicjatywy E. Sagana powstało w Wałbrzychu koło młodzieżowe utworzonego 
rok wcześniej Polskiego Towarzystwa Miłośników Nauk o Ziemi. W 1960 r. powstało Koło Wałbrzy-
skie PTMNoZ, które prowadziło ożywioną działalność, organizowało krajowe zjazdy i wydawało 
własny "Biuletyn Informacyjny". Za zasługi dla Towarzystwa w 1972 r. Eufrozyn Sagan został jego 
Członkiem Honorowym. W okresie czynnej pracy zawodowej Eufrozyn Sagan opublikował kilka ce-
nionych prac naukowych o roślinach karbońskich. Z początkiem lat 80. już po przejściu na emery-
turę rozpoczął pracę nad stworzeniem obejmującego trzy tomy katalogu zbioru paleobotanicznego 
pod wspólnym tytułem „Atlas roślin karbońskich”. Katalog miał być wydany nakładem Muzeum 
Okręgowego w Wałbrzychu. Pierwszy zeszyt „Rośliny widłakowe (Lycophyta)” ukazał się w 1981 
roku. Dwa lata później został opublikowany drugi zeszyt „Rośliny skrzypowe (Equisetophyta)”. 
Niestety nie wydano już tomu trzeciego, który miał zawierać katalog zgromadzonych w muzealnej 
kolekcji gatunków paproci zarodnikowych i nasiennych. Prawdopodobnie wpływ na to miała po-
stępująca choroba Eufrozyna Sagana. W 1991 roku Eufrozyn Sagan, schorowany i opiekujący się 
obłożnie chorą żoną, przekazał w darze muzeum znaczną część swojego księgozbioru paleobota-
nicznego, a także związane z tą dziedziną opracowania naukowe. W materiałach zachowanych po 
Eufrozynie Saganie jest również jego osobista korespondencja m.in. z Franzem Zimmermannem, 
Diethardem Storchem i Barry Thomasem, a także polskimi paleobotanikami – Marią Rejmanówną, 
Danutą Zdebską i Mikołajem Kostyniukiem. Wśród zachowanych wyróżnień, które Eufrozyn Sagan 
otrzymał za swoją działalność, są m.in.: Medal 10-lecia Polski Ludowej, odznaka „Zasłużony Dzia-
łacz Kultury”, złota odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska” oraz dyplomy Honorowego Członka 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego czy Ligi Ochrony Przyrody. Ciężko chory Eufrozyn Sagan na krótko przed śmiercią trafił do 
domu opieki działającego w Wambierzycach koło Radkowa. Razem z nim trafiła tam również jego 
żona Rudolfina. Zmarł 31 marca 1995 r. Został pochowany w części parafialnej cmentarza przy ul. 
Przemysłowej w Wałbrzychu. Zbiory Eufrozyna Sagana trafiły do Centrum Kultury i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu. W listopadzie 2016 r. uhonorowany został tytułem „Zasłużonego dla Mia-
sta Wałbrzycha”. Upamiętnił go też Marian Jachimowicz:
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EUFROZYN
Kilka ścięgien na kośćcu
Niesie go przez świat

Świat?
Fragmenty
Trochę gór i dolin

Ale przegina go jakiś
pełen wdzięku wiatr
a twarz
promień uszczypliwy
zdobi

Z niskiego czoła włosy
plączą się w błękicie
jakby chciały uchwycić
chmurę

Wargi wąskie
jak margines zawiłego tekstu
blade są
lecz na uśmiech
miejsce zostawiają

Marek Sagan (1905–1949) był kustoszem w truskawiec-
kim Muzeum Przyrodniczym, niewielkim obiekcie usytuowa-
nym po tej samej stronie szosy pomiędzy domem Saganów 
a kąpieliskiem na Pomiarkach. Muzeum to zostało założone 
przez Rajmunda Jarosza, a tak opisuje to jego krewny Tadeusz 
Jarosz: „Pamiętam piękne okazy wypchanych ptaków i dzi-
kich zwierząt pochodzących z okolicznych terenów i krząta-
jącego się między nimi pana Marka, dla którego to muzeum to 
było chyba całe życie.  Był on człowiekiem ułomnym [po cho-
robie Heinego-Medina w dzieciństwie], bo przy prawie nor-
malnych rozmiarów górnej części ciała miał bardzo krótkie 
nóżki i cały wzrost niewiele wyższy ode mnie, kilkuletniego 
wówczas chłopca. Podziwiałem sposób, w jaki siadał, a wła-
ściwie wspinał się na stołek, opierając się na nim jedną ręką 
i praktycznie wskakując z półobrotem. Przez dłuższy czas nie 
mogłem sobie dać rady z tym, jak go ocenić, patrząc na ten 
brak proporcji. Mówiłem o nim do mamy, że jest on „taki jakiś 
za duży, za mały”. W sumie jednak był bardzo sympatyczny 
i bardzo go lubiłem”.

Po likwidacji getta w Drohobyczu trzy młode Żydówki – 
Karolina Grauman – 20 lat (później Teicher [Tajcher]), Stel-
la Hoffman – 18 lat (później Kawe) i Rena Weissman  [Róża 
Lantner] – 21 lat (później Sternbach) – zostały wysłane do 
obozu pracy w Drohobyczu. W marcu 1944 r., gdy odkryły, 
że Niemcy mają zamiar zlikwidować obóz, uciekły do lasu 
niedaleko Truskawca. Gdy Marek Sagan dowiedział się, że 
w lesie ukrywają się trzy młode Żydówki, wysłał swojego asy-
stenta, aby je sprowadził i umieścił pod jego opieką. W dzień 
Sagan ukrywał je na strychu, a w nocy spały w jego domu. 
Przez cztery miesiące, do wyzwolenia na początku sierpnia 
1944 r., uciekinierki pozostawały w ukryciu. Był to okres kry-

1. Marek Sagan, 
Truskawiec lata trzydzieste

Trudne piękno tej twarzy
życzliwe piękno dobroci
estetykę w inny wymiar
przenosi

Jakoś głębiej
po ludzku
tłumaczy się zawiłość

Piękno twarzy człowieka
to czytelna  w niej
miłość

Do ludzi i zwierząt
Do owadów i roślin
Do gwiazd i kamieni
Do światła i ziemi

Spoza szkieł krótkowzrocznych
uszczypliwie się śmieją
te oczy
w dolinach powiek.

2. Róża Lantner i Stella Hoffman 
z Markiem Saganem w Wałbrzychu 
– druga połowa lat czterdziestych

27

HISTORIA Biuletyn SPZD nr 22 (2018)

tyczny – Wehrmacht się wycofywał i żołnierze niemieccy mogli odkryć, że trzy Żydówki przebywają w jego 
mieszkaniu. W podaniu o uznanie M. Sagana jako Sprawiedliwego wśród Narodów Świata Kawe napisała: 
„Sagan był niesamowitym człowiekiem, humanistą o złotym sercu i szerokich horyzontach. Jego troska 
o nas, trzy osierocone żydowskie kobiety, w cieniu terroru potwornej wojny, była jak troska matki o dzieci”. 
12 stycznia 1994 r. Instytut Yad Vashem nadał Markowi Saganowi tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata. Uratowane w czasach Holokaustu dziewczyny (po wojnie wyemigrowały – jedna do Izraela, druga 
do Kolumbii, trzecia do USA) pamiętały o swoim wybawcy i ufundowały mu w 2001 r. nowy pomnik na 
katolickim cmentarzu w Wałbrzychu.

Mieszkający po II wś. w Wałbrzychu Marian Jachimowicz napisał 26 lutego 1949 r., dwa miesiące po 
śmierci Marka, wiersz „ Wspomnienie o kustoszu Marku Saganie”: 

Oto klin w pogodę
Dach stromy
Góra łagodna
Ziemia jak fałdy
Oto smugi nadziei
W lustrach nagrobków
Słońce

Trumienka tak mała
Jak pudło od skrzypiec
I tak milcząca
W ziemi odzyskanej

Na Pomiarkach za okularami
Przebiegł uśmiech
i gubił się w skłonie czoła
W pytaniu

Rączkę
Wesołą kukiełkę
Skracał ruch energiczny
Pióro łaciną dźwięczało
Nazwy motyli i chrząszczy

Pamięcią wołam
Kochany entomologu
Któryś z latarnią
Chodził na ćmy
Boś ludzi wszędzie znajdował

Daruj ich oczom
Zdziwienia drwinę
Oni w dzieciństwo wracali
Widząc karzełka

Okrutnym w zdrowiu skąd wiedza
Że okruch z bajki
Dźwiga trudniejsze
I mędrsze
Cierpienie

Tam na Pomiarkach zostało
Trzydzieści tysięcy owadów
Przybitych przez piersi szpilką
Jak drwiną

I tam izdebka
Jak łuska z chityny
Gdzieś ukrył
Judajskiego motyla
Dziewczynę przed ludźmi w hełmach

Chyba przyświeci twej nocy
Chwiejną lampką
Wspomnienia
Oczami żywych
Spojrzysz na świat
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Jerzy M. Pilecki – Wrocław L43

Skazani na zapomnienie?
Wojna się kończy wówczas, kiedy zostanie

 pochowany jej ostatni żołnierz!

Szefem organizacyjnym „Prowincji” w Obszarze 3 Związku Walki Zbrojnej w jesieni 1939 r. był 
mjr Piotr Marciniak „Emil”, aresztowany 30.03.1940 r., który jeszcze na przełomie 1939/40 do-

prowadził do powstania w Okręgu nr III (Lwów–Powiat) Obwodu (Podokręgu) Drohobycz–Borysław 
z siedzibą w Borysławiu. Dowódcą mianowano Erwina Czechowskiego, jego zastępcą został Jerzy 
Burczyk, a oni powołali osobną grupę drohobycką. Jej dowódcą został Szczepan Michalski, a jego za-
stępcą Józef Kurpiel. W okresie od 15.02. do 23.04. 1940 r. obie grupy znalazły się w rękach NKWD.

W dniu 7.07.1941 r. kijowskie NKWD zamordowało 27 osób z Borysławia, sądzonych w procesie 
Borysławskiej Komendy ZWZ.  Całą sprawę oraz drogę przez mękę ofiar opisano szczegółowo w arty-
kule: Nikt nie przeżył! Borysławski ZWZ w Kijowie 1941 r. (Ziem. Drohob. nr 16 (2002) ss. 2–25). Temat 
był też wcześniej sygnalizowany (Ziem. Drohob. nr 9 (1996) ss. 14–16; nr 14 (2001) ss. 117–120).

Dramatis personae:
1.  BALUK Tadeusz, 1907 Schodnica, s. Wilhelma i Katarzyny
2.  BARSZCZ Leon, 1905 Borysław, s. Stanisława i Anny, łącznik z Bazą „Romek” w Budapeszcie
3.  BOGACZ Rudolf, 1896 Dziedzice k. Bielska, s. Antoniego i Elżbiety
4.  BURCZYK Jerzy, 1899 Lwów, s. Mieczysława i Kamili, zastępca dowódcy Obwodu
5.  CZECHOWSKI Erwin, 1897 Wyżnica (Bukowina rumuńska), s. Stanisława i Julii, dowódca Obwodu
6.  DUFRAT Bolesław, 1903 Długie, s. Karola
7.  FICHTEL Piotr, 1896 Lwów, s. Piotra i Anny
8.  GRYGIEL Kazimierz, 1920 Borysław, s. Franciszka
9.  JARECKI Władysław, 1892 Mszana Dolna, s. Jana
10. JAROWIECKI Józef, 1893 Krosno, s. Jana i Zofii
11. KOSAREK Tadeusz, 1913 Bragi k. Kamieńca Podolskiego, s. Romana i Wandy, radiotelegrafista
12. KOWALSKI Józef, 1908 Borysław, s. Franciszka i Julii
13. KOZŁOWSKA Hiacynta „Jacka”, 1905 Sambor, c. Eligiusza i Karoliny
14. KUZAN Stanisław, 1914 Borysław, s. Szymona i Marii
15. LECHFOROWICZ Jan, 1902 Borysław, s. Wojciecha i Heleny, łącznik z Bazą „Romek” w Budapeszcie
16. LESZCZYŃSKI Władysław, 1924 Borysław, s. Jana i Heleny
17. NEWELSKI Witold, 1919 Choszów? k. Ustrzyk Dln., s. Karola i Marii
18. PACZOSA Józef, 1908 Krosno, s. Jana i Emilii
19. RUBIN Walter, 1912 Katowice, s. Wilhelma
20. SCHMIDT Stanisław, 1906 Lwów, s. Władysława
21. SCHUCHARDT Fryderyk, 1917 Zielczyn (woj. krakowskie), s. Ludwika i Amelii
22. STEC Mieczysław, 1912 Drohobycz, s. Jana i Heleny
23. STEC Tadeusz, 1907 Drohobycz, s. Jana i Heleny, szef sztabu Obwodu
24. SZOPA Adolf, 1907 Płotycza Mała, s. Franciszka i Ludwiki
25. WAWNIKIEWICZ Lesław, 1912 Lwów, s. Władysława i Antoniny
26. WAWNIKIEWICZ Zdzisław, 1915 Baden (Austria), s. Władysława i Antoniny
27. WOŹNIAK Aleksander, 1894 Jawor, s. Piotra i Apolonii

Bardziej szczegółowa identyfikacja zamordowanych obejmuje 5 stron druku w artykule z 2002 r.
Szczególny tragizm losu 27 z borysławskiego ZWZ polega na tym, że w przeciwieństwie do „Procesu 

14”  we Lwowie (Komenda Obszaru) proces odbył się nie przed miejscowym sądem wojewódzkim, ale 
przed sądem wojskowym szczebla republikańskiego w oddalonym Kijowie, bez udziału oskarżonych 
i obrońców, że wyroki były dużo surowsze niż w tamtejszym procesie podobnej grupy drohobyckiej, 
że było najwięcej oskarżonych, że wszyscy zostali zamordowani, że proces odbył się w 10 dni po roz-
poczęciu wojny niemiecko – sowieckiej, a ofiary zamordowano po dalszych 5 dniach, że 8 osób sądzo-
nych było dwukrotnie, a wszyscy po średnio 16 miesiącach śledztwa i że 8 osób z pierwszego proce-
su najprawdopodobniej na drugi musiało czekać w celi śmierci. To wszystko dla „wtajemniczonych” 
oznacza zaostrzony rygor więzienny, m.in. bez prawa kontaktów z rodziną ani korespondencji, ani tym 
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bardziej widzeń, bez prawa do odbioru przesy-
łek lub jakichkolwiek zakupów za odebrane przy 
aresztowaniu lub  przekazane z zewnątrz pienią-
dze (tzw. „pokupki”). Nawet spacery wydzielano 
niechętnie i w ograniczonym zakresie. A także 
cały ten okres na głodowym wikcie więziennym, 
bez papierosów, w stanie ciągłego niepokoju 
o losy bliskich i własny, a przez ostatnie miesią-
ce w Kijowie najprawdopodobniej we wspólnych 
celach z przestępcami pospolitymi (bandytami) 
różnych narodowości, jako że w ZSRR nie uzna-
wano pojęcia „więzień polityczny”. Na liście za-
mordowanych, oprócz rzeczywistych działaczy 
ZWZ, znalazło się też kilka osób dołączonych do 
sprawy, z przyczyn nie poddających się próbom 
racjonalnego wyjaśnienia. 13.04.1940 r. deporto-
wano 13 członków siedmiu rodzin, ale o losach 
kilku innych brak informacji. Mimo usilnych sta-
rań nie udało się też nawiązanie kontaktu z kilku 
rodzinami ofiar.

Kserokopie akt kijowskiego procesu w Archi-
wum IPN obejmują około 1200 stron, z czego aż 
120 udało się skopiować dla potrzeb wyżej wy-
mienionej pracy, zanim drastycznie ograniczono 
do nich dostęp. O rozmiarach sprawy świadczy 
też lista „skompromitowanych” (zagrożonych 
aresztowaniem) zamieszczona we wspomnia-
nym artykule z 2002 r. i obejmująca około 160 
nazwisk. 

Jak się okazało, ten temat nie wzbudził oczeki-
wanego zainteresowania borysławian „tu i tam”, 
i do dzisiaj nikt nie pomógł w uzupełnianiu bra-
kujących fragmentów układanki (lub jej korygo-
waniu). Komisja Historyczna SPZD podejmowała 
starania, aby nazwiska 27 borysławian znalazły 
się na pomniku w Bykowni jako miejscu najbar-
dziej oczywistego ich pogrzebania, także dużo bardziej prawdopodobnego od całej tak zwanej „Listy 
Ukraińskiej” (Listy 3435). Potwierdza to ukraińska dokumentacja ofiar NKWD z Kijowa, w której za-
pisano wyraźnie, że członków ZWZ z Borysławia pochowano w lesie w Bykowni na polu nr 19! Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa najpierw w ogóle negowała potrzebę uznania Bykowni za Polski 
Cmentarz Wojenny, a później nieoczekiwanie zbudowała pomnik z wizytówkami wszystkich ofiar 
z Listy 3435, kompletnie pomijając sugestie Komisji Historycznej. Odrzucono nawet prośbę o ewen-
tualne dostawienie do istniejącego pomnika tablicy z nazwiskami Członków ZWZ z Borysławia i Dro-
hobycza zamordowanych w Kijowie.

Najbardziej jednak bulwersujący jest już co najmniej szesnastoletni brak zainteresowania bory-
sławian problemem upamiętnienia tych 27 ofiar. Dlatego kończąc moją działalność w SPZD, gorąco 
apeluję, aby ten temat jako pierwszoplanowy stał się przedmiotem zainteresowania Zarządu Głów-
nego i całego Stowarzyszenia, skoro na borysławian liczyć nie można. Plan minimum to postawienie 
tablicy pamiątkowej w nowym kościele borysławskim lub symbolicznego pomnika w jego otoczeniu. 
Plan maksimum to powrót do starań o „miejsce” na pomniku w Bykowni.

Od Redakcji: Na posiedzeniu Zarządu Głównego SPZD podjęto jednogłośnie uchwałę nr 16/2017 
9.12.2017 r. o podjęciu działań zmierzających do upamiętnienia w formie tablicy 27 borysławskich 
ofiar NKWD.



Strona 20 z książki „Obsada Osobowa 
Lwowskiego Obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE 

w latach 1939-1945”, Jerzy WĘGIERSKI, 
Kraków 2000, Wyd. „Platan”, 174 s.
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Rafał Quirini-Popławski – Kraków L47

Kościół parafialny p.w. Najświętszej Panny Marii 
z Góry Karmel w Gajach Wyżnych

Od Redakcji: Prezentowany tekst jest kolejnym fragmentem pochodzącym z „Materiałów do dziejów  
sztuki sakralnej”, część.I: „Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie dawnego województwa ruskiego”, tom 
6, Kraków 1998, MCK Kraków, ss. 103–107.

1. Historia

Gaje Wyżne zostały po raz pierwszy odnotowane w źródłach w r. 1409, kiedy to król Władysław 
Jagiełło podarował je wraz z Poczajowicami Stanisławowi Korytce1. W r. 1589 jako współwła-

ściciele występują Andrzej Orzechowski i Adrian Kunat, ale jeszcze w XVII w. wieś pozostawała w rę-
kach rodu Korytków2. W następnym stuleciu Gaje należały do Humieckich3, a pod koniec w. XIX do 
Bielskich z Rychcic4. 

Wieś wchodziła w skład parafii w Rychcicach5. W oparciu o istniejącą tu kaplicę w r. 1911 plano-
wano utworzyć samodzielną ekspozyturę6, lecz powstała ona dopiero w r. 19207. W r. 1927 została 
podniesiona do rangi parafii nieusuwalnej w ramach dekanatu drohobyckiego8 i objęła Delawę, 
Gaje Niżne i Gaje Wyżne oraz Marcinpol, przysiółek Michałowic9. Ponadto, na prośbę mieszkańców 
w r. 1935 do parafii przyłączono Bolechowice i Neudorf10. W tej ostatniej miejscowości w r. 1936 
powstał kościół filialny11. 

W r. 1875 w Gajach Wyżnych, na parceli zwanej Obliach, czyli Letynka, zbudowano kaplicę z drewna 
jodłowego i sosnowego ufundowaną przez Wandę z Brzozowskich Bielską z Rychcic12. Kaplicę po-
święconą p.w. NPMarii określano jako „biedną”, „skromną” bądź „malutką”13. W okresie międzywojen-
nym była ona nakryta starym gontowym dachem z licznymi dziurami, grożącym zawaleniem. Obok 
stała dzwonnica z trzema dzwonami zakupionymi w r. 1924. We wnętrzu znajdowała się ambona, 
konfesjonał, cztery ławki, fisharmonia, duży obraz Św. Józef oraz siedem innych dużych i jeden mały, 
rzeźba Chrystus Zmartwychwstały, sześć innych figurek, Grób Boży i Droga Krzyżowa. Ze sprzętów 
liturgicznych w kaplicy były m.in. dwa kielichy, monstrancja, puszka, dziewięć ornatów i dwie kapy, 
a ponadto trzy feretrony i dwa krzyże procesyjne14.

W r. 1920 zaawansowane były przygotowania do budowy nowej świątyni15, której projekt został 
zatwierdzony przez konsystorz w Przemyślu w październiku 192316. Zapewne jego fragmentem 

1 AGZ, t. 4, 1873, s. 73–75, 180–181;. Słownik geograficzny, t. 2, 1881, s. 441; Gątkiewicz 1906, s. 11–14. Zob. też AGZ, 
t. 17, 1901, s. 50 (1471), s. 185 (1479) i t. 18, 1903,. s. 274 (1485).
2 Jabłonowski 1902, s. 38; Budzyński, Przyboś 1997a, s. 61.
3 Boniecki, t. 8, 1905, s. 3.
4 Słownik geograficzny, t. 2, 1881, s. 441.
5 Ibidem; Schematismus premisliensis  1895, s. 89; Kramarz, Ladenberger 1931, s. 472.
6 Kronika 1911, s. 28.
7 AMP, TP 61, list mieszkańców Gajów Wyżnych i innych wsi do ordynariatu biskupiego w Przemyślu z prośbą o ustano-
wienie ekspozytury, 10 I 1920, oraz pismo namiestnictwa  lwowskiego do konsystorza w Przemyślu o przyznaniu dotacji 
dla ekspozyta, 18 IX 1920.
8 JAMP, TP 61, zgoda Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie na utworzenie parafii w Gajach Wyżnych, 2 IV 1927.
9 Schematismus premisliensis 1932, s. 53.
10 Kronika 1935, s. 93; w AMP, TP 61, dokumentacja z marca 1935
11 Schematismus premisliensis 1938,a s. 51. 
12 Schematismus premisliensis 1909, s. 91; Kronika 1911, s. 28; AMP, TP 61, list ks. Karola Potocznego do kurii w Przemy-
ślu, 11 VII 1927 oraz list dra Stefana Zakrzewskiego z Drohobycza do ks. Karola Potocznego, 31 VIII 1928. Schematismus 
premisliensis 1932, s. 53 i Przewodnik 1937, s. 445, podają r. 1877 jako datę budowy.
13 Kronika 1904, s. 169; Kronika 1913, s 216–217; AMP, TP 61, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii ob. łac. Gaje 
Wyżne, 1927, oraz AMP, TD VI, sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej z r. 1926.
14 Informacje na temat kaplicy zawiera AMP, TP 61, Protokół spisany w Gajach 19.08.1930 z okazji oddania kościoła i pro-
bostwa przez ks. K. Potocznego ks. dziekanowi K. Kotuli oraz list ks. Karola Potocznego do kurii przemyskiej, 11 VII 1927.
15 AMP, TP 61, list mieszkańców Gajów Wyżnych i innych wsi do kurii przemyskiej, 10 I 1920.
16 AMP, TP 61, list ks. Franciszka Majewskiego do konsystorza w Przemyślu, 25 IX 1923, z brudnopisem pisma kurii 
zatwierdzającego plany i ponaglającego do budowy, 10 X 1923.
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jest rzut poziomy, oznaczony „Gaje Wyżne”, za-
chowany w archiwum lwowskim17. Planowana 
budowla miała się składać z prostokątnej, dwu-
przęsłowej nawy oraz węższego od niej, krót-
kiego prezbiterium, zamkniętego półkoliście, 
z niewielką zakrystią po stronie lekcji. Ostatecz-
nie, z przyczyn finansowych już na początku 
r. 1924 zdecydowano się zrezygnować z budowy 
i przenieść do Gajów stary drewniany kościół 
z Rychcic. Po uzyskaniu ostatecznej zgody władz 
i Juliusza Bielskiego, w r. 1928 kościół rychcicki 
rozebrano, a następnie przewieziono do Gajów18. 
W r. 1930 rozmontowany ołtarz i organy z tego 
kościoła znajdowały się w kaplicy, a drewno po-
chodzące z niego składowano na placu pod nowy 
kościół19. W r. 1931 zapadła decyzja o budowie 
świątyni murowanej na parceli darowanej przez 
Jana Więckowskiego20. Projekty kościoła wyko-
nane w kwietniu 1932 przez drohobyckiego ar-
chitekta Władysława Klisieckiego zostały ostro 
skrytykowane przez inż. Kazimierza Osińskiego 
z Przemyśla, członka biskupiej komisji artystycz-
nej oraz przez Urząd Wojewódzki we Lwowie21. 
Mimo iż Klisiecki podjął się ich modyfikacji, przy 
budowie przeprowadzonej w latach 1933–1934 
prawdopodobnie posłużono się projektem in-
nego architekta. Cegłę na kościół zakupiono 
po niskiej cenie od Zbigniewa Biluchowskiego, 
dyrektora zakładów „Polmin” w Drohobyczu, 
a kamień przekazała bezpłatnie dyrekcja Kolei 
Państwowych we Lwowie. Miejscowa ludność 
zwiozła materiał i darmowo wykonywała prace 
budowlane22. W r. 1934 poświęcono kościół p.w. 
Najświętszej Panny Marii z Góry Karmel23. Nie-
stety nie wiadomo nic o wystroju nowej świątyni, oprócz informacji, że w r. 1938 sprawiono do niej 
trzy dzwony24.

W lipcu r. 1942 parafia w Gajach Wyżnych była czasowo obsługiwana przez kapucynów z Drohoby-
cza. Z powodu położenia plebanii wśród lasów, z dala od większych osad, kolejny administrator pa-
rafii ks. Stefan Weis, po pierwszych morderstwach Polaków,  przeniósł  się z Gajów do Drohobycza, 
skąd dojeżdżał do kościoła na nabożeństwa. W kwietniu r. 1945 nastąpiła likwidacja parafii, a w maju 
ks. Weis wraz z wszystkimi parafianami wyjechał na zachód25. Niektóre sprzęty kościelne zostały 

17 CPAH-Lw., ɸ.Ф 726, oп. I, cпp. 1318.
18 AMP, TD VI, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii Gaje Wyżne, 1928. Właściciel Rychcic, Juliusz Bielski początkowo 
nie chciał się zgodzić na przeniesienie kościółka, gdyż znajdowały się pod nim grobowce kilku jego przodków, zob. AMP, 
TP 61, list ks. F. Majewskiego do konsystorza w Przemyślu, 22 III 1924.
19 AMP, TP 61, Protokół spisany w Gajach 19.08.1930 z okazji oddania kościoła i probostwa przez ks. K. Potocznego…
20 AMP, TP 61, listy ks. Tadeusza Kostki do kurii przemyskiej, 21 XII 1931 i 14 IX 1932.
21 AMP, TP 61, oryginał projektu inż. W. Klisieckiego, 10 IV 1932 z załączoną opinią inż. K. Osińskiego, 17 VIII 1932 oraz 
pismo Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie do kurii przemyskiej, 21 XII 1932.
22 AMP, TP 61, list ks. Tadeusza Kostki do kurii przemyskiej, 28 XI 1932, a także z 1 V (w załączeniu widokówka-cegiełka) 
i 18 IX 1934. 
23 Schematismus premisliensis 1935, s. 34
24 AMP, TP 61, list ks. Tadeusza Kostki do kurii przemyskiej, 5 VII 1938. Niektóre fakty z dziejów parafii i kościoła w Ga-
jach Wyżnych podaje Mazur 1998, s. 102–106.
25 AMP, TD VI, Drohobycz. Sprawozdanie z Dekanatu, 6 IV 1945, oraz list ks. Andrzeja Osikowicza do kurii przemy-
skiej, 20 VII 1942; AMP, TP 61, list ks. Stefana Weisa do kurii przemyskiej, 1 VI 1944.

1. Gaje Wyżne, kościół parafialny. 
Odrzucony projekt autorstwa W. Klisieckiego, 

rzut poziomy, 1932. (212)
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złożone w Łańcucie26. Po za-
mknięciu kościół stał opustosza-
ły do ok. r. 1960, kiedy urządzono 
w nim magazyn ziarna. W r. 1991 
świątynia została przekazana 
Cerkwi greckokatolickiej, a na-
stępnie przeszła odnowienie27.

2. Opis
Kościół znajduje się na zach. 

krańcu części Gajów Wyżnych 
zwanej Potok28, na pd. zach. od 
drogi z Drohobycza do Stryja, 
na nieregularnym, wydzielonym 
placyku. Z prezbiterium zwróco-
nym ku pn., murowany z cegły, 
tynkowany. Nawa trójprzęsłowa, 
z kwadratową wieżą od pd. zach. 
oraz niższym i węższym prezbite-
rium od pn., zamkniętym ścianą 
prostą, otoczonym z trzech stron 
przybudówką na planie podkowy 
wychodzącą poza ściany bocz-
ne nawy, mieszczącą zakrystię 
i skarbiec ze wspólnym przed-
sionkiem na osi. 

Elewacje wewnętrzne ar-
tykułowane za pomocą lizen, 
przechodzących w gurty skle-
pienia kolebkowego. Pozostałe 
pomieszczenia nakryte stropami. 
W ścianach bocznych nawy po 
trzy duże okna zamknięte pół-
koliście, takież okno w ścianie 
pd.; na osi prezbiterium oculus; 
w szczytach nawy i prezbiterium 
oraz po bokach drzwi do przybu-
dówki od pn. wąskie okna pro-
stokątne (w szczytach zamknięte 
półkoliście). Otwory wejściowe 
do nawy (od pd.), przybudówki 
i wieży (od wsch.) – prostokątne.

Do fasady dostawiony trójdziel-
ny portyk, ze środkowym prze-

świtem prostokątnym i bocznymi zamkniętymi półkoliście, stanowiący podstawę balkonu z solidnym 
parapetem, dostępnego z klatki schodowej w wieży. Oba szczyty nawy w kształcie trójkątów nad-
wieszonych; w szczycie pd. napis: IHS/A.D.MCMXXXIV. Elewacje wieży bez podziałów, z wyjątkiem 
gzymsu z fryzem arkadkowym wydzielającego górną, nieco węższą kondygnację, przeprutą z czte-
rech stron arkadami ujętymi w opaski, z pełnymi balustradami. W ścianach wąskie, wysokie okna 
różnej wielkości zamknięte półkoliście. Elewacje boczne nawy artykułowane wydatnymi lizenami, 
zamknięte gzymsem okapowym. Dachy dwuspadowe, nad przybudówką przy prezbiterium trójpoła-
ciowy, kryte blachą.

26 AMP, TP 61, poświadczenie kurii, 22 V 1945.
27 Informacje uzyskane na miejscu.
28 W okresie międzywojennym w niektórych pismach parafia była nazywana Gaje Wyżne-Potok; zob. AMP, TP 61.

2. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. 
Stan z r. 1992. (220)

3.  Gaje Wyżne, kościół parafialny. Widok od pn. zach.  
Stan z r. 1992. (222)
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3. Stan zachowania
Struktura kościoła zachowana w dobrym stanie. W czasie ostatnio przeprowadzonego remontu 

poza otynkowaniem ścian wykonano nowe blaszane dachy i niewielką, ażurową wieżyczkę na sygna-
turkę z cebulastym hełmem. Nie są znane losy wyposażenia kościoła, którego część przewieziono po 
wojnie do Łańcuta, a resztę prawdopodobnie zniszczono na miejscu przy adaptacji świątyni do funk-
cji magazynu zbożowego. Księgi metrykalne z lat 1926–1929 znajdują się w AMP.

4. Zarys problematyki artystycznej
Kościół  w Gajach Wyżnych, zbudowany w latach 1933–1934 jest  budowlą pozbawioną indywidu-

alnego wyrazu. Przy surowej, pozbawionej dekoracji bryle nawy pewne ożywienie wprowadza loggia 
i wieża upodabniająca się w wyrazie do włoskiej kampanili. Jest prawdopodobne, że nieznany nam ar-
chitekt chciał nadać świątyni charakter przypominający kościoły wczesnochrześcijańskie, podobnie 
jak uczynił to Tadeusz Obmiński w kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej we Lwowie (1931–1934). 
Warto jednocześnie zauważyć, że zrealizowany kościół różni się w szczegółach od szkicu projekto-
wego29 (odmienne rozwiązanie portyku przy fasadzie, brak fryzu arkadkowego na wieży), którego 
forma jest bardziej konsekwentnie modernistyczna. Być  może wymienione elementy, stanowiące 
nawrót do tradycji historycznej, zostały dodane w czasie ostatniego remontu.

Bardziej oryginalnie prezentował się nie zrealizowany projekt kościoła autorstwa architekta dro-
hobyckiego Władysława Klisieckiego30. W ogólnych zarysach jest on zbliżony do kościoła w Borysła-
wiu-Mraźnicy, zaprojektowanego przez Jana Semkowicza przed r. 1923. Podobne są bryły obydwóch 
budowli, z graniastą wieżą od frontu, ujętą po bokach w połówki schodkowego szczytu, a przede 
wszystkim rzadkie i charakterystyczne motywy w postaci ryzalitów na rzucie trójkąta (w Mraźnicy 
spełniają one funkcję absyd). Interesująco prezentowała się też aranżacja ołtarza w Gajach, umiesz-
czonego w ostrołukowej niszy, oraz szczegóły rozwiązania fasady, z wręcz postmodernistycznymi 
w wyrazie monumentalnymi półkolumnami na narożnikach. Owo nowatorstwo formy projektu do-
prowadziło do jego odrzucenia przez opiniodawców, którzy uznali go za niefunkcjonalny, sprzecz-
ny z tradycją, nieestetyczny i zawierający elementy niestosowne dla architektury sakralnej (forma 
zwieńczenia wieży). 

Spis ilustracji w oryginale
211. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Projekt, rzut poziomy, ok. 1923 (?). CPAH-Lw. Repr. S. Michta.
212. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Odrzucony projekt autorstwa W. Klisieckiego, rzut poziomy, 1932.
   AMP. Repr. T. Zaucha.
213. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Odrzucony projekt autorstwa W. Klisieckiego, przekrój podłużny, 
    1932. AMP. Repr. T. Zaucha.   
214. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Odrzucony projekt autorstwa W. Klisieckiego, przekrój poprzecz-
    ny, 1932.  AMP. Repr. T. Zaucha. 
215. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Odrzucony projekt autorstwa W. Klisieckiego, fasada, 1932. AMP. 
216. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Odrzucony projekt autorstwa W. Klisieckiego, elewacja tylna, 
   1932. AMP. Repr. T. Zaucha. 
217. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Odrzucony projekt autorstwa W. Klisieckiego, elewacja boczna, 
    1932. AMP. Repr. T. Zaucha.   
218. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Odrzucony projekt autorstwa W. Klisieckiego, widok perspekt-
    wiczny, 1932. ASMP. Repr. T. Zaucha.
219. Gaje Wyżne, kościół parafialny.  Projekt zrealizowany, widok perspektywiczny, 1933 (?), AMP. Repr. 
    T. Zaucha.   
220. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. T. Zaucha 1992.
221. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Widok od pn. wsch. w czasie budowy. Stan z lat 1933/1934. Fot.
    w AMP.
222. Gaje Wyżne, kościół parafialny. Widok od pn. zach. Fot. T. Zaucha 1992.

29 AMP, TP 61.
30 Inż. Władysław Klisiecki prawdopodobnie był związany z działającymi w Drohobyczu towarzystwami naftowymi. 
W latach trzydziestych prowadził budowę tamtejszego kościoła Kapucynów. W r. 1939 został powołany do wojska i wg 
niepotwierdzonych danych poniósł śmierć w ZSRR w czasie II wojny światowej, zob. Kronika klasztoru 1996, s. 14, 45.
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Źródła cytowane w skrócie w przypisach:
• materiały archiwalne: 
– AMP, TP 61 – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki parafii XIX–-XX w., Gaje Wyżne.
– AMP, TD VI – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki dekanatów XIX-XX w., Akta de-
kanatu drohobyckiego.
– AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyń-
skiego we Lwowie, Lwów 1868–1935.
– CPAH-Lw., ɸ. 726, oп. I – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, Plany szkół, cer-
kwi, szpitali, więzień i budowli prywatnych na terenie Galicji.

• publikacje:
– AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyń-
skiego we Lwowie, Lwów 1868–1935.
– Boniecki, t.8, 1905 – A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899–1914. 
– Budzyński, Przyboś 1997a – Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku., wyd. Z. Budzyński, 
K. Przyboś, Przemyśl–Rzeszów 1997.
– Gątkiewicz 1906 – F. Gątkiewicz, Z archiwum Drohobycza. Zbiór przywilejów, aktów granicznych, lu-
stracji, memoriałów itp., Drohobycz 1906.
– Jabłonowski 1902 – Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym,. t. VII, cz. 1: Ziemie 
ruskie. Ruś Czerwona. opr. A. Jabłonowski, Warszawa 1902.
– Kramarz, Ladenberger 1931 – W. Kramarz, T. Ladenberger, Rozmieszczenie ludności rzymskokatolic-
kiej w diecezji przemyskiej w roku 1785 [w:] Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. 
Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931, s. 447–478.
– Kronika – Kronika diecezji przemyskiej, Przemyśl.
– Kronika klasztoru 1996 – Kronika klasztoru OO. Kapucynów w Drohobyczu, 1934–46, opr. J. Marecki 
[w:] Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie, t. 9, Wrocław 1996.
– Mazur 1998 – M. Mazur, Neudorf-Polminowice. Współżycie narodowości na ziemi drohobyckiej, War-
szawa 1998.
– Przewodnik 1937 – Przewodnik po Polsce, t. 2: Polska południowo-wschodnia, Warszawa 1937.
– Schematismus premisliensis – Schematismus universi cleri saecularis et regularis Dioecesis Premislien-
sis ritus latini pro Anno Domini…, Premisliae.
– Słownik geograficzny – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, War-
szawa 1880–1902.



Krzysztof Lorenz – Wrocław L48

„Julia i Romeo” z Truskawca

Bohaterami truskawieckiej tajemnicy byli znani w międzywojennej Polsce: Stanisława Wysocka 
(1877–1941) – sławna polska aktorka oraz Emil Zegadłowicz (1888–1941) – znany poeta i pi-

sarz. Wysocka była córką warszawskiego litografa Juliana Dzięgielewskiego, zamężna dość nieszczę-
śliwie dwukrotnie: pierwszy raz z grającym zwykle role amantów aktorem Kazimierzem Wysockim, 
drugi z lekarzem Grzegorzem Stanisławskim, bratem wybitnego malarza Jana Stanisławskiego. 

Emil Zegadłowicz był twórcą grupy poetyckiej „Czartak” i autorem głośnych w tym czasie skandali-
zujących utworów jak np. „Zmory” (1935) przez które stracił (1936) honorowe obywatelstwo rodzin-
nego miasta – Wadowic, przyznane w 1933 r. z okazji dwudziestopięciolecia twórczości. Żonaty w tym 
czasie z Marią Kurowską  ziemianką, miał z nią dwie córki Atessę i Halszkę. Mieszkał w swoim dworku 
w Gorzeniu Wielkim pod Wadowicami. Twórczość często skandalizującego i antyklerykalnego poety, 
wysoce cenił najsłynniejszy mieszkaniec Wadowic – Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II.

Wysocka wdowa od trzech lat, uległa fascynacją Zegadłowiczem w 1924 r. będąc bardzo popularną 
aktorką, której nadano nawet przydomek „nowej Modrzejewskiej”. Wysocka i Zegadłowicz ukrywali 
swój związek, a jego namiętność, zwłaszcza ze strony aktorki, znalazła odbicie w istniejących ponad 
250 jej listach (w większości kilkustronicowych pisanych maczkiem). Niestety nie zachowały się od-
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powiedzi Emila. W listach Wysockiej jest wszystko: miłość, plotki, polityka i relacje z dnia codziennego. 
Nie mogło w tych listach zabraknąć opisu życia w Truskawcu, gdzie aktorka przebywała dwukrotnie 
w latach 1927–1928. Pierwszy raz przybyła 20 lipca 1927 r. i zamieszkała w wilii „Hanusia” będącej 
własnością K. Madejskiej. W wysłanym do Zegadłowicza po kilku dniach liście pisze: 

Drogi – od czterech dni jestem w Truskawcu – sprawiłam na sobie wrażenie owcy – która, idąc za 
owczym pędem – dostała się w tłum niepoczytalnych. Zjazd tu taki – że po kilkanaście osób dziennie 
wraca z powrotem – nie mogąc znaleźć pomieszczenia – chciałam i ja zrobić to samo – ale dokąd miałam 
wracać? Więc zgodziłam się wziąć pokój z jakąś panią, aby sobie czegoś poszukać – cztery dni trwało 
szukanie – cztery noce nieprzespane – bo ta pani (z Lublina, w dodatku) okazała się chrapiącą trąbą 
jerychońską – już byłam w popielatej rozpaczy, aż oto dziś znalazłam się w maleńkiej klitce – ale własnej 
– och, takie dnie dają w całej pełni odczuć słodycz samotności. Drogi – nie pisałam dawno – gdyż – (prze-
dziwne dwa miesiące) przeszłam zatrucie – czym – doprawdy, nie mogę się domyśleć – gorączka – całe 
ciało pokryte wysypką.

Lekarz wmawiał we mnie raki – a ja raków na oczy nie widziałam – przypuszczam raczej, że to ziołowa 
kuracja Bogusławskiego zrobiła – to zdecydowało Truskawiec – już wszystko było zrobione z paszportem 
– dwa dni trzeba było zostać jeszcze w Warszawie – ale już nie miałam sił – tak ciągnęło do zieleni. Tutaj 
moc znajomych i aktorów, i potentatów rozmaitych – nawet Jowisz prowadza sam siebie (chodzi o Jana 
Lorentowicza – krytyka literackiego i prezesa PEN-Clubu).

Wszyscy twierdzą, że Truskawiec jest lepszy od Karlsbadu – ano, zobaczymy. Od siódmej rano piję Zosię 
– Marysię – Naftusię na ciepło – na zimno – z solą, bez soli – kąpię się – spaceruję – zjadam obiad i znów 
piję Naftusię – do Naftusi chodzą procesje – Żydów i księży aż czarno – dowód, że Naftusia jest skuteczna 
– myślę sobie – że Tobie by też to dobrze zrobiło – gdybyś mógł się wybrać bodaj na dwa tygodnie – zrób 
to – wyszukałoby się dla Ciebie pomieszczenie – teraz od pierwszego sierpnia będzie łatwiej – ładnie tu 
jest – panorama gór- lasy – powietrze dobre – chodzę dużo, bo trzeba mi stracić aż 6 kilo – daruj – że tak 
obszernie piszę o tych truskawieckich sprawach – ale to dla pijących Naftusię są one alfą i omegą życia 
– tu o niczym się nie mówi i nie myśli – tylko o kilach wagi – o żołądku – o wątrobie i tym podobnych ak-
cesoriach. Chcę siedzieć w Truskawcu do 15 sierpnia.

Kolejny pobyt rok później – 18 lipca 1928 r. w wilii „Wanda”:
Dojechałam w sobotę o ósmej wieczór na poły żywa z upału i zmęczenia – wszystko mi się przeto wydało 

okropne – pokój – willa – po przespaniu przy dniu – wszystko się przeinaczyło – pokój bardzo miły – willa 
wysoko położona, przez co nie ma wilgoci i bardzo miła gospodyni – ta sama pani – u której mieszkał Staś 
Miłaszewski (…) Ze znajomych widziałam krytyka Adama Grzymałę-Siedleckiego i Franciszka (trudno 
ustalić, o kogo chodzi: mógł to być Franciszek Mączyński (1874–1947) – architekt, szwagier Wysockiej; 
Franciszek Siedlecki (1867–1934) – malarz, krytyk teatralny; bądź Franciszek Łukasiewicz (1890–1950) 
– muzyk, kierownik działu muzycznego Radia Poznań), ma przyjechać Lorentowicz – zresztą, ja sobie 
chodzę swoimi drogami – nie chcę widzieć nikogo. Dobrze jest tak z dala od wszystkiego – dobra jest przy-
roda – kot – takim malutkim człowieczkiem się czuję, że pod trawką schować się mogę – nie zazdroszczę 
tym krzykliwym Guliwerom.

10.08.1928 r. z tej samej wilii „Wanda” Wysocka pisała:
Pierwsze tygodnie leczenia były dość denerwujące i osłabiające – obecnie czuję się lepiej. Drugiego 

sierpnia przyjechali Tadeuszowie – Nula mieszka ze mną, Tadeusz oddzielnie. I wszyscy pijemy Naftusię. 
Najgorsze zmartwienie miałam któregoś dnia, gdy mi mój mimów lekarz opowiadał o Wojciechu Bry-
dzińskim (znany aktor teatralny i filmowy), który był tu przed nami – że wyleczył go zupełnie tu w Tru-
skawcu z nadkwasoty żołądka – a Ty nie możesz przyjechać poleczyć się.

Zegadłowicz był nie tylko niewiernym mężem ale i kochankiem. Zdarzało się, że miał równocze-
sne dwa pozamałżeńskie romanse, o czym żadna z wybranek nie wiedziała. W Truskawcu leczyła się 
„lwowska przyjaciółka”, młodsza o 20 lat Kamila Ardelowa,  dziennikarka z Brodów, autorka intymnych 
listów do Zegadłowicza z których zachowało się 54. Uwieczniona została jako jedna z dziewięciu muz  
w powieści „Motory” (ukazała się w 1937 r.), którą zaczęła przepisywać w Truskawcu na maszynie.

Literatura: 
1. http://protruskavets.org.ua 15.04.2014.
2. Bo Ty jesteś moje Fatum. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924–1935, Mirosław
 WÓJCIK, IFP, Kielce 2008.
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Andrzej Pietruszka – Drohobycz L59

Kolonia Polminowska dawniej a dziś1

Kolonia Polminowska jest jedną z najpiękniejszych dzielnic miasta Drohobycz, która znajduje 
się u jego wschodnich rubieży, przy drodze wylotowej do Lwowa i Stryja. Ktoś może zadać 

pytanie dlaczego piszę właśnie o tej dzielnicy, skoro w Drohobyczu jest wiele innych, nie mniej 
ważnych? Po pierwsze, tutaj w Kolonii Polminowskiej spędziłem swoje dzieciństwo oraz ukoń-
czyłem szkołę średnią w 2009 roku. Po drugie, jest to dzielnica, która powstała w wyniku bardzo 
dynamicznego rozwoju przemysłu naftowego w Borysławsko-Drohobyckim Zagłębiu Naftowym 
w I połowie XX w. Po trzecie, Kolonia jest tą częścią kresowego miasta, o której mało wiedzą 
współcześni drohobyczanie, nie wspominając już o turystach. A po czwarte, jest to prawdopo-
dobnie jedyne w swoim rodzaju osiedle na Ziemi Drohobyckiej.

Wzrost wydobycia ropy naftowej na początku ubiegłego stulecia zmusił austriackie władze do 
budowy nowych rafinerii, które miały przetwarzać cenny surowiec na coraz większą skalę. Do 
Drohobycza przywożono przede wszystkim borysławską ropę i przerabiano ją w takich rafine-
riach, jak: „Galicja”, „Dros”, „Bachera” oraz „Jota”. Jak pisze Stanisław Sławomir Nicieja w książce 
„Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom VII”, w latach 1909–1912 przy 
ulicy Stryjskiej w rejonie Dworca Głównego trwała budowa nowej rafinerii, którą w II Rzeczy-
pospolitej poddano rozbudowie i unowocześnieniu. Nosiła ona nazwę Państwowa Fabryka Ole-

jów Mineralnych „Polmin”. W rezulta-
cie rozbudowy Polmin stał się [jednym] 
z największych i najnowocześniejszych 
zakładów w Europie, który przetwarzał 
ropę naftową. Ropę przerabiano na ben-
zynę samochodową i lotniczą, parafinę, 
koks naftowy oraz na oleje samochodo-
we, turbinowe i garbarskie. Rafineria 
zatrudniała blisko 2 tysiące robotników, 
którzy bardzo dobrze zarabiali. Pracow-
nikom dofinansowywano koszty związa-
ne z wynajmem mieszkania i wydawano 
bezpłatne bilety na przejazdy komuni-
kacją autobusową w granicach Drohoby-
cza. Rafineria posiadała kasyno, które 
usytuowane było w pobliżu dworca. Na 
potrzeby pracowników zatrudnionych 
w rafinerii przy ulicy Stryjskiej zostało 
wybudowane specjalne osiedle miesz-
kalne – Kolonia Polminowska. Część 
osób zakwaterowano w willach dwuro-
dzinnych lub jednopiętrowych kamie-
nicach, które mogło zamieszkiwać 10 
rodzin. S. Nicieja zaznacza również, że 
w centrum Kolonii znajdowała się nowo-
czesna szkoła podstawowa, a przy niej 
duży stadion. Osiedle miało także swój 
nieduży basen, bibliotekę, kluby (np. So-
kół) i sklepy, w których można było ku-
pić niezbędne rzeczy.

W porze letniej mieszkańcy umilali 
swój wolny czas nad rzeką Tyśmienicą. 
Żony pracowników miały możliwość ro 

1 Tekst stanowi przedruk z Kuriera Galicyjskiego 
nr 22 (2017) s. 19. (Red. Biul.)

1. Kasyno (widokówka)

2. Salon w kasynie (widokówka)
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bienia zakupów w centrum miasta, całe rodziny wyjeżdżały na różnorakie wycieczki, a harce-
rze natomiast na obozy, ponieważ na te cele były specjalnie przeznaczone autobusy. Co ciekawe, 
mieszkania w Kolonii  Polminowskiej ogrzewano nie węglem, lecz w piecach kaflowych były za-
instalowane specjalne palniki gazowe.

W „Kresowej Atlantydzie...” prof. Nicieja podkreśla rolę Polminu w gospodarce II Rzeczypospo-
litej: Polmin  był chlubą polskiego przemysłu lat międzywojennych. Może nie tak sławny jak Gdy-
nia czy Centralny Okręg Przemysłowy – sztandarowe dzieła wicepremiera i ministra gospodarki 
Eugeniusza Kwiatkowskiego – ale na pewno dawał pracę i płacę, dumę i prestiż tysiącom ludzi, 
inżynierom i robotnikom, którzy  budowali go latami. Potęga i wielkość  Polminu została znisz-
czona przez naloty lotnicze: niemiecki i amerykański, pierwszy we wrześniu 1939 roku. Oprócz 
rafinerii zrujnowany został także dworzec kolejowy, który był w jej bliskim sąsiedztwie. W latach 
1939–1944, najpierw podczas okupacji sowieckiej, a później i niemieckiej, rafinerię nieco odbu-
dowano, gdyż okupanci potrzebowali benzyny. Drugiego nalotu dokonali Amerykanie w czerw-
cu 1944 roku w ramach współpracy amerykańsko-sowieckiej w walce z Niemcami hitlerowski-
mi. Podczas nalotu zginęło 120 osób. Kolonia Polminowska nie ucierpiała. Dziś jest symbolem 
i świadkiem dawnej świetności polskiej rafinerii. Polmin po drugiej wojnie światowej, przeszedł-
szy we władanie Sowietów, był odbudowany i odgrywał ważną rolę w gospodarce Ukraińskiej 
SSR, chociaż przedwojennej sławy już nie odzyskał. Po wojnie Polacy, którzy zamieszkiwali tę 
dzielnicę, wyjechali w ramach ekspatriacji do Polski, a na ich miejsce przybyli nowi mieszkańcy 
ze Wschodu, przede wszystkim inżynierowie, nauczyciele, lekarze i in. Właśnie wtedy zamyka 
się polski okres Kolonii, a dawny Polmin, w czasach współczesnej Ukrainy – Drohobyćkyj  Naf-
topererobnyj Zawod, wskutek trudnej sytuacji ekonomicznej w państwie, jest w stanie stagnacji 
i upadku.

Rok 2017. Jesień. Jestem w Kolonii Polminowskiej. Niby ta sama przedwojenna dzielnica, którą 
opisywał w „Kresowej Atlantydzie” S. Nicieja, ale jednocześnie inna. Straciła swego ducha, swój 
pierwotny charakter oraz ludzi, którzy niegdyś w niej mieszkali. Współcześni mieszkańcy oma-
wianego osiedla niekonieczne zdają sobie sprawę z tego, w jakim celu zostało ono wybudowane, 
wyjątkiem mogą być jedynie osoby starsze. Otóż w samym centrum Kolonii stoi okazała budowla 
Szkoły Ogólnokształcącej nr 8 (nie tak dawno przekształcono ją w dziewięcioletnią z powodu 
małej ilości uczniów),a tuż obok − duży stadion. Szkoła i stadion otoczone są szeregiem kamie-
nic, niektóre z nich posiadają dwa oddzielnie wejścia, które uwieńczone są kolumnami. Za szkołą 
znajduje się budowla z łukowymi oknami, które są charakterystyczne dla architektury sakral-
nej. Obok omawianego obiektu znajduje się parterowy budynek. Do lat 90. XX w. znajdowało się 
w nim przedszkole, potem w pomieszczeniach zorganizowano klasy młodsze. Była to tak zwa-
na „mała” szkoła (klasy 1–4). Obecnie obiekt należy do Uniwersytetu Pedagogicznego, podobnie 
jak stadion, który jest nieco odnowiony i zadbany. Bliżej obrzeży miasta wybudowane zostały 
bardziej okazałe budynki, posiadające duże tarasy widokowe, a dachy upiększone kopułami. Na 
niektórych domach do dziś zachowała się przedwojenna czerwona dachówka. Kamienice otaczają 
ogrodzenia z łukowatymi bramami wejściowymi. Niepokojącym jest to, że podczas remontów 
mieszkańcy kamienic niekiedy zamurowują ich pierwotnie elementy, np. kolumnady, które tak 
naprawdę dodają im uroku, są pewnego rodzaju ozdobą tych domów. Trudno jest zmienić mental-
ność ludzi w tej kwestii, a uświadomienie im tego, że kamienice można uznać za zabytkowe, jest 
niewątpliwie procesem długotrwałym. Po drugiej stronie ulicy Stryjskiej znajdują się tereny dziś 
zajmowane przez przedsiębiorców, którzy prowadzą własny biznes, oraz stacja benzynowa. Na 
osiedlu jest też czynny sklep spożywczy. Obecnie w Kolonii, niestety, nie ma żadnych instytucji 
kulturalnych. Sporadycznie na stadionie odbywają się mecze piłki nożnej. Całe życie kulturalne 
mieszkańców zostało raczej przeniesione do centrum Drohobycza. Bliżej dworca znajduje się bu-
dynek dawnego kasyna rafinerii, które pustoszeje z roku na rok i coraz bardziej niszczeje. Przez 
jakiś czas w tym gmachu znajdował się bank. Tuż obok jest okazała budowla, w której obecnie 
mieści się szpital rejonowy.

Dziś Kolonia to zwykła dzielnica miasta, która tętni swym rytmem życia i mało ma wspólnego 
z tą przedwojenną. Współcześnie nie jest kojarzona z rafinerią, a lata świetności ma już, niestety, 
za sobą. Dla turysty Kolonia Polminowska jest jednak miejscem godnym polecenia, gdyż symbo-
lizuje rozwój przemysłu naftowego na terenie dawnej Galicji Wschodniej.





38

HISTORIABiuletyn SPZD nr 22 (2018)

Krzysztof Lorenz – Wrocław L51

Dobry Niemiec w Drohobyczu
Aby przeżyć Holokaust, zagrożony musiał 

być codziennie, czasem wielokrotnie od nowa ratowany!

Historia Eberharda Helmricha (ur. w 1889 r.), przedwojennego niemieckiego rolnika, który w la-
tach 1941–1944 mieszkał w Drohobyczu,  będąc wyższym urzędnikiem Wydziału Ekonomiczne-

go Niemieckich Sił Okupacyjnych we wschodniej Galicji, brzmi sensacyjnie. Prowadził on gospodarstwo 
rolne w Chyrawce dla potrzeb Wehrmachtu zatrudniające wyłącznie Żydów. Wykorzystywał wszelkie 
możliwości, aby ratować ich życie przez te lata. Wspominał go dobrze Alfred Schreyer. Podobno Hel-
mrich ożenił się z Żydówką, która go później porzuciła. Jego prawdziwym majstersztykiem było wysyła-
nie pomocy domowych z okolic Drohobycza do rodzin niemieckich w Niemczech, m.in. do Berlina, gdzie 
opiekowała się nimi żona Eberharda – Donata Helmrich. Metoda była oryginalna i  pewna. Wybierał do 
tego celu niebieskookie i jasnowłose Żydówki, zaopatrywał w aryjskie polskie lub ukraińskie papiery  
i płacił za przejazd. Wszystkie te dziewczyny przeżyły wojnę. 

Egon Fink z American Distribution Committe w Wiedniu napisał 2.06.1964 r. do Marka Yuvillera 
z Claims Conference w Nowym Yorku, że 1 czerwca 1942 r. rozmawiał z Hansi Werner, jedną z dwóch 
dziewcząt żydowskich z Drohobycza, mieszkającą wówczas w Wiedniu i jej siostrą Susanne, która zo-
stała w ten sposób przewieziona w 1942 r. do Berlina. Hansi pracowała u Donaty Helmrich doskonale 
wiedzącej, że obie siostry są Żydówkami. Hansi pamięta kilka innych spośród dziesiątek Żydówek ura-
towanych w ten sposób przez Eberharda, np. Anitę Birnbach, obecnie mieszkającą w Polsce,  i Melanię 
Reitler, teraz w Izraelu. Pani Werner określiła Helmricha jako „Niezwykłą osobę, która pomogła setkom 
ludzi bez żadnych korzyści materialnych, wyłącznie z pobudek humanitarnych”.

Również dr Leon Mischel, lekarz w szpitalu w Drohobyczu, pisał do Marka Yuvillera: „Eberhard do-
starczał żywność do szpitala żydowskiego, w którym pracowałem. Było to w okresie, kiedy brak żyw-
ności był tak wielki, że większość naszych pacjentów umierała z głodu”. Eberhard mimo niemieckich 
zarządzeń zezwolił na przejazd córki Mischela Ireny jego służbowym samochodem do Lwowa, wiedząc, 
że zamierza się tam ukrywać na aryjskich papierach. Gdy odkryto jej kryjówkę, Irena uciekła, ukrywa-
jąc się w Stryju, dokąd Eberhard wysłał swoich ludzi, aby ją zabrali do jego mieszkania służbowego. 
Po dwóch tygodniach zorganizował jej odpowiednie papiery, umożliwiając „legalną” pracę w lokalnym 
obozie pracy, nie wzbudzając podejrzeń gestapo.

Dr Mischel tak mówił: „Nawet w okresie sukcesów militarnych hitlerowców, gdy stosowano wobec 
Żydów najstraszniejsze akty przemocy, Helmrich traktował wszystkich Żydów, z którymi się spotykał, 
uprzejmie i z godnością. Nikt, kto nie żył w podobnych warunkach, nie zrozumie, ile znaczyła taka po-
stawa ze strony przedstawiciela okupujących Niemiec w stosunku do Żyda”. Eberhard Helmrich za-

mieszkał po wojnie w Nowym Yorku, utrzymując kon-
takt z ludźmi, którym pomógł, rozrzuconymi po całym 
świecie. Zmarł w 1969 r. Otrzymał podobnie jak jego 
żona Donata tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata, który pośmiertnie odebrała jego córka.

Córka Helmrichów Cornelia Schmalz-Jacobsen za-
mieszkała w Bonn i zajmowała się w 1995 r. z ramienia 
Bundestagu sprawami cudzoziemców w Niemczech. 
Podjęta w tym czasie próba nawiązania z nią kontaktu 
przez Komisję Historyczną SPZD była niestety nieudana.

Literatura: 
1. Eberhard Helmrich, Niemcy, ss. 45–46 w: Sprawie-
dliwi wśród Narodów Świata, Arisch L.[eon] BAUMIN-
GER, Warszawa, 1994 PWN, 173 s.  
2. Departament Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta, Yad Vashem, nr sprawy 154.
3. List Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej 
Niemiec z 19.01.1995 Az.:Ku-623.00                              

Tablica czterojęzyczna (niemiecki, polski, 
ukraiński i jidysz) poświęcona Eberhardowi 

i Donacie Helmrichom, umieszczona na 
budynku naprzeciw dawnego Gimnazjum 

„Jagiełły” w Drohobyczu 22.06.2017 r. 
przy obecnej ulicy Iwana Franki, dawniej 

Henryka Sienkiewicza. (Ze zbiorów 
Ryszarda Dąbrowskiego)
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) L75

„Odkrycie” Krynicy (Szlacheckiej)1

Znane nam nasze Kresowe uzdrowisko „Truskawiec” rywalizowało przed wojną o palmę pierw-
szeństwa z uzdrowiskiem „Krynica” położonym w Beskidzie Sądeckim. Ale nie wszystkim jest 

znana, zapomniana mała wioska Krynica w powiecie drohobyckim,  położona ok. 10  km od Medenic 
na granicy powiatu na szlaku Drohobycz-Lwów zwana też Krynicą Szlachecką. Wieś ta w naszych 
publikacjach do tej pory rzadko była wymieniana chyba głównie dlatego, że ominęły ją „mordy ukra-
ińskie” jak również zsyłki na Sybir. W wydawnictwach dokumentujących powyższe fakty takie jak 
„Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycz i po-
wiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939–1941” czy „Na Rubieży” nie odnotowano nazwisk 
z Krynicy. a na Sybir została zesłana tylko jedna rodzina Czajkowskich i to już po zakończeniu wojny. 

W dotychczasowym dokumentowaniu losów naszych rodaków raz tylko natrafiłem na nazwisko 
z Krynicy, lecz nie można było z tą osobą nawiązać bliższego kontaktu. Tak więc na trasie naszych 
głównych przesiedleń tj. do granicy południowej do zachodniej nie spotkałem nikogo z Krynicy. 
Dopiero przypadek sprawił, że będąc ostatnio przed Wszystkimi Świętymi na cmentarzu w Mie-
roszowie (miejscowość graniczna za Wałbrzychem) przechodząc alejką zauważyłem 2 osoby przy 
pomniku, na którym widniał zasłonięty napis „-niańscy”, gdy podszedłem bliżej z boku zobaczy-
łem, że to „Leśniańscy” a znając typowe powtarzające się często nazwiska rodzin z poszczególnych 
omawianych wsi zapytałem „Przepraszam czy Państwo mają rodzinę na Kresach, tj. w Medenicach” 
czym wywołałem zdziwienie, a potem potwierdzenie. Rodzina ta wskazała mi jeszcze inną rodzinę 
z Medenic zamieszkałą w Mieroszowie, a która związana była z Krynicą. Tak więc przez Mieroszów 
odkryłem Krynicę i dotarłem do okolic Choszczna, gdzie głównie osiedlili się mieszkańcy Krynicy, 
którzy przyjechali transportem razem z mieszkańcami Medenic i osiedlili się głównie w Drawnie, 
Dominikowie czy Barnimiu.

Należy nadmienić, że do Mieroszowa przybyli mieszkańcy Drohobycza, Borysławia, Schodnicy 
i Medenic. Tam mieszkał Jan Bużantowicz „Gryf”, „Ryś” (działacz AK, sybirak), a mieszka jeszcze 95 
letni Mieczysław Dudycz ze Schodnicy. 

Cytując nr 77/2005 „Na rubieży” można odnotować: Krynica, wieś sołecka, obszary dworskie, gmi-
na Horucko, parafia Medenice. W 1921 roku wieś miała 272 zagrody, 1503 mieszkańców, w tym 531 
Polaków, 909 Rusinów, 60 Niemców i 3 innej narodowości. 

Nawiązałem kontakt z wieloma mieszkańcami Krynicy, niektórzy są już członkami Koła Korespon-
dentów naszego Stowarzyszenia. Jest wiele ciekawych rodzin, tak więc  losy jej mieszkańców będą 
prezentowane  na łamach naszego Biuletynu.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi „odkryć Krynicę” i z którymi będziemy dokumentować 
dalej historię jej mieszkańców.  

Była to ciekawa wieś przed wojną, jej klimat i ważność oddaje artykuł z 1936 roku z pisma „Pobud-
ka” Nr 1 (16) ss. 7–8:

„Święto szlacheckie”
Dnia 25.X. b.r. [1936 r.] w Krynicy Szla-

checkiej [pow. drohobyckiego] przy pięk-
nej pogodzie słonecznej odbyło się święto 
szlacheckie, które przemieniło się w wiel-
ką manifestację patriotyczną.

W uroczystości wzięło udział ducho-
wieństwo z ks. dziekanem Osikowiczem 
na czele, władze cywilne, które reprezen-
tował starosta drohobycki mgr Wehrste-
1 Zachowując retorykę Autora wypada odnotować, 
że po 1989 r. „Kolumbem” Krynicy Szlacheckiej  
była Ewa Herniczek w artykule „ Kościół w Krynicy 
Szlacheckiej” zawierający opis wsi i historię budo-
wy kościoła (ss.109–112 w pracy „Kościoły i klasz-
tory… wydanej w Krakowie w 1998 r.). (Red.)

Budowa kościoła w Krynicy Szlacheckiej. 
Widok od pn.zach. Stan z 1938 r. (228)
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in, władze wojskowe mjr Góralczyk i nadkom. Kołaciński, liczne delegacje organizacji kombatanckich 
ze sztandarami, stowarzyszenia z orkiestrą „Polminu”, chór „Echo”, liczne przybyłe społeczeństwo 
z Drohobycza, Borysławia, Medenic, okolicznych wsi, szlachta zamiejscowa i miejscowa.

Na granicy gromad Medenice – Krynica przed pięknie udekorowaną bramą już od godz. 8 oczeki-
wali przybycia Włodarza powiatu sołtys wsi Mikołaj Topór Jakubowski, cztery dziewczęta szlachec-
kie, banderia, w której kilku reprezentowało dawne stroje szlacheckie i odpowiednio umajony dra-
biniasty wóz zaprzężony w cztery siwe konie. Przybyłych powitał bardzo serdecznie chlebem i solą 
gospodarz gromady. Dalszą drogę do Krynicy odbyli pan Starosta i pan Mjr w otoczeniu dziewcząt 
i sołtysa wozem, poprzedzeni banderią.

Gdy na horyzoncie pojawił się wóz, orkiestra odegrała hymn podhalański. Przybyli zgromadzili 
się przed bramą powitalną, na której widniał napis „Szlachta krynicka wita Was” po czym imieniem 
szlachty przemówił Tadeusz Berenda Czajkowski. W mowie swej wyraził, że szlachta gotowa jest 
wrócić do Macierzy, mimo przeszkód jakie spotyka, prosi tylko by czynniki kompetentne podały jej 
pomocną dłoń. Staropolskim przysłowiem „Gość w dom, Bóg w dom” zaprosił zebranych do uczest-
niczenia w uroczystości.

Podniosłe swe przemówienie, nacechowane miłością Ojczyzny i przywiązaniem do klejnotu za-
kończył okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta i Generalnego Inspek-
tora Sił Zbrojnych, po czym orkiestra odegrała hymn państwowy. Bezpośrednio po tym udał się p. 
Starosta z Władzami wojskowymi przed front organizacji i stowarzyszeń celem odebrania raportu. 
O godz. 10 na mównicę wystąpił proboszcz parafii medenickiej ks. kanonik Jan Patrzyk i wygłosił 
okolicznościowe kazanie na temat „Starajcie się o szlachectwo ducha”. W skrócie brzmi ono jak na-
stępuje: 

„Prawdziwym szlachcicem jest tylko ten, kto szlachetną duszę posiada. To też wzorem dawnej szlachty 
należy pielęgnować i rozwijać cnoty szlacheckie jako to: religijność, męstwo i patriotyzm. Dowodem na 
to, że dawna szlachta była bardzo religijna jest to, że prawie 3/4 kościołów w Polsce ufundowanych zo-
stało przez szlachtę tak magnacką jak i drobną. Cała prawie szlachta była rzym.kat. i mówiła po polsku.  
Na piersiach zawieszali sobie ryngrafy tj. obrazy Matki Boskiej. Dopiero z chwilą upadku religijności gdy 
w życie weszło przysłowie „Za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa” upadło męstwo, zgasł patriotyzm. 
Bolała nad tym drobna szlachta, to też lała się krew szlachecka w powstaniach za wolność Polski. Wielu, 
wielu przodków dziś żyjących  rodów szlacheckich w Krynicy oddało swe życie za Matkę-Polskę. Są to: 
Czajkowscy, Kulczyccy, Kryniccy, Szumiańcy, Lewiccy, Bilińscy, Terleccy, Horodyscy, Jaworscy, Winniccy, 
Bandrowscy i inni. O to wasza krew – o to wasi dziadowie. Szlachcic musi sobie uświadomić, że od wie-
ków jest Polakiem, nosi polskie nazwisko, herb polski, bije w nim polska krew walecznych przodków”.

Po kazaniu ks. dziekan Osikowicz dokonał poświęcenia krzyża pod budowę kościoła. Następnie 
odbyło się wpisywanie do złotej księgi przy ofiarowaniu datków na rzecz budowy kościoła miej-
scowego, poprzedzone wygłoszeniem wiersza autora Stawę Stanisława z Drohobycza ociemniałego 
artysty. Wiersz ten aktualny z wielkim przejęciem wygłosiła Janina Czajkowska. Zdzisław Ilnicki 
sekretarz koła szlacheckiego odczytał depesze hołdownicze, które z okazji tegoż święta wysłane 
zostały do Pana Prezydenta, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, ks. bpa polowego Gawliny, Mi-
nistra Spraw Wojskowych gen. Kasprzyckiego, I Wiceministra Spraw Wojskowych gen. Janusza Głu-
chowskiego, ks. bp. Franciszka Bardy w Przemyślu, wojewody lwowskiego Beliny Prażmowskiego. 
W depeszach tych szlachta wyraża hołd i ślubuje stać wiernie przy wierze św. i wiernie strzec granic 
Rzeczypospolitej. Mszę św. celebrował ks. dziekan Osikowicz, w czasie nabożeństwa przygrywała 
orkiestra i śpiewał chór „Echo”.

Część druga uroczystości miała miejsce na podwórzu Koła Związku Szlacheckiego. Tu na miłych 
gości czekała brama w środku której widniała przesłonięta materią biało-amarantową tablica z her-
bem „Korab” i napisem „Związek Szlachecki w Krynicy”. Tu powitał przybyłych prezes Jan Korab 
Krynicki. P. Starosta odsłonił tablicę. Orkiestra odegrała hymn państwowy, po czym chór miejscowy 
szlachecki odśpiewał „Hymn szlachty podkarpackiej”. Następnie przemawiał p. Starosta dziękując 
za tak gorące przyjęcie i życzył Związkowi jak najlepszego rozwoju idei szlacheckiej. Po przemówie-
niu delegatów ks. Osikowicz poświęcił świetlicę, po czym Dostojni Goście złożyli podpisy w szla-
checkiej księdze pamiątkowej.

O godz. 13 odbył się wspólny obiad w czasie którego przemawiał szlachcic Kazimierz Sas-Ilnicki. 
W mowie swej poruszył te dzieje jak dawna szlachta zasiadała przy jednym stole z Dostojnikami Pań-
stwa, czy to by wspólnie zabawić się, czy radzić nad dobrem Rzeczypospolitej. Toastem „Kochajmy 
się” zakończył swą piękną mowę. Następnym punktem programu były produkcje dzieci i letniej pół-
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kolonii. Na program złożyły się śpiewy, deklamacje, inscenizacje, monologi, obrazy gimnastyczne 
i tańce regionalne. Kierownictwo i opiekę nad tą częścią programu sprawowały St. Patrzykówna 
i Józefa Marszałkowa. W końcu J. Ilnicka złożyła podziękowanie tym, którzy przyczynili się do 
zorganizowania półkolonii. Zabawę ludową, która trwała do godz. 18 poprzedził występ p. Stawa 
z humorystycznym monologiem p.t. „Widzenie w chacie zbójeckiej”.

O godz. 18 na polanie zapłonęło ognisko a powietrze przeszyła pieśń „Płonie ognisko”. Po odśpie-
waniu tej pieśni Mikołaj Szumlański poprowadził gawędę na temat „Jaki to był, ten szlachcic Zagło-
ba”. Po gawędzie szlachta śpiewała pieśni. Końcowa pieśń przechodząca w ledwie dosłyszalny szmer 
„Idzie noc” uwieńczyła tę wspaniałą uroczystość.

Jeden z obecnych.

Od Redakcji Biuletynu: Niestety słaba jakość kserokopii oryginalnego tekstu nie pozwala na repro-
dukcję ciekawych 8 fotografii. Możemy zamieścić jedynie podpisy pod tymi  ilustracjami:
• Wóz drabiniasty z p. Starostą w drodze na Uroczystość.
• Pan Starosta wita się z p. Tadeuszem Berendą-Czajkowskim.
• Pochód Szlachty zagrodowej z p. Starostą na czele, na miejsce poświęcenia Krzyża.
• Ks. Dziekan Osikowicz poświęca Krzyż na miejscu budowy Kościoła w Krynicy.
• Odśpiewanie hymnu szlachty zagrodowej.
• Wspólny obiad Szlachty zagrodowej w Krynicy z przedstawicielami Władz i Społeczeństwa.
• Tańce narodowe wykonane przez dzieci Szlachty zagr.
• P. Starosta wśród dzieci Szlachty zagr. w Krynicy. 



Krzysztof  Lorenz – Wrocław L76

Powstaniec Styczniowy nafciarzem

Leonard Roman Wiśniewski urodził się  w 1837 r. w Jackowiczach jako syn  szlachcica Jana  herbu 
Ramułt odm.1 i Róży z Ciechanowskich herbu Dąbrowa. Po skończeniu szkoły oficerskiej został 

porucznikiem piechoty wojsk rosyjskich. W pierwszych dniach powstania styczniowego sformował 
50-osobowy zespół jazdy złożony ze szlachty powiatu owruckiego. Pierwsza potyczka  z rosyjską 

kawalerią odbyła się 15 maja 1863 r. w Babim Lesie pod Dawidówką. W tym samym dniu jego oddział 
został otoczony i rozbity pod Maciejówką przez wojska majora Przewalińskiego; Rosjanie atakowali 
w sile 1 roty piechoty liniowej, plutonu karabinierów, 40 kozaków oraz grupą uzbrojonego chłop-
stwa. Wiśniewski z kilkoma innym powstańcami przebił się  przez linie wroga, walcząc następnie 
jako kapitan w szeregach legii wołyńskiej gen. Edmunda  Różyckiego. Po upadku insurekcji skonfi-
skowano mu rodzinny majątek, co spowodowało jego emigrację do Mołdawii, gdzie pracował jako 
przedsiębiorca i inżynier  budowy kolei podkarpackich. Osiadłszy potem w Drohobyczu, zainwesto-
wał w przemysł naftowy w rejonie Borysławia, dorabiając się znacznego majątku. Był współwła-
ścicielem  kopalni nafty w Uryczu i Sopocie, a jako właściciel był dyrektorem  kopalni w Schodnicy, 
gdzie podczas wybuchu gazu w szybie zginął jeden z dwóch jego synów (Jan 31.08.1895 r.), a drugi 
doznał ciężkich poparzeń. W Borysławiu zainicjował w 1897 r. założenie Krajowej Szkoły Górniczej 
i Wiertniczej, w której był następnie członkiem kuratorii  szkoły aż do swojej śmierci w 1914 r. Przez 
wiele lat piastował stanowisko Prezesa  Rady powiatu drohobyckiego oraz Posła na Sejm Krajowy 
(VII i VIII kadencji) z okręgu Drohobycz. L. Wiśniewski był również  czynnym założycielem Towa-
rzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, a w Drohobyczu prezesem „Gwiazdy” oraz współ-
założycielem „Sokoła”. Zmarł 8.01.1914 r. w wieku 78 lat. 

Literatura:
1. Powstanie styczniowe – notatki biograficzne uczestników, Jerzy MALISZEWSKI, Warszawa 1932, s.78.
2. Życiorysy nafciarzy, Kazimierz MIŃSKI, Kraków 1961, s. 418 (maszynopis).



1 Wielka księga heraldyki, Alfred ZNAMIEROWSKI, Paweł DUDZIŃSKI, Warszawa, Świat Książki, 2008 ss. 104–108. (Red.)
(II s. okładki)
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Józef Szczypka (1934–2008) L53

Wyspiański w Drohobyczu
Od Redakcji: W „Biuletynie SPZD” nr 16 (2015) ss.39–40 znalazło się zestawienie „Ziemia Drohobycka 

– Zagłębie malarskie”. Od czasu tej publikacji zanotowaliśmy już dalsze nazwiska artystów pochodzących 
z Ziemi Drohobyckiej lub tam tworzących. Do tej drugiej kategorii zapisał się też sam Stanisław Wyspiański, 
którego młodzieńcza „Wyprawa w Galicję”  jest opisana jako osobny rozdział w książce „Wejście w labirynt. 
Opowieść o młodości Stanisława Wyspiańskiego”, Józef SZCZYPKA, Warszawa 1963, PAX, 264 s. Interesujący 
nas fragment tego rozdziału publikujemy niżej, dziękując równocześnie Kol. Stanisławie Jarmakowicz z d. 
Milan z Bolesławca za pierwszy sygnał o tym temacie („Darowane”, „Biul. SPZD” nr 21 (2017) s. 73). Więcej 
o tym źródle znalazło się w bieżącym zeszycie „Biuletynu” w dziale „Komunikaty” („Z witryny księgarskiej”). 
Niezależnie od poniższej publikacji podejmujemy starania celem dotarcia do oryginału „Dziennika podróży 
i drohobyckich szkiców S. Wyspiańskiego”, które jak się okazało „odkryto” w Krakowie w ostatnich latach.

Wyspiański spędził w Korabnikach u pana rotmistrza Brudzewskiego swoje pierwsze pomatu-
ralne, lipcowe wakacje. Rotmistrz Brudzewski mieszkał  jak w starym romansie szlacheckim. 

Piętrowy dworek drewniany, świerki granatowiejące przed  oknami, stawek z zieloną rzęsą i złotawymi 
kaczeńcami, czarny zygzak strumienia, las, miękkie półkola podkrakowskich wzgórz, widok na Tyniec, 
na Bielany, na obły, niebieskawy kopiec Kościuszki. To była prawdziwa romantyka, sielskość, do której 
wychowany w mrocznych murach mieszczuch zawsze powracał chętnie.

Wyspiański  czuł się tutaj wspaniale. Kiedy stał w cichej dworkowej sieni obwieszonej bronią, rogami  
i wypchanym ptactwem o silnie błyszczących oczach, albo kiedy patrzył na smutne, zamazane konter-
fekty, których rzędy zapełniały ściany, miał wrażenie, że znajduje się jakby w muzeum, rozkoszował się 
natłokiem reminiscencji z zasłyszanych wspomnień, książek, obrazów; ta sceneria działała nań  tak, jak 
gdyby go nagle wprawiono w ramy Matejkowskiego obrazu. Kontemplował. Chłonął tęgą lekcję szla-
chetczyzny. Wczuwał się w ten świat pachnący minionymi dziejami, sarmackością, wojactwem.

Nie tylko zresztą to go wabiło.  W Korabnikach była namiastka kulturalnego salonu i małe królestwo 
młodzieży. Rotmistrz bowiem tylko na pierwszy rzut oka wyglądał na zwykłego hreczkosieja rozsmako-
wanego – jak to w szlacheckim zwyczaju – w wojowaniach, w kombatanckich opowieściach, w rubasz-
nych żartach. W istocie zaś był człowiekiem kulturalnym i wykształconym, dobrze znającym zagranicę, 
posiadającym cenne znajomości. Pewnie, że miał  swój specyficzny „dobrodziejsko-waszmościowy” 
sposób bycia. Musztrował dom. Budził twardo córy już o godzinie siódmej rano. Kpił z nich setnie: „Co 
wam przywieźć  z Krakowa? Może wieżę Mariacką ? ha! ha!” – i straszył biedne dzierlatki Kozakiem, 
który je do ślubu przemocą zaniesie, jeśli się tylko ojcu sprzeciwią. Był taki. Ale to raczej powodowa-
ły nim pozy, gra. Tęsknota za szlachetczyzną spod znaku Paska i Zagłoby, która już wówczas dopalała 
się w reliktach, w nienaturalnościach, w śmiesznych absurdach. W zasadzie był inteligentny, oczytany 
i sympatyczny. Lubił młodzież.

Ta młodzież. Podlotki, kawalerowie. Adela i Anna Brudzewskie edukowały się na pensji pani Czapskiej 
w Krakowie. Karol i Kazimierz, byli uczniami Gimnazjum Świętej Anny. Obydwaj mieli pewne uzdolnie-
nia artystyczne. Kazimierz rysował. Karol rzeźbił. Kochali muzykę. Nie wynikło wprawdzie nic z tego 
potem, nie zdecydowało o ich losach i karierach, ale wówczas było to wartościowym przydatkiem do 
dworkowo-artystycznej atmosfery. Byli z pewnością zdolniejsi w innych specjalnościach, bo Karol został 
inżynierem w jednym z c.k. ministeriów i szkoda, że nieszczęśliwie skończył samobójstwem, a Kazimie-
rza – jak podaje rozprawka Eugeniusza Artmańskiego – znało potem Wilno jako świetnego profesora 
okulistyki, który ponadto z amatorska  parał się lepieniem artystycznych figurek. Do Korabnik zjeżdżali 
się również tacy młodzi ludzie, jak Lucjan Rydel i Kazimierz Tetmajer. Rydel był świetnym tancerzem 
i, oczywiście, rozmówcą idealnym przy swej skłonności do gadania, a Tetmajer, choć tancerz pośled-
niejszy, odznaczał się wspaniałą urodą i nie mniejszą zalotnością. Panny Brudzewskie, tak jak później 
krakowskie panie z epoki Młodej Polski, długo pamiętały elektryzmy jego szarmanckich słówek!

Było wesoło. W dzień okoliczne pejzaże wabiły na wycieczki i park trząsł się od wykrzykiwań. Wieczory 
upływały beztrosko na tańcach, na wistach, preferansach, motylkach, bałamutach – na wielu podobnych 
gierkach, a także na bardzo swobodnych rozmowach. Młodzież się bawiła. Ale Wyspiański, choć znakomi-
cie goszczony w Korabnikach, często odstawał od towarzystwa. Pewna wyniosłość charakteru, podwójny 
talent, zdecydowane zainteresowania, bo tylko sztuką i historią, a także ta ustawiczna skłonność do nieco 
teatralnych póz, cechy rzeczywiste i sztuczne – powstrzymywały go nieraz przed zabawą z rówieśnikami, 
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kazały mu celebrować swą inność, zmuszały do pilnowania nimbu swej nieprzeciętności. Wyspiański 
był zawsze mimozą, kapłanem sztuki, dumnym marzycielem. „Ołówki, przede wszystkim nieskazi-
telnie wyostrzone ołówki! Cała kolekcja ołówków. No i strój zawsze elegancki, odrębny, znakomicie 
skomponowany w szczegółach pod względem kolorystycznym” – tak go zapamiętała Adela Brudzew-
ska. Zawsze, kiedy Stankiewicz rozprawiał z rotmistrzem, on – skupiony, poważny, cierpliwy – nanosił 
ich opowieści na papier. Powstawały sceny, postacie, imaginacje. Rysował w szkicowniku, na gazetach, 
byle gdzie; rysował, kiedy słuchał rozmów i kiedy słuchał muzyki. Pewnego dnia Karol Brudzewski 
skomponował jakiegoś walczyka i wybębniał go na fortepianie, była przy tym Adela, był Wyspiański. 
Kiedy usłyszał jej śpiew, zaczął rysować, i tak powstały trzy główki dziewczęce – jedna to podobizna 
pensjonarki. Adela chwyciła wtenczas kartkę, uciekła, poczęła się śmiać.  a wnet jednak spostrzegłszy, 
że pośpiesznemu dziełku brakuje autorskiego podpisu, wróciła i poprosiła o sygnowanie. Wyspiański 
spełnił życzenie, podpisał. Ale… Podpisał: „Do walca Karola B. 3 części – St. Wyspiański, 1887”, nazwał 
całość „Melodia”, każdą z owych główek osobno zatytułował – „Zadumana”, „Rozśpiewana”, „Zasłucha-
na” – a cała ta chwila, ta dokładność, ta wymyślność, ta skrupulatność miała coś z powagi, jaką zwykli 
się otaczać już uznani mistrzowie. Celebrował… A zarazem uczciwie przygotowywał się do zawodu.

Po krótkim odpoczynku w Korabnikach wybrał się na artystyczny wojaż po wschodniej Galicji. Koleją 
„arcyksięcia Karola Ludwika” – jak urzędowo zwano wtedy linię Kraków – Tarnów – Lwów. Jechał z pli-
kiem świeżych bloków i gęsto zapisanych notatek, które poczynił jeszcze w Krakowie, wertując książki 
o zabytkach tej części Galicji, szczególnie o tamtejszej sztuce sakralnej. Wycieczka była bowiem obmy-
ślana w szczegółach: nie miała to być bynajmniej turystyczna eskapada płochego młodzieniaszka, lecz 
mozolna wyprawa gorliwego adepta sztuki, malarza, niejako pomocnika Łuszczkiewicza. Jechał przecież  
nieomal w jego misji, w celach bardziej muzealno-konserwatorskich niż artystycznych. Udawał się na od-
notowywanie w szkicach i opisywanie w krótkich komentarzach półzapomnianych, niszczejących zabyt-
ków. Profesor był ogarnięty pasją inwentaryzatorską, pasją utrwalania zapisem i rysunkiem tego, co stare, 
przemijające, wartościowe. Profesor zdołał w te zainteresowania wciągnąć ucznia. Ta pasja syciła zresztą 
wielu ludzi tamtej epoki, będąc dla jednych li tylko modnym i niegroźnym maniactwem, a dla drugich – po-
ważną i pożyteczną działalnością naukową. Jest coś znamiennego w tym, tak częstym wówczas, szukaniu, 
zbieraniu, segregowaniu, porządkowaniu. Te czasy przyniosły nam obfite tomy i Kolberga, i Estreichera, 
i Glogera, nie licząc innych pomniejszych autorów. A Matejko? Ileż rzadkich „starożytnościów” zgromadził 
w swojej podręcznej rekwizytorni! Ile tam było strojów, tkanin, broni, pieczęci! Ile pietyzmu, ile naukowej 
pedanterii włożył w odtwarzanie owego muzeum na swoich obrazach! Ludzie szperacze. Ludzie owład-
nięci misją zostawiania potomnym śladów  po mijającej epoce. Jest zastanawiające, że Wyspiański również 
dał się wprzęgnąć  w te wysiłki, że w ogóle potrafił się zmienić w żmudnego pracownika – bo tak to trzeba 
nazwać – i że on, osiemnastolatek, rozpieszczany jedynak, dusza miękka, artystowska, pojechał na ową 
wyprawę samotnie i dzielnie znosił jej trudy. Wytrwałość. Instynkt doskonalenia. Instynkt poznawania. 
To właśnie zdecydowało. Ta stała, uparta, prozaiczna „druga strona” jego filigranowej i kapryśnej natury.

Jechał sam. Do Lwowa jedynie odprowadzili go Stankiewiczowie. Krótki postój  i zaraz – dalsze, już 
przemierzane pojedynczo etapy: Drohobycz, Bohorodczany, Stanisławów, Halicz. Ruś, rozsławiona 
w dawnych pieśniach i krwawych rycerskich przekazach. Russia Rubra, Ruś Czerwona – musiała zrobić 
wrażenie na krakowianinie. Oto wielka, płaska i cicha przestrzeń, jakiej nigdy dotąd nie oglądał. Oto kur-
ne, sczerniałe wsie, cerkiew, żałosne tiurlikanie kołokołów. Miasteczkowe jarmarki, chrapliwy gwar, peł-
nia słońca, zapach końskiego moczu. Porywiste rzeczki, porohy, zdziczałe brzegi i gdzieś, w zwiewnych 
mgłach – panorama ze starym groźnym zamczyskiem. Kudłate  chłopstwo w łachmanach. Żydzi powożą-
cy bałagułami, w których pachnie skóra i siano. Popi o wielkich siwych brodach, typy z wiejska dostojne. 
Spanie w tanich zajazdach i na plebaniach, noc, zielonkawa poświata i niedaleko – ciemne plamki przela-
tujących wilków. Oto świat inny w wyglądzie i obyczajach, głuchy, prowincjonalny, zamknięty, obcy biu-
rokratyzmem swej lwowskiej metropolii i nieświadomy tego politykierstwa, tych Parnasowskich wzlo-
tów, jakimi emocjonował się pański Kraków. Pierwsza wędrówka! Wyspiański dużo potem podróżował. 
Ale jeśli te późniejsze wyprawy ukazały mu głównie blaski Europy, Wiednie, Drezna i Paryże, muzea i te-
atry, w których występowały primabaleriny o głośnych nazwiskach, to ta pierwsza zapoznała go z twar-
dym i prymitywnym życiem, z nędzą, z dołami, z ludem, z którym dotąd stykał się rzadko i przelotnie.

Jan Dürr, autor wielu cennych przyczynków do biografii Wyspiańskiego, zestawił harmonogram niemal 
każdego dnia tej wycieczki. W sobotę, szóstego sierpnia [1887], artysta przebywał w Drohobyczu. Las naf-
towych szybów, turkot wyładowanych wozów, krztusząca woń w powietrzu, magia niedawno odkrytego, 
złotodajnego przemysłu. Cerkwie. Ujrzawszy rekomendację od Łuszczkiewicza, pop zaprowadził rysow-
nika do barokowej cerkwi Świętej Trójcy i można było patrzeć, jak z jasnoniebieskiego sufitu spływało 
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światło na ikonostas, szarząc  jego złocistości, i jak smugi blasku nadawały świętym wizerunkom ciepłe 
pozory życia. O czym myślał wtedy Wyspiański? O czym myślał, patrząc na płaskie, ledwo podkreślone 
kolorem twarze – na te twarze, które tchnęły nieśmiałą serdecznością i w których mocnych, ciężko mo-
delowanych oczach jakby czaiły się tajemnice wschodnich kunsztów? Żaden opis podróży nam o tym 
nie powie. Ale chyba musiał być oszołomiony tą sztuką paradoksów, tą prostotą i bogactwem, tymi zło-
ceniami, haftami, spiętrzonymi zwojami korali i zarazem tym ładem, tym umiarem, tym spokojem. Mu-
siał zdumieć się głęboką i czystą sztuką ruską, z którą bliżej zetknął się dopiero podczas tej wyprawy. 
Kilka ruchów pędzlem. Tusz. Namalował cerkiewne wnętrze a później nadtlały ornat z atłasu, mosiężne 
kropidło i bogato rzeźbiony krucyfiks – piękne, stare dewocjonalia, ujmujące gąszczami ornamentów, 
wspaniałymi skrętami liści i kwiatów, fantastyką z kolorowych nici.

W Drohobyczu rysował jeszcze kościół parafialny, fundowany przez Władysława Jagiełłę. To najstar-
sza – obok katedry lwowskiej – świątynia tego regionu: gotyk, portret królewski nad chórem, wartościo-
wy szesnastowieczny nagrobek szlachcianki Ramułtowej. Powstały kolejno szkice: widoku ogólnego, 
portalu, prezbiterium, nawy. Powstały drobiazgowe opisy, jak np. „Dzwonnica przy kościele – dooko-
ła kościoła drzewa – ławki – rodzaj plant – wszystko ogrodzone”, a także strzałki orientujące, w jaki 
kierunku od kościoła położona jest bożnica i cerkiew.  Inwentaryzator był  dokładny! Jego solidność 
sprawiła, że prawie na każdym rysunku z tej wędrówki nie zaniedbał odnotować, nad jaką drogą i koło 
jakiego gmachu  stoi dany obiekt, jakie kolory składają się  na polichromię, w jakim stanie jest całość,  
jaki posiada dach – z gontów, z blachy czy z dachówki, i tak dalej, i tak dalej. Powstawał prawdziwy 
bedeker. Powstawała dokumentacja, jaką dzisiaj gromadzą różne pracownie konserwatorskie, a która 
wtedy była czymś prawie nieznanym. 

To Drohobycz. Potem zwiedził Zawież i Zwarycz1. Nie rezygnował z żadnego ciekawszego miejsca, po-
dróżował ciuchcią, furą przygodną, pieszo. Popi  ociężale powstawali ze swoich ławeczek w sadach, zrazu 
nie bardzo chciało im się wysilać umysłów w rozmowach, ale potem zdumiewała ich wiedza i nie tak 
znów często spotykana na prowincji sprawność w rysunku, stawali się gościnni, pochlebiali rysownikowi. 
W Zwaryczu poznał cerkwie: Krzyża i Świętej Paraskewii. W Zawieżu – cerkiew Świętego Jura, słynna, 
siedemnastowieczna, najstarsza spośród drewnianych cerkwi w Galicji. W wilgotnym, przesiąkniętym 
stearyną mroku drzemał zblakłe i spękane freski. Jakiś portret brodatego fundatora o nikłej, jakby niepo-
trzebnej twarzy, ale za to  o wyraźnym napisie, aby dokładnie wiedziano, kto zacz ów człowiek i na jaką 
intencję złożył ofiarę. Wspaniałe „carskie wrota”, przed którymi baby kreśliły krzyże. Pyszne, warte odno-
towania szczegóły. Nowe tematy do rysowania…



1 Na terenie Galicji Wschodniej, miejscowości o takich nazwach nie są notowane. Z dalszego kontekstu wynika jedno-
znacznie, że były to południowe przedmieścia Drohobycza – Zawieżne i Zwaryckie. (Red.)

Iwan Franko (1856–1916) L57

Kamieniarze 
Od Redakcji: Fragment wiersza (przeł. Aleksander Baumgardten) – stanowiącego jeden z bardziej 

znanych tekstów I. Franki (1887), który ugruntował jego sławę poetycką.

Śnił mi się dziwny sen: jak gdybym gdzieś się znalazł
w bezmiarze dzikiej pustki, co od wieków trwa – 
tak stałem przy wysokiej, granitowej skale
i skuty z nią, jak inni, łańcuchem ze stali,
bo przy mnie stało takich tysiące, jak ja. […]

I każdy wiedział też, że sławy nie zdobędzie,
że nigdy nikt nie wspomni o trudzie naszych rąk  
i że dopiero wtedy tą drogą ktoś przybędzie
gdy my ją wytyczymy, zrównamy – piędź po piędzi,
choć zgniją nasze kości rozsiane tutaj w krąg. […]

Wierzymy aż do końca, że kiedyś nasze pięści
rozszczepią granit w sztuki, rozkruszą pychę skał,
że kiedyś z naszych kości, z porwanych w trudzie mięśni,
powstanie bita droga, gościniec wprost ku szczęściu,
w tym nowym, pięknym świecie, co wtedy będzie stał. […]

Idziemy wszyscy tak, w gromadę skuci z sobą
tą jedną świętą myślą – krusz młocie granit, krusz!
nic, że nas przeklął świat, że nas zapomnieć mogą,
a jednak my wśród skał mościmy prawdzie drogę
dla szczęścia wszystkich ludzi, gdy nas nie będzie już.
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Olszewski Władysław – Bolesławiec (Bytom) L83

Z Medenic do Orląt

Medenice to jedyna wieś w powiecie drohobyckim, która żyje nadal polskością, a tematów nawet 
przedwojennych jest wiele: szkolnictwo, sąd, organizacje społeczne, ciekawe życiorysy i wydarze-

nia, transporty do Polski w ramach wypędzenia itp. Najwięcej informacji o Medenicach jest w artykule 
Jana Garbicza (Biul. SPZD nr 19 (2016) ss. 22–29.

Z „Na Rubieży” Nr 38/1999 można odnotować: 
Wieś sołecka, siedziba parafii i gminy. Wieś miała 621 zagród i 3220 mieszkańców wg GUS z 1931 r. 

przeważała ludność polska a Ukraińców było ~ 40 % i 7 % Żydów. 
Z okazji upamiętnienia 100-lecia odzyskania Nie-

podległości przez Polskę warto wrócić historycznie do 
niektórych osób związanych z tym wydarzeniem w wy-
miarze lokalnym. Pragnę przybliżyć jedną osobę płci 
pięknej z powiatu drohobyckiego, urodzoną w Medeni-
cach Wandę Lechowin obrończynię Lwowa, spoczywa-
jącą na „Cmentarzu Obrońców Lwowa” we Lwowie. 

Wanda Lechowin ur. się w Medenicach 9.09.1895 r. 
jako córka Józefa  z Medenic  koncesjowanego kominia-
rza i Heleny z d. Literowicz (*1871 †1958 Nowa Sól). 
Miała 3 siostry: Salomeę (*1989 †1993 Nowa Sól), Eu-
genię (*1904 †1995 Bytom) która wyszła za Romana 
Stecułę (*1907 †1972) i miała trójkę dzieci: Czesławę 
(Mikoś), Zbigniewa i Wandę (Wieczorek),  oraz Paulinę 
(*1906 †1985 Nowa Sól) która z mężem Józefem Mu-
siałem miała trzech synów: Mieczysława, Stanisława, 
Kazimierza. To właśnie Czesławie zawdzięczamy ocale-
nie od zapomnienia historii Wandy Lechowin.

Po śmierci ojca mama Wandy ponownie wyszła za 
mąż za Józefa Tarkowskiego, z którym miała dwójkę 
dzieci: Bronisława, Janinę (Siorak). Sięgając głębiej to 
dziadek ze strony ojca był kowalem, a dziadek ze strony 
mamy był „malarzem kościołów” Uściślam powyższe 
dane, bo w dotychczasowych publikacjach są na 
ten temat błędy. 

W Medenicach działało wiele organizacji między 
innymi „Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej”, któ-
rym kierowało małżeństwo Jędrosińscy (dyrek-
tor szkoły z żoną nauczycielką). Wanda Lechowin 
była aktywnym działaczem tego stowarzyszenia 
w okresie walki o niepodległość. Raz jak wracała 
z zebrania gdzie usłyszała, że Ukraińcy chcą opa-
nować Lwów, uklękła na ganku domu i przy rodzi-
cach wnosząc ręce do góry zawołała: „Boże ratuj 
Lwów i Polskę.” Przechodzący w tym czasie drogą 
znany „moskalofil” Andryjczuk usłyszał jej błaga-
nie co zaskutkowało poważnymi groźbami z jego 
strony. Było już wówczas gorąco w stosunkach 
polsko – ukraińskich. Lwów był już zajęty przez 
Zachodnioukraińską Rep. Ludową. Rodzice Wan-
dy zdecydowali więc, że dla jej bezpieczeństwa 
będzie dobrze jak wyjedzie z Medenic. Wyruszyła 
więc na noc pieszo do Lwowa, gdzie zatrzymała się 
u Polaka – szewca przy ul. Klementyny Tańskiej, 
u którego potem mieszkała i pracowała. Skontak-

2. Tarkowski Józef z żoną Heleną i dzieci 
od lewej: Eugenia, Wanda, Bronisław,

 Paulina (ze zbiorów Autora)

1. Wanda Lechowin (ze zbiorów Autora)
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tował ją też z obrońcami Lwowa. W walce o Lwów kobiety 
były nie tylko samarytankami sanitariuszkami, kurierkami, 
ale tworzyły też całkowicie żeńskie plutony w ramach tzw. 
Ochotniczych Oddziałów Milicji, a potem przekształconych 
w „Ochotniczą Ligę Kobiet”. Prof. St. Nicieja w swej publikacji 
„Cmentarz Orląt Lwowskich” podkreśla, że jedną z najbar-
dziej ofiarnych i wszechstronnych kurierek w okresie obrony 
Lwowa była właśnie Wanda Lechowin. Została więc Wanda 
kurierką Naczelnej Komendy. Pewnego razu kiedy w przebra-
niu pastucha przekraczała granicę walk została rozpoznana, 
aresztowana i osadzona w stodole prze 3 m-ce. W skarpet-
kach uciekła do Lwowa. Skutkuje to długotrwałą chorobą za-
palenia płuc, a potem gruźlicą. W czasie II RP w Warszawie 
kończy szkołę średnią, przenosi się do Krakowa, gdzie pracu-
je w PZU. Utrzymuje kontakt z rodziną, a cioci Eugenii (Matce 
Czesławy) pomaga w uzyskaniu zawodu krawieckiego.

Umiera samotnie w Krakowie w 1927 roku skąd została 
ekshumowana w 1928 roku na „Cmentarz Obrońców Lwo-
wa”. W tym pogrzebie uczestniczyła jej mama i ciocia. Spo-
częła w kwaterze 20, grób 1886. Dziękuję wszystkim, którzy 
pomogli w udokumentowaniu tej historii, a szczególnie syno-
wi Pauliny - Mieczysławowi. 

Bardzo proszę o uwagi i uzupełnienia.                                      

3. Pomnik Wandy Lechowin 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa 

(ze zbiorów Autora)

Anna Krzosek – Nowa Ruda L17
Krzysztof Lorenz – Wrocław

Nazwy miejscowości na Ziemi Drohobyckiej 
w 1939 i 2007 roku 

Wykaz obejmuje wszystkie miejscowości notowane w pracach [1], [3] i [4]. Brunelik [2] notuje 
też kilkanaście dalszych o lokalnym znaczeniu które pominięto, podobnie jak kilkadziesiąt 

innych, występujących na dokładniejszych mapach.

Nazwa polska do 1939r.
g. gmina
p. parafia

Uwagi
(…) – odległość drogowa w 

km od Drohobycza [3] 

BANIA KOTOWSKA
g. Borysław, p. Borysław

BБАНЯ КОТІВСЬКА Bania Kotiwśka B

BILCZE 
g. Horucko  p. Medenice

БІЛЬЧЕ Bil’cze G

BOLECHOWCE 
g. Neudorf, p. Gaje Wyżne

БОЛЕХІВЦІ Bolechiwci (11)

BORYNIA 
g. Borynia, p. Borynia

БОРИНЯ Borynja A
powiat Turka

BORYSŁAW 
miasto, p. Borysław

БОРИСЛАВ Borysław M (12)

BRONICA 
g. Lisznia, p. Nowoszyce

БРОНИЦЯ Bronycia (11)

BRYGIDAU zob. BRYGIDYN ___________ ___________ ___________

BRYGIDYN
g. Grabowiec Stryjski, p. Stryj

ЛАНИВКА Łaniwka Wcześniej Brygidau, 
Łaniwka od 1947 r.

Nazwa ukraińska w 2007 r. [3]
х – хутор (przysiółek)

Cyrylica Transkrypcja polska
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BUJNICZ 
g. Neudorf, p. Gaje Wyżne

х. БІЙНИЧІ ch. Bijnyczi E, N, przysiółek 
wsi Gaje Wyżne

BYKÓW 
g. Dorożów, p. Nowoszyce

БИКІВ Bykiw N, S (22)
k. Bystrzycy

BYSTRY (BYSTRA)
g. Stebnik, p. Truskawiec

БИСТРИЙ х. ch. Bystryj N
k. Dobrohostowa

BYSTRZYCA 
g. Podbuż,  p. Podbuż

БИСТРИЦЯ-ГІРСЬКА Bystrycia Hirśka (22) Nazwa od 11.03.2014  
dla odróżnienia od 
Bystrzycy (dawniej PRUSY)

CHATKI (LASOWE)
g. Rychcice, p. Rychcice

х. ХАТКИ ЛИCOBИ ch. Chatky Lisowi E, N
Przysiółek Poczajowic

CHATKI  MICHAŁOWSKIE 
zob. CHATKI

___________ ___________ ___________

DELAWA 
g. Rychcice, p. Gaje Wyżne

ДАЛЯВА Daljawa (11)

DEREŻYCE 
g. Dereżyce, p. Drohobycz

ДЕРЕЖИЧІ Dereżyczi (8)

DOBROHOSTÓW 
g. Stebnik, p. Truskawiec

ДОБРОГОСТІВ Dobrohostiw (14)

DOBROWLANY 
g. Dobrowlany, p. Rychcice

ДОБРІВЛЯНИ Dobriwl’any (12)

DOŁHE MEDENICKIE 
g. Medenice, p. Medenice

ДОВГЕ (PИBИHЯ) Douhe (Riwinja) (14)

DOŁHE PODBUSKIE 
g. Kropiwnik Nowy,
p. Schodnica

ДОВГЕ-ГІРСЬКЕ Douhe Hirśk’e

DOROŻÓW
g. Dorożów, p. Nowoszyce

ДОРОЖІВ Dorożiw S (23)

DROHOBYCZ 
miasto, stolica powiatu

ДРОГОБИЧ Drohobicz M

DUBLANY
g. Dublany, p. Dublany

ДYБЛЯНИ Dubljany P, S, pow. Sambor

GAJE NIŻNE
g. Neudorf, p. Gaje Wyżne

ГАЇ НИЖНІ Haji Nyżni (16)

GAJE WYŻNE
g. Neudorf, p. Gaje Wyżne

ГАЇ ВЕРХНІ Haji Werchni (15)

GASSENDORF
g. Stebnik, p. Truskawiec

ҐАССЕНДОРФ Gassendorf J

GLINNE
g. Dorożów, p.Wacowice

х. ГЛИННЕ ch. Hlynne S,

HORUCKO
g. Horucko, p. Medenice

ГІРСЬКЕ Hirśk’e G

HRUD (HRUDY)
g. Dobrowlany, p. Medenice

ГОРОДКІВКА Horodkiwka E, N, Przysiółek wsi Litynia, 
nazwa od 1946 r. (26)

HRUSZÓW
g. Dobrowlany, p. Wołoszcza

ГРУШІВ Hrusziw (16)

HUBICZE
g. Borysław, p. Borysław

ГУБИЧІ Hubyczi B

HUTA
g. Kropiwnik Nowy, 
p. Schodnica

х. ГУТА ch. Huta N (26) przysiółek wsi 
Kropiwnik Nowy

JASIENICA SOLNA
g. Dereżyce, p. Drohobycz

ЯСЕНИЦЯ Jasenycia (18)

JASIONKA MASIOWA
g. Jasionka Masiowa, p. Turka

ЯСЕНИЦЯ Jasenycia A, pow. Turka
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JOSEFSBERG 
zob. KOROŚNICA

___________ ___________ J

KOŁPIEC
g. Stebnik, p. Truskawiec

КОЛПЕЦЬ Kołpeć (7)

KORCZANÓW
zob. MALMANSTAL

___________ ___________ E, Nazwa od 17.06.1939

KOROŚNICA
g. Medenice, p. Równe

х. КОРОСНИЦЯ ch. Korosnycia wcześniej Josefsberg

KOTOWANY
g. Horodyszcze?, p. Stupnica 
Polska

КОТОВАНЬ Kotowań S (20)

KÖNIGSAU zob. RÓWNE ___________ ___________ J
KRANZBERG
g.Dublany, p. Dublany

___________ ___________ J, pow. Sambor

KROPIWNIK NOWY
g. Kropiwnik Nowy, 
p. Schodnica

НОВИЙ КРОПИВНИК Nowyj Kropywnyk (29)

KROPIWNIK Stary
g. Kropiwnik Nowy, 
p. Schodnica

СТАРИЙ  КРОПИВНИК Staryj Kropywnyk (30)

KRYNICA
g. Horucko, p. Medenice

КРИНИЦЯ Krynycia G

LAS CHATKI
zob. CHATKI

___________ ___________

LETNIA
g. Horucko, p. Medenice

ЛЕТНЯ Letnia (24)

LIPICE
g. Horucko, p. Medenice

ЛИПИЦІ Łypyci G

LIPOWIEC
g. Rychcice, p. Lipowiec

ЛИПОВЕЦЬ Łypoweć Od 1963 r. część wsi 
Wróblowice

LISZNIA
 g. Lisznia, p. Drohobycz

ЛІШНЯ Lisznia (6)

LITYNIA
g. Dobrowlany,p. Medenice

ЛІТИНЯ Litynia (22)

LUSCHKAU
zob. ŁUŻEK DOLNY

___________ ___________ J

ŁASTÓWKI
g. Kropiwnik Nowy,  
p. Schodnica

ЛАСТІВКА TИPKИBCKA Łastiwka Tirkiwska obecnie pow. Turka

ŁUŻEK DOLNY
g. Lisznia, p. Nowoszyce

ЛУЖОК Łużok (18), dawniej Luschkau

MAJDAN
g. Kropiwnik Nowy, 
p. Schodnica

МАЙДАН Majdan (38)

MALMANSTAL
g. Kropiwnik Nowy,
p. Schodnica

МАЛЬМАНШТАЛЬ Malmansztal E, N, (40) 
Przysiółek Majdanu

MANASTER DEREŻYCKI
g. Dereżyce, p. Drohobycz

МОНАСТИРЕС-
ДЕРЕЖИЦЬКИЙ

Monastyrec Dereżyćkyj (8)

MANASTER LISZNIAŃSKI
g. Lisznia, p. Drohobycz

МОНАСТИРЕС-
ЛІШНЯНСЬКИЙ

Monastyrec Lisznianśkyj (9)

MEDENICE
g. Medenice, p. Medenice

МЕДИНИЧІ Medynyczi (21)

MICHAŁOWICE
g. Rychcice, p. Rychcice

МИХАЙЛЕВИЧІ Mychajlewyczi (10)
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MODRYCZ
g. Dereżyce, p. Drohobycz

МОДРИЧІ Modryczi (8)

MOKRZANY
g. Horodyszcze? p. Stupnica 
Polska

МОКРЯНИ Mokriany S (28), powiat Sambor

MRAŹNICA
g. Borysław, p. Borysław

МРАЗНИЦЯ Mraznycia B

NAHUJOWICE
g. Lisznia, p. Podbuż

НАГУЄВИЧІ Nahujewyczi (15), W okresie1952–1991 
SEŁO IWANA FRANKA

NIEDŹWIEDZA
g. Lisznia, p. Stupnica Polska

МЕДВЕЖА Medweża (17)

NEUDORF
Zob. POLMINOWICE

___________ ___________ (8) J

NOWA WIEŚ
Zob. POLMINOWICE

___________ ___________ ___________

NOWOSZYCE
g. Dublany, p. Dublany

НОВОШИЧІ Nowoszyczi P, S (17) pow. Sambor

OPAKA
g. Podbuż,  p. Podbuż

ОПАКА Opaka (38)

OPARY
g. Medenice, p. Medenice

ОПАРИ Opary (17)

ORÓW
g. Stebnik, p. Truskawiec

ОРІВ Oriw E

ORTYNICE
g. Dorożów, p. Nowoszyce

ОРТИНИЧІ Ortynyczi S (22), powiat Sambor

PEREPROSTYNIA
g. Kropiwnik Nowy, 
p. Schodnica

х. ПЕРЕПРОСТИНЯ ch. Pereprostynia E,N Przysiółek wsi Rybnik

POCZAJOWICE
g. Neudorf, p.  Rychcice

ПОЧАЕВИЧІ Poczajewyczi (7)

PODBUŻ
g. Podbuż, p. Podbuż

ПІДБУЖ Pidbuż (29)

PODMANASTEREK
g. Podbuż, p. Podbuż

ПІДМОНАСТИРОК Pidmonastyrok (26)

POLMINOWICE
g. Polminowice, p. Gaje Wyżne

НОВЕ СЕЛО Nowe Sieło E, do 1.1.1939 r. 
Neudorf

POPIELE
g. Dereżyce, p. Borysław

ПОПЕЛІ Popeli (14)

POTOK 
g. Neudorf, p. Gaje Wyżne

ПОТИК Potik E, N

PRUSY
g. Dublany, p. Nowoszyce

БИСТРИЦЯ Bystrycia (20) pow. Sambor

RABCZYCE
g. Medenice, p. Medenice

РІПЧИЦІ Ripczyci

RADELICZ
g. Horucko, p. Medenice

РАДЕЛИЧІ Radełyczi G

RANIOWICE
g. Neudorf, p. Drohobycz

РАНЕВИЧІ Ranewyczi (8)

ROLÓW
g. Dobrowlany, p. Lipowiec

РОЛІВ Roliw (18)

RÓWNE
g. Medenice, p. Równe

х. РІВНЕ ch. Riwne wcześniej Königsau

RYBNIK
g. Kropiwnik Nowy,
p. Schodnica

РИБНИК Rybnyk (34)
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RYCHCICE
g. Rychcice, p. Rychcice

РИХТИЧІ Rychtyczi (7)

SASKA KAMERALNA
g. Horucko, p. Medenice

МАЛА ГОРОЖАННА Mała Horożanna E, G Obecnie część wsi
Mała Horożanna

SEŁO IWANA FRANKA
zob. NAHUJOWICE

___________ ___________ ___________

SCHODNICA
g. Schodnica,  p. Schodnica

СХІДНИЦЯ Schidnycia E, M (28)

SIELEC
g. Horodyszcze, 
p. Stupnica Polska

СЕЛЕЦЬ Sełeć S pow. Sambor

SŁOŃSKO
g. Rychcice, p. Lipowiec

СОЛОНСЬКO Sołonśk’o (11)

SMÓLNA
g. Podbuż, p. Podbuż

СМІЛЬНА Smilna (45)

SOLEC 
g. Stebnik, p. Drohobycz

СІЛЕЦЬ Siłeć S,  k.Modrycza

STANIŁA
g. Stebnik, p. Truskawiec

СТАНИЛЯ Stanelia

STARA WIEŚ
g. Rychcice, p. Wacowice

СТАРЕ СЕЛО Stare Seło (4)

STEBNIK
g. Stebnik, p. Truskawiec

СТЕБНИК Stebnyk M (10)

STRONNA
g. Podbuż, p. Podbuż

СТОРОНА Storona (35)

STUPNICA
g. Horodyszcze, p. Stupnica 
Polska

СТУПНИЦЯ Stupnycia P, S (18), pow. Sambor

ŚNIATYNKA
g. Lisznia,  p. Wacowice

СНЯТИНКА Sniatynka (8)

TRUSKAWIEC
g. Truskawiec, uzdrowisko 
p. Truskawiec

ТРУСКАВЕЦЬ Truskaweć M (11)

TUSTANOWICE
g. Borysław, p. Borysław

ТУСТАНОВИЧІ Tustanowyczi B

TYNÓW
g. Dobrowlany, p. Medenice

ТИНІВ Tyniw (20)

UGARTSBERG
zob. WYPUCZKI

___________ ___________ J

ULICZNO
g. Stebnik, p. Truskawiec

УЛИЧНO Ułyczno (22)

UNIATYCZE
g. Lisznia, p. Drohobycz

УНЯТИЧІ Uniatyczi (10)

UROŻ
g. Podbuż, p. Podbuż

УРІЖ Uriż (21)

URYCZ
g. Podhorodce, p. Schodnica

УРИЧ Urycz A
pow. Skole

WACOWICE
g. Rychcice, p. Wacowice

ЗАЛУЖАНИ Załużany (7)
Nazwa od 1945 r.

WINNIKI
g. Podbuż, p. Stupnica Polska

ВИННИКИ Wynnyky (28)

WOLA JAKUBOWA
g. Dobrowlany, p. Wacowice

ВОЛЯ ЯКУБОВА Wola Jakubowa (20)

WOLANKA
g. Borysław, p. Borysław

ВОЛЯНКА Wol’anka B,E
część Borysławia
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WOŁOSZCZA
g. Dobrowlany, p. Wołoszcza

ВОЛОЩА Wołoszcza (20)

WRÓBLOWICE 
(WRÓBLEWICE)
g. Dobrowlany, p. Lipowiec

ВОРОБЛЕВИЧІ Woroblewyczi (15)

WYPUCZKI
g. Horucko,  p. Medenice

ВИПУЧКИ Wypuczky G, wcześniej Ugartsberg

ZADY
g. Dobrowlany, p. Wołoszcza

х. ЗАДИ ch. Zady E, N

ZAŁOKIEĆ
g. Podbuż, p. Podbuż

ЗАЛОКОТЬ Załokoć (40)

ZDZIANNA
g. Podbuż, p. Podbuż

ЖДАНІВКА Żdaniwka (49) Nazwa od 1952 r.

ZUBRZYCA
g. Jasionka Masiowa, p. Turka

ЗУБРИЦЯ Zubrycia A, pow. Turka

Skróty występujące w kolumnie UWAGI: 
A – miejscowości satelitarne wobec powiatu drohobyckiego, wobec Majdanu (Borynia, Jasionka Ma-
siowa, Urycz, Zubrzyca)
B – wsie włączone do Borysławia  w 1930 r. (Bania Kotowska, Hubicze, Mraźnica, Tustanowice, Wo-
lanka) – „Wielki Borysław”
E – etymologii tego toponimu nie ma w słowniku Makarskiego (Bujnicz, Bystry, Chatki, Hrud, Korcza-
nów, Malmanstal, Orów, Polminowice, Pereprostynia, Potok, Saska Kameralna, Schodnica (!), Wolan-
ka, Zady) [4]
G – wsie dołączone do rejonu (powiatu) gródeckiego po 1939 r. (Bilcze, Horucko, Krynica, Lipice, 
Radelicz, Saska Kameralna, Wypuczki)
J – wsie niemieckie powstałe w tzw. „kolonizacji józefińskiej” w latach 1783-1785, przymusowo wysie-
dlone do Rzeszy w końcu 1939 r. (w pow. drohobyckim: Gassendorf, Josefsberg, Königsau, Luschkau, 
Neudorf, Ugartsberg; w sąsiednich: Brygidau, Kranzberg; w Drohobyczu także przedmieście Korost)
M – miasta (Borysław, Drohobycz) po 1939 r.: Schodnica, Stebnik, Truskawiec) [3]
N – miejscowości położone na terenie b. powiatu drohobyckiego nie notowane w jego podziale ad-
ministracyjnym (Bujnicz, Byków, Bystry, Chatki, Hrud, Huta, Malmanstal, Pereprostynia, Potok, Zady) 
[1]
P – wsie w których parafie rz-kat.powiatu samborskiego należały do  dekanatu drohobyckiego (Du-
blany, Nowoszyce, Stupnica)
S – wsie przyłączone z rejonu (powiatu) samborskiego po 1939 r. (Byków, Bystrzyca, Dorożów, Glin-
ne, Kotowany, Mokrzany, Nowoszyce, Ortynice, Sielec, Solec (II), Stupnica)
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hobycz i Drohobyczanie. Informator, Autor – redaktor Roman ŁADANAJ]. Drohobycz 2007 Koło 137 s. 
Recenzja: Biul. SPZD nr 16 (2015), ss. 120 –122.
4. Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Władysław MAKARSKI, Lublin 1999, Tow. Nauk. 
KUL, , 429 s. Recenzja w Ziem. Drohob.  nr 16 (2002) ss. 119–121.

Niektóre szczegółowe informacje pochodzą też z innych źródeł.
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Józef Zabielski (1902–1981)1 L39

Ballada o skoczku pokiwanym
 

Od Redakcji: Znany historyk cichociemnych Krzysztof A. Tochman w 1991 r. wydał broszurkę „Nie-
podlegli ciemności. Antologia poezji cichociemnych” (Zwierzyniec – Zamość 1991, 114 s.) zawierającą 
59 utworów napisanych przez czterech autorów. Jest wśród nich ppłk. Maciej Kalenkiewicz „Maciej”  
(1906–1944), jeden z pięciu towarzyszy T. Chciuka – M. Celta z operacji „Jacket”, zrzuconych w nocy 
27/28 grudnia 1941 r. w okolicach Skierniewic. Ich zwycięską potyczkę z Niemcami, Celt opisał w książ-
ce „Koncert. Opowiadanie cichociemnego” (Monachium 1987, Warszawa 2002, LTW, 195 s.). Jest ona 
arcydziełem w swojej grupie tematycznej. Z antologii Tochmana wybraliśmy jako charakterystyczny 
tekst Józefa Gabriela Zabielskiego (1902–1981) ss. 105–106.

Opiewaj Muzo człeka mężnego,
równego z bohateramy,
jak to z niem było, co i dlaczego,
złotemy głoś to ustamy.

Przyszli do typa bożki z Rubensa2,
mocno w obcasy stukali,
a szkocką wiskę za two-six pensa 
chytrze lebiedze wlewali.

Przy tem ślochali – „bracie do kraju”
tam zaiwaniaj musowo! 
Tak to już w naszym polskim zwyczaju,
wszystko zaczynać na nowo.

Nie bój się, nie bój, bracie kochany,
my walczyć będziem o ciebie,
Inkaustu i piór, ty, nasz kochany, 
nie pożałujesz w potrzebie.

Duma lebiega: – lecieć – nie lecieć,
w przerwie pomiędzy double-amy,
a tam już nigdy, przenigdy w świecie, 
nie spotka się z tymi dziadamy.

Więc tyż poleciał – z Rubensa bożki
krzyżyk ci nad niem stawili, 
wypisywali papierów stożki,
a jako tajne spalili. 

I tak siedzieli by se do końca,
do rozsypania się w próchno,
aż dnia pewnego, o wschodzie słońca,
szlag ci w nich prawie że gruchnął.

Lebiega wraca, coś nam opowie, 
co my w tej szóstce zrobimy?
Biada, ach biada nieszczęsnej głowie,
takowej nie obronimy.

On zasię jako chłopak cwany
dał radę z angliczanamy,
jak popije on dżinu
wesoły wróci do Londynu.

Na Ashley Gardens w dziesiątem bloku,
 od wschodu słońca do zmroku,
już ewidencja  czterdziesta szósta,
raporty, groch i kapusta.

Jakby to było długo – nie wiada
bo się rozsierdził nieboże,
Wodzu powiada – świństwo – powiada 
tak być – powiada – nie może!

Wtedy z nich każdy jak może warczy:
„po coś przyjechał u licha?
miałeś na tarczy – a tyś bez tarczy
Z Polski do Anglii zapychał”.

Znów konsultacja, weryfikacja, 
żadna tam funkcja bo jaka, 
forsa – sza! Cicho, wszak konspiracja…
jak z dawnych czasów, jak AK.

Przydział dla ciebie śliczny, cacany
wszak Szkocja, farmy, barany,
więc bohaterze tam jedź szemrany,
jak baran między barany.

1 a2 Dokończenie na str. 53

1 Rtm. Józef Gabriel Zabielski ps. „Żbik” urodził się 21.10.1902 r. w Powiciu (Litwa Kowieńska) jako syn Zygmunta i Ja-
dwigi Rogalińskiej. Państwową szkołę rosyjską a potem gimnazjum ukończył w Ostrogu w 1923 r. W latach 1916–1918 
był w POW. Jako ochotnik brał udział w walce z bolszewikami w 50 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Ukończył Szkołę 
Podchorążych (1924 r.) oraz Szkołę Kawalerii w Grudziądzu (1926 r.). Od lipca 1939 był dowódcą 3 szwadronu w 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. 18.09.1939 r. przez Rumunię i Francję przybył do Wielkiej Brytanii (24 Pułk Ułanów). 
W lutym 1941 r. zrzucony do Kraju a jako emisariusz Komendanta Głównego AK wyruszył 29.07.1942 r. przez Niemcy, 
Szwajcarię, Hiszpanię i Portugalię do Naczelnego Wodza w Londynie. Autor kilku książek opisujących drogi cichociem-
nych. Pozostał na emigracji, zmarł w Londynie. (Red.)
2 Hotel 39 Buckingham Palace Road, London, SW1W0PS. Na ścianie tego hotelu znajduje się tablica pamiątkowa z angiel-
skim napisem: „Generał Władysław Sikorski Premier Dowódca Polskich Sił Zbrojnych podczas Drugiej Wojny Światowej 
miał swoją kwaterę w tym budynku od 1940 do swej tragicznej śmierci w Gibraltarze w 1943”. (Red.)
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Dokończenie ze str.52.
Przedtem nam zapłać, klnę się na kinga,
tak nam z rachunku wypadło,
cztery funciaki i pół szylinga
– niedopatrzenie się wkradło.
 
Wtedy się skoczek ciut zdenerwował,
za twardą złapał się deskię

choć każdy, gdzie mógł, z nich się pochował, 
wsio zabił pieskie – niebieskie.

Im cichy cmentarz – jemu kajdany.
Nieraz się w życiu zdarzyło
i choć lebiega ci był szemrany
tak się to wszystko skończyło.



W S P O M N I E N I A

Adam Żarski – Wrocław L23

Miroczka. Wspomnienia 1945–19551

Bezchmurny i jak na zimową porę ciepły wieczór spowodował moje wyjście po kolacji wigilijnej 
na taras domu, by w ciszy i samotności posiedzieć chwilę, wspominając minione lata. Patrząc 

w ciemną noc w oddali gdzieś nad lasem zauważyłem światełko. Było tak słabe i mało widoczne, że 
chwilami znikało mi zupełnie z oczu, by po chwili dzięki intensywnemu wpatrywaniu się znowu za-
błysnąć. Wypatrując tego migoczącego z dala światełka nagle przypomniałem sobie, Boże mój, dziś 
znowu mija rocznica, jak w pewną noc wigilijną 1947 r. kilka tysięcy kilometrów od mojej ojczyzny, 
w Azji Środkowej w Kazachstanie, między osadą Carepka a Karagoga walczyłem z zamiecią śnieżną 
(purga) o życie. Miałem wówczas 21 lat życia, 7 lat wyroku do odbycia (już dwa lata wówczas odby-
łem, pozostało jeszcze tylko 5) i ciemną, ponurą przyszłość przed sobą. 

Była wtedy niedziela, zapowiadał się kolejny mroźny dzień, słońce świeciło jaskrawo, jego pro-
mienie odbijały się w bieli śnieżnej, chwilami sprawiając ból oczom, niebo czyściutkie, ani jednej 
chmurki. Z samego rana tuż po podjomie (pobudka) do naszego baraku wszedł zaugórz (kierownik 
gospodarstwa rolnego), podszedł do moich nar (prycza obozowa, łoże zbite z desek, na których sy-
piali więźniowie), przy których przygotowywałem się do wyjścia do pracy, i wydał mi polecenie za-
wiezienia padłego konia do rakarni, która znajdowała się w osadzie Carepka, w odległości około 20 
km od mojej osady Karagoga. Przy pomocy kilku robotników szybko załadowaliśmy martwego konia 
na sanie i natychmiast ruszyłem w drogę. Pogoda zimowa była piękna, mróz około minus 25°C, konie 
wypoczęte przez noc, nakarmione z samego rana, raźnie parskały i nie poganiane biegły stępem po 
stosunkowo dobrze utartej śnieżnej zimowej drodze. 

Odwróciłem się tyłem do kierunku jazdy, zabezpieczając twarz od odmrożeń, jak również od ude-
rzeń mocno ubitych kawałków zlodowaciałego śniegu wylatujących spod kopyt końskich. Sanki, a ra-
czej „płozy", które zimą służą tam do przewozu siana lub opału (komysz), są bardzo niskie i siedzący 
na tych saniach furman jest zawsze narażony na mocne uderzenia odpadających spod kopyt koń-
skich mocno zmrożonych i zlodowaciałych odpadów śnieżnych. Po około dwóch godzinach jazdy by-
łem u celu mojej podróży. Padłego konia, zmarzniętego „na kość", wyładowałem u rakarza, po czym 
podjechałem pod magazyn, załadowałem na sanie mąkę (takie miałem polecenie) i byłem gotów do 
powrotnej drogi. Wszystkie te czynności, łącznie z karmieniem koni, zajęły mi kilka godzin. Z Carep-
ki wyjechałem po południu. W drodze powrotnej niebo zdążyło pokryć się ołowianymi chmurami, 
przewidywałem, że lada chwila może nadejść burza śnieżna (purga). Poganiając konie, ze strachem 
oczekiwałem nadejścia w każdej chwili zamieci. Rzeczywiście, w niedługim czasie zaczął padać śnieg 
pędzony mroźnym wiatrem. 

Jezu, masy śniegu z przodu, z tyłu, z boku i w którą stronę popatrzysz „kotłowanina śnieżna", śnieg, 
śnieg i śnieg. Po jakimś czasie zmęczone konie, wciąż poganiane przeze mnie i zmuszane do szybkiego 
biegu, nagle stanęły. Chcąc zbadać przyczynę ich nagłego zatrzymania się, zszedłem z sań i trzymając 
wodze w ręku zacząłem powoli posuwać się po głębokim śniegu do przodu. Szybko odkryłem przy-
czynę ich nagłego zatrzymania: konie stanęły, mając przed sobą olbrzymią górę śnieżną. Natychmiast 
domyśliłem się, że to skirda – ogromny kopiec siana. Teraz wiedziałem na pewno, że zabłądziłem, 
zjechałem z drogi podczas burzy, niepotrzebnie próbowałem kierować końmi, myśląc, że jadę prawi-

1 Fragment „Rozdz. V. Wspomnienia z ZSRR 1945–1955” w książce  „Okupacyjne wspomnienia z Borysławia i opowia-
dania z ZSRR”, WDN PAN Wrocław 2003, 220 s.



54

WSPOMNIENIABiuletyn SPZD nr 22 (2018)

dłowo. Co za fatalne uczucie, byłem w pełni świadom swojej bezradności, wiedziałem, że dłużej jak 
trzy do sześciu godzin, dekując się między końmi, nie wytrzymam, mróz, padający gęsto śnieg szybko 
mnie wraz z końmi zasypie, pełna świadomość, że na razie jestem żywy, lecz za parę godzin mogę być 
zmarzniętym na lód trupem, przerażała mnie. Na litość boską, myślałem, tylko nie poddawaj się pa-
nice i natrętnym złym podszeptom, że to już koniec, że nie ma wyjścia, że jestem już żywym trupem, 
precz z tymi myślami. Trzymając konie za uzdy kilka razy kręciliśmy się w koło, nim poczułem wolną 
przestrzeń przed sobą i twardy śnieg pod nogami, co dało mi do myślenia, iż prawdopodobnie wyszli-
śmy na powrót na drogę. Tylko teraz w którą stronę jechać, zadawałem sobie pytanie. Jedna z dwóch 
klaczy, którymi w tej chwili powoziłem, o imieniu Mirka była koniem mądrym i zrównoważonym, jej 
chrząkanie i „prychanie" z chwilą naszego wydostania się na drogę jak gdyby podpowiadało: „zostaw 
resztę mnie, ja cię zaprowadzę do domu". Druga klacz była bardzo narowista, szybko denerwowa-
ła się, wpadała w popłoch, wierzgała, szarpała uprząż, chcąc wyrwać się z zaprzęgu, stawała dęba, 
wręcz histeryzowała, bardzo trudno było ją uspokoić.

Jedynie  Miroczka  była zupełnie spokojna, ta klacz była bardzo mądrym zwierzęciem, na którym 
można było całkowicie polegać i na jej niezawodny instynkt można było w zupełności liczyć. Lejce 
zupełnie popuściłem, już wiedziałem, że moje zabłądzenie było wynikiem mojego złego kierowania, 
pomylenia kierunku jazdy, przypomniałem sobie, jak uprzednio ciągle szarpałem lejcami, myśląc, że 
konie chcą biec w złą stronę. Jakże się myliłem. To była moja wina! To ja źle nimi powoziłem, myląc 
zupełnie kierunek i zjeżdżając z drogi. 

Szybko naprawiłem swoją pomyłkę, zdając się zupełnie na instynkt Miroczki – już nie próbowałem 
końmi kierować, same zaczęły biec stępa, a ja, aby lżej im było ciągnąć sanie po śnieżnych zaspach 
i aby nie zmarznąć, biegłem obok koni, trzymając luzem lejce i wypatrując z niecierpliwością światła 
iskrzących się kaganków w osadzie lub zapachu dymu palącego się w piecach komyszu. Był to bieg 
po życie, biegłem na „trzeciego" obok Mirki, trzymałem się postronka, biegnąc potykałem się o za-
spy śnieżne, lecz szybko podrywałem się na nogi i dalej biegłem, by nadążyć za końmi, które same 
ciągłym nieustającym stępem podążały do przodu. Wytężałem nieustannie wzrok, patrząc w ciemną 
przestrzeń, wypatrywałem z utęsknieniem światła. Jak długo biegłem obok koni, trudno określić. 
W pewnym momencie moja Miroczka przyspieszyła swój bieg zupełnie nie poganiana przeze mnie, 
a w chwilę po tym zaczęła parskać, a to na odmianę prychać, wyglądało to tak, jak gdyby chciała dać 
mi do zrozumienia na swój sposób, że już niedaleko osada, że dojeżdżamy do niej. Zmęczony długim 
biegiem, ale za to rozgrzany i z coraz większą nadzieją, że jesteśmy uratowani, wskoczyłem na sanie 
i trzymając się ich krawędzi, stojąc zacząłem dalej wpatrywać się w ciemną nieprzejrzystą burzliwą 
noc, szukając w oddali jakiegoś błysku, światełka, które oznaczałoby nasze pewne zbliżenie się do 
osady. 

Miroczka biegnąc wciąż rży i wydawało mi się, że radośnie prycha, konie bez mojego poganiania 
coraz szybciej zaczynają biec, ze stępa przeszły w kłus. Stojąc tak na saniach i wytężając wzrok, nagle 
spostrzegłem coś w oddali, jakby błysnęło i natychmiast zagasło, zacząłem mocniej wpatrywać się 
w ciemność i znowu zauważyłem błysk i ponowne jego zniknięcie. Co to może być, myślałem zaintry-
gowany, dlaczego światełko tak migocze i dlaczego wciąż znika i gaśnie? Stanąłem na saniach wyżej, 
wchodząc na worek z mąką i zagadka natychmiast wyjaśniła się: to koń biegnąc, łbem swoim raz 
zasłania światełko, to znów odkrywa je przede mną. Z radością zeskoczyłem z sań i trzymając lejce 
w ręku z lekka powstrzymując bieg koni, tylko tak, abym mógł nadążyć, starałem się przyspieszając 
swój krok wysunąć się do przodu, aby na równi z łbem końskim biec i patrząc w dal szukać upragnio-
nego światła uprzednio spostrzeżonego z sań. Nie chciałem zatrzymywać koni, byłem rad, że biegną 
w dobrym kierunku przez cały czas nie popędzane i nie kierowane przeze mnie. Ciągle biegnąc wy-
patrywałem nadal z niecierpliwością już raz przeze mnie spostrzeżonego błysku światełka. Czyżbym 
się mylił? To niemożliwe, przecież kilkakrotnie wyraźnie z sań widziałem w oddali błysk. Rozmyśla-
jąc tak i równocześnie wbijając wzrok w ciemność, nagle zobaczyłem błysk, maleńkie światełko jakby 
powoli zbliżało się w naszym kierunku, robi się coraz wyraźniejsze, większe, o, jest i drugie, po chwili 
było już widać kilka migoczących światełek, tak coraz bardziej zbliżam się do swojej osady, jeszcze 
chwila i jestem już w swoim posiołku, a szczęście i radość z uratowania rozpierało mi pierś. Od tego 
czasu czułem, że z „kostusią" zaprzyjaźniliśmy się, ona przecież już kilkakrotnie, a może i kilkanaście 
razy przykładała mi swoją kosę do gardła i zawsze w ostatniej chwili odpuszczała, mam do niej szczę-
ście, nawet polubiłem ją, jeszcze od czasów okupacji bolszewickiej, a później niemieckiej ocieraliśmy 
się o siebie w obozach kazachstańskich i na zesłaniu na Syberii również. 

Dokończenie na str. 55.
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Dokończenie ze str. 54.
Dzięki instynktowi i mądrości zwierzęcej, a w szczególności Miroczki, uratowałem się, przyjechali-

śmy szczęśliwie do osady. Dłuższą chwilę nie mogłem dojść do siebie i uwierzyć, że uratowały mnie 
mądre konie. 

W baraku współwięźniowie przywitali mnie z radością, jakbym wrócił z tamtego świata. Mój dobry 
obozowy kolega chachoł (Ukrainiec) Wasiok czekał na mnie z kociołkiem gorącej kaszy karyje głazki. 



Jan Walków (1921–1992) L20

Słońsko – moja rodzinna miejscowość

Słońsko to miejscowość o egzotycznym wyglądzie, położona 12 km na północny wschód od Dro-
hobycza. Obok tej wsi na całej długości płyną potokiem wody źródlane, dostarczając je do licz-

nych stawów rybnych. Wieś otoczona jest czterema płaskowzgórzami i liściastym lasem. Na jednym 
płaskowzgórzu wzniesiono pałac i folwarczne zabudowania. Na pozostałych trzech pobudowano 
domy jednorodzinne drewniane lub z cegły. Ciekawostkę stanowią pozostałości wałów obronnych, 
usypanych wokół jednego płaskowzgórza na powierzchni kilkunastu hektarów, a także okruchy ce-
gły i kamienie świadczące o istnieniu tu jakiegoś zamku lub grodu, który uległ zniszczeniu w zamierz-
chłej przeszłości. Na płaskowzgórzu tym rósł jesion o niespotykanych rozmiarach, liczący kilkaset lat. 
U podnóża wypływał duży strumień wody źródlanej o charakterystycznych właściwościach. Woda ta 
w okresie wiosennym i lecie jest ogromnie zimna, tak że „łamie po prostu zęby”, a w zimie jest ciepła, 
dosłownie można się kąpać. 

Wieś przecina główny szlak komunikacyjny o strategicznym znaczeniu, łączący Drohobycz i Bory-
sław ze Lwowem, Samborem i Przemyślem. Najczęściej występują tu nazwiska: Pruski, Oparski, Tru-
biłowicz, Walków, Łysy, Dzikowicz. Ludność bezrolna lub małorolna zatrudnienie znajduje w miej-
scowym tartaku, a także w przemyśle Drohobycza i Borysławia. Słońsko ma duże zasoby kamienia 
z kopalń odkrywkowych, nadającego się do budowy dróg bitych, gdzie również w okresie międzywo-
jennym znajdowało zatrudnienie kilkanaście osób. W niedalekiej odległości od Słońska znajduje się 
słynne uzdrowisko Truskawiec. Na terenach tych oprócz dużych zasobów ropy naftowej i gazu ziem-
nego znajdują się duże zasoby soli kuchennej płynącej strumieniami. I tak np. w pobliskiej miejsco-
wości Solec z ziemi wydobywają się strumienie słonej wody, którą czerpią mieszkańcy. W domu po 
odparowaniu wody otrzymują czyściutką, białą sól kuchenną, którą po bardzo niskich cenach sprze-
dają mieszkańcom sąsiednich wsi. Było to oczywiście zabronione, lecz kto był w stanie upilnować tak 
dużą ilość źródeł solanki.

Wychowany tam w rodzinie chłoporobotniczej miałem świadomość, że na kawałek chleba trzeba 
ciężko pracować, a o dobrą, popłatną pracę nie było łatwo. Otrzymałem ją wprawdzie wiosną 1939 r. 
na kilka miesięcy przed wybuchem wojny światowej i to dzięki temu, że byłem strzelcem. Zarabiałem 
dość dobrze, pracując w Państwowej Rafinerii Nafty Polmin, która produkowała różnego rodzaju ole-
je, smary, benzyny lotnicze i samochodowe, parafinę i inne artykuły przemysłowe. Przez kilka miesię-
cy pracowałem przy produkcji parafiny. Wlewano ją do form i po ostygnięciu ładowano do worków, 
a następnie wywożono ją do magazynów lub bezpośrednio do podstawionych wagonów kolejowych. 
Była to parafina czysta jak kryształ, jakiej nie widziałem nigdy w sprzedaży  rynkowej. Wysyłano ją 
w dużych ilościach do Anglii. Praca była tam ciężka, ale przynajmniej czysta. Zakładem opiekuńczym 
organizacji strzeleckiej był właśnie Polmin. Organizacja liczyła około 300 strzelców rekrutujących 
się z Drohobycza, Słońska, Rychcic, Lipowca, Delawy i Gajów Wyżnych. W każdą niedzielę i dni wolne 
od pracy przygotowywano nas do obrony kraju lub samoobrony na wypadek wojny, która wisiała 
na włosku. Dość często odbywaliśmy ćwiczenia i ostre strzelania z broni palnej, również w okre-
sie zimowym. Urządzano manewry i uczono nas posługiwania się nartami w terenach górzystych. 
Wieczorami słuchaliśmy wykładów o tematyce wojskowej. Opiekunem naszym był kpt. Kałamarz, 
a ze strony Polminu pan Pasławski.  Zakład opiekuńczy wyposażył nas w mundury letnie i sukienne 
zimowe płaszcze, buty, koce, chlebaki, menażki, łyżki itp. Polmin miał własną orkiestrę dętą, toteż 
braliśmy udział w defiladach wojskowych podczas świąt państwowych. Uczestniczyliśmy też w kon-
centracjach jednostek strzeleckich w Przemyślu i we Lwowie. Zwiedzaliśmy przy  tym Cmentarz Or-
ląt Lwowskich poległych w obronie Lwowa.
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Życie zaczęło układać mi się pomyślnie. Kupiłem sobie ubranie w dobrym gatunku, oficerki, rower 
niemiecki  wysokiej jakości i tak zapoczątkowałem swą kawalerkę. W tym stanie rzeczy nie miałem 
najmniejszego problemu w doborze sympatii  wśród dziewczyn. Zacząłem nawet układać sobie plany 
życiowe, aż tu nagle stało się. Ogłoszono mobilizację, do wojska powołano rezerwę. Zmobilizowano 
również jednostki strzeleckie, pod bronią znalazło się nas 40 strzelców. Zadaniem naszym było strzec 
mienia państwowego przed sabotażem i dywersją. Nie trwało to długo. W krótkim czasie po hitlerow-
skiej napaści na Polskę  Polmin został zbombardowany i ostrzelany z karabinów maszynowych przez 
samoloty niemieckie.

Teren fabryki pokryły łuny pożarów, a z unoszącego się dymu powstała czarna, złowroga chmura. 
Syreny alarmowe prawie bez przerwy sygnalizowały o nieprzyjacielskich nalotach. Byliśmy bezradni, 
nasze ręczne karabinki nie odnosiły żadnego skutku, kiedy strzelaliśmy nimi do samolotów. Po kilku 
dniach radość sprawił nam widok dwóch niemieckich opancerzonych samochodów, zdobytych przez 
nasze wojska w bitwie pod Drohobyczem. To dodało nam ducha i pokrzepiło  nasze serca, lecz radość 
nie trwała długo. Kilka dni później wojska nasze różnych rodzajów broni opuszczały Drohobycz. Do-
łączyliśmy do nich wieczorem i rano dotarliśmy do Stryja. Tam po krótkim odpoczynku  i zjedzeniu 
śniadania udaliśmy się w dalszą drogę w kierunku Węgier. Kiedy wyszliśmy z miasta, czekała nas nie-
spodzianka. Otóż ni stąd, ni zowąd na maszerujące oddziały posypał się grad pocisków artyleryjskich. 
Powstała panika i zamieszanie, bo skąd tu naraz wzięły się  działa. Wróg był przecież za nami, a tu 
jakby spod ziemi jest już przed nami. Nikt w ogóle nie spodziewał się takiej imprezy. Najbardziej konie 
przestraszyły się pękających pocisków i narobiły takiego rozgardiaszu, że aż serce ściskało. Wojsko 
zaczęło wycofywać się do miasta, lecz sytuację szybko opanowali oficerowie, dając rozkaz rozsypania 
się w tyraliery i zdobycia niemieckich armat szturmem. Błysnęły w słońcu bagnety i wkrótce było po 
wszystkim. Był to mój chrzest bojowy – bo pierwszy raz spotkałem się z nieprzyjacielem oko w oko. 
Niemcy użyli kartaczy, ale nie miało to większego znaczenia. Droga przed nami była otwarta, a wokół 
nas panowała grobowa cisza. Od czasu do czasu pojawiały się niemieckie myśliwce, ostrzeliwując na-
sze kolumny. Wieczorem dotarliśmy do miasta Skole i tam udaliśmy się na spoczynek. Po śniadaniu 
kontynuowaliśmy marsz w kierunku Węgier i wieczorem byliśmy pod granicą. Tu zarządzono zbiórkę 
wszystkich oddziałów i wyjaśniono nam cel naszej trudnej podróży. „Żołnierze! – mówili oficerowie 
w stopniu majorów i pułkowników – liczyliśmy na to, że tu na wschodzie zdołamy skoncentrować nasze 
siły wojskowe i odeprzeć nacierającą armię hitlerowską. Niestety, w plecy nasze wymierzone zostały 
bagnety bolszewickie. W tej sytuacji niczego więcej nie możemy zrobić, jak udać się na Węgry, a następ-
nie do Francji i tam wspólnie z armią francuską walczyć o niepodległość Polski. Żołnierze! Zwalniamy 
was z przysięgi, jaką złożyliście Ojczyźnie i narodowi. Jesteście wolni. Sami decydujecie o tym, jaką pójść 
drogą. Przegraliśmy bitwę, ale nie  wojnę. Wojna dopiero rozpocznie się na dobre. Ci, którzy decydują 
się przekroczyć granicę polsko-węgierską, mogą przekroczyć ją z bronią. Ci zaś, którzy wybiorą drogę 
powrotną, muszą niestety złożyć broń w kozły. Zwracamy się do tych, którzy decydują się wrócić do 
swych domów, o przestrzeganie następujących zasad:  wracajcie w zwartych kolumnach, gdyż w ma-
łych grupach grozi wam niebezpieczeństwo ze strony Ukraińców,  pomagajcie sobie w drodze powrot-
nej, silniejsi –słabszym. Wierzymy w to, że tam, w kraju, przydacie się ojczyźnie”.

Narady w większych i mniejszych grupach trwały do północy. Z naszej czterdziestki  dwudziestu zde-
cydowało się wrócić do domu, a dwudziestu przekroczyć granicę. Wracałem w towarzystwie kolegów 
w zwartej kolumnie liczącej około 300 żołnierzy. Była to pierwsza powracająca grupa żołnierzy zniewo-
lonych trudami wojny. Wśród nich byli Ślązacy, Pomorzanie i Poznaniacy. Gdzieś koło południa, gdy już 
słońce podniosło się wysoko i grzać zaczęło mocniej, niektórzy żołnierze zaczęli słabnąć i padać z nóg. 
Usiedliśmy w rowach przydrożnych chwilę odpoczywając, gdy nagle na szosie pojawili się Niemcy. Było 
ich kilkunastu na motocyklach. Jechali w naszym kierunku. Zobaczywszy nas, zatrzymali się i zeskoczyli 
z motocykli. Wtedy nasi żołnierze wywiesili białą chusteczkę na znak poddania się. Niemcy zbliżyli się 
do nas i kazali nam ustawić się czwórkami. Od tej pory byliśmy już jeńcami i dobrze właśnie, że tak się 
stało, gdyż po przebyciu około 5 km zostaliśmy zaatakowani przez niezliczone tłumy ukraińskich nacjo-
nalistów. Rzeź ta miała się odbyć w Synowódzku Wyżnym. Tłum uzbrojony w siekiery, widły, kosy, haki 
i motyki rzucił się na nas z dzikim wrzaskiem „smert Lachom”. Kolumna zatrzymała się, a na czoło wy-
sunęli się Niemcy z bronią przygotowaną do strzału. Rozkazali tłumowi cofnąć się, gdyż w przeciwnym 
razie użyją broni. Tłum zakołysał się, ale stał w miejscu, nie cofając się ani o krok. Dopiero świszczące 
kule zmusiły napastników do cofnięcia się o kilka kroków. Niemcy, zdając sobie sprawę z groźnej sytu-
acji, uformowali szpaler i w ten sposób umożliwili nam dalszą marszrutę i nie dopuścili do masakry. Bez 
użycia broni i Niemcy nie poradziliby sobie z rozwścieczonym tłumem. Kilku żołnierzy odniosło rany 
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i po udzieleniu im pomocy  kolumna nasza poruszała się w kierunku Stryja. Idąc w szeregach kolumny, 
zastanawiałem się nad tym, skąd ci nasi pułkownicy wiedzieli o tym, co  czeka nas w drodze powrot-
nej. Bo istotnie zdarzały się przypadki, że siedzące na poboczu szosy stare kobiety, zobaczywszy kilku 
żołnierzy, kierowały ich na krótszą drogę, z której nie było powrotu. Kilkaset metrów dalej na ofiary 
swe czekało kilku zbirów, urządzając zasadzkę. Pomordowanych obdzierano do naga i tak ich zakopy-
wano. Myślałem również o tym, skąd bierze się ta nienawiść u tych, bądź co bądź, ludzi – w stosunku 
do bezbronnych i niewinnych żołnierzy. I doszedłem do wniosku, że głównym powodem tej dzikości 
i nienawiści jest skrajna nędza. Ludzie ci, odczuwając głód ziemi, pracy, chleba, byli gotowi na wszystko. 
Znienawidzili to, co było polskie, a tym samym i wojsko polskie.

W Synowódzku Niżnym dosłownie powtórzyła się historia, jaka miała miejsce w Synowódzku Wyż-
nym. I znowu Niemcy musieli użyć broni, aby utorować nam drogę. Do Stryja doszliśmy późnym wie-
czorem, gdzie czekały na nas puste koszary wojska polskiego zamienione na tymczasowy obóz jeniecki. 
W koszarach tych było dużo cywilnych ubrań pozostawionych przez rezerwistów powołanych do woj-
ska. Nam się one przydały, aby ratować życie. Nie wszyscy jednak chcieli ryzykować. Mam tu na myśli 
strzelców. Jedni obawiali się Niemców, drudzy Ukraińców, a niektórym szkoda było zostawić płaszcze  
sukienne. Ja bynajmniej nie miałem czego żałować, bo już w drodze powrotnej swój płaszcz wyrzuci-
łem do rowu. A więc nas czterech postanowiło skorzystać z nadarzającej się okazji. Ubraliśmy „fraki 
cywilne” i uradziliśmy, aby w takim przebraniu pójść do komendanta obozu i powiedzieć mu, że my nic 
wspólnego z wojskiem nie mamy. Zabrano nas z domu jako furmanów na podwody dla wojska. Jeden 
z nas był lwowiakiem i świetnie znał język niemiecki.

Więc poszliśmy do komendanta obozu i lwowiak tak mu mówi, jak uradziliśmy. Niemiec powiada: 
Gut – dobrze, zgadzam się was zwolnić, ale pod warunkiem, że ktoś przyjdzie z domu i was zabierze, bo 
ja nie chcę mieć tego na sumieniu, jeśli ktoś pomorduje was. Kto wiedział w domu, gdzie my jesteśmy 
i co robimy. Ten fortel się nam nie udał. Szukaliśmy innego wyjścia i takie właśnie zdarzyło się kilka dni 
później. Stojąc wieczorem w oknie koszar, zauważyliśmy, jak dwóch polskich pilotów wydostało się na 
wolność przez dziurę w ogrodzie koszarowym. Za chwilę dwóch następnych dało nura i znaleźli się na 
placu tartacznym przyległym do koszar. Było to dla nas dużym odkryciem. Nie namyślając się wiele, 
poszliśmy ich śladami. Ogromne stosy desek ułożonych jak piramidy  zasłaniały nas przed oczyma nie-
mieckich wartowników. Po wyjściu z tartaku byliśmy wolni. Aby nie wzbudzić podejrzeń, szliśmy przez 
miasto parami w oddaleniu i udawaliśmy, że jesteśmy swobodni, a nawet z czegoś bardzo zadowoleni. 
Nie wolno było pokazać, że się boimy. W takim nastroju wyszliśmy za rogatki miasta, zdążając pewnym 
krokiem do Drohobycza. Nieraz zastanawiałem się, jaki los spotkał pozostałych kolegów w obozie. Już 
w drodze ze Stryja do Drohobycza wyprzedzały nas kolumny samochodów ciężarowych, w których 
znajdowali się jeńcy, lecz nie wiadomo było, skąd i dokąd ich wywożą. Myśmy szczęśliwie dotarli do 
domu.

Wkroczenie wojsk radzieckich
Wojska radzieckie wkroczyły do Słońska około 20 września 1939 r. Wkrótce zaczęły odbywać się 

zebrania, jedno po drugim, i rabowanie dobytku folwarcznego. Rabowali go okoliczni Ukraińcy, któ-
rych i w Słońsku nie brakowało. Ciągnęli za rogi krowy, prowadzili konie, wozy, zabierali zboże, siano, 
słomę, pługi, brony, sieczkarnie, młocarnie i co tylko było do brania. Rozparcelowano ziemię orną i łąki 
dworskie. Cieszono się, że dopiero teraz będzie im dobrze. Ale niedługo, bo już na wiosnę 1940 r. zało-
żono kołchoz i nie tylko trzeba było zwrócić zrabowane krowy, konie, sieczkarnie, młocarnie itp. oraz 
otrzymaną  ziemię, ale także oddać do dyspozycji kołchozu własną ziemię i łąki. Polacy zachowywali 
się biernie. Wiedzieli o tym, że nic dobrego ich nie czeka, bo już w okresie zimy wywożono na Sybir. 
W tym czasie wywieziono na Sybir rodziny moich trzech wujków, to jest: Grzegorza Walkowa z troj-
giem małoletnich dzieci, Józefa Trubiłowicza również z trojgiem nieletnich dzieci oraz Pawła Łysego 
z dwoma synami, przez to tylko, że byli gajowymi. Do kołchozu zapisało się około 30 rodzin, a gospo-
darstw wolnych było około 200. Kołchoz prawem kaduka przywłaszczył sobie całość ziemi ornej i łąk, 
jakie Słońsko posiadało. Stąd też bez środków do życia zostali nie tylko Polacy, lecz również większość 
Ukraińców. Do kołchozu należeli nieroby – jak to się mówi – z dziada  pradziada. Tym, co do kołchozu 
nie należeli, nie wolno było ani krokiem wstąpić na własne pole. Goniono nas do przymusowych robót 
przy budowie lotniska i bunkrów w Drohobyczu. Płacono za to grosze. Przy budowie wspomnianych 
obiektów pracowało kilka tysięcy osób i kilkaset furmanek jedno- i parokonnych. Widząc bałagan, jaki 
panował, urządzałem się w ten sposób, że rano podpisywałem listę obecności i wychodziłem do miasta. 
Tam stawałem w kolejkę po chleb lub cukier, a że kolejki były kilometrowe, to stałem nieraz aż do sa-
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mego wieczora. Po powrocie do domu trzeba było pomyśleć także o nakarmieniu krowy. Szliśmy więc 
oboje z siostrą w nocy na swoje pole kraść koniczynę, aby krówka nie była głodna. Tak zresztą robili 
wszyscy, bo cóż innego pozostawało. Tak sobie jakoś radziłem, aż pewnego razu dałem się złapać jak 
głupi ptak na plewy. Otóż do Słońska przybyło kilku agitatorów z Drohobycza i zaczęli zachwalać dobrą 
robotę. Obiecali duże zarobki, dowóz samochodem do pracy i z pracy do domu, ubrania robocze, buty, 
posiłki regeneracyjne itp.

Kilkunastu z nas złakomiło się na to i podpisaliśmy deklaracje. I rzeczywiście samochód zabierał nas 
do pracy, a po pracy odwoził do domu, ale co z tego, była to syzyfowa praca. Brak należytej organizacji 
pracy, brak materiałów i w dodatku niskie stawki akordowe sprowadzały się do tego, że trzeba było 
robić za darmo. Nie mogłem sobie na taki luksus pozwolić. Szczęście jakoś sprzyjało mi w życiu, więc 
pomyślałem, że i tym razem muszę wybrnąć z tej głupiej sytuacji. Poszedłem do lekarza, ten skierował 
mnie na komisję lekarską, gdyż tyle miałem chorób, że jemu nie mieściło się w głowie. Na komisji lekar-
skiej zacząłem tak błaznować, że w końcu uznano mnie za niezdolnego do pracy. A mnie przecież tylko 
o to chodziło. Gdy wieczorem wręczałem orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy, podpisane przez 
trzech lekarzy, kierownikowi robót wodno-kanalizacyjnych – bo tam właśnie podjąłem pracę – on ze 
zdumieniem zapytał: „A czto ty diełał? Krowy pasłem na łące” – odpowiedziałem. Koledzy ryknęli śmie-
chem – chociaż do płaczu było im bliżej. Po pewnym czasie  kilku z nich otrzymało wyroki sądowe za 
porzucenie pracy i pozbawieni zostali od dwóch do trzech lat wolności. Od tej pory byłem już ostrożny. 
Już żadnej deklaracji  nie podpisywałem do końca. Pracowałem dorywczo przy doprowadzaniu gazu 
ziemnego z Opar do Drohobycza. Była to praca ciężka, ale popłatna.

Okupacja hitlerowska
Na wiosnę 1941 r. Niemcy zaatakowali Związek Radziecki i rozpoczęła się nowa, zażarta wojna na 

śmierć i życie pomiędzy niedawnymi przyjaciółmi. I pomyśleć, że te oba nieprzyjazne nam kraje, które 
żyły ze sobą w wielkiej przyjaźni i tak niedawno, bo zaledwie w 1939  r. dzieliły się Polską, stały się na-
gle zawziętymi wrogami. Nie byłem frajerem, aby dać się wywieźć na przymusowe roboty do Niemiec. 
Początkowo ukrywałem się i to dość długo, bo aż do zimy. Później zmuszony byłem podjąć ryzyko, które 
groziło śmiercią, podobnie jak w Synowódzku. Otóż po wkroczeniu wojsk hitlerowskich na tamtejsze 
tereny w 1941 r. powstał ogromny głód. Ludzie puchli i umierali z głodu. Przyczyną tego było nieze-
branie plonów przez kołchoźników w 1940 r. i niezasianie pól ani jesienią, ani na wiosnę, i to nie tylko 
w Słońsku, lecz prawie wszędzie.  Niemcy nie troszczyli się o to, że ludzie puchną i umierają. Było to im 
zupełnie obojętne. Każdy  więc musiał sobie radzić jak umiał. W tej sytuacji nie miałem innego wyboru, 
jak udać się na Wołyń, aby zdobyć tam chociaż trochę jakiegoś ziarna, a to groziło Polakom śmiercią. 
Nie wszyscy Ukraińcy byli głupcami. Wielu z nich nauczyło się rozumu w czasie bytności Rosjan. Byli 
też wśród nich ludzie życzliwi i wartościowi, toteż zwróciłem się do jednego z mych rówieśników i za-
proponowałem mu, aby wybrał się ze mną. Ukrainiec ten nie tylko zgodził się na to, lecz jednocześnie 
nauczył mnie, jak mam tam się zachowywać. Nauczył mnie pacierza greckokatolickiego i wielu innych 
sztuczek na wypadek jakiegoś podejrzenia co do mojej narodowości.

Przedsięwzięcie to nie było łatwe, gdyż oprócz strachu wymagało dużej siły fizycznej. Na Wołyniu 
w tym czasie brak było soli, u nas natomiast było jej do syta, lecz nie było co solić. Tak więc załadowa-
liśmy na sanki po 50 kg soli i jazda z nią na Wołyń. Nie szczędziliśmy sił. Drogą zawianą śniegiem po 
pas wlekliśmy ze sobą sanki, a dzienna nasza marszruta wynosiła od 60 do 70 km. Po przybyciu na 
miejsce docelowe, odległe o około 200 km,  wymienialiśmy sól za zboże – kilogram za kilogram. Był 
to dla nas złoty interes, bo w domu nie było ziarna, a o kupieniu gdzieś chleba, zboża lub ziemniaków 
nie było mowy. Człowiek przyzwyczaja się  do wielu rzeczy, a bieda nauczy go wszystkiego. Zgodnie 
z propozycją mego towarzysza doli i niedoli  podzieliliśmy między siebie role. On miał targować się 
przy wymianie soli na zboże, załatwiać noclegi i brać udział w biesiadach i dyskusjach z tamtejszymi 
chłopami. Mnie zaś przypadła o wiele lżejsza rola – miałem udawać słabo rozwiniętego, trochę głuche-
go i małomównego. Zgodnie z tamtejszym zwyczajem noclegi dla podróżnych wyznaczał sam sołtys 
według kolejności numeracji domów. Na noclegi zaprowadzał nas albo sam sołtys, albo jego goniec. 
Po kolacji, która składała się z czyru – klusek z wodą i przyprawianych mlekiem – oraz ziemniaków 
w mundurkach,  schodzili się sąsiedzi, by porozmawiać, bo ktoś tam obcy nocuje. Zaczynało się od py-
tań: A co tam u was? A jak tam u was? Po czym dyskutowano. Tematem dyskusji były zazwyczaj sprawy 
polityczne. O Polakach mówiono z nienawiścią. Nieraz w strachu krew zamierała mi w żyłach. Myśla-
łem, że już żywy nie wyjdę stamtąd. Obawiałem się, aby tylko nie zdradził mnie mój kumpel. Ale on 
tego nie zrobił. Wracaliśmy zawsze żywi i zdrowi. Tak to trwało do wiosny 1942 r. Na wiosnę tegoż 
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roku zabrano mnie do przymusowych robót, do tak zwanego „Baudienstu”. Przez pewien czas pracowa-
liśmy przy regulacji rzeki w Drohobyczu, a następnie przeniesiono nas koło Borysławia. Głód i nędza 
nie opuszczały mnie nadal. Nie tylko zresztą mnie. Wszyscy byliśmy głodni, w dzień pracowaliśmy jak 
woły, a w nocy niemiłosiernie żarły nas pluskwy, od których roiło się w łóżkach. Nasz chleb i margarynę 
zjadali forarbajterze i forwerkerze, a nam dawano przegotowaną wodę z kilkoma ziemniakami lub bu-
rakami, a w dodatku bito nas w nieludzki sposób. Największym łotrem pod tym względem był niejaki 
Szwabowicz, ten zniemczony Polak był wielkim s…synem. Bił i kopał chłopaków do krwi. Pewnego razu 
odwiedziła mnie siostra i powiedziała, że ojciec przez nieostrożność poparzył sobie nogę lepikiem i jest 
w szpitalu, a w domu nie ma zupełnie nic do jedzenia. Zmartwiłem się tym i postanowiłem pójść do 
szefa „Baudienstu”, aby zwolnił mnie na kilka dni z pracy. Opowiedziałem mu o nieszczęściu, jakie dom 
nasz spotkało. Niemiec wysłuchał mnie uważnie i zwolnił z pracy na trzy dni. Zwolnienie to chciałem 
wykorzystać w tym celu, aby udać się – jak to się u nas mówiło – na zachód i przywieźć  trochę jakiegoś 
zboża. W tym czasie zniesiona została granica ustalona w 1939 r. między III Rzeszą a ZSRR i można było 
już jechać nie tylko na Wołyń, ale też do Rzeszowa, Krakowa i innych miast polskich.

Radowałem się w duchu, że tam będę mógł być swobodny i nie muszę udawać głupiego Jasia, że znaj-
dę tam zrozumienie i szczere, otwarte serca. Jakże strasznie myliłem się. Po przybyciu do domu matka 
dała mi kilka złotych na podróż do Rzeszowa i z powrotem, wyliczonych co do grosza. Na zamianę za 
zboże wziąłem ze sobą trzy metry materiału, jaki kupiłem sobie na koszulę jeszcze przed wojną, ręcznik 
i trzy kilogramy soli. W podróż wybrał się ze mną jakiś mój daleki kuzyn, starszy wiekiem ode mnie. 
On na wymianę wziął ze sobą 20 kg soli. Kupiliśmy bilety kolejowe do Rzeszowa, z tym, że on trzymał 
bilet, a ja jakiś odcinek. Tak jakoś Niemcy praktykowali, że jeśli do tej samej miejscowości jechało więcej 
osób, to jednemu dawali bilet, a pozostałym kawałek papieru z numerem tego biletu. Wsiedliśmy do 
wagonu i walimy w przód, aż się kurzy. Co pociąg, to nie sanki, myślałem sobie, a w dodatku nie trze-
ba ciągnąć. W Samborze pociąg zatrzymał się i powstał jakiś zamęt. Spojrzałem w okno i zobaczyłem 
szpaler Niemców ustawionych wzdłuż pociągu, krzyczących na całe gardło: Los! Los! Los! Dusza we 
mnie zamarła, nie bałem się Niemców  ani ich psów, ale bałem się, że pozbawią mnie ostatniej deski ra-
tunku. Nie tracąc zimnej krwi, szybko zdjąłem marynarkę i tym materiałem owinąłem się. Ręcznikiem 
owinąłem nogę, podnosząc nogawkę spodni. Ubrałem marynarkę i tak wyszedłem z pociągu, trzyma-
jąc w ręku 3 kg soli. Przede mną wysiadło już setki osób, a przed szpalerem Niemców piętrzył się stos 
różnych tobołów, walizek i co tylko na świecie. Szybkim krokiem dołączyłem do tłumu i tak poszedłem 
przez ustawionych Niemców na ich zaplecze. Po wyjściu wszystkich pasażerów pociąg  zrewidowano 
i kazano nam wsiadać. Nie oznaczało to wcale, że już Niemcy odeszli. Przeciwnie, stanęli twarzą do nas 
i pojedynczo wpuszczali do pociągu. Widziałem na własne oczy kobietę, która w jednej ręce trzymała 
butelkę z mlekiem, a na drugiej ręce dziecko. Niemiec kazał jej rzucić butelkę na stos i ona tak zrobiła. 
Obok niego stał drugi Niemiec, ale bardziej ludzki, patrzący trochę przez palce. Podszedłem więc do 
niego. Powiedziałem, że mam sól. Kazał mi wsiadać. Gorzej było z biletem. Kuzyn mój zginął w tłumie,  
goniłem za nim wzrokiem wszędzie, ale bez skutku. W Rzeszowie na dworcu zażądano ode mnie biletu, 
więc pokazałem odcinek i powiedziałem, że bilet ma kolega. Kazano mi czekać, aż się zjawi.  Wiedziałem 
z góry, że jego nie będzie, ale musiałem czekać aż wszyscy wysiądą. Gdy się nie pokazał, kazali mi zapła-
cić karę i za bilet podwójnie. Opowiedziałem tym draniom o całym zajściu w Samborze i o tym, co mnie 
sprowadza w te okolice, ale nie wzruszyło to ich wcale. A byli to Polacy. Trzymali mnie ze trzy godziny, 
straszyli niemiecką policją, aż mnie puścili.

Rano skoro świt wybrałem się na wieś niewyspany i głodny jak pies bezpański. Całą dobę nie mia-
łem nic w ustach. Wstąpiłem do pierwszego domu wiejskiego i tam swój materiał zahandlowałem. Za 
trzy metry otrzymałem 9 kg żyta. Zanim jednak doszło do wymiany, musiałem opowiedzieć cały swój 
życiorys, okazać metrykę kościelną, a gdy już stało się zadość tym wymaganiom, poprosiłem o kromkę 
chleba. „Nie mam” –  odrzekł gospodarz. Wziąłem swoje żyto i ruszyłem dalej, ku zabudowaniom wiej-
skim. Wybrałem duże gospodarstwo, dom murowany, obora również, stodoła jak we dworze. Myślę, 
tu sobie pojem. Wszedłem do domu i pozdrowiwszy gospodarzy zapytałem, czy mogą dać mi coś do 
jedzenia, bo jestem bardzo głodny. Gospodarz siedział przy stole, a jego żona robiła pierogi. „Daj mu 
coś” – powiedział gospodarz. Kobieta wzięła do ręki łyżkę i nabrawszy nią gorących ziemniaków, kazała 
mi nastawić rękę, a gdy spełniłem jej wolę, zawartość łyżki spoczęła na mojej dłoni. Gorące ziemniaki 
poparzyły mi dłoń – wychodząc z domu, byłem bliski rozpaczy. W trzecim z kolei domu już nie prosiłem, 
lecz po prostu pokazałem gosposi ręcznik i zapytałem, czy da mi coś do jedzenia za niego. Wracając do 
domu, byłem nie  tylko rozczarowany, lecz oburzony. Co za naród, co za świnie – myślałem sobie. Są to 
ludzie bez serca i zrozumienia, o czym przekonałem się, będąc już w wojsku.                                                  
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Łucja Bogacz-Czerwonka – Białystok L77

Borysławska kurierka ppłk. W. Mroza Cz.I
 

Od Redakcji: W listopadzie 2017 r. otrzymaliśmy list od Autorki, który zachęcił nas do publikacji 
fragmentu jej wspomnień („Biuletyn Informacyjny Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej 
Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”, 1999 Nr 1 ss.2–6, Nr 2 ss.4–9”).

Szanowna Redakcjo
Pragnę podziękować za zamieszczenie relacji Pani Anny Okoń w ostatnim Biuletynie. Tak mało relacji 

z działalności AK z naszego terenu, jakże trudnej. Moje zainteresowanie jej relacją wypływa stąd, iż 
uświadomiła mi, że obie pracowałyśmy pod rozkazami tych samych osób, choć w innych okresach.

Do Borysławia wróciłam wiosną 1944 przeniesiona służbowo z Insp. Stryj (Żydaczów, Chodorów) do 
dyspozycji Kom. Insp. Drohobycz „Bacy”, wówczas już zastępcy Kom. Podokr. Stanisławów Prof. Herma-
na. Nastąpiła reorganizacja AK, na czas wejścia wojsk radzieckich na nasz teren. Byłam kurierką „Bacy” 
– ppłk. Władysława Mroza a w Borysławiu miałam kontakt tylko z Kom. Wojsk. Służby Kobiet „Agniesz-
ką” P. Frankiewiczówną i kier. kopalń P. Zborowskim.

Moją relację  wydał Prof. Węgierski w „Biuletynie Informacyjnym” w styczniu i lutym 1999 r. w Kra-
kowie. Ostatnim miejscem postoju Komendy Podokr. Stanisławów był Lwów i tam  ostatni raz w życiu 
widziałam moich przełożonych i był to luty 1945 r.

Posiadam odznaczenia londyńskie i krajowe, oraz fotki z lata 1944 z „Grażyną” – Julią Korpakówną, 
osobistą łączniczką „Bacy”. To jedyne pamiątki tamtych lat. Ludzie którym podlegałam i których spoty-
kałam na swej drodze, głęboko ukryci w pamięci serca wciąż żywi.

Wybaczcie niestaranność pisma, ale maszyna stareńka jak i ja sama. Nie to oko i nie te dłonie co nie-
gdyś. Najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej działalności. 

„NIKE” – „LUCIA” Bogacz-Czerwonka
Białystok listopad 2017 r.

Okręg AK Stanisławów – Obszar AK Lwów
Żydaczów, Chodorów, Stryj

…Tej wiosny 44 r. skierowano mnie na kurs sanitarny do Kochawiny. Miałam nadzieję przejść do 
Oddziału Leśnego. Przechodziłam ten kurs z innymi dziewczynami mieszkającymi we wsiach 

samoobronnych. Wymieniały w rozmowach Łukowiec, Antoniówkę, Dunajec. Opowiadały jak dobrze są 
zorganizowani a Ukraińcy omijają ich, bojąc się starcia. Uszyto nam, strój odpowiedni do lasu, w miej-
scowej szwalni, pracującej dla „leśnych”. Po kursie, wróciłam do Żydaczowa, oczekując na przydział.

Pewnego pięknego, wiosennego dnia, przed kamieniczkę, w której mieszkaliśmy, zajechała furka, za-
rzucona sianem a na koźle, zobaczyłam „Długiego”. Jechaliśmy w stronę wsi Zaleśce, ale jeszcze przed 
mostem nad rzeką Stryj, skręciliśmy w prawo, wzdłuż nurtu rzeki a „Długi” wprowadził wóz głębo-
ko, w nadrzeczne chaszcze. Udawaliśmy biwakowiczów, biegających za piłką on, moja ciotka „Zocha” 
ze swoim synkiem Jerzym i ja. W zaroślach zatrzymał się wymęczony długim marszem i głodny, Oddział 
Leśny, który przyjechaliśmy nakarmić. Jeszcze tego samego dnia, zjawił się w naszym domu mężczy-
zna, który przedstawił się jako Inspektor „Juhas” i polecił ciotce i mnie, wyjechać z miasta. Obawiał się 
ewentualnej dekonspiracji. Spędziliśmy krótką wiosenną noc, na jakiejś melinie w Stryju, na rozmo-
wach o życiu w partyzantce, niezwykle trudnym dla kobiet. Właściwie cały czas zniechęcał mnie do tej 
służby najwyraźniej. Rankiem, wprowadził do lokalu, w którym czekało już, dwoje ludzi. Dziewczyna 
nieco starsza, niż ja i pan w średnim wieku, duży, przystojny blondyn.

Byli świadkami zwolnienia mnie z przysięgi awansowania i odznaczenia, którego dokonał „Juhas”. 
Mimo pochwał i podziękowania za służbę dotychczasową, byłam ogromnie rozżalona i zupełnie za-
skoczona. Usłyszałam, że nie wolno mi już wrócić do Żydaczowa, lecz jeśli zechcę, mogę  być bardzo 
pomocna „Bacy” świeżo mianowanemu zwierzchnikowi na Drohobycz a że jestem „Borysławianka”, to 
bardzo dobrze. Nowej przysięgi nie wymagano, zmieniłam jedynie dotychczasowy pseudonim „Nike” 
na „Lucia”, w taki sposób przeszłam pod rozkazy „Bacy”, na teren drohobycki, wracałam w moje rodzin-
ne strony1.

1 Być może Autorka po latach myli dwie osoby: kdta inspektoratu  kpt. Paczka „Andrzeja” i por. Miczyka „Juhasa”. (Red. 
J. Węgierski)
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Drohobycz, Borysław, Sambor – Stryj
Wiosna, maj 1944 r. do późnej jesieni 1944 r.

Po półwiecznych poszukiwaniach, dziś mam już pewność, kim byli ludzie, z którymi zetknęłam 
się w Stryju, prawdopodobnie w maju 1944 r. „Juhas” to wcale nie „Juhas”, lec „Andrzej” – Inspektor 
na Stryj, kpt sł. st. Zdzisław Pacak-Kuźmiński. „Baca” – to ppłk. sł. st.  Władysław Mróz, z Inspek-
toratu Drohobycz, mianowany na zastępcę Komendanta Podokręgu Stanisławów kpt. Władysława 
Hermana. „Grażyna” łączniczka „Bacy” – to Julia Korpakówna. Wówczas jednak, w połowie roku 
1944 nie było istotne kim byli, ja pozostałam jednak kurierką „Bacy” na trasach: Drohobycz – Bo-
rysław, Sambor i najważniejszy kierunek – Stryj.

Ze Stryja do Drohobycza przybyliśmy we trójkę tuż po zbombardowaniu Polminu przez Aliantów, 
pod koniec czerwca 1944 r. Towarzyszyłam „Bacy” w kontaktach z miejscowymi, ważnymi osobami 
i byłam przedstawiana jako jedyny kontakt, na jego osobę. I tak jeszcze tego samego dnia, odbył on 
pierwsze spotkanie w Drohobyczu z kimś, kto był wyznaczony na ważne stanowisko, po wyzwole-
niu. W Boryslawiu kontaktował się z p. Zborowskim, kierownikiem kopalń, zaś w Samborze z kimś, 
mieszkającym w okolicy rynku miejskiego. W Borysławiu stykałam się z Ref. WSK „Agnieszką” p. 
Adelą Frankiewiczówną (oczywiście nazwiska jej wówczas nie znałam). Te sprawy, zostały zała-
twione niejako z marszu. 

Niby wróciłam do domu, ale niewiele czasu spędzałam z bliskimi. Byłam w ciągłych rozjazdach 
a w Drohobyczu,  wspólnie z „Grażyną”, miałyśmy kwaterę na skraju miasta, od strony Borysła-
wia. Nie zapamiętałam adresu. Dom był spokojny, otoczony sadem a ludzie tu mieszkający życzliwi 
i dyskretni. Czas uciekał i nagle był to już lipiec 1944 r. Niezwykle gorączkowy czas i atmosfera nie-
samowita, pełna entuzjazmu, byłam tu tak krótko i żyłam tak intensywnie, że niewiele pamiętam 
z tego okresu. Pozostały w pamięci  tylko fragmenty sytuacji.

Jestem w Stryju i muszę jakoś powrócić do Drohobycza. Kukuruźniki bombardują i ostrzeliwują 
dworzec kolejowy, zasypany jak i miasto gruzem. Pociągi nie kursują. Ostatni już raz wracam po-
ciągiem do Drohobycza, tylko dzięki uczynności żołnierzy niemieckich, którzy wciągają mnie na 
otwartą lorę pociągu wojskowego. Pozostał już tylko do dyspozycji rower i droga przez nieprzy-
jazne wsie ukraińskie. Upał, kurz, jazdy męczące, nerwowe, ale wiem, że po powrocie na kwaterę, 
zadba o wszystko co będzie mi potrzebne nieoceniona, troskliwa towarzyszka „Grażyna”. Jeszcze 
wypad do Sambora. Towarzyszę „Bacy”, ale nie udaje się nam przedostać przez posterunki nie-
mieckie. Dopiero dnia następnego, jakimś cudem, przepuszczają nas przez zaminowany most na 
Dniestrze i zatrzymujemy się w opustoszałym domu, gdzie spotykamy ludzi uzbrojonych, lecz 
w cywilnych ubraniach i tylko opaski biało-czerwone na ramionach świadczą, że to nasi. „Baca” 
odchodzi z chłopcami, pozostaję w tym pustym domu. Miasto jest ostrzeliwane przez rosyjską ar-
tylerię, a w mieście walczą nasi z Niemcami.

Przez cały lipiec utrzymuję kontakt ze Stryjem, ale z tego co przywożę, „Baca” nie jest zadowolo-
ny, raczej ciągle poirytowany, lecz nie dzieli się z nami tym, co przywiozłam. A Rosjanie już w Dro-
hobyczu. Ostatni mój rajd do Stryja z wiadomością, że „Baca” w myśl wcześniejszych rozkazów, 
szykuje się do rozmów z Rosjanami. Tutaj informują, że nasze Oddziały Leśne, walczące u boku 
Rosjan internowano i nalegają na szybki powrót do Drohobycza, bo odwołano wcześniejszy roz-
kaz, zobowiązujący dowódców do przeprowadzenia rozmów z Rosjanami i demonstrowania naszej 
obecności w terenie.

Mój pośpiech okazał się zbyteczny. „Grażyna” przekazuje mi, że „Baca” właśnie na tych nieszczę-
snych rozmowach w Wojskowej Komendzie Miasta. Dlaczego nie poczekał na mój powrót, dlaczego? 
Czekam z „Grażyną” do wieczora, potem noc cała, a około południa, dnia następnego, wychodzimy 
z kwatery z zamiarem udania się do Rosyjskiej Kwatery Miasta. Ona w charakterze żony, ja siostry, 
aby dowiedzieć się czegoś o jego losie. Ku naszemu zaskoczeniu, spotykamy się na tej polnej dro-
dze. Odwozi go łazikiem wojskowym w stronę naszej kwatery, wysokiej rangi oficer sowiecki. Na-
stępuje prezentacja. „Baca” przedstawia mu „Grażynę” i mnie jako swoje współpracownice, zaś ten 
oficer wymienia swoją rangę (pułkownikowską a może nawet generalską) i nazwisko – Iwanow2. 
Uśmiechy, uprzejmości, uściski dłoni i pamiętne słowa: „tak my tiepier sajuzniki”. Jeszcze chwila 
rozmowy, znów potrząsanie dłoni, pożegnanie.

 

2 Jest wątpliwe, by był to gen. Iwanow czyli Sierow. (Red. J. Węgierski)
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Marian Dziedzic – Wrocław1 L21

Dwie kobiety w tajdze
Od Redakcji: Publikowane wspomnienia stanowią część relacji „Tułaczka” składającej się sześciu części 

w serii „Wspomnienia Sybiraków” wydawanych przez Komisję Historyczną ZG Związku Sybiraków „Zesła-
niec” nr 44 (2010).

Upłynęło już wiele lat od wypadków, które opisałem, lecz tych kilku lat spędzonych na Syberii, a po-
tem w Kazachstanie, nic nie wymaże z pamięci. Czas nie zatrze wspomnień o poniewierce na 

kilkusetkilometrowej trasie, przebytej w zimie 1944 r. przez ośmioletniego chłopca. W śniegach Syberii 
została moja siostra Marcelina i babka Dorota, a w Kazachstanie Mama. Czy można zapomnieć strach, 
jaki mi towarzyszył przy przekraczaniu granicy w przebraniu dziewczynki…

Większość przedstawionych tu zdarzeń, których byłem uczestnikiem, jestem w stanie umiejscowić 
w czasie i roku w jakim miały miejsce. Odeszli prawie wszyscy świadkowie, którzy mogliby uściślić 
moją relację… Przedstawiłem tu zdarzenia zapamiętane jak i opowiedziane mi przez Marię Fugiel, Ire-
nę Smolak2 i Katarzynę Zajączkowską-Sawicką. Były one uczestniczkami opisanych tu historii. Maria 
Fugiel, moja chrzestna, była , obok moich Rodziców, świadkiem pierwszych dziesięciu lat mojego życia. 
Po śmierci Matki, gdy zostałem sam, nie zgodziła się, by zabrano mnie do ruskiego domu dziecka, który 
mieścił się w Pietropawłowsku. To ona przywiozła mnie do Polski, w przebraniu dziewczynki, swojej 
córki Rity Fugiel.

Z Ireną Smolak i jej dziećmi Jadwigą i Jerzym oraz Mamą przebyłem piechotą około 450 km od Tuli-
ganów (Skorodum) położonych w Omskoj Obłasti do Karatau w Sewerokazachskoj Obłasti.  Pod koniec 
marca 1944 r. niespodziewanie zjawiła się u nas Irena Smolak z dziećmi. Mieszkali oni w sąsiedniej wsi 
Zagwaździno, odległej od nas o około 7 km, na drugim brzegu Irtyszu. Smolakowa namówiła Mamę, 
by udać się do Kazachstanu, do wsi Karatau, gdzie mieszkali Maria i Kazimierz Fuglowie. Smolakowa 
przywiozła na małych sankach swój dobytek: mąkę, zboże i suszone ryby. Było tego niewiele. O wiele za 
mało jak na trzy osoby. Z takimi zapasami nie mogła marzyć, by wyruszyć w daleką drogę. Na co więc 
liczyła? Ale jak ktoś ucieka przed niechybnym losem, nie myśli co będzie jutro. Zapasy Mamy pozwo-
liły optymistycznie ocenić realność przedsięwzięcia. Żywności musiało wystarczyć na cały czas drogi, 
bo liczyć można było tylko na siebie. Mama została wybrana na towarzyszkę ucieczki z rozmysłem. 
Utrzymywała kontakt listowny z Fuglami. Iść można było tam, gdzie miało się pewność, że będzie jakieś 
zaczepienie i pomoc od swoich. Smolakowa wiedziała, że Fuglowie, „to prawie wasza rodzina” mówiła, 
pomocy nie odmówią. Na południe wybrało się przed nami kilka rodzin, bo tam i nie takie srogie zimy 
i bliżej kolei, co miało znaczenie, gdyby przyszło wracać do kraju.

Przygotowania robiono nocą, by nikt nie zauważył. Smolakowie przez cały czas nie wychodzili z domu. 
Mama chodziła do pracy. W przeciągu kilku dni robiono, w tajemnicy, przygotowania do wymarszu. 
Pieczono chleb i placki, tarto ziemniaki i formowano w kulki, a następnie wystawiano na zewnątrz by 
zamarzły. Zabito i upieczono dwie kury i prosiaka. W czasie zabijania prosiaka wyszedłem z izby i pła-
kałem, jak po stracie kogoś bliskiego. W czasie wędrówki  nie chciałem jeść mięsa prosięcia. Dobytek 
dwóch rodzin załadowano na sanie długości około 2 m, które skombinowała Mama. Wcześnie rano, 
wyruszyliśmy w drogę. Wędrówka, jak ją oceniam obecnie była aktem desperackim. Inicjatorką przed-
sięwzięcia była Smolakowa. Musiała uciekać, obawiając się wykrycia niedoborów w magazynie, który 
prowadziła. Pracowała w Zagwaździnie, w Rybtreście, który zajmował się połowem ryb i ich przeróbką. 
Sama, bez uczestnictwa Mamy, musiałaby zrezygnować z wyprawy. Argumenty, którymi  przekonała 
Mamę miała mocne: więzienie i dzieci, które pozostawione bez opieki nie miały szans na przetrwanie. 
Przypuszczam, że ani Mama, ani Smolakowa nie zdawały sobie sprawy z tego, na co się porywają.

Zastanawiałem się po latach, dlaczego Mama dała się przekonać i zgodziła się wyruszyć w drogę i nie 
wiem czy znalazłem zadawalającą odpowiedź. Nie była przecież aż taką altruistką by narażać siebie 
i mnie dla obcej osoby i wyruszyć z nią w nieznane. Argumenty Smolakowej były wprawdzie ważne ale 

1 Marian Dziedzic geolog, ur. w Rabczycach 6.01.1936, syn Jana (ur.1902 Dobieszyn k. Krosna – zm. 1949 w Głuchołazach) 
i Katarzyny z d. Góral (ur. 1902 Rabczyce k. Medenic – zm.  1945 w Karatale). Tutaj a potem w Oparach spędził pierwsze 
cztery lata życia. Wywieziony z rodziną z Medenic 10.02.1940 r. na Syberię, wrócił do Szczecina w maju 1946 r. (Red.)
2 Irena Smolak przed zesłaniem mieszkała we wsi Majdan, pow. Drohobycz. Była żoną leśniczego. Rodzice moi z rodziną 
Smolaków poznali się na zesłaniu. 
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to był jej problem, który sama spowodowała. Nawarzyła piwa i szukała wspólnika do wypicia. Mama 
zdecydowała się wyruszyć w drogę być może, aby zostawić za sobą przeszłość. Tu nic ją nie trzymało. 
Pochowała córkę i teściową, a mąż poszedł do wojska i brak było od niego wiadomości. Tam gdzie miała 
dotrzeć byli bliscy, z tej samej wsi, których znała i na których mogła liczyć. 

Na wędrówkę w zimie wyruszyły dwie kobiety: Mama 42 lata , Smolakowa 31 lat i dzieci: Jerzy 7 lat, 
ja 8 lat i Jadwiga 12 lat. W czasie wędrówki miałem na nogach walonki (twarde buty z wojłoku), które 
dobrze chroniły  przed zimnem stopy owinięte w szmaty. Nosiłem spodnie, które Mama uszyła z rę-
kawów swojej kurtki, już dobrze sfatygowanej, która nadawała się tylko na szmaty. Na głowie miałem 
czapkę-uszankę, zrobioną przez Ojca ze skórki zająca. Miałem też kurteczkę i rękawice.

Tuligany położone były ok. 40 km na północny-zachód od Ust-Iszymu nad rzeką Irtysz. Posługując 
się dostępnymi mapami starałem się po latach ustalić przybliżoną trasę wędrówki. Po przekroczeniu 
skutego lodem Irtysza (Smolakowie po raz drugi) szliśmy generalnie na wschód w kierunku Ust-Iszy-
mu, a następnie wzdłuż rzeki Iszym na południe. Dokładna mapa przemarszu jest w tej chwili nie do 
odtworzenia. Nikt z dorosłych nie prowadził notatek, a czas jaki upłynął od tych wypadków, wymazał 
z pamięci nazwy osad i miejscowości. To co zostało w pamięci, wówczas ośmioletniego chłopca, to na-
prawdę niewiele, bo i niewiele się działo. Niekończąca się biel śniegu, zmęczenie całodziennym mar-
szem zwalające z nóg, podobne osady, a w nich podobne chatki. W każdej wsi wędrówka od domu do 
domu z prośbą o nocleg. Częste odmowy, bo wędrowcom wypada dać jeść, a oni sami przymierali gło-
dem. Dwie kobiety ciągnące sanie, a potem wózek, za pomocą sznura, przepasanego przez piersi. Troje 
dzieci podążające w ślad za ciągnionym dobytkiem i starające się ulżyć matkom, popychając sanie, lub  
wózek. Siły topniały w miarę jak marsz się przedłużał. Jerzyk, jako najmłodszy i najmniejszy był często 
wieziony. Przed każdym wymarszem Mama i Smolakowa wypytywały ludzi, u których nocowaliśmy, 
o wsie jakie spotkamy na naszej drodze i o odległość do najbliższej i kolejnych osad. Wiadomości te 
pozwalały ocenić, jaki odcinek drogi możemy w tym dniu pokonać.

Pamiętam, było to w pierwszych dniach naszej wędrówki. Szliśmy cały dzień i nie było widać żadnej 
osady. Nastawał zmierzch, w oddali słychać było wycie wilków,  a myśmy szli i szli. W końcu dotarliśmy 
do osady, gdzie przenocowaliśmy. Na drugi dzień, nie tylko ja, byłem tak zmęczony, że nie mogłem ustać 
na nogach. Starałem się chodzić, opierając się o ławę, która była podstawowym meblem w izbie. Po tym 
dniu marszu  odpoczywaliśmy cały dzień. W którejś wsi nocowaliśmy domku na uboczu. Przyjęła nas 
samotna kobieta z małym dzieckiem. Na środku izby tliło się ognisko, z którego roznosił się dym po 
izbie. Dziecko siedziało na piecu i paluszkiem wygrzebywało glinę, którą wsadzało do buzi. Było bar-
dzo chude. Smolakowa dała mu kawałek placka. Dziecko, trzymając placek w jednej ręce, drugą dalej 
wygrzebywało glinę i jadło. Zdawało się, że nie wie, co z plackiem zrobić. Przenocowaliśmy na klepisku 
koło ogniska, rozkładając uprzednio posłanie. Przez cały czas wędrówki spaliśmy na podłodze, mając 
pod sobą, na sobie i przy sobie cały dobytek.

W jednej wsi stwierdziliśmy poruszenie wśród mieszkańców oraz obecność enkawudzistów. Byli-
śmy przestraszeni – byliśmy uciekinierami. Mieliśmy cały czas świadomość, że mogą nas złapać i ode-
słać do obozu, a Smolakową do więzienia. W tym 
czasie zesłańcy mogli się już poruszać po kraju, 
ale dobrze było mieć zezwolenie, bo nie wszyscy 
urzędnicy byli zorientowani w obowiązujących 
przepisach. Nas to nie dotyczyło. Byliśmy wszyscy 
przestępcami. My też, bo pomagaliśmy przestępcy 
Smolakowej. Okazało się, że we wsi wykryto mor-
derstwo. Stąd obecność NKWD i takie poruszenie. 
Mordercę obwożono po wsi dla przestrogi. W cza-
sie wędrówki, w miarę możliwości unikaliśmy 
większych osiedli, by nie narazić się na spotkanie 
z władzą. Bywały dnie, gdy zamieć nie pozwalała 
na wyruszenie w drogę. Zostawaliśmy wtedy na 
kwaterze i odpoczywali przed następnym etapem.

Gdzieś pod koniec kwietnia, śnieg jeszcze leżał, 
ale był grząski, sanie zapadały się, pojawiły się ła-
chy ziemi. Robiło się coraz cieplej, zaczęły się roz-
topy, bardzo ciężko się szło. Matki stwierdziły, że 
dalsza wędrówka saniami jest niemożliwa. Sanie 

Fotografia obrazu olejnego Jadwigi Smoleń 
„Wędrówka” 53x43 cm.
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zostały zamienione na wózek. Transakcję ubito dodając do sanek zegarek ojca, który zostawił Matce na 
czarną godzinę, odchodząc do wojska. Mama rozstała się również z figurką Matki Boskiej, którą zabrała 
z domu na zesłanie. Figurka wielkości ok. 30 cm przedstawiała postać w białej sukni, ze spuszczonymi 
rękami i rozłożonymi dłońmi, skierowanymi do przodu. Okryta była niebieskim płaszczem.

Jednym z prowiantów w czasie wędrówki był samogon. Dostawaliśmy czasami miarkę samogonu 
wielkości naparstka, a może to był naparstek, na rozgrzewkę w czasie marszu. Rozkład dnia był po-
dobny. Rano i przed snem przecieraliśmy twarz i ręce mokrą szmatą. to było „mycie”. Ciepły posiłek 
spożywaliśmy jak była okazja. W połowie dnia, w czasie odpoczynku, w miejscu osłoniętym od wiatru, 
a czasami we wsi jedliśmy suchy prowiant. Był to chleb, suchary lub placki upieczone na blasze. Jako 
dodatek była ryba, odrobina kury, bądź mojego prosiaczka. Jak się udało dostać kipiatok (wrzątek) to 
się popijało. Kolacje i śniadania były podobne, ale czasami też gotowane. Gotowano tarte ziemniaki, 
przygotowane przed wymarszem, bądź przyrządzano tzw. zawieruchę. Jest to rozbełtana z wodą mąka 
i ugotowana. Ta ciemna masa, zrobiona z żytniej mąki z odrobiną mleka, była na owe czasy, wybornym 
jedzeniem. I tak przez miesiąc, częstowani czasami przez gościnnych mieszkańców, u których nocowa-
liśmy, szliśmy przed siebie.

Przed Pietropawłowskiem, pierwszy raz w czasie naszego marszu, spotkaliśmy ciężarowy samochód. 
Zabrał nas wraz z całym dobytkiem na pakę i podwiózł kilkanaście kilometrów. Po dotarciu do Pietro-
pawłowska, przenocowaliśmy na jego przedmieściu. Przyjęła nas litując się nad nami, rosyjska rodzina. 
Poczęstowano nas kolacją, składającą się z okraszonych ziemniaków i chleba. Na drugi dzień wyruszy-
liśmy w drogę i dotarli do wsi Karatau, miejsca zamieszkania M. i K. Fuglów. Była to nieduża wieś. Parę 
domów większych, drewnianych, należących jak się potem okazało do naczalstwa, a pozostałe to zie-
mianki. Wszystko to stało w miarę blisko siebie. Za zabudowaniami zlokalizowane były pomieszczenia 
dla inwentarza. Nasze pojawienie zaskoczyło Fuglów. Byli zdumieni, że przeszliśmy szczęśliwie taki 
szmat drogi. Zmęczeni, brudni, przemoknięci i głodni dotarliśmy do celu. Po umyciu dostaliśmy coś do 
jedzenia. Fugiel rozścielił na polepie przyniesioną słomę, a my dzieci, padliśmy na legowisko. Byliśmy 
szczęśliwi, i było wiadomo, że następnego dnia nie czeka nas kolejny dzień marszu.

Po latach uczestniczka tej wędrówki Jadwiga, namalowała obraz olejny, przedstawiający naszą piątkę 
w drodze do wytkniętego celu.



Jerzy M. Pilecki – Wrocław L42

Osiołek indywidualista
 

W  typowym karawanseraju, w którym przyszło mi zanocować (wiosna 1946 r., Uzbekistan), za-
trzymała się także spora karawana licząca chyba 15–20 osiołków objuczonych dużymi tobo-

łami (zapewne z bawełną). Kiedy rano zbierała się do wyjścia, znalazłem się za bramą, obserwując 
formowanie się karawany. Prowadził ją młody poganiacz, a za nim formował się niespieszno sznur 
osiołków. Kiedy już z bramy wszystkie wyszły, poganiacz  zatrzymał karawanę, bo zauważył, że ostatni 
osiołek stanął w odległości 20–30 m od poprzedników. Nie pomogły krzyki, prośby, zaklęcia, razy, kop-
niaki i popychanie. (Każdy poganiacz lub pasażer osiołka miał na palcu jednej ręki pierścionek z kol-
cem po wewnętrznej stronie dłoni. Poklepując osła zależnie od sytuacji, ustawiał kolec na ostro lub 
poziomo). Osioł stał jak wrośnięty w ziemię. Tymczasem wyszedł z bramy stary Uzbek, zamykający 
karawanę, zrugał młodzika i kazał mu  ruszać. Ruszył też w przyzwoitej odległości od reszty ten ostat-
ni. Kiedy młodzik znów zatrzymał szereg w nadziei, że buntownik doszlusuje do towarzyszy, sytuacja 
się powtórzyła. Bezradny młodzik zaczął podejrzewać, że osioł uznał, że jest zbytnio obciążony w sto-
sunku do innych i zabrał się już do częściowego rozładunku. O znaczenie tej sceny zapytałem tubylca, 
który ją razem ze mną obserwował. Było oczywiste, że krnąbrny osioł obraził się na całą resztę (lub jej 
część) i za żadne skarby nie zgodzi się na jej zbyt bliskie towarzystwo. Gdyby zaszła taka konieczność, 
to metodą prób i błędów ustawiając buntownika w różnych miejscach szeregu, można by ustalić, gdzie 
jest największy wróg (zbiorowy lub pojedynczy), ale jest bardzo prawdopodobne, że następnego dnia 
(lub za 2–3) złość mu minie.

Dosyć popularna jest opinia o pamięci słonia, który nawet po latach przy sprzyjającej okazji zemści 
się na człowieku, który mu się naraził. Pan Trąbalski z wierszyka Tuwima jest więc przypadkiem mało 
prawdopodobnym. Ale podobną pamięć miewają też osły. Kiedy zdarzyło mi się być opiekunem jed-
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nego, ten korzystając, że nachyliłem się obok niego, ustawiając jakiś  sprzęt ogrodniczy pod słomianą 
matą do kąpieli słonecznych dla pacjentów Instytu Fizykoterapeutycznego w Ferganie, wykorzystał tę 
sytuację, dostałem solidnego kopa w lewy bark i wywinąłem zgrabnego kozła do tyłu. Szczęśliwie obe-
szło się bez złamań, ale przez kilka dni mocno cierpiałem,  a i później bark się odzywał. Najgorsze było 
to, że nie potrafiłem ustalić, kiedy się  naraziłem draniowi, którego – jak mi się zdawało  –  przyzwoicie 
traktowałem. Później znów żyliśmy w zgodzie. 

Zapamiętałem też taki typowy obrazek – wąską górzystą ścieżką jedzie na osiołku stary, wielki Uzbek, 
a za nim z trudem nadąża jakaś kobieta. Uzbek jest z siebie zadowolony i coś na cały głos wyśpiewuje 
(lub raczej melodeklamuje). Kiedyś dowiedziałem się treści takiego przykładowego zaśpiewu: „Udało 
mi się dobrze sprzedać worek urjuku (suszone morele), a teraz wiozę do szpitala  moją chorą żonę. 
W mieście spotkam się ze znajomymi w czajchanie, a później wrócę do domu”. W praktyce znaczy to, że 
posiedzę z nimi nad czajnikiem zielonej herbaty, kilku kawałkami lepioszki i kuragi (najlepszy gatunek 
suszonych moreli, najsłodszych, bez pestek i bez najmniejszej skazy) przez dwie godziny. Milczenie bę-
dzie co kilkanaście minut przerywane jakimś krótkim odezwaniem. Podobne zaśpiewy można było czę-
sto usłyszeć na górskich ścieżkach, bo tak sobie wędrownicy umilali samotność w drodze, aby później 
przez dwie godziny milczeć w czajchanie.

Nawiasem mówiąc, w dzieciństwie  miałem do czynienia z oślimi uszami (zagięte rogi w szkolnym 
zeszycie), a później bywałem honorowany tytułem osła dardanelskiego (kandydata do oślej ławki). Dla-
czego osła, łatwo się było domyśleć, ale czemu dardanelskiego, tego do dziś nie udało mi się ustalić.



Frąc Zdzisław – Rybna k. Krakowa L38
Sosnowski Aleksander – Nagawczyna k. Dębicy

Rychcice – podróż w rodzinne strony

W dniach 9-10 lipca 2017 r. ja z moim wujkiem Zdzisławem odbyliśmy podróż do Rychcic i Dro-
hobycza, rodzinnych stron naszych przodków. Zarówno moja babcia Franciszka Pyskata z d. Be-

reza (ur. 1922 r.), jak i jego mama Rozalia Frąc z d. Bereza (ur. 1927 r.) urodziły i wychowały się we 
wsi Rychcice koło Drohobycza. Mieszkały  niedaleko kościoła na ul. Zielonej nr 20, a naprzeciwko nich 
mieszkał kowal, pan Oczkoś. Niestety,  dom  rodzinny się nie zachował, a w miejscu, w którym kiedyś 
stał, biegnie teraz droga. Franciszka i Rozalia miały jeszcze trzy siostry – Stanisławę, Zofię i Wandę, 
która zmarła w 1933r., mając zaledwie 4 lata, a ich rodzicami byli Józef Bereza i Katarzyna z d. Siwarga, 
nosząca przezwisko „Berezycha”. Józef Bereza był komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rych-
cicach oraz stolarzem, urodzonym niedaleko wsi Winniki, należącej do parafii Dublany. Jego rodzicami 
byli Marcin i Rozalia z d. Hrom. Wiele informacji otrzymaliśmy od Pani Bronisławy Świlunek z d. Wojtu-
ściszyn, mieszkającej obecnie w Łaziskach k. Bolesławca, która bardzo dobrze znała naszą rodzinę. Jej 
zmarły w 1937 r. tata był prezesem OSP w Rychcicach, a został pochowany na tamtejszym cmentarzu 
obok kaplicy hrabiów Bilskich w drugi dzień Świąt Wielkanocnych w trumnie zrobionej przez Józefa 
Berezę. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że dziadek Bereza został pod koniec wojny zabrany przez Niem-
ców m. in. wraz z bratem ojca pani Bronisławy Maciejem Wojtuściszynem i dotarł aż do Hamburga. Po 
powrocie Józef Bereza pojechał do Krakowa, gdzie mieszkała jego siostra, której imienia nie znamy ani 
nie mamy o niej żadnych informacji. Wiemy tylko, że droga do Hamburga i z powrotem tak wyczerpała 
siły i zdrowie dziadka, że zmarł w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim, a do rodzi-
ny przebywającej już w Jędrzychowie na Ziemiach Odzyskanych nie dotarł.

Dla wujka Zdzisława była to już czwarta wyprawa w rodzinne strony, dla mnie zaś pierwsza, tym-
bardziej była ona ważna i obfita w wiele nowych wrażeń. Na przejście graniczne w Medyce dotarliśmy 
w niedzielę ok. godz. 2 w nocy. Niestety, Ukraina nie przywitała nas najserdeczniej i na przejściu gra-
nicznym spędziliśmy ok. 7 godzin, nie był to jednak czas stracony, bo poświęcony został rodzinnym 
wspominkom i wymianie informacji. Miłą niespodzianką było dla nas spotkanie i rozmowa z polskimi  
uczniami i ich opiekunami, którzy w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” wybierali  
się na Ukrainę porządkować polskie cmentarze. To wielka i szlachetna akcja, w której bierze udział aż 
około tysiąca uczniów i ich opiekunów z Dolnego Śląska. Po przekroczeniu granicy, wymianie waluty 
i zakupieniu karty do telefonu udaliśmy się do Drohobycza, chcąc zdążyć na Mszę św. do Rychcic o godz. 
10, ale było to już niemożliwe. Nieco spóźnieni dojechaliśmy więc na Mszę św. w języku polskimo godz. 
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11 do Drohobycza w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Było to dla nas wielkie przeży-
cie i radość  móc uczestniczyć we Mszy w kościele, do którego z pewnością uczęszczali nasi przodkowie. 
W czasie Mszy „po składce” chodził pan kościelny, poprzedzany drugim panem ze świecą, taki obrazek 
przypomniał nam, jak to wyglądało dawniej w naszych kościołach, dzisiaj już się tego nie praktykuje. 
Drugą rzeczą, która rzuciła się nam w oczy, było to, że wszystkie panie miały ze sobą eleganckie torebki. 
Już teraz wiem, dlaczego na każdym zdjęciu babcia Frania była elegancko  ubrana i zawsze z torebką. Po 
Mszy zostaliśmy serdecznie przyjęci kawą i ciastem przez Księdza Proboszcza Mirosława Lecha, od któ-
rego otrzymaliśmy kilka wskazówek i informacji na temat parafii i kościoła św. Bartłomieja, oraz prze-
kazaliśmy mu pozdrowienia od pana Władysława Olszewskiego wraz z żoną. Po spotkaniu udaliśmy się 
do Rychcic – nadal czuję radość i wzruszenie, jakie wywołały we mnie wyłaniające się zza wzniesienia 
dwie wieże rychcickiego kościoła. Niestety, kościół był już zamknięty. Obeszliśmy wszystko dokładnie 
dookoła wraz z pomnikiem Chrystusa Króla oraz cmentarzem, na którym nadal znajduje się wiele mo-
gił naszych rodaków z nagrobkami świadczącymi o bogactwie i kulturze tej wsi. Po długim pobycie na 
cmentarzu, zapaleniu zniczy i modlitwie udaliśmy się na przejażdżkę po okolicy. Jest w niej wiele śla-
dów polskości, jak chociażby stojące dawne drewniane domy, dziś  już raczej nie zamieszkałe. Późnym 
popołudniem udaliśmy się do Drohobycza do Pana Ryszarda Dąbrowskiego z Wójtowskiej Góry, u któ-
rego nocowaliśmy. Przyjął nas bardzo serdecznie i chwilę rozmawialiśmy o historii i teraźniejszości 
Drohobycza, a po krótkim odpoczynku, raz jeszcze wieczorem, udaliśmy się do Rychcic odwiedzić ko-
ściół  i cmentarz. Na szczęście droga z Drohobycza do Rychcic przez wiele lat zaniedbana, została ostat-
nio odnowiona. Odwiedziliśmy także znajdujący się niedaleko oddział  szpitalny sprawujący opiekę nad 
osobami starszymi, znajdujący się w budynku dawnej szkoły powszechnej, zostawiając małą paczkę i 
rozmawiając z pracującymi tam paniami, które zapraszały nas na praznik (odpust) w środę 12 lipca. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Drohobyczu. Bardzo 
nam na tym zależało, gdyż jak już wspomniałem, mój pradziadek Józef Bereza był komendantem OSP 
w Rychcicach, a wujek Zdzisław kultywuje tę tradycję i jest komendantem OSP w Rybnej koło Krakowa. 
Przyjęto nas bardzo życzliwie, a także pokazano budynek oraz wszystkie wozy, jakimi dysponują. Dla 
mnie to było niezwykłe, gdyż u nas takich wozów już się nie spotyka, a na pamiątkę naszej wizyty wujek 
zostawił dla nich nowy hełm strażacki. Tak zakończył się nasz pierwszy dzień. Poniedziałek, drugi dzień 
naszej wizyty. Po rannej rozmowie z Panem Ryszardem Dąbrowskim pojechaliśmy do Rychcic, gdzie po-
wtórzył się program poprzedniego dnia – obejście kościoła, odwiedziny na cmentarzu i przejażdżka po 
wsi. Pogoda, tak jak poprzednio, była wspaniała, świeciło słońce, ale bez przesadnego upału, z niewielo-
ma chmurami na niebie i przyjemnym wiatrem. Po powrocie do Drohobycza udaliśmy się na spotkanie 
z ojcami bonifratrami, polskimi zakonnikami pracującymi w Drohobyczu i opiekującymi się ludnością 
zarówno polską, jak i ukraińską. Potrzeby ludności są tam bardzo duże, a w najgorszej sytuacji są ludzie 
starzy, którzy muszą wyżyć z bardzo nędznej emerytury. Młodzi starają się jak najczęściej wyjeżdżać do 
Polski, często na stałe. Po spotkaniu udaliśmy się na obiad. Coś pysznego! Zjedliśmy lokalny gulasz cza-
nachy z mięsa wieprzowego z ziemniakami krojonymi w kostkę oraz fasolą, a wszystko to sowicie do-
prawione czosnkiem. Ten czosnek o niesamowitym zapachu i smaku, nieco innym niż w Polsce, tak nam 
posmakował, że był pierwszą rzeczą kupioną przez nas na targu. Zjedliśmy także pielmieni, małe pie-
rożki z farszem z surowego mięsa gotowane i podawane z roztopionym masłem. Po obiedzie udaliśmy 
się na cmentarz w Drohobyczu. Tu jeszcze raz spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z młodzieżą z Polski. 
Zaskoczyły  nas raz jeszcze ilość i bogactwo polskich nagrobków ludzi zasłużonych dla polskiej nauki 
i kultury, o czym informują nagrobne tablice.  Odwiedziliśmy także grób Pani Aleksandry Dąbrowskiej,  
zmarłej w 2014 r. żony Pana Ryszarda, a następnie udaliśmy się na targ i zwiedzanie miasta. To bardzo 
piękne miasteczko z kulturą i bogatą historią, której ślady widać do dziś, choć z powodu braku środków 
finansowych u miejscowej ludności kamienice i inne budynki są mocno podupadłe. Targ bardzo podob-
ny jak u nas, mnóstwo warzyw i owoców, grzybów, jak to się mówi –można tu kupić „mydło i powidło”. 
Po udanych zakupach po cenach niższych niż w Polsce, około godz. 17, wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną. Tym razem na granicy w Medyce spędziliśmy zaledwie dwie godziny, co bardzo nas ucieszyło. 

Wspaniała przygoda, pełna wzruszeń, radości i niezapomnianych spotkań. Już teraz postanowiliśmy, 
że jeśli tylko Bóg pozwoli, to w przyszłym roku znów tam pojedziemy napatrzeć się na dwie wieże rych-
cickiego kościoła. Każdego, kto czyta te wspomnienia, zachęcamy do odwiedzania rodzinnych stron, 
zwłaszcza osoby pochodzące z Rychcic i ich potomków. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby ktoś posia-
dał jakieś informacje na temat naszej rodziny i zechciał się nimi z nami podzielić. Już nie raz ludzka 
pamięć okazywała się przydatna, a niejeden album i stara szafa kryją fotografie z tamtych czasów 
– tylko trzeba tam zajrzeć.                                                                                                                                         
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Szczepan (Stefan) Lechki (1899–1981)1 L25

Wśród Ukraińców w Beskidach Wschodnich
Od Redakcji: Wspomnienia leśników z pracy zawodowej i działalności niepodległościowej w okresie 

II wojny światowej opublikowano staraniem ZG Polskiego Towarzystwa Leśnego Warszawa Fundacja 
ROZWÓJ SGGW 1995, „Zielona twierdza”. Z tej publikacji pochodzi prezentowany tekst.

Urodziłem się w okolicy górzystej i lesistej w miejscowości Stronna, pow. Drohobycz. Od dziecka 
stale obcowałem z lasem, chodząc ze starszymi na jagody lub po co innego. Gdy miałem 12 lat, 

zacząłem pierwszą pracę w lesie przy uprawach. Nosiłem paliki z miejsca ich wyróbki na zrąb, gdzie 
się sadziło. Taki palik wbijało się przy każdej sadzonce, aby chronić ją przed zdeptaniem przez zwie-
rzynę. Paliki takie też wbijałem. Patrząc na gajowych, marzyłem, by kiedyś w przyszłości zostać 
leśnikiem. A gdy mój brat Ignacy, robotnik leśny, został gajowym, nie mogłem się mu napatrzeć, jak 
chodził ze strzelbą w myśliwskim ubraniu.

Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, starsi poszli na wojnę, a ja jako piętnastoletni chłopak, 
pomagałem już przy obróbce drewna w lesie. W owych czasach lasy były spokojne poza okresami 
przesuwania się frontu w jedną lub drugą stronę. Z początkiem 1916 r. zostałem zaangażowany 
przez ówczesnego nauczyciela Tomaszka – jako były jego najlepszy uczeń – do urzędu podatkowego 
(Steuramt). Jako pomocnik woźnego byłem urzędnikiem, ale praca ta nie dawała mi zadowolenia. 
Ja marzyłem o pracy w lesie. Gdy mój kolega, który pracował przy transporcie drewna z lasu do tar-
taku, poszedł do wojska, ja już przedtem zamówiłem sobie to miejsce u leśniczego Hawranka. Zaraz 
zwolniłem się z urzędu podatkowego i mimo gorszych warunków płacy poszedłem na miejsce kole-
gi. Niestety, niedługo cieszyłem się – po dwóch miesiącach i ja musiałem pójść do wojska.

Po sześciu latach, gdy wróciłem z wojska w 1924 r., przyjęto mnie do służby lasowej jako gajowego 
i byłem pomocnikiem starych gajowych przez cztery lata. Była to ciężka służba z powodu kradzieży. 
Górskie role nie dawały dobrych plonów, więc rolnicy kradli drewno i wyrabiali z niego płatwy i kro-
kwie, bądź takie rzeczy, jak cierlice do tarcia lnu i konopi, taczki, beczki, wózki dziecięce i inne, które 
wywozili na targ do Sambora lub „na doły” (tak nazywali wioski leżące na równinach i na dobrych 
ziemiach) i tam wymieniali na zboże. Dużo lasów było jeszcze naturalnych. Przedtem należały one 
do czeskiego barona Liebiga, który mieszkał w Reichenbergu. Były to nadleśnictwa: Borynia, Maj-
dan, Podbuż i Sołotwina. Po ustanowieniu granicy między Polską i Czechosłowacją nadzór nad tymi 
lasami był dla barona trudny, więc w 1927 r. sprzedał je firmie „Godula”, która miała swoją siedzibę 
w Chebziu na Górnym Śląsku.

Po objęciu lasów przez tę firmę służba  leśna została ta sama, tylko na miejsce nadleśniczego Leis-
sa do naszego nadleśnictwa przyszedł nadleśniczy Hoffmokel. Nowy nadleśniczy rozpoczął pracę od 
przenoszenia gajowych. Mnie przeniósł na miejsce zwolnionego gajowego Kostyka w Opace pod za-
głębiem naftowym w Borysławiu. Nowe miejsce było odległe o 12 km od Stronny, gdzie mieszkałem 
dotychczas. Tam dostałem swój obchód „Pohor” i gajówkę, która była wybudowana dla dwóch gajo-
wych. Moim sąsiadem był Wasyl Durnota. Był on awanturnikiem i miał bardzo awanturniczą żonę. 
Przeprowadziłem się tam jesienią 1928 r. Mój obchód, sąsiada Durnoty i gajowego Walczaka były 
położone wzdłuż zagłębia naftowego. Ściągali tu do pracy ludzie z różnych stron. Pamiętna ciężka 
zima 1938/1939 napędzała nam gromady po kilkanaście osób po drewno do lasu. Niektórzy nawet 
z krótką bronią. Tacy gajowego ignorowali. Rąbali drzewa jakie popadło, przecinali na kawałki i na 
smyk ciągnęli po śniegu do Borysławia. 

W tym czasie chodziliśmy we trzech – ja, Durnota i Walczak, a czasem wzywaliśmy policję. Lecz 
niestety, gdy kłusownicy dowiedzieli się, że na górze  jest policja, to ani jednego nie było w lesie. 
Pewnego dnia wyszliśmy do lasu z rana: ja, Walczak i Władysław Czopyk, którego nam przydzielił le-
śniczy Franciszek Kozieł [Kozioł – Red.], gdyż Durnota gdzieś wyjechał. Czopyk nie był przyzwycza-
jony do takiej masy kłusowników w lesie, bo miał do czynienia z ludźmi z wiosek. Wyszliśmy na górę 

1 Szczepan Lechki (01.10.1899–14.06.1981), żona Katarzyna z d. Dowhej, dzieci: Anna, Ignacy, Ludwika, Maria, Stefa-
nia. Przed wojną był gajowym w Nadleśnictwie Podbuż, należącym do spółki  akcyjnej „Godula”. Po wojnie zamieszkał 
w Biskupicach Oławskich i pracował w składzie drewna w Nadolicach. Był myśliwym. Interesował się pszczelarstwem, 
ogrodnictwem i sadownictwem, a także polityką. Dużo czytał. W 2013 r. został nadany jemu, jego żonie oraz dzieciom 
tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. (Red.)
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Ratoczyn, skąd zawsze daleko słychać  było rąbanie. Doszedł do nas z jednego oddziału głos siekier, 
podobny do odgłosu karabinów maszynowych. Poszliśmy w tym kierunku i zobaczyliśmy około 30 
mężczyzn i kobiet. Przy jednym grubym buku uwijało się trzech młodych mężczyzn, którzy rąbali go 
ze wszystkich stron i nie przerwali, chociaż myśmy się zbliżali. Gdy wezwaliśmy ich do opuszczenia 
lasu, oni podnieśli siekiery i ubliżając, zaczęli nas atakować. Inni ludzie, rozrzuceni po lesie, zaczęli 
nas okrążać. Gdy obejrzeliśmy się, zobaczyliśmy już tylko plecy gajowego Czopyka. Zostało więc nas 
dwóch wobec tych ludzi. Strzelać nie było sensu, bo zabić człowieka nie jest sztuką. Zaczęliśmy się 
wycofywać, a oni za nami z krzykiem i ubliżaniem, rzucając w nas tym, co popadło im w ręce. Na 
drugi dzień wezwaliśmy policję, ale ani jednego kłusownika nie zatrzymano. Takich potyczek można 
by spisać wiele. Nieraz dochodziło i do strzelaniny. Praktykant Gerlach kiedyś zastrzelił kłusownika, 
który go zaatakował. Ale później musiał się przenieść aż do Załąkowa przed zemstą.

Najgorsze były lata 1929–1931. Kary administracyjne były małe i kłusownicy nic sobie z nich nie 
robili. A poza tym nie wszystkich można było ukarać, bo czasem nie dało się ich wylegitymować. 
W sąsiedztwie mojego obchodu były lasy państwowe, w których jeden cały oddział kłusownicy wy-
cięli zupełnie. Ja stale stałem na granicy swojego lasu i w ten sposób trochę go ochraniałem. W tym 
miejscu zastała mnie wojna w 1939 r. Gdy syreny w Borysławiu swoim wyciem zawiadomiły o na-
jeździe hitlerowskim na Polskę, wielki smutek ogarnął nas, bo odczuliśmy zbliżającą się katastrofę. 
Ja jeden między tylu Ukraińcami, bo Durnota i Walczak byli Ukraińcami. W wiosce liczącej 800 nume-
rów było nas rozrzuconych może sześć rodzin polskich, a nastroje Ukraińców wobec Polaków były 
nam znane. Więc czekałem z rodziną, co nastąpi, czuwając po nocach. W pierwszych dniach września 
chodziliśmy do lasu. Walczak dostał powołanie do wojska i ja objąłem po nim obchód. Ostatni raz że-
gnałem się ze swoim lasem, który z taką starannością sadziłem, ochraniałem i pielęgnowałem. Z góry 
obserwowałem bombardowanie Sambora. Potem było przykre czekanie na dalsze wypadki.

Lasami zaczęły się przekradać małe oddziały żołnierzy polskich, których trzeba było skryć i po-
żywić, bo Ukraińcy bardzo śledzili. A że mieszkałem pod samym lasem, to wstępowali do mnie, aby 
dostać coś do zjedzenia. Pewnego wrześniowego popołudnia przyszedł obdarty cywil do mojego 
sąsiada Durnoty. Pod pachą niósł kawałek pieroga, jakie piekły ukraińskie gosposie. Ja również po-
szedłem tam, a gdy zapytałem, gdzie idzie, odpowiedział po rusku, że wraca do domu pod Turką nad 
Stryjem. Zabrali go z końmi na podwodę i konie zostały, a on uciekł. Jego mowa od razu wydała mi 
się podejrzana, bo przecież znałem akcenty ukraińskie w całej okolicy. Gdy poprosił wody, żeby się 
obmyć, to po dokładnym myciu poznałem, że to nie jest chłop spod Turki, ale jakiś inteligent. Gdy 
weszło któreś z moich pięciorga dzieci i przemówiło do mnie po polsku, ów chłop spod z Turki od 
razu nadstawił uszu. Kiedy gospodarze wyszli na dwór, ten chłop od razu się ożywił i zapytał mnie, 
czy ja jestem Polakiem, a gdy potwierdziłem, powiedział, że chce ze mną pomówić. Więc za parę 
chwil, gdy gospodarze wrócili, mówię po ukraińsku: no użeś te posidieli tu dowgo, chodim tepier do 
mnie posidiet (posiedzieliście już tu długo, chodźcie teraz do mnie posiedzieć).

Gdy przyszliśmy do mnie, ten chłop spod Turki od razu okazał energię polskiego oficera. Był to 
porucznik Leszczyński. Opowiadał mi rozmaite przygody ze swojej podróży aż spod Brześcia, spo-
tkania z dywersantami i ukraińskimi nacjonalistami. Zawsze wychodził cało dzięki przebiegłości. 
Prosił, by mu wskazać kierunek na Węgry. Wyciągnął pistolet marki Steyer i pięć naboi, z których 
cztery przeznaczył na nieprzyjaciela, a ostatni dla siebie. Zaopatrzyłem go w żywność, pokazałem 
kierunek i poszedł. O dalszym jego losie nie wiem. Później, już w 1940 r., słyszałem przez radio 
podziękowanie Leszczyńskiego za okazaną mu pomoc. Ale czy to był ten sam, tego nie wiem. Tacy 
uciekinierzy kierowali się przeważnie do gajówek, bo mówili, że w gajówkach są przeważnie Polacy. 
Lecz byli i Ukraińcy, mój sąsiad Durnota też był Ukraińcem, ale oddanym całym sercem Polsce.

Pewnego dnia, a było to już w połowie października, zauważyłem na przeciwległej górze dym nad 
lasem. Wiedziałem, że było to ognisko. Nie poszedłem tam, bo służby już nie pełniliśmy, gdyż Ro-
sjanie powołali innych gajowych. Pogoda była dżdżysta i ten dym było widać przez cały dzień. Wie-
czorem przyszli do mnie trzej oficerowie polscy w mundurach i z pistoletami. Byli to major i dwóch 
poruczników. Przyszli, by ich przeprowadzić na Węgry. Nakarmiliśmy ich, przenocowali, a drugiego 
wieczoru z sąsiadem Durnotą przeprowadziliśmy do wioski [Opaki], do znajomych Polaków, którzy 
tam pracowali w szybie naftowym. Przeprowadziliśmy tylko dwóch, bo jeden z poruczników po-
szedł się zgłosić do Borysławia do NKWD [!].

Noc była ciemna i dżdżysta, gdy szliśmy przez góry i doliny, przez jary i płoty do tej kopalni. Po-
rucznik był jeszcze młodym człowiekiem, to ten marsz mu się udawał. Ale major był starszy, miał 
ponad 50 lat. Był to dziedzic z Brześcia, nie przyzwyczajony widocznie do takiej nocnej wędrówki; 
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padał, ale bez jęku wstawał i szedł dalej. Gdy wychodził od nas, zostawił mi nowiuteńki pistolet Stey-
er z nowym futerałem i pasem. Ja nie chciałem go trzymać w domu. Schowałem go do dziupli w jodle 
i stale tam zaglądałem, czy kto nie zabrał. Pewnego dnia, gdy już przypadał śnieg, szedłem koło tej 
jodły i zauważyłem do niej ślady. Zaglądnąłem do dziupli, ale pistoletu już tam nie było. Poszedłem 
za śladem i stwierdziłem, że ten osobnik specjalnie szukał po lesie i dziuplach za bronią. Kto to był, 
tego nie dowiedziałem się nigdy. Oficerów zaprowadziliśmy do Polaków, którzy się zaraz nimi zajęli, 
a sami wróciliśmy do domu. Po jakimś czasie jeden z tych robotników, Wodziński, powiedział mi, że 
oficerowie nie poszli pieszo na Węgry, ale przebrani w cywilne ubrania próbowali przejechać pocią-
giem przez Stanisławów do Rumunii.

Pewnego dnia z końcem września 1939 r., gdy byli u nas jeszcze Niemcy, siedziałem u sąsiada Dur-
noty. Zauważyliśmy zbliżających się do naszej gajówki mężczyzn z bronią. Gdy przyszli bliżej, pozna-
liśmy ludzi z naszej wioski. Jeden z nich wszedł do kuchni, a gdy mnie zauważył, wywołał mnie z izby. 
Gdy wyszedłem na korytarz, zobaczyłem krąg ludzi z wystawionymi ku mnie karabinami. Wezwali 
mnie do oddania strzelby. Odpowiedziałem, że strzelbę im oddam, ale po co te karabiny najeżone 
na mnie? Czy jestem jakiś zbrodniarz, czy mnie nie znają? Oni na to nic nie odpowiedzieli i szli za 
mną aż do stodoły, bo tam miałem schowaną strzelbę. Wyciągnąłem ze schowka strzelbę, rozłożoną 
na części, i oddałem im. Nie umieli jej złożyć, więc im złożyłem i wtedy już zarzucili karabiny na ra-
miona i poszli. Była to samozwańcza policja ukraińska. I tak w nasłuchiwaniu przyszła powoli zima 
1939/1940 r. Ja w tym czasie nigdzie nie wychodziłem, a żona załatwiała wszystko. Miałem trochę 
zaoszczędzonego opału, prosiaka się zabiło, żywności też miałem dość i czekałem, co będzie dalej.

U państwa Pokładzkich w Borysławiu, którym moja żona dawała mleko, ukrywało się pięciu ofi-
cerów, w tym ich syn. Trzeba im było pomagać w wyżywieniu tych oficerów, gdyż o żywność było 
coraz trudniej. Nasza służąca Naścia była Ukrainką, ale była to wierna istota. Gdy w 1935 r. umarł 
Piłsudski, to ona płakała. Była wtajemniczona we wszystko i tym oficerom w Borysławiu chodziła 
prać, ale nikt od niej nic się nie dowiedział. Oficerowie ci wyjechali później do Rumunii. W lutym 
dowiedzieliśmy się o deportacji naszych przyjaciół Pokładzkich i innych Polaków, w tym i naszego 
leśniczego Franciszka Kozioła. Był on człowiekiem bardzo wyrozumiałym, sprawiedliwym i dużo 
dobrego zrobił miejscowej ludności. Rodzina jego została w rozpaczy, więc robiliśmy wszystko, by 
ją pocieszyć. Bracia Józef i Władysław Frankiewicze, gajowi z naszego leśnictwa, przeszli na Węgry, 
a stamtąd do Anglii. Ja całe noce siedziałem przy oknie, gotów do ucieczki w las. Liczyłem, że rodziny 
nie zabiorą, gdy mnie nie będzie. Ale że w naszym rejonie gajowych nie wywozili, więc mieszkałem 
dalej na starym miejscu.

Mój sąsiad Durnota wyprowadził się do swojego domu, który sobie wybudował przed wojną, 
a jego mieszkanie zajął  Pawłeczko. Przed samą wojną przychwyciłem go na kradzieży świerka i zo-
stał skazany przez sąd na sześć tygodni aresztu i 60 zł odszkodowania. Pomyślałem wtedy, że marne 
będzie moje życie z nim. Lecz, o dziwo, bardzo spokojne było to życie. On i jego rodzina okazali się 
prawdziwymi przyjaciółmi. Gdy Pawłeczko coś upolował, to dzielił się tym ze mną. Na moje miejsce 
szykował się jeden o przezwisku „Antosyk”. Atakował on rejon, żeby mnie wypędzili. Lecz rada wsi 
mnie broniła. A gdy przyszła wiosna 1940 r., żona poszła do „hołowy” rady z zapytaniem, czy zasie-
wać pole (bo przy gajówce były cztery morgi pola). „Hołowa” powiedział: siejcie, a jak zasiejecie, 
to i zbierzecie. No i zasiałem. Przez lato robiłem w polu, co było potrzebne. Naścia odeszła, lecz my 
z żoną dawaliśmy sobie radę. Zboże zebraliśmy i wymłóciliśmy.

W październiku 1940 r. Antosyk poszedł aż do „obłasti” i tam mu napisali nakaz dla  mnie, aby do 
trzech dni się wyprowadzić. Ale gdzie się wyprowadzić, to nikt się nie zapytał. Co miałem robić? 
15 km od Opaki mieszkała moja siostra w rodzinnym domu i tam postanowiłem się przenieść. Ale 
czym się przewieźć? Poszedłem do jednego gospodarza, który cieszył się szacunkiem u miejscowej 
i okolicznej ludności. Nazywał się Poniko Suszko. Opowiedziałem mu moją zgryzotę. On mówi po 
namyśle: ja jutro pojadę, ale chodźmy na wieś. A tam kogo spotkał, to mówił: ty Hryniu czy Semis, 
jutro trzeba przewieźć rzeczy Lechkiemu. Ja jadę. I tak przez kilka dni przewieźli mi wszystko, choć 
było tego 25 fur. Wszyscy odmówili zapłaty i przewieźli tylko za poczęstunek. Miejscowość nazywa-
ła się Stronna. Przez zimę pracowałem w lesie jako brakarz przy ścince lasu. Na wiosnę poszedłem 
do leśniczego, który był Polakiem (nazwiska jego zapomniałem) i prosiłem o pracę i mieszkanie. 
On powiedział, że na „Chrestach” jest próżna gajówka, więc mogę tam zamieszkać i pracować przy 
wyznaczaniu i klupowaniu lasu2. Chresty to była wysoka góra, oddalona od wsi Smolna o 3 km, a od 

2 Mierzenie średnicy drzewa. (Red.)
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Stronny o 7 km. Było tam widać niebo i las. Przeprowadziłem się tam, bo wtedy najlepiej było miesz-
kać wśród lasów, z dala od ludzi.

Były tam jeszcze naturalne lasy, których dotychczas nikt nie eksploatował. Klupowałem drzewa 
przez dwa miesiące, lecz zapłatę wziąłem za jeden miesiąc z powodu wybuchu wojny 22 czerwca 
1941 r. Tego dnia o świcie rozpoczął się ruch samolotów. Latały nisko nad gajówką w kierunku za-
głębia naftowego Borysław i z powrotem. Myślałem, że są to manewry, lecz o 6:30 włączyłem radio 
(bo miałem radio na baterie) i dowiedziałem się z przemówienia Stalina, że to „niemieckie bandyty 
napadły na nasz kordon”. Za parę dni w dole, gdzie leżały wioski Zdzianna i Smolna, usłyszałem 
łoskot traktorów. Zaciekawiony zszedłem i zobaczyłem wojsko rosyjskie maszerujące na wschód. 
Zrozumiałem, że się cofają i że niedługo można się spodziewać Niemców. Lecz tych nie widziałem, 
bo tamtędy nie przejeżdżali. Widziałem tylko Ukraińców, którzy uciekali z rosyjskiego wojska.

Do mojej gajówki na czas przemarszu wojsk przyszedł leśniczy i nauczyciel szkoły ze Smolnej. 
U mnie było coraz gorzej z wyżywieniem. Zapasy z Opaki skończyły się, a świeżych nie było  gdzie 
zdobyć. W górach ludzie byli biedni, zaledwie sami jakoś wegetowali, a o sprzedaży czegoś nie było 
mowy. Zasiałem trochę owsa, bo przy gajówce był deputat rolny. Ten owies wyrósł, ale nie dojrze-
wał. Czekałem, aż dojrzeje. Pewnego dnia spadł śnieg. Więc skosiłem owies i złożyłem go w kupki 
ze śniegiem, który później związał wszystko lodem. Po zajęciu powiatu drohobyckiego przez wojska 
niemieckie wrócili urzędnicy nadleśnictwa, ale nie wszyscy. Wrócił nadleśniczy Leiss i zorganizo-
wał nadleśnictwo. Powołał służbę leśną, a na miejsce brakujących przyjął nowych. Kto chciał, mógł 
wracać na stare miejsce. Mnie przeprowadzki tak dokuczyły, że zostałem na Chrestach.  Po krótkim 
czasie na miejsce Leissa przyszedł nadleśniczy Stocki, człowiek szlachetny i wyrozumiały. Gdy była 
obława na kłusowników, szliśmy obaj przodem, a chociaż Niemcy byli za nami, rozmawialiśmy o po-
lityce.

Tak przeszło lato 1941 r. i przyszła jesień. U mnie na tej górze było coraz trudniej z wyżywieniem. 
Zmarznięty owies nosiłem do stodoły i młóciłem, a ziarno suszyłem i mełłem w żarnach, by upiec 
placki. Słomą karmiłem krowy. Lecz i owsa zabrakło i nie można było nic kupić. Ustrzelić jakąś zwie-
rzynę było trudno, bo ta zeszła niżej, aby szukać pożywienia. Tam był mniejszy śnieg. Poza tym bałem 
się, bo stale przechodził gajowy nazwiskiem Chitry, który często zaglądał do garnków, co się gotuje. 
Polowanie było ostro zakazane. Groza głodu zajrzała w oczy  mnie z pięciorgiem dzieci i żoną. Wte-
dy przyszedł mi z pomocą nadleśniczy Stocki. Z obchodu Rataj został przeniesiony na stanowisko 
podleśniczego do leśnictwa Zubrzyca gajowy Bronisław Pachla.  Objęcie tego miejsca zaproponował 
nadleśniczy mnie. Zrobiłem to z wielką chęcią i wdzięcznością dla niego. Było to miejsce wymarzo-
ne – w kotlinie, gdzie wiatr przelatywał tylko wysoko w górze, gdy na Chrestach zawiewało gajówkę 
śniegiem tak, że syn z okna na piętrze wyjeżdżał na nartach. Do Rataja zwiozłem swój majątek już tyl-
ko na dwóch saniach, lecz tam wstąpiła we mnie znowu nadzieja życia. Gospodarze byli zamożniejsi, 
bo było to już prawie na równinach i prędzej można było coś dostać. Zwierzyny też było  dość i nikt 
mnie nie podglądał. Był kawałek dobrej ziemi i można było jeszcze wydzierżawić od gospodarzy. Gdy 
tylko śnieg zginął, rosły smardze. Później prawdziwki stały w lesie jak wojsko, zręby czerwieniły się 
od poziomek. Rok 1942 był dla mnie znacznie lepszy materialnie. Była to wielka nagroda za Chresty.

W tym czasie dziki tak się rozpanoszyły, że w dzień chodziły po polu obok gajówki; ja musiałem na 
nie patrzeć bezczynnie, bo za dzika była taka sama kara, jak za człowieka. Strzelać wolno było tylko 
dyrektorowi. 7 stycznia 1943 r. były ruskie święta Bożego Narodzenia. Postanowiłem w tym dniu 
pójść na dziki, licząc, że w lesie  nie będzie nikogo. Gdy przeszedłem około jednego kilometra, zasły-
szałem „kwikę” po drugiej stronie strumyka w łopuszańskim lesie. Pod młodnikiem na przeciwle-
głym stoku zobaczyłem warchlaki, które odpędzał od maciory olbrzymi odyniec i dlatego kwiczały. 
Postanowiłem dostać tego odyńca. Ponad młodnikiem źle było strzelać, więc poczekałem trochę, 
aby zobaczyć, w którym kierunku one pójdą. Gdy zasłyszałem, że poszły w górę strumyka, ostrożnie, 
by ich nie spłoszyć, poszedłem w tym samym kierunku. Gdy młodnik się skończył i była przerwa, 
przeszedłem na tę stronę, gdzie poszły dziki. Z  tropu poznałem, że szły spokojnie, żerując po lesie. 
Udałem się za nimi i w pewnym miejscu zobaczyłem odyńca. I tu źle było mi strzelać, a chciałem 
mieć strzał pewny. Chwilę przeczekałem, potem przeszedłem ostrożnie kilkadziesiąt kroków i zna-
lazłem się nad  głębokim jarem, który kończył się o sto metrów wyżej. 

Nadsłuchiwałem, czy nie usłyszę szelestu w jarze. Gdy usłyszałem, że dzik posuwa się w górę jaru, 
przygotowałem się do strzału. Wiedziałem, że w końcu jaru dziki wyjdą mi pod lufę. Przodem wy-
szła locha, a za nią odyniec.  Strzeliłem do niego z ruskiego karabinu. Po strzale odyniec rzucił się 
w moją stronę. Zarepetowałem i strzeliłem na sztych, ale trafiłem go w dolny kieł. Już zostałem 
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bezbronny, a dzik był przede mną. Od niechybnej śmierci uratowała mnie kilkunastoletnia jodełka, 
która stała trzy lub cztery kroki przede mną. Dzik w zamroczeniu uderzył w jodełkę, ona pod jego 
ciężarem pochyliła się w moją stronę, a prostując się odepchnęła go z powrotem. Trafiony w komorę 
dzik pobiegł w bok, zakołował, ruszył w stronę, gdzie poszła locha, tam zachwiał się i zwalił do śnie-
gu. Przeczekawszy chwilę, zaszedłem go od tyłu z przygotowanym karabinem, ale zobaczyłem, że 
już nie żyje. Wypatroszyłem go i zastanawiałem się, jak go dostawić do domu. Po sąsiedzku ze mną 
mieszkał emerytowany gajowy Michał Pachla, ojciec Bronisława, na którego miejsce przyszedłem. 
Postanowiłem jemu się zwierzyć (miał sanki ręczne) i z nim tego dzika przewieźć do domu. Gdy mu 
o tym  powiedziałem, zaraz z chęcią się ubrał. Zabrałem też trzy moje córki i pojechaliśmy w las.  
Wsunęliśmy dzika na sanie, córki siadły na nim i pojechaliśmy w dół na równą drogę. Tam już było 
trochę ciężej, ale było komu ciągnąć, a wiatr zawiewał za nami ślad śniegiem. W domu obrobiliśmy 
dzika. Sąsiad wziął sobie jedną szynkę, a ja resztę mięsiwa wyniosłem na strych. A mięsa było dużo, 
bo w Karpatach zwierzyna była silna.

22 listopada 1942 r., wieczorem, wyszedłem z mieszkania po drewno do palenia w piecu. W górach 
szalała zawieja śnieżna. W ciemności usłyszałem szeptem wypowiedziane moje nazwisko. Posze-
dłem w tę stronę i zobaczyłem trzy postacie z dzieckiem na ręku. Przyjrzawszy się im, poznałem 
Żyda młynarza z pobliskiego młyna, jego żonę z dwuletnią córeczką i siostrę. Prosili mnie, czy mogą 
się ogrzać. Zdziwiłem się, skąd oni przyszli, bo Żydów już przed miesiącem zabrali Niemcy. Później 
okazało się, że przechowywali się u znajomych w Winnikach pod Drohobyczem. Wziąłem ich do 
mieszkania, daliśmy im ciepłej strawy, a córki bawiły się z dzieckiem. Ja patrząc na tę zabawę, pomy-
ślałem, jaki los czeka to dziecko w taką zimę. Zuckerberg, bo tak nazywał się młynarz, zapropono-
wał, by go ukryć. Zaczął wyliczać, że może mi za to dać kamienicę w Drohobyczu, dom i kilkanaście 
morgów pola w Winnikach i jeszcze tam coś. Chciał zaraz na to pisać akt darowizny. Ja o tym nie 
chciałem słyszeć, bo wtedy to wszystko było bezwartościowe. Zacząłem się zastanawiać, gdzie i jak 
można by ich ukryć. Na razie zaprowadziłem ich do obory, bo tam było ciepło. Całą noc rozmyślałem 
i modliłem się do Boga. Wszystkie sposoby odpadały. Do domu ciągle ktoś przychodził z interesan-
tów; w lesie był bunkier, gdzie chowało się padlinę i czatowało na lisy i wilki – też niemożliwe! Ale 
przyszła mi myśl, że w stodole jest pełno siana i w nim można wybrać pomieszczenie dla 4 osób. 
Tak też zrobiliśmy. Jedzenie żona nosiła im wieczorem lub w dzień – stawiała garnek do wiadra, szła 
do chlewa niby to krowy doić i tam przez okienko podawała do stodoły. Tak przesiedzieli dwa lata, 
a gdy krowy zjadły siano, nanosiliśmy suchych paproci i nakrywaliśmy  ich budę.

Pewnej nocy wlazł do stodoły chłopak ukrywający się przed łapanką do Niemiec. Nazywał się 
Staruszkiewicz. Wlazł na ich budę przykrytą paprocią. Buda zaczęła trzeszczeć, bo była zrobiona 
z cienkich patyków. Żydzi całą noc trzymali rękami, żeby nie wpadł do nich. Później już  stodołę za-
mykałem. Jakiego strachu doznawaliśmy, gdy słyszeliśmy, że tu i ówdzie znaleźli Żydów i zabierali 
gospodarzy razem z nimi. W obchodzie mojego brata znaleźli bunkier, a w nim siedemnastu Żydów, 
którym moja bratowa donosiła pożywienie. Bratową Niemcy zamordowali. Brata aresztowali, ale po 
kilku tygodniach wypuścili, bo tłumaczył się, że on o niczym nie wiedział. Najgorzej wystraszyliśmy 
się, gdy w sierpniu 1944 r. Niemcy ustępowali i przyjechali do nas szukać kwatery. Powiedzieli, że 
w stodole będzie stała taksówka. Więc gdy oni odjechali, myśmy szybko przebrali Żyda w moje my-
śliwskie ubranie, a Żydówki w ubrania córek. Żydówki wzięły dziecko i poszły do lasu. Sąsiadka zza 
potoku widziała je, ale myślała, że to ja z córkami poszedłem w las. Za parę chwil przyjechali Niemcy, 
ale nic nie spostrzegli. Kwaterowali dwa dni i namawiali mnie, żeby jechać z nimi. Jeden oficer mówił 
po rusku, że ruski przyjdut i was wywiezut na Sybir. W ślad za Niemcami przyjechały ruskie patrole, 
a za nimi główne siły, które też kwaterowały u nas.

Już wiosną 1943 r. krążyły wieści o organizacji banderowców, których sztab mieścił się  w lasach 
między Stronną a Niedzielną, na górze zwanej Woranino. Było słychać o ich wypadach aż poza Nowy 
Sambor, gdzie napadali na dwory i grabili. Pewnego razu przyszedłem do wsi Monastyrzec, którę-
dy biegła ich trasa na Woranino. Tam powiedziała mi jedna kobieta, że tej nocy wracali z wypadku 
i wieźli ze sobą jakąś pannę, która bardzo płakała. W tym czasie przekazano nam z nadleśnictwa, 
że nie musimy chodzić do lasu i zabrano nam broń. Niemcy parę razy chodzili na obławę, ale tylko 
pod las, a głębiej w lesie banderowcy siedzieli sobie spokojnie. Aż pewnego dnia zabrali Niemcy 
własowców, 2 gajowych Ukraińców umundurowali w niemieckie mundury i kazali się prowadzić na 
Woranino na banderowców. Do wioski Sprynia podjechali samochodami, a stamtąd ostrożnie grani-
cą między lasami spryńskim i strońskim podeszli na dział od Niedzielnej i okrążyli banderowców na 
Woraninie. O świcie zaczęła się strzelanina. Niemcy podprowadzili działko, lecz banderowcy bronili 
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się zaciekle. Poległo tam dużo własowców i kapitan niemiecki. Po południu Niemcy zostawili bande-
rowcom wolną przestrzeń do ucieczki. Banderowcy zaczęli się tamtędy przedzierać; wtedy Niemcy 
z zasadzki otworzyli ogień z broni maszynowej. Poległo bardzo dużo banderowców. Po jakimś czasie 
zorganizowali się znowu na Woraninie. Niemcy po wyprawie zabrali gajowego Kopucza z domu i po-
wiesili w Drohobyczu  za to, że w jego obwodzie byli banderowcy, a on nie zgłosił.

Zima 1943/1944 r. była dla mnie bardzo ciężka. Już latem i jesienią nie spaliśmy w domu, bo ban-
derowcy grasowali blisko. Sąsiada Monasterskiego, Ukraińca, zabili chyba za to, że przed wojną był 
w straży ogniowej. Zima była „zawalna”, więc od lasu się ich nie spodziewałem. Ale oni jeździli też

szosami. Gdy rodzina spała, ja obserwowałem przez okno otoczenie. W tym czasie dostaliśmy wia-
domość, że w Zdziannej zamordowano dwóch braci Iwanyszynych. Jeden był gajowym w Zdziannej, 
a drugi pracował w  leśniczówce Smolna  w biurze. Byli to Ukraińcy, więc za co ich zamordowali – nie 
wiadomo. Myśmy dostali rozkaz, aby stawić się na pogrzebie; podwody były zamówione. Ja trochę 
się spóźniłem, a gdy przyszedłem do nadleśnictwa, wszyscy już odjechali. Ale przyjechały jeszcze 
jedne sanie, więc wsiadłem tylko sam z furmanem Ukraińcem i pojechałem przez ukraińskie wioski 
Podbuż, Smolną, Załokieć i Zdzianną, gdzie banderowcy najwięcej grasowali. W czasie pogrzebu 
wojsko niemieckie obstawiło lasy. Gdy wracaliśmy, przysiadł się  do mnie mój przedwojenny sąsiad 
Durnota. Był bardzo smutny i przejęty tym, co się dzieje. Mówił do mnie po ukraińsku, że tak czło-
wiek żyje i zakopią go do ziemi i wszystko pójdzie w nicość. Na rozstajnych drogach Opaka – Pod-
buż pożegnaliśmy się, a za tydzień dostałem wiadomość, że Durnota nie żyje. Przyszli banderowcy, 
okrążyli dom i wyłamali drzwi, a on wyskoczył z łóżka boso w kalesonach i uciekał po chropowatym 
śniegu. Złapali go przy polnej szopie, wyprowadzili w las, zabili i przykryli gałęziami.

Ja się jakoś wymijałem ze śmiercią, nadal chodziłem spać do wioski, ale do Ukraińców, bo Polaków 
było tylko parę rodzin w tej wiosce. Latem 1944 r. banderowcy napadli na gajówkę w Lewkowie 
niedaleko wioski Stronna. Gajowego Chitrego zabrali, żona biegła z krzykiem do wioski, bo zapalili 
gajówkę, więc ją zastrzelili. Gdy Niemcy przyjechali do tej wioski zaalarmowani napadem, bande-
rowcy z przygotowanej zasadzki zabili oficera. Zabrali ze sobą w las trupy: żonę Chitrego i oficera 
niemieckiego. Gajowego Chitrego przywieźli pod las na koniec wioski i związanego zaprowadzili do 
chaty byłego gajowego Bezuskiewicza. Tam drugiego dnia miał być nad nim sąd. Lecz Niemcy z po-
wodu zabicia oficera ściągnęli wojsko i w nocy zrobili obławę. W pobliżu chaty, gdzie leżał związany 
Chitry, stała w lesie gajówka Zapust, w której Niemcy natrafili na skład amunicji. Gajówkę podpalili, 
a znajdujący się w niej banderowcy spłonęli lub zostali wystrzelani przez Niemców. Gdy przyszli 
do chaty Bezuskiewicza, banderowiec, który pilnował Chitrego, wyskoczył przez okno, ale został 
zastrzelony. Gdy zawołali, żeby im otworzono, Chitry odpowiedział po niemiecku, że nie może otwo-
rzyć, bo jest związany. Wtedy Niemcy  weszli przez okno i uwolnili go.

Przez parę miesięcy cała służba leśna spała w nadleśnictwie, bo tam była urządzona obrona prze-
ciw spodziewanemu napadowi. Ale przyszły wojska radzieckie i na pewien czas wypłoszyły bande-
rowców. Później jednak rozpętały się znowu napady i potyczki, a trupy padały gęsto. Po przyjściu 
wojsk radzieckich jesienią 1944 r. kosiłem owies z dala  od gajówki. Zauważyłem skradających się 
żołnierzy radzieckich. Gdy przyszli do mnie, kazali mi iść ze sobą. Zaprowadzili mnie do komory 
Ogniewskiego w Podbużu i tam zamknęli. Na drugi dzień rano wzięli mnie na przesłuchanie, a po-
tem odprowadzili do NKWD, które mieściło się tam, gdzie przed wojną był sąd. Tam czekał już na 
mnie Zuckerberg – Żyd, którego przechowałem. Interweniował  za  mną. Przesłuchanie było długie. 
Zarzucali mi szpiegostwo na rzecz Niemiec i inne sprawy. Ja tłumaczyłem się, że wiedziałem o par-
tyzantach sowieckich, którzy byli w lesie mego brata, donosiłem bratu różne wiadomości, a brat 
partyzantom. I że szpieg by Żydów nie przechowywał.

Gdy zorganizowano służbę leśną, leśniczym został inż. Solanowski z Drohobycza, u mnie miesz-
kał. Mnie przyjął do służby jako „obierszczyka” – to coś jak podleśniczy. Okazało się jednak, że będę 
musiał iść do armii; wtedy poszedłem do „lespromchozu” – to jakby przemysł drzewny; byłem 
w tartaku jako „pryjomszczik”. Jeździłem przez góry i lasy, w których grasowali banderowcy, do 
Hubicz pod Borysławiem i podpisywałem protokoły zdawczo-odbiorcze na dowiezione drewno. 
Tu dostałem „bronirowku”, tj. zostałem wyreklamowany od wojska. Gdy przyszła rejestracja na 
wyjazd do Polski, zarejestrowałem się i dzięki temu mogłem zwolnić się z pracy. W czerwcu 1945 
r. wyjechałem na Dolny Śląsk. Po dwóch tygodniach, gdy zaczęło się organizować nadleśnictwo, 
zgłosiłem się do pracy. Nadleśniczy inż. Ostrowski przyjął mnie i dał mi obchód Biskupice w Nad-
leśnictwie Oława.
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Beno Shrayer (1924–1998) L33

Były lata. Wspomnienia – Ludzie i wydarzenia. Cz. V
Od Redakcji: Początek wspomnień oraz informacja o Autorze: „Biul. SPZD” nr 17 (2016) ss. 90–93.

Kilka zdań o miejscowym przemyśle i handlu. Jeżeli o przemysł chodzi, to przede wszystkim do-
minowały rafinerie – polski POLMIN i przyległy DROS i żydowska GALICJA i NAFTA . O obu już 

nieco wspomniałem. Polmin na ogół miał swoje, wewnątrzfabryczne, fachowe grupy dla utrzymywa-
nia ruchu i dokonywania remontów i napraw bez potrzeby korzystania z usług obcych kontraktorów. 
Galicja natomiast w dużej mierze korzystała z usług pozafabrycznych załóg naprawczych. W tym celu 
powstało swego rodzaju „konsorcjum” Brener-Leber-Wołosiański.

Leber i Brener to byli żydowscy przedsiębiorcy zatrudniający głównie Żydów. Trzeci wspólnik, Wo-
łosiański, był podobno spolszczonym Ukraińcem. Niezwykle porządny człowiek, czego dowodem 
było późniejsze jego zachowanie w czasie niemieckiej okupacji. Miał syna Iźka. Niebywale szlachetny 
i odważny człowiek. W czasie okupacji, w latach 1941–1944 urządził kryjak w piwnicy domu, gdzie 
mieszkał, i tam przechował przeszło 30 Żydów. Mieszkanie to było na terenie warsztatu Seiferta przy 
ulicy Szaszkiewicza. Pan Iźku zajmował parter. Na piętrze mieszkanie zajmowali funkcjonariusze Ge-
stapo, co w danym wypadku dawało swojego rodzaju „glejt” bezpieczeństwa. Jak on to robił, dlaczego 
i za co – niemożliwe jest do wytłumaczenia. W każdym razie nie dla pieniędzy. Pieniądze na zakup 
produktów żywnościowych pochodziły od ukrywających się. Byli tam bogacze dysponujący walutą 
i kosztownościami, ale też ludzie niezamożni, którzy wiele, a może i niczego nie mieli. Jego „zyskiem” 
była choroba, której się nabawił i na którą po wojnie umarł. Za swoją szlachetność i bezinteresowność 
kilka lat temu pośmiertnie Yad Vashem nadał mu miano „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”. 
Żona jego przyjechała z Kanady do Jerozolimy, ażeby za niego odebrać ten zaszczytny tytuł i posadzić 
drzewko w Alei Zasłużonych dla Narodu Żydowskiego. Jak mu się uratowani przez niego ludzie od-
wdzięczyli po wojnie, nie wszyscy oczywiście, to inna sprawa, o której jeszcze będzie mowa.

Oprócz wspomnianego wyżej „konsorcjum” w przedwojennym Drohobyczu był jeszcze warsztat 
ślusarski N. Seiferta. Głównym wyrobem tego warsztatu były tzw. „ryflowane” rolety do wystaw skle-
powych. Zachowały się one jeszcze długi czas po wojnie. Bywając w różnych polskich miastach po 
wojnie, można było napotkać takie właśnie rolety z tabliczką firmową N. Seifert. Pan Seifert miał 
dwóch synów – Maksa i Lunia, absolwentów drohobyckiej szkoły technicznej. Maks, jeszcze przed 
wojną, a Lunio trochę później, bo dopiero za Sowietów w 40 roku. U Seiferta pracowało kilku moich 
kolegów, takich jak ja terminatorów branży ślusarskiej. Od rolet był jeszcze drugi warsztat ślusarski                
L. Russa, u którego ja uczyłem się zawodu ślusarskiego. Rolety robione u Russa były bardziej sofi-
stykowane1 i droższe od rolet Seiferta. Istniał też stosunkowo duży warsztat kotlarski Kupfermana. 
Wyrabiano tam duże zbiorniki dla przemysłu naftowego. Praca była niezwykle ciężka. Wszystko było 
nitowane, bo w tym czasie technika spawalnicza była jeszcze w powijakach i do Drohobycza dotarła 
dużo później. Na ulicy Stryjskiej, obok młyna Sasyka, był warsztat dla obróbki skrawaniem. Tam były 
tokarki, shepingi, strugarki itp. Właścicielem był 
pan Münch. Dostać się tam do terminu było ma-
rzeniem ściętej głowy. Niejeden by chciał. Na uli-
cy Truskawieckiej, niedaleko katolickiego cmen-
tarza, był warsztat samochodowy Hirta. Również 
tam się dostać było bardzo trudno. Mój najstar-
szy brat próbował coś dla mnie, ale nie wyszło.

Oprócz tych, jak mi się wydaje, ważniejszych 
warsztatów, które zapamiętałem, była jeszcze 
cała kupa mniejszych, czyli jak ich dzisiaj nazy-
wają –„chaperów”. Pracowali bardzo ciężko i z le-
dwością wiązali koniec z końcem. Jeżeli o tzw. 
przemysł lekki i usługowy chodzi, dużo było za-
kładów krawieckich, szewskich, rymarskich, bla-
charskich, fryzjerskich i różnych innych. Krawcy 

1 Zaawansowane, wyrafinowane. (Red.)

Reklama warsztatu ślusarskiego J. Brennera 
i M. Wołosiańskiego na ul. Borysławskiej 8 

w Drohobyczu
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i fryzjerzy mieli nawet swoje odrębne związki zawodowe. Krawiecki związek nazywał się „Igła”. Było 
też kilka piekarń. Najważniejsze to były piekarnia F. Held, żydowska, i piekarnia W. Kraft, polska. 
Z młynów to pamiętam tylko ten mechaniczny, Sasyka na ulicy Stryjskiej, naprzeciw Nadleśnictwa. Za 
to sklepów było do licha. Można powiedzieć, że handel w swojej przeważającej większości był w rę-
kach żydowskich. Dotyczyło to zarówno ekskluzywnych sklepów w Rynku i przyległych okolicach, 
jak też małych sklepików tzw. handlu towarami mieszanymi. Polskich sklepów było mało, chyba że 
te masarskie, gdzie sprzedawano mięso wieprzowe i rzeczywiście dobre wędliny. Wspomnieć tylko 
wędliniarnie Pycia i Riehla na ulicy Piłsudskiego. Rozkoszne zapachy z tych sklepów pachniały aż na 
ulicę. Była też galeria sklepów masarskich w starej Hali Targowej. Daleko im było do wyrobów Pycia 
i Riehla. W tych sklepach w wędlinę zaopatrywała się ta niezamożna, nieżydowska klientela, było tam 
dużo taniej. W branży masarskiej znane było nazwisko braci Milan.

Do tych większych i eleganckich sklepów przyjmowano na naukę subiektów. Marzeniem takiego 
subiekta było, ażeby kiedyś w przyszłości otworzyć sobie swój własny sklep. W ich marzeniach były 
bogate panny z posagiem albo też niespodziewane spadki lub zapisy majątkowe. Byli też tacy, któ-
rym marzyły się niezamężne córki właściciela. Naiwność nigdy nie zna granic, lecz co to szkodziło 
trochę pomarzyć? Przecież to nie kosztuje. Ta kategoria pracowników miała swój odrębny związek 
zawodowy z szumną, pretensjonalną nazwą: Związek Zawodowy Pracowników Handlowych i Biuro-
wych. Na Małym Runku była duża Hala Targowa, a w niej cała kupa sklepów bławatnych i straganów. 
Wszystkie one były w 100 % w rękach żydowskich. Swego rodzaju kuriosum albo eksperymentem 
były próby, bardzo nawet udane, zakładania ukraińskich ośrodków handlowych. Co zapamiętałem, to 
Masłosojuz z doskonałymi wyrobami mlecznymi, Miasosojuz z wyrobami mięsnymi najwyższej jako-
ści. W sklepach tych zawsze aż pachniało świeżością i czystością. Sklepy te miały również powodzenie 
u żydowskiej klienteli, tej nieprzestrzegającej zasad koszerności. W tymże sektorze ukraińskim był 
duży sklep – „Narodna Torhowla”. Rodzaj dzisiejszego supermarketu. Można było tam kupić wszystko 
na miejscu, za jednym zamachem. Ceny były stałe, obsługa była fachowa i grzeczna. Nie-Ukraińców 
we wspomnianych ośrodkach handlowych nie było. Gdzie i od kogo się tego wszystkiego nauczyli?

Czy w Drohobyczu byli złodzieje? Jeżeli coś niecoś o tym zapamiętałem, to tylko o żydowskich 
złodziejach. Owszem, byli tacy. Nie byli to złodzieje zdolni do „mokrej” roboty. Nawet między sobą, 
w konfliktowych sprawach, i to dochodzili do ładu, nie uciekając  się do brutalnych rozwiązań, a tym 
bardziej do użycia noża. Uciekanie się do tzw. „dintojry” (pośrednictwo trzeciej osoby, zazwyczaj po-
bożnego Żyda z pejsami) nie było im obce. Swój honor to mieli i powzięte postanowienia z regu-
ły dotrzymywali. Byli tzw. „doliniarze”, czyli kieszonkowcy, zaliczani do elity złodziejskiej. Na ogół 
przyzwoicie ubrani, o dyskretnym, nierozbieganym spojrzeniu. Szukali frajerów, którzy ich nie znali. 
Podobno byli też tacy, którzy operowali w pociągach międzynarodowych i nawet docierali do takich 
stolic jak Budapeszt i Bukareszt. Ludzi, którzy ich znali, nie ruszali; po zetknięciu się z nimi robili 
do nich porozumiewawcze „perskie oko”. Mimo tego, po takim zetknięciu, ci ludzie instynktownie 
macali swoją kieszeń, w której trzymali swój portfel; tak na wszelki wypadek; strzeżonego Pan Bóg 
strzeże. Byli złodzieje – włamywacze operujący w bogatych dzielnicach, co nie znaczy, że nie próbo-
wali szczęścia u zamożniejszych mieszkańców i dorobkiewiczów, którzy z jakichś tam powodów nie 
opuścili naszej dzielnicy. Byli złodzieje, których polem działania były furmanki chłopskie, przed i po 
spieniężeniu ich towarów. Szukali nie tylko pieniędzy w zawiniątkach schowanych głęboko na dnie 
furmanki. Nie gardzili też niesprzedanym towarem albo rzeczami zakupionymi za pieniądze uzyska-
ne za sprzedany towar. Na wszystko to już z góry mieli swoich nabywców. Dosyć prymitywny rodzaj 
paserstwa. Operacyjnym dniem był poniedziałek, targowy dzień w naszym mieście.

Pokaźna część z nich była statecznymi ojcami rodzin. W piątkowe dni chodzili do łaźni, przygotowu-
jąc się do powitania soboty, a w piątkowe wieczory ich żony zapalały świeczki i w cichości, przysła-
niając oczy rękami, prosiły Boga o łaskawość i miłosierdzie dla ich rodzin; po tym wszyscy zasiadali 
do uroczystej piątkowej kolacji – tak jak w każdym innym, żydowskim domu. W sobotę chodzili do 
bóżnicy, czasem z dziećmi, i modlili się razem i z innymi bogobojnymi Żydami. Biedaków na ogół 
nie obrabiali, bo i nie było z czego i nie było honorowo. Nie zapominali, że sami wywodzą się z tego 
środowiska. Twierdzili, że głównym powodem uprawiania tego „zawodu” była niesprawiedliwość 
społeczna, którą na swój sposób próbowali korygować. Obiecywali sobie i otoczeniu, że po nastaniu 
ustroju sprawiedliwości społecznej zerwą ze starym życiem i zaczną żyć po nowemu – uczciwie i bo-
gobojnie. I w końcu taki ustrój nastał. Przyniosła go na swoich bagnetach  Armia Sowiecka w końcu 
września 1939 roku wraz ze swoimi  czerwonymi sztandarami z wypisanymi na nich nowymi hasła-
mi sprawiedliwości społecznej. No i co? Jakie rozczarowanie!
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Opowiadał mi jeden gość, pracownik nowo utworzonej Rady Miejskiej Sowietu, który pracował 
z jednym takim „nawróconym”. Po pewnych doświadczeniach praktycznych z życia codziennego ten 
mu powiedział: „Słuchaj, ja przecież byłem złodziejem z dziada pradziada, ale czegoś takiego, co oni 
– ta przywieziona ze Wschodu podpora nowego ustroju mającego być wzorem sprawiedliwości spo-
łecznej – wyrabiają, opisać się nie da: kradną, rabują w żywe oczy, bez wstydu, pod przykrywką swo-
ich ustaw interpretowanych przez nich samych na swoją i przełożonych korzyść, z uszczerbkiem dla 
szerokiej ludności”. Jakie wnioski wyciągnął ten były „uczciwy złodziej” w obliczu tego nieuczciwego, 
skorumpowanego i łapowniczego systemu – pojęcia nie mam.

Czy istniała w naszym mieście prostytucja? Oczywiście, że istniała. Z tego, na ile nasłuchałem się od 
starszych z tym swoim wyczulonym uchem, były to kobiety, a właściwie dziewczyny, czasem z chłop-
skich wiosek, którym zachciało się zakosztować rozkoszy miastowej miłości i przy tym zarobić jesz-
cze trochę grosza. W ten lub podobny sposób wpadały w sieci zastawione przez sutenerów i alfon-
sów. Po tym wchodziły w rutynę, już bez miłości i rozkoszy, tylko dla pieniędzy. I stąd już prosto 
wiodła droga, z której nie było powrotu. Były również kobiety lub dziewczyny o zawiedzionej miłości, 
chcące wszystkim zrobić na złość, zemścić się za doznane krzywdy. Była też kategoria kobiet zamęż-
nych, z rodziną, które chciały sobie nieco uzupełnić swój budżet rodzinny. Tego rodzaju kobiety, jeżeli 
miały silny charakter, to czasem ewentualnie mogły wyjść z tego i powrócić do normalnego życia. 
Najczęściej bywało odwrotnie. Grzęzło się coraz bardziej, bez drogi powrotu. Rodzina się rozpadała 
i to był początek końca. Do tej samej kategorii kobiet zamężnych, z rodziną, można by zaliczyć takie, 
które mąż podlec, nierób, leń, wykolejeniec zmuszał, wysyłał na ulicę, na zarobek. Koniec jak wyżej. 
Zwykle inną kategorię stanowiły kobiety – erotomanki. Takie szukały zadośćuczynienia erotycznego 
w częstej zmianie partnerów. Początkowo bez pieniędzy, później za pieniądze. Koniec takich kobiet 
nieodmiennie bywał tragiczny.

Narodowościowo ten rodzaj „zawodu” obejmował wszystkie trzy grupy: Polki, Żydówki, Ukrainki 
(raczej rzadko). Istniał rodzaj czerwonych (?) książeczek zdrowia. Kobiety te musiały przechodzić 
okresowe, podobno przykre badania. Mimo  to zdarzały się wypadki zarażania – rzeżączka, czyli try-
per, rzadziej syfilis, ale to raczej w tzw. wyższych sferach. Antybiotyków, penicyliny i innych „szla-
chetnych lekarstw” wtedy nie znano. Niejednokrotnie bywało to powodem okropnych tragedii ro-
dzinnych. Głowa rodziny robiła sobie czasem taki „skok w bok” z niefartownym skutkiem. Pierwszą 
ofiarą w rodzinie była matka; no a dzieci, szczególnie te starsze? No cóż, zdarzało  się, tylko jak z tym 
można było dalej żyć? Niektórzy mówią, że nawet do chorób trzeba się przyzwyczaić, potem polubić 
i wtedy jest łatwiej żyć. Czy aby dotyczyło to również chorób wenerycznych? Najlepiej wiedzieli o tym 
lekarze, którzy z tego żyli i to nieźle.

Domów publicznych, czyli burdeli, w pełnym tego słowa  znaczeniu, zdaje się nie było. Były nato-
miast pokoje wynajmowane przez niektóre rodziny dla uzupełnienia budżetów domowych. „Pan-
ny” te urzędowały na ulicach: Stryjskiej, Borysławskiej, koło hotelu Dependance, w okolicy Parku 
Miejskiego od strony Truskawieckiej. Potencjalni goście tam przychodzili, umawiali się co do ceny 
i szli na wynajęte kwatery. Dla gości niezamożnych, ubogich w pieniądze, były facetki uprawiające 
swój proceder za „zniżkową” cenę na parkowych ławkach; oczywiście w letnie, ciepłe i bezdeszczo-
we noce. A co było w zimie? Nie wiem. Była taka jedna, Żydówka, bardzo przystojna blond szatyn-
ka o niebieskich oczach i kształtnym nieżydowskim nosie. Nazywała się Regina i mieszkała na ulicy 
Brudnej. Opowiadano, że jej klientami bywali oficerowie, nie-Żydzi oczywiście. Jej mężem był złodziej 
– doliniarz. Jemu jej „fach” nie przeszkadzał i vice versa. Ważne, że zarabiała. Na Łanie jedna pani ze 
stateczną rodziną wynajmowała pokój w swoim domku. Jedną z lokatorek była niejaka Nusia, blon-
dynka, wiejska dziewucha przy kości. Jej stałym klientem był nasz sąsiad, kaleka o kulach. Na ogół 
w piątkowe wieczory po kolacji wyfraczony „drałował” do niej. Wszyscy napotkani z góry wiedzieli, 
dokąd on idzie. Ona widocznie dobrze sobie z nim radziła. On z kolei dobrze jej płacił.

Czy byli w Drohobyczu swaci? Byli, ale mało. Poznać było takiego faceta po meloniku i parasolu, 
który zawsze nosił ze sobą, przy każdej pogodzie. Byli tacy, którzy mieli kontakty międzymiastowe. 
Podobno byli też tacy, którzy potrafili kojarzyć pary z różnych kontynentów; przeważnie z Ameryki, 
ale to kosztowało dużo drożej.

Czy ludzie w tamtych czasach dużo chorowali? Starzy ludzie pamiętający tamte czasy twierdzili, że 
takich chorób jak dzisiaj wtedy nie było. Na co więc ludzie umierali i to w stosunkowo (jak na dzisiej-
sze czasy) młodym wieku 50–55 lat w porównaniu z dzisiejszą przeciętną 74 lat? Wtedy na pytanie: 
„na co człowiek umarł czy chorował”, odpowiedź brzmiała: „skądże, zdrów był jak ryba”; po prostu 
zrobiło mu się niedobrze, zemdlał i nie mogli go docucić. Tak ludzie myśleli i nie tylko myśleli, ale byli 
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przekonani o tym. Przecież diagnostyka i leki nie były takie jak dzisiaj. Przeciętni ludzie nie mogli 
sobie pozwolić na długie chorowanie; po prostu nie było ich na to stać; u nich wszystko musiało iść 
galopem – albo tu, albo tam. Przynależność do Kasy Chorych stanowiła duży luksus. Pracodawcy nie-
chętnie ubezpieczali swoich pracowników, chociaż było to sprzeczne z prawem.Ten, który miał ofi-
cjalny interes i płacił podatki, był zobowiązany ubezpieczać swoich pracowników. Był, był…, ale robił 
to rzadko. Co innego duże firmy, takie jak Polmin, Galicja itp. Prywatne wizyty lekarza, a w szczegól-
ności wizyty domowe kosztowały dużo i mało kogo było na nie stać.  Lekarstwa były w aptece robio-
ne według recepty, indywidualnie dla każdego przypadku, nie jak dzisiaj, gdzie wszystko jest gotowe, 
stabletyzowane albo płynne w zamkniętych flaszeczkach. Ponadto były one drogie. Ludzie się więc 
leczyli domowymi, babskimi środkami – bańki, pijawki i jakieś tam liście i trawki. Jedna pani mówiła 
drugiej i tak się wzajemnie leczyły. W narodzie mówiono, że pomagało to jak martwemu bańki.

Czy istniał tzw. świat podziemny? Może – gdzieś tam w Warszawie, Krakowie i innych wielkich mia-
stach. W Drohobyczu, w naszych sferach mało kto wiedział, co to w ogóle znaczy. Po prostu za duże 
nieszczęście jak na taki mały Drohobycz.

Jak już wspomniałem na poprzednich stronach tych zapisów, urodziłem się w grudniu 1924 roku 
w tymże domu przy ulicy Sobieskiego, w którym mieszkałem z rodzicami aż do 1939 roku i później – 
łącznie do 1941 roku. Przed szkołą oddano mnie do tzw. chederu na naukę Tory. Mogłem mieć wtedy 
nie więcej jak 5 lat. Razem było nas 6–7 dzieci. Prowadził „szkółkę” rebe, wcale nie stary Żyd, z brodą 
i pejsami. Stale chodził ze skórzanym kańczugiem służącym mu nie tyle do bicia, ile pasywnego wy-
muszania posłuszeństwa. Dla dzieci lekcje Tory polegały na tym, że rebe czytał na głos i wszystkie 
dzieci głośno za nim powtarzały. Mieszkał z żoną i dwojgiem swoich dzieci w tym samym pomiesz-
czeniu, gdzie nauczał. Pewnego dnia „pokłóciłem się”, wyszedłem i na pożegnanie wysmarowałem 
mu błotem jedyne okno. Więcej tam nie wróciłem i na tym skończyła się moja „edukacja” religijna.

Do szkoły powszechnej zapisano mnie stosunkowo wcześnie, w 1930 roku, nie miałem skończo-
nych 6 lat. Do czerwonej szkoły, bo była najbliżej naszego domu. Był to obszerny, 3-piętrowy budynek 
z oddzielnym wejściem do żeńskiej części. Stróżem w naszej szkole, z dużymi kompetencjami, był pan 
Diug, surowy człowiek z małą, przystrzyganą bródką i wąsami. Razem z rodziną mieszkał w suterenie 
budynku. Miał dorosłego syna, półniemego, który czasem wyręczał ojca. Dyrektorem naszej (mę-
skiej) szkoły był łysy pan w średnim wieku; nazwiska nie pamiętam. Nauczyciele, zwracano się do 
nich per „panie profesorze”, byli na ogół dobrymi ludźmi traktującymi swój zawód poważnie i z od-
daniem. Byli też tacy, którzy mieli trochę „bzika”, każdy na innym tle. Należeli do nich nauczyciele: 
Dumin (zdaje się Ukrainiec), Żelechowski, Młynarz, Grynda. Dumin miał „chyzia” na punkcie swojego 
psa, Grynda opowiadał nam często historyjki ze swoich legionowych dziejów, Młynarz uczył nas ra-
chunków i robót ręcznych w warsztacie stolarskim; te roboty ręczne bardziej nam pasowały aniżeli 
rachunki. Wszystkim nauczycielom „przyszywano” przezwisko, o którym oni musieli wiedzieć albo 
też udawali, że nie wiedzą. To samo odnosiło się do nauczycielek.

W naszej klasie była połowa Żydów i Polaków; Ukraińców raczej nie było. Naszym gospodarzem 
klasy był pan Braun (trochę dziwne nazwisko jak na Polaka; w późniejszych latach po 33 roku przy-
wodziło nieprzyjemne skojarzenia). Uczył nas różnych przedmiotów, a przede wszystkim gimnastyki 
i śpiewu. To chyba on wprowadził do naszej szkoły grę „dwa ognie”. Podzielił nas na dwie oddzielne 
grupy: Polaków i Żydów. Dlaczego? Kiedyś nawet badał nas na temat podziału ławek na żydowskie 
i polskie. Liderem naszej sportowej grupy był chłopak, którego rodzice przyjechali do Polski z Nie-
miec przez Francję. Początkowo słowa po polsku nie znał, ale za to był świetnym sportowcem i to 
pomagało w uzyskaniu stopni w innych przedmiotach. Później zrobił karierę jako zawodowy piłkarz. 
Po wojnie, już w Izraelu, był nawet trenerem izraelskiej reprezentacji piłkarskiej. W naszej klasie 
istniał wyraźny podział nie tylko narodowościowy, ale też i socjalny: ci zamożni, w dużej  części Ży-
dzi, korzystali z pewnych przywilejów i byli faworyzowani, bo zawsze mieli okazję, ażeby nauczycie-
lom sprawiać podarunki. Bywały uroczyste „zbory”, deklamowano wierszyki i wręczano podarunki 
kwitowane pocałunkiem w „główkę”. Mamy tych maminsynków były w siódmym niebie. Moja mama 
nigdy w takich „zborach” nie uczestniczyła. Bo też i po co? Ani nie byłem tak ubrany jak tamci w ład-
nych, na miarę szytych ubrankach, ani też nie mogłem się pochwalić jakimś specjalnymi sukcesami w 
nauce. To, w co ja byłem ubrany, zawsze było „nicowane” ze starego i o większych wymiarach, ażeby 
na dłużej starczyło.     

Trzeba przyznać, że pomieszczenia klasowe były duże i przestronne, z wysokimi oknami dającymi 
dużo światła. Stanowisko nauczyciela było na takim stopniu – podwyższeniu, skąd łatwiej było mu 
obserwować całą klasę. Ci lepsi uczniowie siedzieli w pierwszych rzędach. Ci gorsi, w tej liczbie i ja, 
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zajmowali ostatnie ławki. Na czołowej ścianie wisiały portrety: Marszałka Piłsudskiego, Prezydenta 
Mościckiego, wybitnego uczonego – chemika. Nad nim wisiał Orzeł Polski z koroną, symbol polskości, 
a nad tym wszystkim – Matka Boska z Dzieciątkiem na rękach, i jeszcze wyżej – krzyż z rozpiętym 
na nim Synem Bożym. Codziennie rano przed rozpoczęciem lekcji każdy nauczyciel miał obowiązek 
przeprowadzać chóralną modlitwę poranną, w czasie której my, niekatolicy, staliśmy niemal na bacz-
ność, grzecznie, nie wiercąc się i nie puszczając pary z ust.

Pod względem „mocarności” siły były na ogół wyrównane. Mieliśmy swojego herszta – przywód-
cę, nie tyle fizycznie okazałego, ile o dużej pewności siebie i chucpie. Był to repetent, trochę od nas 
starszy. Od czasu do czasu wynikały jakiejś utarczki i kontrowersje, ale tylko słowne. Jakoś się z tym 
żyło i to bez zbytniego  strachu z naszej strony. W każdym razie interwencje z zewnątrz, czy to policji, 
czy też innych czynników nie były konieczne. Do nauki religii był katolicki ksiądz, a do religii mojże-
szowej świecki nauczyciel tego przedmiotu, pan Barak. Po jego śmierci przyszedł nowy nauczyciel, 
również świecki, pan Kestenbaum, a propos – za późniejszych sowieckich czasów był dosyć ważną 
figurą w Szkole Technicznej, bo aż przewodniczącym rady pedagogicznej. Cóż, zmieniły się czasy, 
a z nimi niektórzy ludzie. Lekcje religii były prowadzone oddzielnie. My, Żydzi, przechodziliśmy do 
innej klasy, zaś katolicy z tej klasy przychodzili do nas. Po dzwonku wszystko wracało do poprzednie-
go stanu. W czasie przerwy ksiądz spacerował po korytarzu, przeważnie z nauczycielkami. Wszyscy 
przechodzący uczniowie całowali go w rękę. Takich, co się „zapominali”, pan ksiądz przyciągał swoją 
laską z zaokrągloną rączką, przypominając im o spełnieniu religijnej powinności.

W szkole urzędowała lekarka szkolna, doktor Reiterówna, panna, zdaje się, że Żydówka. Od czasu 
do czasu przechodziliśmy okresowe badania, również i szczepienia. Po 6 klasie ci zamożniejsi opusz-
czali szkołę i przechodzili do gimnazjum. Wszyscy inni, w tej liczbie i ja, kontynuowaliśmy aż do 
ukończenia 7 klasy. Ja nie bez trudności „przepchałem” jakoś te 7 klas bez repetowania, a już samo to 
w moim wypadku można było uważać za sukces. Szczerze mówiąc, ja z tej mojej szkoły powszechnej 
wiele nie wyniosłem. Chyba tylko tyle, że nauczyłem się dobrze czytać i pisać. Z rachunków byłem 
kompletny neptek. Do nikogo o to pretensji nie miałem. Na żadną pomoc w domu nie mogłem liczyć. 
Czy mogłem kogoś o to winić? Nie wydaje mi się. Takie były moje szczególne warunki. Czym sam 
przed sobą muszę się pochwalić, to że stosunkowo dużo czytałem, po prostu połykałem wszystko to, 
co starsze rodzeństwo przynosiło do domu. Te wszystkie moje niedostatki „edukacyjne” musiałem 
później nadrobić, a przychodziło mi to wcale niełatwo.

Jeszcze w szkole powszechnej wstąpiłem do organizacji szomrowej. Tam też była biblioteka, z któ-
rej skwapliwie i pilnie korzystałem. Czy z tej powszechnej szkoły, a szczególnie z mojej klasy wynio-
słem jakieś przyjaźnie? Chyba nie. Przyjaźnie były, tylko później, pozaszkolne. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej miałem 12 lat. Stanąłem przed problemem – co z sobą zrobić? Jeszcze większym pro-
blemem to było dla mojej mamy. Ona to najlepiej rozumiała, że w życiu trzeba czymś być, coś umieć, 
ażeby uczciwie zarobić na swój chleb powszedni. Wykorzystując jakąś znajomość, udało się mnie ulo-
kować w niedużym sklepie galanteryjnym na Małym Rynku. Miałem się tam uczyć na subiekta. Wła-
ściciel zaliczał się do starszawych kawalerów, mając na utrzymaniu matkę i starszą od niego siostrę. 
W tej sytuacji i z takim balastem miał zapewnione dozgonne kawalerstwo.  Największy ruch  w tym 
mikrosklepie był w poniedziałkowy dzień targowy. Kupującymi byli przeważnie chłopi, już po utargu 
i przed powrotem do domu. Z miejscowych mieszkańców mało kto do takiego sklepu zachodził. Sam 
właściciel na takich klientów nie liczył. Tam się napatrzyłem, jak się z chłopami handluje. Właściciel 
wymyślił sobie rodzaj szyfru – kodu opartego na nazwisku CZAJNOWSKI. Każda litera miała swój 
odpowiednik  cyfrowy od 1 do 10. Dla przykładu C=1, Z=2, A=3 i tak dalej do K=9 i I=10. Na przykład 
CAO równało się 136 groszy = 1 złoty i 36 groszy. Na każdym pudełku czy paczce figurowała zaszyfro-
wana cena własna. Kupującemu mówiło się cenę dwu- albo trzykrotnie wyższą. Kupujący reagował 
na to (po ukraińsku): ten kupiec, co połowę albo trzecinę daje. Zaczynały się targi, przysięgi, zakli-
nania i w końcu wychodzono na finalną cenę, która musiała być wyższa od zakodowanej, bo jakże 
mogło być inaczej? Stałych cen na Małym Rynku nie bywało. Takowe czasami bywały, ale w sklepach 
na Wielkim Rynku, a i to nie zawsze.

Na obiad ten mój właściciel nie wychodził i sklepu nie zamykał. Ja mu codziennie przynosiłem 
z domu obiad trzydaniowy, w takiej specjalnej „menażce”. Czasem po drodze, z ciekawości, zaglą-
dałem. Ślinka mi ciekła. Wieczorem, po zamknięciu sklepu, menażkę zabierał do domu. Następnego 
dnia wszystko się powtarzało. Z czasem weszło to w rutynę. Samego mnie w sklepie nie zostawiał. Je-
żeli już koniecznie musiał wyjść za potrzebą fizjologiczną, zamykał swoją szufladę i kazał mi, w przy-
padku gdyby się jakiś klient zjawił, mówić, że właściciel już jest  w drodze powrotnej. Co do zamy-
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kania szuflady, to była ogólnie przyjęta zasada. W handlu sentymentów nie ma. Nie tylko obcym, ale 
i swoim i to w jeszcze większym stopniu się nie dowierza. W sobotę i w niedzielę sklep był zamknięty. 
Płacił mi 10 złotych miesięcznie. Tak od razu, gotówkę, „z kamizelki”, jak to się mówiło. Bez żadnego 
biurokratycznego papierka. Praw żadnych nie miałem. Do Kasy Chorych mnie nie zapisywał. Jednym 
słowem, to on robił łaskę i to nie tyle mnie, ile mojej mamie. Płacił mi w końcu miesiąca, brzęczącą 
monetą. Wieczorem odnosiłem otrzymane pieniądze mamie. Nie mogę sobie przypomnieć, czy coś 
mi zostawało na kieszonkowe. Przecież papierosów nie paliłem, wódki nie piłem, na dziewczynki 
nie chodziłem, bo byłem jeszcze za mały, więc niby na co miałyby mi być potrzebne pieniądze? Wikt 
i opierunek miałem w domu za darmo. W ten sposób na ogół rozumowało większość rodziców. Te 
parę groszy na kino jakoś wykombinowywałem. Jeszcze przed pracą w tym sklepie udało mi się tro-
chę zarobić na zbieraniu szmelcu i szmat, malowaniu bramy wejściowej na podwórze i innych usłu-
gach świadczonych starszemu rodzeństwu, jak czyszczenie butów i czegoś jeszcze w tym rodzaju.

W Purimowe święto (żydowski karnawał) przebieraliśmy się z kolegą i chodzili po „kolędzie” po 
żydowskich domach. W ten sposób uzbieraliśmy trochę grosza w zamożniejszych domach. W naszej 
dzielnicy sukcesami poszczycić się nie mogliśmy, bo tutaj ludzie do dających się nie zaliczali, chyba 
żeśmy się demaskowali u krewnych i bliższych znajomych, i wtedy nam coś odpalali. Pamiętam, że 
jednego roku, po znojnym, całodziennym trudzie udało się nam uzbierać aż po 2 złote na łebka. Dwa 
złote wtedy to był nielichy pieniądz. Mojemu koledze, bardziej zamożnemu, rodzice nie pozwalali na 
tego rodzaju „żebractwo”, przeklinali mnie i zabraniali się ze mną kolegować. On jednak nie słuchał 
i trzymał się mnie jak wesz kożucha. Później już tego nie robiłem. Nie wypadało. Byłem przecież czło-
wiekiem pracy i zarabiałem pieniądze (pożal się Boże). Sam się nad sobą śmiałem. Handel coraz bar-
dziej podupadał i mój właściciel doszedł do wniosku, że przy tej antykoniunkturze będzie sobie mógł 
poradzić beze mnie. Wypłacił mi, co się należało, i oznajmił, żebym więcej do pracy nie przychodził. 
Cóż, jego sklep, jego wola. I tak, pierwszy raz w moim życiu, zostałem bezrobotny. Miałem wtedy 13 lat.

Mama bardzo się zmartwiła i zaczęła się zastanawiać, co ze mną zrobić. Koniecznie chciała, ażebym 
się uczył fryzjerstwa. W jej pojęciu to był zawód czysty (?), z przyszłościowymi (?) perspektywami,  
godny uwagi – w czasie terminowania (nauki zawodu) dostaje się do garści napiwki  za oczyszczenie 
i podanie palta. Mama już nawet zdążyła porozmawiać z właścicielem, panem Inslem, i ten wyraził 
zgodę. W każdym razie jednak kazał mnie najpierw przyprowadzić, aby mi się przyglądnąć. Zakład 
pana Insla był położony w dobrym punkcie – w Rynku, w narożnej kamieniczce naprzeciw kościoła 
katolickiego. W domu tym mieszkał pośmiertnie uznany w Europie pisarz Bruno Schulz, o czym już 
wspomniałem. Klientela tego zakładu była bardzo dystyngowana i to musiało gwarantować wysokie 
napiwki. Moja mama bardzo chciała, ale ja nie chciałem, w żadnym wypadku. Po prostu stanąłem 
okoniem i nie poddawałem się żadnym perswazjom i naciskom. W tym czasie zacząłem obrastać 
w tzw. piórka świadomości klasowej. Chciałem zostać robociarzem, pracującym fizycznie człowie-
kiem, tak jak niektórzy z moich kolegów w tym wieku. Kariera ufryzowanego lalusia wcale mi nie 
odpowiadała. Sam zacząłem się zastanawiać, co ze sobą zrobić. Wtedy przypomniał mi się Moszku 
Szwarc, ślusarz, przyjaciel mojego najstarszego brata. W każdy niemal wieczór przychodził do nie-
go. Dyskusjom i wymienianiu poglądów politycznych nie było końca. Zwierzyłem się mojemu bratu 
z dylematu i poprosiłem, aby ze Szwarcem porozmawiał na mój temat. Pomocna była moja bratowa, 
Frydka. Jej też moja myśl przypadła do gustu.

W tym czasie rozbudowywała się Hala Targowa i potrzebna była duża ilość żaluzji – rolet sklepo-
wych. Szwarc w jakiś tam sposób zdołał dostać to zamówienie i dla jego wykonania zawiązał spółkę 
z ledwo wtedy  zipiącym warsztatem ślusarskim Leona Russa. W wyniku rozmowy z bratem Szwarc 
się zgodził i kazał mi przyjść do roboty, bo już wykonanie zamówienia rozpoczęto. I tak zaczęła się 
moja kariera robotnicza. Uczyłem się zawodu ślusarskiego. Fizycznie nie bardzo jeszcze wydorośla-
łem. Niewiele miałem sił, a praca była fizycznie ciężka. Mimo to byłem zadowolony. W końcu po-
stawiłem na swoim. O rodzinie pana Russa i jego warsztacie już wspomniałem. Warsztat Russa był 
moją Alma Mater w sensie przygotowania zawodowego. To, czego się tam nauczyłem, przydało mi 
się później, na ewakuacji w Kirgizji. Pan Russ był w jakimś sensie barwną postacią. Jak opowiada-
no, w młodzieńczych latach, przed I wojną światową i trochę później, w początkach Niepodległego 
Państwa Polskiego, należał do SDKPL – Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy – później prze-
kształconej w KPP – Komunistyczną Partię Polski. Z chwilą jak się ożenił i założył rodzinę, młodzień-
cze mrzonki wywietrzały mu z głowy. Został poważanym i statecznym człowiekiem, tak zresztą jak 
wielu podobnych jemu. Pan Russ był poniekąd artystą w swoim fachu. Słabość jego polegała na tym, 
że posiadał w sobie więcej artyzmu aniżeli żyłki handlowej. Kiedyś był monopolistą w dziedzinie 
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produkcji blaszanych puszek na datki KKL – Keren Kajemet Le Israel (Fundusz Ziemi w Palestynie).  
Tego rodzaju puszki można było spotkać w setkach tysięcy domów żydowskich w różnych częściach 
ziemskiego globu. Zamawiała u niego te puszki Agencja Żydowska (Sochnut). Puszki się skończyły, 
przyszły rolety sklepowe. Również i w tej dziedzinie ujawniło się jego poczucie artyzmu. Rolety-ża-
luzje wyrabiane u Russa były bardziej nowoczesne i dla nowych budowli wypierały rolety Seiferta. 
Musiały oczywiście być droższe, bo wymagały większej robocizny. Zamówień było mało, urządzenia 
warsztatowe nie bardzo progresywne stały bezczynnie. I tak zaczął się upadek przedsiębiorstwa. 
Dopiero zamówienie dla Hali Targowej przyniesione przez Szwarca wniosło nowe życie w warsztat 
Russa. Szwarc był „werkführerem”, czyli szefem produkcji. Miał pod sobą dwóch czeladników i nas, 
trzech terminatorów. Sam też pracował w warsztacie. Jednego z tej trójki terminatorów, Chemcia 
Wekslera, mojego kolegę szomrowego, ja przyprowadziłem. Ten drugi, oprócz mnie, był pobożny, 
z pejsami chowanymi za uszami; musiał być protegowanym pana Russa.

O żadnych ubraniach roboczych nie było mowy. Posiłków w dniach, kiedy się pracowało nadgodzi-
ny, też nie było. Pani majstrowa mieszkała nad warsztatem i nigdy, nawet na szklankę herbaty dla 
pracowników, nie potrafiła się zdobyć. Nawet mydła do mycia rąk nie było. Do transportu z miasta 
profili konstrukcyjnych bardzo rzadko zamawiano furmankę. Bardzo często nosiliśmy je we dwójkę 
z miasta, prawie 3 km i to po górzystej ulicy Borysławskiej. Ja dostawałem początkowo pół złotego 
na tydzień. Dopiero gdzieś blisko połowy 39 roku (do wybuchu wojny) doszedłem do 2 ½ złotego 
na tydzień Czeladnik dostawał tyle na dzień. Mnie to pod koniec zapisał nawet do Kasy Chorych. Od 
wtedy już mogłem zacząć chorować na koszt składek, które za mnie płacił pan Russ. W tym czasie po 
raz pierwszy mama mi kupiła w sklepie na miarę nowe spodnie, tzw. pumpy, marynarkę i buty, broń 
Boże, nie pół, czyli meszty, a pełne, wysokie do kostek, ażeby dobre były również na jesień i na zimę. 
Podeszwy były na skórze. Tato często je oglądał, na ile już się „schodziły”, zawsze przy tym „ochając”. 
Buty na gumie wtedy były tylko dla najbiedniejszych. Kupowano je w sklepie BATA, a kosztowały 
dużo mniej niż w zwykłych sklepach. Cóż, standard, masówka.

Jeden z czeladników to był starszy chłop, Ukrainiec z poddrohobyckiej wsi, nazywał się Kowal.  Aże-
by zdążyć do roboty na 7 rano, musiał chyba wstawać o 3 w nocy, bo sama droga na piechotę zajmo-
wała co najmniej 3 godziny. Komunikacji żadnej nie było, chyba jakaś  przygodna furmanka. Mnie to 
zabierało prawie godzinę. Najbliżej miał ten niby czeladnik – trochę więcej niż terminator. Jemu to 
zabierało 40 minut, bo on mieszkał na ulicy Św. Jura. Matki nie miał, tylko ojca. Dosyć tępy, dlatego nie 
mógł się wyzwolić z terminatora i wejść w czeladniki.  Pracował u Russa już kilka dobrych lat. Przy 
tym wszystkim był wcale wysokiego mniemania o sobie samym. W pewnym okresie pojawił się nowy 
facet, były subiekt w sklepie bławatnym, kandydat na męża dla jednej z córek pana Russa. Nie wiem, 
dlaczego tak pragnął wyuczyć się zawodu ślusarskiego.  Podobno tzw. towarzysz partyjny (jego przy-
szła też była z „tych”). My, najmłodsi, nie mieliśmy zaufania do niego. W rzeczywistości to takim nie 
był. Widocznie to wyczuwał i było mu trochę przykro wobec nas, a w szczególności wobec mnie, bo 
znał moich braci i siostrę; kiedyś go nawet widziałem u nas w domu. Pan majster Szwarc bywał w sto-
sunku do nas, terminatorów, czasem (nawet dość często) niemal okrutny. Miotał się, przeklinał, rzu-
cał w nas czym popadło – jeżeli mu coś tam nie poszło w pracy albo poprztykał się z panem Russem. 
Wydawałoby się, taki niby towarzysz, wyznawca Marksa-Engelsa-Lenina-Stalina i wszystkich innych 
świętych, a taki nieczuły na naszą terminatorską krzywdę. W domu się nigdy na niego nie skarżyłem; 
przecież sam sobie wybrałem ten los. W robocie zaciskałem zęby tak jak inni moi koledzy; bo cóż 
innego mogłem zrobić? Jak ognia bałem się, by mnie nie odesłał do domu i kazał więcej nie  przycho-
dzić. Bo co bym wtedy robił?

Moi koledzy u Brenera i Lebera nie byli w lepszym położeniu. U Brenera na przykład, na początku 
tygodnia w poniedziałek rano przy podziale robót na cały tydzień – co, kto i dokąd – ten najmłodszy 
terminator, najbardziej zielony, otrzymywał przydział do pani majstrowej. Chodził z nią na zakupy, 
nosił koszałki, pomagał w domu przy różnych pomocniczych robotach. Tak trwało przez większą 
część pierwszego roku terminowania i dopiero po tym dopuszczano go do pierwszych, najbardziej 
pomocniczych robót w warsztacie. Po pysku bili wszędzie i zawsze; z przyczyny albo bez. Za pryncyp 
służyło twierdzenie, że jeżeli terminator z rana nie dostanie po mordzie, to cały dzień chodzi jak pi-
jany. Więc wszyscy majstrowie to stosowali, z byle jakiego powodu albo i bez, tak na wszelki wypa-
dek. Najprzykrzejsze było to, że często korzystali z tego pryncypu dopiero co wyzwoleni czeladnicy 
– wczorajsi terminatorzy. Dobrze pamiętali czasy upokorzenia, kiedy sami byli ofiarami. Teraz lubili 
się zabawiać w „oprawców”. Koniecznie chcieli wiedzieć, jak to smakuje. Co trzeba przyznać, że robili 
to bez złości i poczucia sadyzmu. Przecież z tego się nie umierało. To przemijało i tego się zazwyczaj 
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później  nie pamiętało. Jeden z poważniejszych incydentów, jaki ja miałem z moim majstrem, panem 
Szwarcem, zapamiętałem.

Była wtedy jakaś robota wymagająca kucia na gorąco. Nasypaliśmy koksu i rozpaliliśmy ogień w tzw. 
Fedelschmidze – palenisku (w tamtych czasach prawie całe nazewnictwo oparte było na niemieckiej 
terminologii). Mój kolega Chemciu kręcił korbą wentylatora zasilającego palenisko w powietrze. Ja 
stałem przy kowadle z młotem jako ten „mołotobojec” i czekałem. Coś się tam nie ładziło i ogień był 
niedostateczny, ażeby doprowadzić tę część w ogniu do temperatury kucia. Mierzyło się to na oko, 
według koloru. Pan  majster zaczął się wpierw denerwować, po czym wpadł w furię; porozrzucał ża-
rzące się węgle po całym warsztacie i zaczął rzucać czym popadło w każdego, kto był w pobliżu i na 
widoku. Chemciu uciekł i gdzieś się schował. Ja nie zdążyłem i stanąłem za rurą piecyka na środku 
warsztatu z nadzieją, że mnie nie dostrzeże. On jednak mnie zobaczył, bo nikogo innego w pobliżu nie 
było, rzucił we mnie młotkiem, nie trafił, złapał „bukfel” – piłkę do cięcia żelaza – puścił się do mnie, 
dopadł i trzepnął po żebrach. Poczułem ostry ból, oczy mi zaszły łzami (jednak byłem jeszcze prawie 
dzieckiem), złapałem moją bluzę i wyleciałem z warsztatu. Wróciłem do domu. Nawet się nie umy-
łem, nic nie jadłem i od razu zwaliłem się do łóżka. Mama podeszła i jak każda mama od razu wyczuła, 
że coś zaszło. Zaczęła mnie indagować coraz natarczywiej, ja jednak – jak dotąd – nie puszczałem 
farby. W końcu się załamałem i opowiedziałem wszystko, jak było. Mama nic nie mówiąc, zebrała się 
i poszła do brata, wiedząc, że pan majster na pewno tam będzie. Musiała mu zrobić mocną awanturę 
i to w obecności brata i bratowej. Jak mi później bratowa opowiadała, siedział on skruszony i nic nie 
mówił. Musiało mu być bardzo przykro.

Kilka dni nie chodziłem do roboty. Na któryś dzień zjawił się u mnie Chemciu, mój współterminator 
i kolega mówiąc, że pan majster go przysłał  i powiedział, że mam wrócić do roboty. Wróciłem. On jak 
gdyby nic całe przedpołudnie milczał i wreszcie z jakiegoś tam błahego powodu wybuchnął. Wyraź-
nie było widać, że przez cały czas dusiła go wściekłość. Zaczął krzyczeć i wyzywać, że on mnie jeszcze 
nauczy, że do domu nie wynosi się tego, co się w warsztacie dzieje i że on sam kiedyś, będąc termi-
natorem, też tę szkołę przechodził i nigdy nikomu się nie skarżył. Milczałem, bo cóż mogłem robić. 
I tak jakoś szło dalej. Pewnego dnia, gdy montowaliśmy roletę w nowym sklepie Hirshorna i ja, leżąc 
na portalu wystawy sklepowej o wysokości 3/4 metra, miałem majstrowi pomagać w zamocowaniu 
osi gehajzy, znowu mu coś nie wyszło; zaczął się denerwować, krzyczeć i ze złości podsuwać mi za-
paloną świeczkę. Widocznie musiało to też ruszyć pana Hirshorna, bo wlazł na drabinę, zwracając 
się do majstra: „Panie Szwarc, co pan chce od chłopaka? Daj mu pan spokój. – Niektórzy z obecnych 
klientów również zwrócili uwagę na te krzyki. Tak wtedy bywało. Wszystko trzeba było znieść i prze-
cierpieć w milczeniu. Jak mi później opowiadał brat Szwarca,  Abe, który też u niego uczył się ślusarki, 
również nie był on lepszy w stosunku do niego; często musiała interweniować matka ich obu.

Jakieś 25 lat później, po wojnie, spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo w Warszawie u brata Szwar-
ca, Abego. Ja byłem już wykształconym inżynierem, a pan majster dyrektorem jakiejś fabryki w Bie-
lawie na Dolnym Śląsku. On ze swoją i ja z moją żoną. W towarzyskiej rozmowie wspominano stare 
czasy. Między innymi wspomniałem też wyżej podane fakty, i to bez jakiegokolwiek żalu, goryczy czy 
pretensji. Tak sobie, jako ciekawostkę. Nagle poczułem, że popełniłem nietakt (?). Pan były majster, 
teraz dyrektor, i jego żona zaczęli gorąco zaprzeczać, że to niemożliwe, żeby kiedyś to miało miejsce; 
przecież on i muchy nie potrafiłby skrzywdzić, a co dopiero takiego sympatycznego (?) człowieka jak 
ja. Cóż mogłem powiedzieć? Zamilczałem i rozmowa zeszła na inne, dla nich niedrażliwe tematy. Ja 
naprawdę dzisiaj, z perspektywy czasu, nie miałem o to pretensji. Takie były wtedy czasy i to było 
uważane za normalne. Tylko ludzie ograniczeni mieli o to pretensje w późniejszych, dorosłych latach. 
To tak, jakby mieć pretensje do nauczycieli z dziecinnych lat za rzekomo popełnione przez nich nie-
sprawiedliwości. Nonsens. Niemądre to i głupie.

Wracając do tamtych czasów, przypominam sobie, jak to zacząłem przychodzić do związku zawodo-
wego metalowców. Miałem wtedy wszystkiego 14 lat. Lokal tego związku był w Domu Robotniczym 
na Mickiewicza. Przychodzili tam ludzie starsi, asy ślusarskiego zawodu w naszym mieście. Niektórzy 
mieli dzieci w moim wieku. Sekretarzem związku był jakiś starszy pan. Był działaczem, funkcjona-
riuszem. Zajmował się naszymi sprawami, wypytywał o warunki pracy itp. Sprawy nas, małoletnich, 
szczególnie go interesowały. Wiele mówił o solidarności i walce o lepsze warunki. Była nawet mowa, 
że może dojść do strajku w naszej branży i że związek nas poprze. Kiedy opowiadałem w domu o tym, 
mama się wystraszyła i kategorycznie mi nakazała, żebym się nie dawał namówić na żadne strajko-
wanie, bo mnie majster wyrzuci na zbitą twarz. Do strajku nie doszło i wszystko zostało po staremu.
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Władysław Filepowicz (1890–1982)1  L34

Teoria i praktyka rafinera
Od Redakcji: Tekst ukazał się w czasopiśmie „Wiek Nafty”  (Nr 1 (2001) ss. 12–16, Nr 2 (2001) ss. 

10–13) w serii „Pamiętniki Naftowców”, pod tytułem „Wspomnienia z pracy w przemyśle naftowym”.

Początek rafineryjnych zainteresowań

Z naftowym przemysłem rafineryjnym spotkałem się praktycznie w 1912 r. W miesiącach waka-
cyjnych tego roku odbywałem praktykę w Rafinerii Nafty W. Stawiarskiego w Krośnie. Praktyki 

te rozdzielało Koło Chemików Politechniki Lwowskiej, uzyskując zgodę na przyjęcie kandydatów od 
firm naftowych. Nie wszystkie jednak praktyki były płatne. Skromne wynagrodzenie zasilało jednak 
niekiedy ubogie kieszenie praktykantów. Dyrektorem rafinerii był Władysław Wachal, ojciec póź-
niejszego mgra inż. Władysława Wachala. Kierownikiem technicznym, tzn. kierownikiem ruchu, był 
inż. Tyszowiecki. Z nazwisk personelu technicznego odnajduję w pamięci Cieciołę i Magdzickiego, 
emigranta politycznego z b. Królestwa Polskiego. Zginął w legionach polskich w czasie I wojny świa-
towej. 

Inżynier Tyszowiecki bardzo prawidłowo i oryginalnie kierował praktyką studentów, a mianowi-
cie oddawał kolejno poszczególne urządzenia oddziałowe grupie praktykantów z zadaniem prze-
prowadzenia procesów technologicznych. Zaczynało się od destylacji. Oddano nam kocioł destyla-
cyjny z urządzeniami towarzyszącymi. Zaczynaliśmy zatem od napełnienia kotła przez rozpalenie 
i prowadzenie procesu destylacji do końca, z odstawieniem agregatu. Była to bardzo poglądowa 
lekcja wszystkich czynności danego procesu technologicznego. Byliśmy kolejno: pompiarzami, pa-
laczami, destylatorami. Następnie przechodziliśmy procesy dalszej przeróbki ropy. Pamiętam, że 
prowadziłem samodzielnie przez parę zmian benzynowy aparat rektyfikacyjny.

Jeden tylko oddział rafinerii: rafinacja olejowa, stanowił „tabu” zastrzeżone ówczesnemu mistrzo-
wi Liwoszowi. Oddział był stale zamknięty i nie radzono nam, by tam zaglądać. Były to czasy, kiedy 
nauka książkowa nie wtargnęła do procesów rafineryjnych, a umiejętności przeprowadzenia tych 
procesów zdobywali wieloletni praktycy drogą empiryczną. Takim znawcą tajemnicy sztuki rafino-
wania olejów smarowych był właśnie mistrz Liwosz. Nazwisko Liwoszów popularne było w prze-
myśle rafineryjnym i kopalnianym, a umiejętności przechodziły z ojca na syna, pilnie strzeżone. Jed-
nego jeszcze Liwosza, Michała „destylatora” w Libuszy, pamiętam z owych czasów. Był przez wiele 
lat wyłącznym kierownikiem – praktykiem tejże rafinerii (właściciel Wł. Skrzyński), a za wieloletnią 
pracę otrzymał odznaczenie cesarskie, tj. dożywotni złoty pierścień z odpowiednim dyplomem.

Już wtedy, w czasie odbywania praktyki, zacząłem zdradzać zaciekawienie obróbką olejów smaro-
wych. Ponieważ do oddziału rafinacji nie było dostępu – przeprowadziłem rafinację oleju wrzecio-
nowego w warunkach laboratoryjnych. „Proces” się udał, a olej wystawiony zobaczył przypadkowo 
Liwosz. Z początku myślał, że próbka oleju pochodzi od niego, ale gdy mu ówczesny laborant Stra-
hl oznajmił, że tego „wyczynu” dokonał praktykant, zwrócił się w jakiś czas do mnie z propozycją 
obejrzenia tajemniczego oddziału. To było moje pierwsze spotkanie z aparaturą rafinacyjną. Wokół 
umiejętności przeprowadzania procesów rafinacyjnych urosły z czasem różne legendy. Podejmo-
wano wówczas sposoby i inne chwyty, często śmieszne i absurdalne, które pomijam jako niepoważ-
ne, a może nawet przesadzone lub  zmyślone. Wieloletnia  praktyka tych „specjalistów” wyrobiła 
w nich wyczucie trafnego określania niektórych właściwości produktów  naftowych, np. wiskozy 
oleju w palcach.

Chciałbym cofnąć się na chwilę do lat wcześniejszych – chłopięcych – bo już w tych latach zdarzało 
mi się spotykać okoliczne rafinerie nafty. Była to Rafineria Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce, 
ostatnia rafineria Łukasiewicza, którą nabyła Firma W. Stawiarski i Fibich, po latach przeniesiona do 
Krosna, w której właśnie stawiałem pierwsze kroki. Zamieszkały w Krośnie, nie raz w dni wolne od 
nauki i w wakacje biegałem do odległej Chorkówki i tam spotykałem się z pracującymi w rafinerii 
robotnikami, nawet oglądałem niektóre urządzenia fabryczne. Rafineria przerabiała ropę naftową 
z Bóbrki, dowożoną beczkami przez miejscowe furmanki. Małe kociołki destylacyjne – stojące – od-
gradzała od odbieralni ściana, w której, dla porozumienia się z palaczem, prowadziła rurka. Destyla-
tor z odbieralni kierował procesem i gdy zbyt gwałtownie przebiegała destylacja, podawał przez ów 

1 Urodzony 24.12.1890 w Chorkówce, mgr inż. chemii, absolwent Politechniki Lwowskiej, zmarł 7.08.1982 w Trzebini. (Red.)
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„telefon” – rurkę  polecenie: „ubierz ognia”. Wtedy palacz wodą z wiadra tłumił ogień – lub: „dodaj 
ognia”, wtedy polano drewna wędrowało do paleniska. „Stopniowanie” odbywało się w swoisty spo-
sób: na palec ręki wyciągnięty  spod strugi destylatu dmuchało się, by się przekonać,  czy już można 
„przełożyć  z benzyny do nafty”. To była umiejętność zdobywana przez wieloletnią praktykę. 

Rurociąg doprowadzający wodę do rafinerii stanowiły kłody sosnowe wiercone ręcznie z obu koń-
ców. Widziałem raz tę fabrykację. Woda dostawała się do rafinerii ze stawu położonego wyżej gra-
witacyjnie. Odległość – chyba dobrze ponad 1 km. Z opowiadań zasłyszanych pamiętam, że istniała 
w Lesku rafineria zbudowana na stoku góry, która to rafineria posiadała tylko jedną pompę, poda-
jącą surowiec do kotłów na szczycie góry. Dalsze procesy przebiegały grawitacyjnie z góry na dół. 
Główny produkt stanowiła w ówczesnym procesie technologicznym nafta, pospolicie zwana „kam-
finą”. Frakcje lekkie – benzynowe po prostu wypompowywano do cieków, co powodowało częste 
pożary, a pozostałość, tzw. „maź” – szła do dołów ziemnych. Takie doły odkrywano w czasie I wojny 
światowej i przerabiano do końca.

Z biegiem lat technologia przeróbki ropy modernizowała się i  jeszcze w Chorówce zaczęto stoso-
wanie do rafinacji nafty  kwasu siarkowego, dostarczanego w naczyniach kamionkowych. Rafineria 
w nowym miejscu (w Krośnie) rozbudowała się „nowocześnie” – bo powstał oddział parafiniar-
ni, gdyż głównym surowcem stała się ropa borysławska. Oddział posiadał już sztuczne chłodzenie. 
Pierwotnie fabrykacja parafiny odbywała się tylko w zimie i przy niskich temperaturach powietrza, 
gdyż sztucznego chłodzenia procesu jeszcze nie znano. Poprzedniczkami pras filtracyjnych były pra-
sy hydrauliczne z ręcznym napędem. Takie prasy widziałem, będąc jeszcze w szkole średniej, chyba 
w rafinerii w Gliniku Mariampolskim.

Pierwszy etap pracy zawodowej (1922–1939)
Pracę zawodową rozpocząłem w r. 1922 w Państwowej Fabryce Olejów Mineralnych Polmin 

w Drohobyczu. Wróciłem wówczas z Wojska Polskiego, gdzie służyłem ochotniczo po upadku Au-
strii. Z początku byłem zatrudniony jako pracownik laboratoryjny. Przeszedłem następnie do ruchu, 
obejmując obowiązki kierownika oddziału rafinacji olejowej (na razie dopiero w budowie) w zakła-
dzie, który jako odbenzyniarnia przerabiał ropę borysławską tylko do 52% pozostałości. Reszta jako 
tzw. „ropał” stosowana była do opalania lokomotyw w Austrii. Prócz baterii kotłów destylacyjnych 
rafineria wyposażona została w urządzenia do rafinacji nafty świetlnej i dużą rektyfikację benzyn.

Budowę odbenzyniarni podjął jeszcze rząd austriacki, aby przyjść z pomocą producentom ropy 
naftowej w Borysławiu, w okresie szczytowego wydobycia. Produkcja Borysławia zaczęła jednak 
z czasem spadać, cena ropy rosła, wobec czego spalanie jej nie było ekonomicznie wskazane. Posta-
nowiono zatem podjąć rozbudowę rafinerii dla produkcji parafiny. Powstały wówczas oddziały kry-
stalizatorów, pras filtrowych, komory potne, rafinacja parafiny i rozlewnia. W tym stanie przejęło 
zakład państwo polskie.

Pierwszym dyrektorem Polminu był dr Jerzy Kozicki. Świetny organizator, energiczny, o szerokim 
geście kierownik, poprowadził dalszą rozbudowę kolonii robotniczej i pracowniczej, a również bu-
dowę i wyposażenie kasyna fabrycznego. W wyniku oskarżeń przeciwników politycznych nastąpiła 
kontrola komisji sejmowej. Badano np. rzekome „mahonie” wystroju wewnętrznego kasyna, które 
okazały się ostatecznie polską gruszą. W planach rozbudowy zakładu była przeróbka ropy naftowej 
do jej finalnych produktów. Znalazła się także rafinacja olejów smarowych, w której budowie uczest-
niczyłem od fundamentów, a później objąłem jej kierownictwo. Była to całkiem nowa w tej rafinerii 
produkcja, bez tradycji, a więc bez przeszkolonej załogi. Sam miałem „zielone pojęcie” o technologii 
rafinacyjnej jeszcze z czasów praktyki wakacyjnej w Krośnie. Zacząłem zatem się uczyć sam i  prze-
szkalać robotników.

Jako surowiec stanowiły początkowo destylaty „oleju niebieskiego” (prasowego), uzyskiwane na 
oddziale nowo wybudowanym po wojnie tzw. destylacji wysokopróżniowej. Później w miarę rozwo-
ju i doskonalenia produkcji sięgnięto do innych surowców z rop bezparafinowych lub małoparafino-
wych, a także do odcieków prasowych – przy odparafinowywaniu ciężkich olejów parafinowych za 
pomocą tzw. „filtru wgłębnego”. Tak zwany „olej zielony” na równi z pozostałościami rop specjalnych 
odparafinowywano systemem Barisol na nowo zbudowanej instalacji ciągłej z rozpuszczalnikiem 
„tri” (trichloroetylen). Tu uzyskiwano odparafinowanie do temp. krzepnięcia minus 210oC, tj. mate-
riały na oleje lotnicze i samochodowe. Ten oddział od początku budowy prowadziłem, towarzysząc 
montażowi aparatury dostarczonej przez firmę Zieleniewski. Wirówki dostarczyła firma Separator-
-Nobel. W projekcie istniało przejście z rozpuszczalnika „tri” na „dibo” (dichloroetan, benzen). Zie-
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leniewski dostarczył aparaturę pilotową do przeprowadzenia prób, którą prowadziłem od początku 
montażu. (Wszystkie te urządzenia strawił pożar fabryki zapalonej przez niemiecki nalot lotniczy 
z początku II wojny światowej).

Rafinację krezolem z przygotowywanych surowców olejowych przeprowadzono na razie syste-
mem agitatorowym – oddestylowywano od rozpuszczalnika na kotłach destylacyjnych. W opraco-
wywaniu była budowa instalacji do rafinowania tych surowców w ruchu ciągłym przy stosowaniu 
furfurolu jako rozpuszczalnika. Jeden wagon furfurolu spalił się w czasie bombardowania fabryki. 
W dalszych planach przygotowywano także instalację „Filtrolu”. Szczytowym osiągnięciem w dzie-
dzinie produkcji olejów samochodowych do 1939 r. było wypuszczenie na rynek krajowy – pierw-
szych wyprodukowanych w kraju i z surowców krajowych – olejów samochodowych, tzw. Triselek-
toli – konkurujących z olejami amerykańskimi.

Wspomnieć należy także o oddziale pomiarów surowców stałych, tzw. towociarni, którą objąłem 
po mgr. inż. Romanie Glaserze, zwolnionym z pracy przez „oszczędnościowego” dyrektora Niekra-
sza. Oddział ten rozbudowałem i zwiększyłem sortyment produktów. Prócz początkowo produko-
wanych smarów wozowych i towotów produkcja rozwijała się i doskonaliła, wytwarzając smary wy-
sokotopliwe – kalipsole, smary do samochodów  i wiele innych, których ani nazw, ani przeznaczenia 
nie pamiętam. Ambicją i koniecznością życiową, na skutek konkurencji większych firm naftowych, 
było produkowanie wszystkich produktów możliwych do otrzymania z przeróbki  ropy naftowej 
– od benzyn do smarów i olejów specjalnych, nawet koksu. Nie wszystkie wyżej wymienione in-
westycje przeprowadzone zostały pod dyrekcją dyr. dr. Kozickiego, dalsze powstawały za dyrekcji 
następców.

Zmiana rządu i nastanie tendencji oszczędnościowej spowodowały między innymi odwołanie dy-
rektora Kozickiego ze stanowiska, ku  żalowi personelu pracowniczego, dla którego był więcej ko-
legą, niż przełożonym. Dyrekcję objął inż. Adam Niekrasz, były pracownik jeszcze u Łukasiewicza 
w Chorkówce, który porzucił przemysł i przeniósł się do Rosji, gdzie wiele lat przepracował w prze-
myśle cukrowniczym. Za rządów dyr. Niekrasza nie dokonano żadnych inwestycji – zapanował sys-
tem oszczędności, który zaczął się zwalnianiem z pracy inżynierów. Wielu z nich, a więc wspomnia-
ny już inż. Glaser, następnie inż. Adam Abłamowicz i Tadeusz Marcinkiewicz, utracili pracę. Były 
także „ofiary” z działów mechanicznych.

Następca dyrektora Niekrasza, inż. Z.Z. Biluchowski, choć mający także węża w kieszeni, był jednak 
skłonny do modernizacji fabryki. Wymienić tu należy przede wszystkim budowę  destylacji ruro-
wo- wieżowej systemu Foster-Wheeler z pomocniczym zespołem wirówek ropnych, wymienioną już 
wcześniej rozpuszczalnikową ciągłą instalację do odparafinowywania olejów smarowych Barisol, 
baterię kotłów koksowych, budowę rozlewni olejowej, budowę magazynu parafiny oraz rozbudo-
wę niektórych urządzeń parafiniarni. W inwestycjach tych znalazł się także częściowo mój udział, 
o czym już wspominałem.

W rezultacie do wybuchu wojny „władałem” 5 oddziałami: rafinacji olejowej, towociarni, deparafi-
nacji rozpuszczalnikowej, rozlewni olejowej i bednarni, nie dysponując na początku w paru oddzia-
łach żadnym pracownikiem przeszkolonym, a w rafinacji olejowej i towociarni przez 4 początkowe 
lata wykonywałem także funkcją mistrza. Dopiero na parę lat przed wojną otrzymałem do pomocy 
asystenta w osobie mgr. inż. Z. Haluzy (obecnie w Argentynie). Wszystkie ambitne plany, nadzieje 
i usiłowania – dalszej rozbudowy i modernizacji moich i reszty oddziałów fabrycznych – przerwał 
brutalnie wybuch II wojny światowej. POLMIN został w 10. dniu zbombardowany przez Niemców. 
Wiele obiektów i park zbiornikowy zostały zapalone, a przy istniejącym starym systemie prowadze-
nia rurociągów – kanałami, pożar rozszerzył się prawie na cały obszar fabryki. Fabryka jako wła-
sność państwowa została zmilitaryzowana. Ja miałem swój przydział mobilizacyjny w tejże fabryce, 
więc gdy została zarządzona ewakuacja technicznego personelu, musiałem poddać się rozkazowi 
władz wojskowych.  

Czas okupacji (1939–1945)
Zaczęła się okupacja sowiecka. Po miesiącu wróciłem do Drohobycza, do mieszkania całkowicie 

splądrowanego. [Willa Polmin Kolonia nr 39] Straciłem całożyciowy dorobek materialny, ale po 
rozpaczy i beznadziejności, jak się wydawało, trzeba było podjąć pracę, aby żyć. Płonące obiekty 
dogorywały jeszcze. Nakazano jednak odbudowę, nie dostarczając jednak zgoła żadnych materia-
łów, narzędzi i produktów. Szczególnie ciężki okazał się brak narzędzi, wszelkiego szczeliwa i ma-
teriałów magazynowych, z których magazyn został ogołocony przez wypad oddziału niemieckiego 
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przed wkroczeniem Sowietów. „Nada dobitsia” – słyszało się na każde skargi braków, więc ruszyła 
pomysłowość, by zaradzić najbardziej dokuczliwym brakom. Brakujące uszczelki do rurociągów pa-
rowych zastąpiono krążkami z blachy, owijanymi sznurami azbestowymi i powlekanymi „minią”.

Do rurociągów olejowych stosowano tekturę z foliałów kancelaryjnych. Naturalnie – nie wszyst-
kie oddziały dały się odbudować i uruchomić. Nieczynne pozostały: destylarnia rurowo-wieżowa, 
spalone wirówki ropne, chłodnia i tężnia wodna, brak aparatury sterującej – część parafiniarni i ko-
mór potnych. Ocalał budynek rafinacji olejowej, spłonęła rozlewnia olejowa i bednarnia, częściowo 
towociarnia. Produkcja tych oddziałów zamarła. Później udało mi się odbudować pomieszczenie 
towociarni i uruchomić produkcję tylko towotu z dostarczonego oleju rzepakowego. Stanowisko 
głównego inżyniera zajął przedwojenny pracownik POLMINU mgr inż. J. Sereda, Ukrainiec, ale lojal-
ny w stosunku do Polaków. Prowadził do wojny naukowe laboratorium, więc na ruchu się nie znał 
i temu właśnie zawdzięczałem wysunięcie mnie na jego zastępcę i kierownika produkcji. Stało się 
to zapewne za jego radą i jemu też zawdzięczam pewne przysługi i ochronę. Nastąpił napad Nie-
miec na Związek Sowiecki i z tą chwilą rozpoczęto niszczenie przemysłu naftowego, rafineryjnego 
i kopalnianego w Drohobyczu i Borysławiu. Zagładzie uległy większe rafinerie: Nafta całkowicie, 
częściowo Galicja i Polmin. Niszczono systematycznie obiekty kolejowe ze stacją Drohobycz i tory 
kolejowe. Zaraz po wkroczeniu wojska Niemcy wezwali mnie i obarczyli obowiązkiem rozpoczęcia 
odbudowy zakładu, który został nazwany Karpathen Öl AG Rafinerie Drohobycz Ost. Wojskowa straż 
pożarna rozpoczęła gaszenie dopalających się urządzeń, a załoga porządkowanie placów i ulic oraz 
usuwanie gruzów i żelaziwa. Rozpoczęła się odbudowa zakładu.

Niedługo jednak pozostawałem sam, bo niebawem został wyznaczony na dyrektora inż. Walter 
Leitner, wiedeńczyk – życzliwie ustosunkowany do Polaków, natomiast Ukraińców mało cenił, a nie-
nawidził volksdeutschów. Zostawił mi wolną rękę w odbudowie zakładu, zapewniając dostawę 
wszelkich materiałów i urządzeń. Planowana była modernizacja i rozbudowa nowoczesnych urzą-
dzeń rafineryjnych, a plany opracowywało specjalne biuro techniczne. Nikt zapewne z Polaków nie 
wierzył w zwycięstwo Niemiec, a ja z moim zespołem technicznym postanowiliśmy od początku 
prowadzić tak odbudowę, aby zakład w ruchu przekazać polskim władzom po wyzwoleniu. O tym, 
by miały nastąpić inne rozwiązania, nikt nie myślał.

Wykonywano zatem wszystkie prace solidnie, nie żałując ani pracy, ani materiałów, które Niemcy 
dostarczali. Sprowadzili wirówki ropne, sprowadzili ekipę montażową Zieleniewskiego z Krakowa 
wraz z częściami uszkodzonych przez wysadzenie wież destylacyjnych i pieca rurowego, odbudo-
wano chłodnie i tężnie wodne. Sieć rurociągów produktowych z kanałów przeniosło się na stoja-
ki. Jednakże okupant nie zamierzał, przynajmniej na razie, doprowadzić przeróbki do produktów 
finalnych. Inne oddziały produkcyjne nie zostały przywrócone do dawnego przedwojennego sta-
nu. Technologia została dostosowana do wojennych potrzeb, więc produkowało się głównie paliwa 
traktorowe i dieslowe. Z innych produktów – parafinę, asfalt i koks.

Zbliżał się powoli, w ślad za wiarą załogi, zmierzch panowania okupanta, a już całkiem umocniło 
nas w tym przeświadczeniu nagłe zbombardowanie fabryki przez nalot 80 fortec amerykańskich. 
Nalot trwał tylko 3 minuty i zakład został w wielu partiach zrównany, albo lepiej określając, zmie-
szany z ziemią. Zginęło – jak się obliczało – ok. 80 ludzi, a około 120 zostało rannych, ale i zginęły na-
sze nadzieje przekazania „naszym” – fabryki zdolnej do ruchu. Nastąpiła kolejna, trzecia okupacja, 
znowu sowiecka. Fabryka została pozbawiona, prócz wielu maszyn z warsztatów mechanicznych, 
wszelkich narzędzi, zniszczonych lub zgoła rozgrabionych, a ogrodzenie zakładu rozebrane przez 
ludność i oddziały wojska do budowy ziemianek. W tych warunkach władze sowieckie powierzyły 
mi – jako p.o. dyrektorowi – funkcje odbudowy zniszczonego zakładu i uruchomienie produkcji. 
W nader ciężkich, zgoła makabrycznych warunkach, przyszło mi bez żadnej pomocy władz (tylko 
nacisk i stawianie terminu uruchomienia) – zabrać się do tego niewdzięcznego zadania. Trzeba było 
zwoływać rozproszoną załogę i pracowników biurowych, gromadzić przez zakupywanie narzędzia 
i materiały, pochodzące także z własnej rafinerii. Termin jednomiesięczny uruchomienia destylacji 
rurowo-wieżowej, która szczęśliwie nie została przez bomby trafiona, został dotrzymany. Zaniecha-
no bowiem remontów czy odbudowy wielu urządzeń, aby destylację uruchomić „na pokaz”. Desty-
lacja zatrzymała się jednak w ciągu ruchu nagle, wskutek czego piec został zakoksowany i ruch na 
dłuższą metę nie dał się prowadzić. Tego jednak władza nie chciała zrozumieć. Zaraz po urzędowym 
„otwarciu ruchu” wygaszono piece i przystąpiono do turbinowania rur piecowych i wykonywania 
innych niezbędnych robót naprawowych. O odbudowie całego zakładu nie można było, z braku 
wszelkich materiałów, urządzeń i maszyn, nawet w bujnej fantazji, pomyśleć. Zresztą i co najważ-
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niejsze – wszelkie znaki „na ziemi i niebie” wskazywały, że oczekiwany powrót polskich rządów na 
tych ziemiach należy do nieosiągalnych marzeń.

Rozpoczęła się ewakuacja ludności, a więc również techników i inżynierów, tzw. repatriacja. 
W kwietniu 1945 r. opuściłem z rodziną na zawsze Drohobycz i swój zakład Polmin, gdzie tyle przeży-
łem sukcesów w pracy zawodowej, ale i wiele ciężkich chwil, zwłaszcza w okresach okupacji, nawet 
z zagrożeniem życia – przetrwałem. 

Powojenny okres pracy (1945–1960)
Rozpoczął się nowy, powojenny okres mej pracy zawodowej, a to – gdzieżby indziej – jak nie w rafi-

nerii nafty. Stała się nią Rafineria w Niegłowicach koło Jasła, firmy Gartenberg i Schreier. Fabryka nie 
była ani bombardowana, ani palona, tylko prawie całkowicie ogołocona przez okupanta niemieckie-
go z maszyn i urządzeń przeróbczych. W ciągu 8 miesięcy zamrożenia frontu między Jasłem a Kro-
snem zdołali Niemcy rozmontować i wywieźć 800 wagonów różnych części urządzeń fabrycznych. 
Wymontowywano nawet z sieci rurociągów produktowych czopy kurków metalowych, nie mówiąc 
już o pompach, silnikach, narzędziach. Pozostały tylko zbiorniki, większe naczynia, urządzenia fabry-
ki parafiny, bez urządzeń chłodniczych i maszyn w hali maszyn. Kotłownia parowa, destylacje: próż-
niowa, wieżowa i kotłowa i inne urządzenia, których nie zdążyli rozmontować – ocalały. Obowiązki 
dyrektora zakładu objąłem z dniem 1 lipca 1945 r. z zadaniem odbudowy i uruchomienia zakładu. 
A zadanie było bardzo trudne, bo wówczas nie funkcjonowały jeszcze ani biuro konstrukcyjne, ani 
oddział zaopatrzenia przy Zjednoczeniu w Krakowie.

Otrzymałem jako środek lokomocyjny 1 samochód ciężarowy Ford oraz dokument upoważnia-
jący do penetrowania po całym kraju w poszukiwaniu urządzeń i materiałów dla odbudowywanej 
rafinerii. Na podstawie tego „żelaznego listu” odwiedziłem miejscowości, w których istniały kiedyś 
rafinerie nafty i co tam znalazłem przydatne do zamontowania, ściągałem do fabryki. Libusza, Kro-
sno, Limanowa były miejscowościami mojej penetracji. Dotarłem aż do Nysy, odwiedzając  po drodze 
kopalnie śląskie, gdzie znajdowałem trochę armatury (w jednej kopalni odkryłem wirówki ropne 
Separator-Nobel). W nieczynnym browarze w Nysie spotkałem kompletną chłodniczą ze sprężarka-
mi, a przypadkowo także magazyn armatury rurociągowej, bardzo cenną zdobycz, która ułatwiła mi 
bardzo prace przy odbudowie, a o której nabyciu nie można było nawet marzyć.

W tym czasie wracały z zachodu, po nastaniu pokoju, transporty sowieckie, wiozące wiele urządzeń 
i materiałów zdobycznych. Ludzie, z załogi fabrycznej, wpadli na pomysł odkupywania za wódkę wie-
lu przedmiotów, a w tym również silników elektrycznych. Rozpoczęło się prace budowlano-mon-
tażowe dzięki pomocy miejscowej załogi kwalifikowanej, zapałowi i energii jej członków, niegdyś 
pracowników rafinerii. Prace dobiegały do finału, a uruchomienie pierwszego oddziału, tj. rurowej 
destylacji ropnej, odbyło się w czasie obrad I Zjazdu Naftowego po wojnie, który został zwołany wła-
śnie do Jasła. Stopniowo zostały uruchomiane dalsze oddziały produkcyjne: destylacja ropna kotło-
wa, parafiniarnia, rektyfikacja benzyn itp.

Załoga rafinerii, jak już wspomniano, rekrutowała się tradycyjnie spośród mieszkańców Niegłowic, 
a najczęstszym nazwiskiem pracowników było nazwisko Myśliwiec. Połowa wsi to wszystko Myśli-
wiec, często tego samego imienia. Jak dawne zaścianki szlacheckie. Tak  się zdarzyło, że  w rafinerii 
pracowało aż 8 Myśliwców tego samego imienia Jan – podobno nie krewni. Trzeba więc było ich 
ponumerować: Jan I – VIII. Były to czasy politycznie burzliwe, osobiste rozgrywki i zacietrzewienia. 
Miałem przyjaciół, ale i wrogów, jak to często bywa w zbiorowości ludzkiej, w małych miejscowo-
ściach. Otwierała się perspektywa zmiany miejsca pracy, a mianowicie plany budowy i uruchomienia 
nieczynnej wówczas rafinerii w Trzebini. Otrzymałem więc propozycję służbowego przeniesienia 
w tym samym charakterze dyrektora i z tym samym zadaniem odbudowy zakładu. Opanowany pasją 
budowy i tworzenia nowych obiektów przemysłu rafineryjnego – chętnie się na to przeniesienie zgo-
dziłem. Pod jesień 1948 r. znalazłem się w Trzebini. Zastałem tu jeszcze gorszą sytuację niż w Jaśle, 
bo rafineria była częściowo zbombardowana. Trzeba było usuwać skutki nalotu lotniczego i odbu-
dowywać zniszczone oddziały. Miałem już pewne doświadczenie odbudowy Polminu, później Nie-
głowic – Jasła, więc wierzyłem w swoje siły, że zadaniu podołam. Już trochę stężały władze naftowe 
i rozpoczął się ruch w uruchamianiu fabryk i zakładów przemysłowych, więc były większe możliwo-
ści nabywania niektórych urządzeń. Tu wymienię jeszcze firmę Zieleniewski w Krakowie i znanego 
mi jeszcze z kontaktów przedwojennych dyrektora mgr. inż. L. Krzenka, który w życzliwy sposób po-
szedł mi na rękę i walnie dopomógł w odbudowie głównego obiektu, tj. destylacji rurowo-wieżowej.

Była to instalacja zbudowana przez Niemców systemu Borsing. Niemcy jednak nie dokończyli bu-
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dowy części próżniowej czy też pod koniec wojny ją zdemontowali i wywieźli całą aparaturę steru-
jąco-pomiarową, prócz wieży próżniowej, dość że instalacja była zdekompletowana. Zostały tylko 
fundamenty  pod wieżę i piec próżniowy. Firma Zieleniewski w osobie wspomnianego dyrektora inż. 
Krzenka przyjęła zamówienie na rekonstrukcję części atmosferycznej (chodziło o odbiór frakcji inną 
metodą niż pracowała) oraz dostarczenie nowej wieży próżniowej i pieca próżniowego. Destylacja 
w założeniu opalana była miałem węglowym. Należało zatem – wobec niemożliwości zastosowania 
innego systemu – urządzić paleniska ruchome i bunkier węglowy. Wieża została dostarczona, ale bez 
przyjęcia na siebie dokonania montażu urządzeń z siecią rurociągową, pompownią i całym zaple-
czem. Jak oświadczył inż. Krzenek, stało się to z braku inżyniera. Dostałem tylko ekipę rzemieślników, 
a pracą sam pokierowałem. W planach było wyposażenie instalacji w piec i wieżę do wstępnego od-
parowywania, ale te prace zostały wykonane, kiedy przeszedłem na emeryturę.

Po przeniesieniu się do Trzebini zastałem już pewne roboty, głównie w oddziale parafiniarni, roz-
poczęte. Nie prowadzono ich jednak we właściwym modernizacyjnym kierunku, wobec czego wzią-
łem sprawę kierownictwa we własne ręce. Trzeba było przede wszystkim rozeznać się w całej masie 
maszyn, urządzeń i materiałów, które Niemcy nawieźli z krajów okupowanych (Włochy, Francja), wy-
bierać potrzebne i dające się zastosować urządzenia do odbudowy obiektów. Trzeba też było sięgnąć 
do firm krajowych i starych nieczynnych rafinerii. Firma Benn w Bielsku dostarczyła przekładnie 
zębate, chłodnię kominową z zakładu w Oświęcimiu, z Limanowej prasy komorowe, z Krosna prasy 
ramowe do oddziału ciepłych pras, komory potne z Ustrzyk Dolnych. Przy pomocy firmy Zieleniew-
ski wykończono montaż drugiej połowy oddziałów pras filtrowych zimnych Carbondale, które Niem-
cy sprowadzili z Włoch, a nie zdążyli zmontować. Sięgnięto z kolei do nowych inwestycji: oksydacji 
asfaltów, hali rozlewu, fabryki bębnów blaszanych, jednowieżowej destylacji do redestylacji oleju 
prasowego minus filtratu – pozostałości ropnych. Były to instalacje, w których wznoszeniu czynnie 
uczestniczyłem.

Zakończenie
Zamierzenia planowe rozbudowy i modernizacji fabryki spełzły na niczym wobec konkurencji za-

mierzonej budowy Płocka. A były już na placu urządzenia do ciągłej rafinacji olejów smarowych roz-
puszczalnikami (zasiliły później podobne urządzenia w Rafinerii Jedlicze). Na placu leżało również 
kompletne urządzenie wysokoprężnej kotłowni parowej – już w rafinerii nie montowanej. Daleko 
posunięte były opracowania instalacji „Filtrol”. W planach dalszych była budowa rozpuszczalniko-
wej parafiniarni. Te zamierzenia przypadły już pod koniec mojej kariery w przemyśle rafineryjnym. 
Wspomnieć jeszcze wypada, że jako konsultant biura projektowego uczestniczyłem i koreferowa-
łem projekty wielu urządzeń rafineryjnych, a wśród nich destylacji wieżowych dla rafinerii Jedlicze, 
Glinnik Mariampolski i Jasło oraz fabryki smarów dla Czechowic.

Na zakończenie tych wspomnieniowych wynurzeń, sukcesów i zawodów, które czas i zapomnienie 
w przeszłość przesunęły, nie mogę jednak pozbyć się przykrego wspomnienia o odsunięciu mnie od 
uczestnictwa w projektach i budowie Płocka, które mi początkowo zaproponowano. Miałem jeszcze 
duży zasób ochoty i energii, aby oddać pewne usługi przed przejściem na emeryturę. Niestety jakieś 
opory i zastrzeżenia dotyczące mojej osoby stanęły na przeszkodzie. Odesłano mnie na stały odpo-
czynek w 1960 r.                                                                                                                                                                          
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Wacław Kesselring – Stargard Szczeciński L52

Urycz zachowany w pamięci
 

Siedziba byłych właścicieli kopalń w Uryczu składała się z domu parterowego, obejmującego 
klamrą podkowy obszerne podwórze. Naprzeciw były zabudowania gospodarcze: stajnie, wo-

zownie, magazyny na paszę i wysoki stóg na siano. Dom przypominał dwór ziemski. W czasie wojny 
[I w.ś.] był mieszkaniem dla trzech rodzin i pomieszczeniem dla kancelarii kopalni. „Przylepiony” 
do stoku zbocza, widokiem z okien ogarniał piękną panoramę pasma orowskiego. Bliżej widać było 
szereg szybów naftowych, innych niż w Borysławiu. To były wieże z trzech kłód świerkowych lub 
jodłowych z niewielkim, otwartym gankiem na szczycie. Między szybami z rzadka rosły pojedyncze 
drzewa. W dół schodziła zakosami droga do doliny rzeczki zwanej Pereprostyną, dopływu Stryja. Nad 
tym potokiem górskim rozłożyła się wieś o tej samej nazwie – Pereprostyna.

Do tej wsi można było dojść najkrótszą drogą, a właściwie ścieżką na zboczu Liskowatego. Za-
budowania Pereprostyny położone były w łuku rzeki Stryj, która opływała wzniesienie górujące 
nad wioską. Rósł tam chochłaty1 świerk, samotnie walczący z wiatrem. Pod nim zbierali się chłopcy 
i dziewczęta. Śpiewy i wiwkania2 niosły się daleko nad wodami rzeki i zagrodami wiejskimi. Nad całą 
okolicą panowała w tej części Karpat góra Tołsta. Z jej szczytu roztaczał się krajobraz od masywu 
Paraszki po pasmo Orowskie, działy między Schodnicą, Borysławiem, a nawet po nizinę drohobyc-
ką. Z Pereprostyny pochodził Ołeksa. Pracował na kopalni, miał pod swoją opieką konie robocze, 
wozownię i zasoby paszowe. Mówił, że z koniem należy postępować jak z człowiekiem, on wszystko 
rozumie, trzeba tylko z nim odpowiednio obchodzić się i rozmawiać. Miał też Ołeksa pod opieką 
konia, którego wyróżniał, zapewne darzyli się wzajemnym zrozumieniem i przyjaźnią. Koniem tym 
był deresz zwany Miśkiem.

Misiek nauczył się przychodzić z pastwiska zamiast do stajni, to do okna w kuchni. Jak było otwarte, 
wsadzał bezceremonialnie łeb i czekał na jakieś smakołyki, skórkę od chleba bądź kostkę cukru, co 
było wyjątkowym przysmakiem w czasie wojny. Pewnego dnia, a było to po tragicznym dniu roz-
strzeliwania Żydów, mieszkańców Urycza, przez gru-
pę Mentena i przy czynnym udziale chłopów, ukra-
ińskich nacjonalistów, w kuchni zrobiło się ciemniej. 
W uchylonym oknie nie pojawił się łeb Miśka, lecz stał 
w nim człowiek o słusznej posturze. Był nim Jojne, 
niektórzy mówili na niego Jangieł, tak go nazywano, 
choć również przez Ukraińców nazywany był Zawo-
łoką. Jojne był głuchoniemym Żydem w wieku około 
30 lat. Zachodził na teren zabudowań kopalni i był jej 
charakterystyczną postacią. Nie wiadomo było, jak się 
właściwie nazywał i gdzie mieszkał. Chodził w wy-
służonym ubraniu i w chodakach jak Rusin. Przez ra-
mię miał przerzucone besahy3. Podpierał się leszczy-
nowym kijem, którym odganiał psy. Żył z żebractwa, 
choć nigdy nie wyciągał ręki w geście prośby. Potrafił 
tylko długo stać i czekać na jakikolwiek datek.

Świat Jojne był tylko jego światem. On nie wiedział, 
co się stało. Dlaczego musi cierpieć głód. Nie znał po-
wodów, że tam gdzie zawsze dostawał coś do jedzenia, 
drzwi były otwarte, a mieszkanie puste, że brakowa-
ło znajomych twarzy. Coś się nagle zmieniło, pewnie 
napawało go to niepokojem. Głód potęgował jego 
kalectwo. Odczuwał potrzebę zbliżenia się do ludzi. 
Wierzył w ich opiekę, bez nich nie mógł mieć nadziei. 

1 Czubaty (ukr.)
2 Pohukiwania (ukr.)
3 Sakwy, wory do przewieszania przez ramię (element stroju 
huculskiego)

1.Kościół polski w Schodnicy 
(pocztówka, fot. Borówka 1901)
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Nadzieja tkwiła w jego podświadomości, była motorem 
życia. Chodził po ścieżkach, górskich bezdrożach. Kom-
pasem była mu Tołsta. Poznawał świat rozczarowań, da-
rząc ludzi zaufaniem mimo upokorzeń. Świat rozumiał 
tylko sobie przypisanymi uczuciami i zmysłami, jakie 
były mu dane. Na pewno własne „Ja” było tu czymś wy-
jątkowym. Jojne w ciągu swojego życia musiał dostoso-
wać swoją ułomność  do otoczenia osób, które górowały 
nad nim intelektem.

Spotkał raz chłopców, co paśli krowy i leżąc w trawie, 
grali w warcaby. Podszedł bezszelestnie, pomimo że był 
głuchy, nie zdradził się, stanął cicho, niezauważony. Po 
chwili usiadł, gra go bardzo zainteresowała. Nie wia-
domo, w jakim stopniu znał jej zasady. Zwykła cieka-
wość, że partnerem może być głuchoniemy, sprawiła, że 
zagrano z nim. Od zarania swojej świadomości musiał 
borykać się z lękiem, wynikłym ze swojej bezradności. 
Wtedy, przy warcabach, miał możność wykazania się, 
że może nawiązać kontakt w sposób nie wymagający 
konwersacji, a raczej milczącego skupienia z obu stron. 
Był niezmiernie zadowolony. Unikał dróg i ścieżek. Jego 
świat ciszy odpowiadał przestrzeniom leśnym i gór-
skich łąk. Kierował się trudnym wyborem w swoim po-

stępowaniu na zasadzie: „ja chcę żyć, być jednym z was”.
Zbocze Tołsty od strony kopalń uryckich: pierwszy szyb na granicy lasu świerkowo-jodłowego, da-

lej już bogata w ruń łąka – połonina. Dolna partia podmokła, górna bardziej sucha. Bogactwo traw 
było intensywnie użytkowane, o czym świadczyły liczne stogi na siano. Rusini wracający z kopalni 
musieli spotkać gdzieś na jej terenie Zawołokę i postanowili „zabawić się” kosztem jego życia. Rze-
mienną pętlę założyli na genitalia i czyniąc sobie uciechę z obrzezańca, ciągnęli go w stronę lasu. 
Osłabiony głodem, obity przez oprawców, tracił siły. Ból, spowodowany zaciskającą się pętlą, dopro-
wadził do utraty przytomności. W taki oto bandycki sposób Bogu ducha winien Jangieł został zamę-
czony przez „bogobojny ukraiński ludek”. Ciało biedaka zepchnęli do wąwozu, na dnie którego płynął 
potok, wypływający ze stoku Tołsty. Potok ów odwadniał podmokłą łąkę, gdzie rosła biała wełnianka 
i piękne różowo-fioletowe storczyki. Bohaterowie tego wydarzenia zatrzymali się prawdopodobnie 
przy stogu siana i na kłodzie smrekowej roztrząsali uciesznie kolejne reakcje obronne głuchoniemej 
ofiary. Długo przy stogu siana w trawie tkwiła część rozbitej butelki z czerwoną nalepką i napisem: 
„Reiner vodka – czysta – horiłka”.

Piękne lato w górach. Chłopcy z Urycza pragnęli skorzystać z otaczającej przyrody, urzeczywist-
niać teorię skautingu, puszczańskiego życia opartego o zbeletryzowane przygody różnych bohaterów 
z książek Grey Owla: Sejdżo i jej bobry czy Historia opuszczonego szałasu, Rodziewiczówny – Lato 
leśnych ludzi i innych. Czas upływał na wyprawach na Liskowate, na aromatyczne poziomki na połu-
dniowym skłonie, na szczyt Tołsty i zbieraniu w jej trawach wonnych, białych storczyków, grzybów 
i borówek.

Nad rzekę Stryj chodziliśmy z Kubą i jego bratem Zbyszkiem S. Najczęściej z wędkami, a w upalne 
letnie dni, gdy ryby „nie brały”, szliśmy się kąpać i … właśnie. Przy odrobinie szczęścia można było 
spotkać małanki – młode dziewczyny z Pereprostyny, które prały odzież w bystrym nurcie, posługu-
jąc się tzw. kijankami. Po takiej pracy zwykle kąpały się i swawoliły w wodzie. Do  rzeki wchodziły 
w lnianych koszulach, uszytych jak ornat z otworem na głowę i nie zawsze przepasanych w talii. Jak 
wchodziły do bystrego nurtu, to on figlarnie odsłaniał kształty młodych kobiet.

Jesień 1943 roku. Niski ukłon słońca maluje jesień w górach. Tajemnicze świerczyny czekają na 
okrycie śniegiem swej zielono-granatowej sukni. Pojedyncze jodły odbijają się nieco jaśniejszym od-
cieniem i rozchylonymi konarami. Starsze wiekiem, górując, wychylają się ponad „tłum” wielorakimi 
ramionami. Jakby chciały przygarnąć i zatrzymać w nich uciekające promienie słońca. Tylko stojącym 
jak świece w lichtarzach szyszkom udaje się zapalić ogniki na miedzianych łuskach. Brzozy żółcią liści 
rozweselają, a buki szlachetnym brązem wnoszą dostojną powagę. Paraszka, Tołsta, a nawet zbocza 
Liskowatego czy Mielnicznej  przybladły pastelą usychających traw. Nieliczne jałowce, jak wykrzykni-

Kościół w Schodnicy 
(rys. Wacław Kesselring)
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ki, akcentowały kolejne przemijanie. Szron odebrał słońcu złoto. Szadź wysrebrzyła kontury, a pierw-
szy śnieg otoczył bielą grzbiety gór i położył się pasmami na jary i debry4. Zima. Chłód spływający 
z gór nakrył wsie. Krystaliczne powietrze miesza się z dymem palonego drewna. Po zapachu można 
rozróżnić, gdzie palą buczyną, a gdzie świerczyną.

Pewnej nocy opuściliśmy nasze mieszkania i schroniliśmy się w lesie. Rodzice czuwali na obrze-
żu, a my weszliśmy do naszej „budy”. Była to mocna budowla, jak na nasze umiejętności ciesielskie, 
zrobiona z żerdzi rozpiętych i przytwierdzonych do trzech pni na wysokości około 3–4 m. Podłoga 
wyłożona cetyną świerkową i jodłową. Podobnie pokrycie dachu stanowiły dobrze uiglone gałęzie 
drzew szpilkowych. Powodem nieprzespanej nocy była wiadomość, że Ukraińcy będą palić domy 
i mordować Polaków. Dochodziły już do nas wiadomości o takich zbrodniach z różnych stron Karpat. 
Dla ochrony kopalń władze niemieckie skierowały w rejon Schodnicy niewielkie oddziały żołnierzy 
słowackich.

Święta Bożego Narodzenia. Pasterka w drewnianym kościółku w Schodnicy. Para koni wiozła nas 
w zimowy, wigilijny wieczór. Dzwonki przy kantarach, parskanie koni, tłumiony śniegiem rytm ude-
rzeń ośmiu, ostro podkutych kopyt wdziera się w ciszę zimowej nocy swoistym barbaro. Okryci 
baranicą i kocami wypatrujemy w tunelu drzew gwiaździstego nieba. Konary smreków, obciążone 
śniegiem, tworzą wzdłuż drogi wysmukłe kolumny. W głębi tajemna czerń starodrzewia. Bliżej bia-
ły śnieg. Nie! Śnieg nocą jest inny, skalą barw niebieskich, a nawet złotawym odblaskiem od latarni 
sanek przeczy bieli. Skaczą wesołe światła i cienie po koleinach i skarpach drogi, by nagle znowu za 
nami zawrzeć wrota nocy. I tylko ściany świerków ograniczają gwiezdne niebo, wskazując, skąd dro-
ga prowadziła. 

Las ustąpił otwartej przestrzeni. Przez rzedniejące drzewa zabłysły pierwsze ogniki, by nagle 
wjechać w dół między zagrody wiejskie. Spod ciemnych „brwi” strzech, w ogaconych ścianach chat, 
jak z oczodołów, świecą małe okna. Przeplatane gałęźmi płoty, okraszone śniegiem, dają poczucie 
własności. Zapach dymu i ukazujące się z kominów iskry świadczą, że gdzieś tam w ogrzanej izbie 
trwa życie. Kapliczka przydrożna błogosławi podróżnych ręką greckokatolickiej ikony. Zostawiamy 
w zimowym śnie wieś. Wjeżdżamy na teren zabudowy kopalnianej i osiedli pracowniczych. Podjazd 
prowadzi nas pod ogrodzenie plebanii i drewnianego kościółka. Prezbiterium świątyni otoczone jest 
dorodnymi świerkami, a kruchta zwrócona na rozległą dolinę. Z jej progu można objąć całą parafię. 
Kościół jak ze świątecznych bożonarodzeniowych kart. Pewnie ręką podhalańskich budarzy wznie-
siony. Architektura przypomina tamte kościoły, a najbardziej w Sieniawie w nowosądeckim.

Ostatni proboszcz, ksiądz Jan Dołowy, rozpoczął nabożeństwo. Zebrała się społeczność Schodnicy. 
Ci, co tworzyli tam ośrodek przemysłu naftowego i zarazem fundatorzy malowniczej świątyni. Piękne 
i radosne Święta Bożego Narodzenia traciły w czasie wojny swój wspaniały koloryt. Z oświetlonej 
szopki nowonarodzony Pan Jezus udzielał błogosławieństwa niepewnie i z lękiem na nadchodzący 
czas, na Nowy Rok 1944. Wszyscy mieli doświadczyć swojej „drogi krzyżowej”. Mały kościółek ze 
smrekowych bierwion miał pozostać nikomu niepotrzebny. Wkrótce ostatni, co mieli opuścić Schod-
nicę, już z drogi do Borysławia, spojrzeli przez szkliste od łez oczy na wzgórze, na kościół wśród 
drzew. On ich żegnał modlitwą, której słuchał przez tyle lat.

Od najmłodszych lat lubiłem wychodzić z domu po zapadającym zmroku i kontemplować ciszę 
ustępującego dnia. Wzrokiem szukałem konturów otoczenia na tle nieba i poświaty księżycowej. Pa-
miętam jeszcze z Urycza, z głębokich Karpat Wschodnich, jak wybrałem się na nartach w piękny, księ-
życowy wieczór pojeździć po ponowie, slalomem między krzakami leszczyny. Mróz iskrzył igiełkami 
kryształów, czapy śniegu okrywały gałęzie smreków i jodeł, a wszystko chłonęło blask pełni księżyca. 
Wspaniale wyglądały zagrody wiejskie, pojedyncze, rozrzucone na stoku Mielnicznej. W kryształo-
wym powietrzu i „blasku nocy” były jakby na wyciągnięcie ręki. W górach wszystko wydaje się bliż-
sze, a pokonując odległości – dalekie. Takie nieosiągalne piękno. Pamiętam ciszę zapadającej nocy, 
„szept” rozsuwanego nartami śniegu. Gdzieś z dala słychać szczekanie psów, to od zagród tak dale-
kich, a głos niesie jakby był mrozem wspomagany.

Bierze mróz. Tak zapowiadają w zimie takie księżycowe noce. Pereprostynka pewnie cała zamarznie 
i nie będzie nawet tych wodospadów wśród kamieni, gdzie zimą można było obserwować pluszcze, 
kosy wodne, nurkujące w czystej, źródlanej wodzie za kiełżami. Przedziwnie zmagają się z bystrym 
nurtem, który jest ich żywiołem. Potrafią pokonać przeszkody wodospadów, by po chwili znów wyle-
cieć na zewnątrz i siąść spokojnie na kamieniu. W odróżnieniu od kosa, choć wielkością są zbliżone, 

4 Sucha dolina o stromych zboczach i wąskim dnie.
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mają eleganckie białe podgardle, na którym brakuje tylko czarnej muszki. Zawsze w smokingu.
W Borysławiu każdy szyb miał swoją nazwę, na niektórych widniał napis „Szczęść Boże”. Przypo-

mniałem sobie o tym, rozważając treść pozdrowień używanych przez trzy nacje: Polaków, Ukraiń-
ców (Rusinów) i Żydów. To „Szczęść Boże” w języku polskim było uniwersalnym pozdrowieniem dla 
wyznawców trzech religii. Natomiast im dalej w góry, mieszkańcy wsi ukraińskich pozdrawiali się 
zwrotem „Sława Jezusu Chrestu”. W Borysławiu i osadach przemysłu naftowego stosowano  „Moje 
uszanowanie panu”, a paniom mówiło się – „całuję rączki”. Młodzież i mężczyźni o przyjacielskich 
stosunkach między sobą używali słowa „serwus”. „Dzień dobry” czy „dobry wieczór” były pozdrowie-
niami oficjalnymi, wręcz urzędowymi, stosowanymi w instytucjach i handlu.

Zdawałoby się, że te trzy grupy etniczne żyją w niekłamanej zgodzie. A jednak gdzieś tam w głębi 
duszy żarzyła się iskra uprzedzeń, zawiści i wszystkiego zła, które z czasem rozpaliło nienawiść wy-
korzystywaną przez nowe, zaborcze władze. Chodząc z Urycza do 6 klasy szkoły w Schodnicy, stacza-
liśmy wspólnie z Kubą i Zbyszkiem S. boje na kamienie z chłopcami ukraińskimi ze wsi Schodnica. 
Tamtędy prowadziła najkrótsza droga ze szkoły do domu w Uryczu. Często chodziliśmy okrężnie, 
przez kopalnie i las, wychodząc koło leśniczówki Kruka [Kruga?].

Od Redakcji: Tekst stanowi drugą część wspomnień drukowanych w Ziemi Drohobyckiej  nr 19–20, 
(2007) ss. 91–96, „ Borysław zachowany w pamięci”. Autor chętnie, z miłością wspominał  i z piety-
zmem rysował także drewniany kościółek schodnicki. W artykule o tym nieistniejącym już zabytku: 
„Kościół parafialny p.w. Bł. Kingi w Schodnicy” (Biul. SPZD nr 21 (2017), ss. 20–24) Rafał Quirini-Po-
pławski) zabrakło jego fotografii. Znalazła się teraz w Archiwum Komisji Historycznej SPZD i publi-
kujemy ją obok jednego z rysunków W. Kesselringa.



Ireneusz Staroń1 – Wrocław L50

W drohobyckim markowniku
 

Ilekroć przyjeżdżam do Drohobycza, mam poczucie, że tu jestem w końcu u siebie. Wbrew współ-
czesnym geopoetykom i kartografom, sztucznym granicom państwowym wytyczonym przez so-

wieckie zasieki. Tutaj, inaczej niż chociażby we Wrocławiu, czuję, że nie stanowię tylko cytatu z innej 
bajki, z innej opowieści.

Schulz i znaczki
„Czym jest dla ciebie, drogi czytelniku, marka pocztowa?” – pyta narrator jednego z opowiadań Bru-

nona Schulza. Kim zaś był Schulz? Genialnym pisarzem, mistrzem słowa polskiego, najlepszym Ży-
dem wśród Polaków  i najlepszym Polakiem pośród Żydów, jak go określił Alfred Schreyer. Stawiany 
na równi z Joyce’m, Proustem czy Kafką, pierwszorzędna postać polskiej literatury, której tłumacze-
nia spotykamy nawet w odległej Japonii. To autor prozy poetyckiej, w której ulice zmieniają miejsce, 
czas cofa się lub płynie bocznymi odnogami. Po mieście pędzą zaś dorożki bez woźniców. Zafascyno-
wane fantastycznym światem dziecko musi w końcu pogodzić się ze śmiercią ojca. Ten zaś odchodzi 
powoli, zostaje komiwojażerem, zmienia się w kraba albo kondora, przyłącza się do stada karakonów, 
które znaczą podłogi swym szybkim biegiem. 

Ojczyzną Schulza jest Drohobycz. Obecnie miasto dzieli od polskiej granicy około 60 km. Jednak 
nie zawsze tak było. Prawa miejskie osada otrzymała bowiem w XIV wieku od Kazimierza Wielkiego. 
Następnie przez ponad 400 lat, a więc do pierwszego rozbioru, znajdowała się w granicach Korony. 
W dzieciństwie Schulza miasto leżało w monarchii austro-węgierskiej, by potem na krótkie, ale jak 
ważne, 20 lat powrócić na łono ojczyzny.

1  Ireneusz Staroń (ur. 1991) – polonista, wnuk repatriantów (Genowefa i Józef Jachowie) z Rychcic. Współautor książki 
(wraz z Pauliną Subocz) Nadkolory i nadaromaty. Schulz, Mueller, Blecher (Wydawnictwo Episteme, Lublin 2017), traktu-
jącej o ponadnarodowej mitologii dzieciństwa. Od 2012 r. pisze reportaże dla wrocławskiego magazynu „Uniwersal. info” 
(opowieści z Ukrainy, Turcji, Iranu i Gruzji). Publikował  m. in. na łamach „Pamiętnika Literackiego” i „Toposu”. Miłośnik 
prozy Brunona Schulza i Józefa Mackiewicza. (Red.)
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Jak w domu
W Drohobyczu wystarczy przysiąść albo przystanąć, a miniaturowe kamienice w rynku (dwie za-

chowane pierzeje) zmieniają się wnet w dekoracje chłopięcego pokoju. Niebo zmienia się w bez-
pieczny sufit. Słynne akacje pachną spokojem. Brakuje tylko łóżka i gęstej kołdry, aby w pełni zado-
mowić się w dolinach snu. Ten dziwny spokój nie wynika tylko z tego, że współczesny Drohobycz to 
raczej nudne i senne miasto na rubieżach zachodniej Ukrainy. Mają tu wszakże teatr i uczelnię o nie-
co pompatycznej nazwie – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki. Jednak przez 
kwadraturę rynku nie przelewają się tłumy, bo niespełna osiemdziesięciotysięcznik to żaden kolos, 
zaś większość mieszkańców rzadko opuszcza blokowiska wklejone w przedkarpacki krajobraz. Na 
starym mieście, gdzie wciąż jeszcze wyczuwa się blichtr c. k. monarchii i I Rzeczypospolitej, wszę-
dzie jest blisko. Raz zapamiętany plan starego miasta nie pozwala przybyszowi się zgubić. Nie chodzi 
tylko o to, że wielokrotnie przemierzałem drohobyckie szlaki w opowiadaniach Schulza, że, można 
by rzec, oddycham już miejską topografią. Przecież ani w Sklepach cynamonowych, ani w Sanatorium 
pod Klepsydrą topografia nie zawsze była aż tak dokładna. Jednakże to w którymś z ustępów tych 
fantastycznych opowieści bohater pyta: „Czy w gruncie rzeczy nie znamy już z góry wszystkich kra-
jobrazów, które napotkamy w naszym życiu?”. Ma chyba trochę racji, bo gdyby przyszło mi w środku 
najczarniejszej nocy trafić z teatru do kościoła świętego Bartłomieja, mógłbym zrobić to bez trudu, 
w  dodatku zamykając oczy dla zgrywy. 

Jak by to opisać? Ilekroć przysiadam na drohobyckim rynku, czuję się, jakbym w znanym sobie 
pokoju usiadł nagle na podłodze. Próbowaliście już kiedyś? Świat wtedy się dziwnie zaokrągla, za-
węża do tych kilku centymetrów podłogi, centymetrów bezpiecznych i nieodwołalnie przyjaznych. 
Wszystko powyżej natomiast jakby zmierza w górę, tworząc nad nami niewidzialny, a jednak głęboko 
odczuwany baldachim. To tak, jakbyśmy nagle schowali się pod koc albo pod masywny, dębowy i sta-
ry stół. Coś tak miłego i spokojnego jak tylko można to sobie wyobrazić. Cofamy się wówczas o te kil-
kadziesiąt centymetrów w głąb naszego dzieciństwa i widzimy, nieodparcie widzimy, że wszystko, co 
mieliśmy do tej pory za znane i nudne, staje się dziwnie oryginalne. Zupełnie jakby cofało się do swej 
pierwotności, do tego jedynego szaleństwa gry w ciuciubabkę. I tak siedzimy, a wszystko ponad nami 
ogromnieje w wielki las, którego korony drzew ukołyszą nas wkrótce do snu tak, abyśmy potem nic 
nie pamiętali, aby kolejny raz był tak samo wyjątkowy i jedyny. Tak właśnie czuję się w Drohobyczu, 
bezpiecznie, lesiście i gęsto od najdawniejszych skojarzeń, których nie mącą nawet faszystowskie 
oczy z plakatu przedstawiającego upowskiego siepacza Banderę. Wszakże już od kilku lat w samym 
rynku, z wysokości pierwszego piętra spogląda na mieszkańców „gieroj samostijnej Ukrainy”. Tapety 
w pokoju pamięci można bowiem dowolnie zmieniać, lecz pod nimi zawsze kryje się,  niczym życio-
dajna pleśń, prawda. Wystarczy tylko podać jej dłoń i mocno zacisnąć oczy. I jak, czujecie?

Arka wyobraźni
W Drohobyczu byłem trzykrotnie. Po raz pierwszy wybrałem się tam zaraz po maturze. Prowo-

dyrem całego zamieszania był mój kumpel Patryk. Gdy byliśmy jeszcze w liceum, przejawiał on nie-
zwykłą fascynację osobą Schulza. Wtedy właśnie dowiedział się, że w mieście pisarza, począwszy od 
2004 roku, co dwa lata odbywa się międzynarodowy festiwal jego imienia. Organizatorem imprezy są: 
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka w Drohobyczu, tamtejsza uczelnia, 
a także lubelskie stowarzyszenie miłośników cynamonowej prozy. W roku naszej matury miała mieć 
miejsce już IV edycja tego wydarzenia. Jej znamienny tytuł brzmiał „Arka wyobraźni Brunona Schul-
za”. Na wieść o takiej okazji Patryk rozpoczął pospieszne przygotowania, które niebawem zakończyły 
się sukcesem. Mnie wówczas Schulz prawie w ogóle nie kręcił, jednak perspektywa pierwszej, praw-
dziwej wyprawy na Wschód brzmiała zachęcająco. Długim pociągiem i daleko, z wielką, zupełnie nie-
praktyczną torbą, do której w dodatku wpakowałem dwie ogromne książki, w nadziei, że akuratnie 
poczytam coś o historii teatru i sztuki w ogóle. Nie poczytałem, gęsto ilustrowane albumy przeleżały 
na dnie dobrych kilka dni, zaś z egzaminów do szkoły teatralnej i tak nic nie wyszło. Po raz pierwszy 
odwiedziłem za to sklepy cynamonowe.

Kto nie był na sesji schulzologów w mieście, w którym cała rzecz bierze swój początek, ten o dawnej 
Małopolsce Wschodniej wie niewiele. W tym istnym rozgardiaszu stylów i języków znaczenie niekie-
dy schodzi na plan dalszy. Liczy się wszakże melodia. Tego to zapału za grosz nie przejawiałem. Praw-
dę mówiąc, ja nic z tego nie rozumiałem W przerwie pomiędzy jedną a drugą częścią sesji naukowej 
niespodziewanie podeszła do nas pewna kobieta. Jak się później okazało, była to Ałła Tatarenko – 
schulzolożka z lwowskiego uniwersytetu. „Pan wygląda jak Danilo Kiš… Taki serbski pisarz, który 
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tworzył bardzo podobnie do Schulza” – mówiła łamaną polszczyzną. „Ta sama postawa, teatralne 
ruchy, marynarka, fantazyjna fryzura. Myślałam, że pan jest z Serbii”. To rzekome podobieństwo do 
słynnego literata bardzo mi schlebiało. Co prawda, nie miałem zielonego pojęcia, kim był Danilo Kiš 
i w najbliższym czasie wcale nie zamierzałem się tego dowiedzieć… Dość, że nie wiedziałem jeszcze, 
kim dokładnie był ten cały Schulz, a maturalna wiedza była tutaj nieledwie preludium. No ale Kiš! 
Szopa na głowie i marynarka, która zwisała ze mnie jak ze stracha na wróble, co poczytywałem sobie 
za kwintesencję dobrego smaku. I to miał być ten literacki blichtr? A niech tam! Czego się nie robi 
dla stylu, zwłaszcza dla stylu wystawionego na targowisku próżności! „No widzisz” – rzekł Patryk 
tonem, w którym dało się wyczuć mieszaninę aprobaty i cichej zazdrości. Ale bardziej aprobaty star-
szego brata, samozwańczego przewodnika po tym dziwnym drohobyckim imaginarium, mentora, 
który z uznaniem dostrzega, że jego uczeń też znalazł coś dla siebie. Co prawda po długich godzinach 
jałowej nudy, której poziom niepomiernie rósł, zwłaszcza gdy na katedrę wstępował ktoś, kto przez 
najbliższe dwadzieścia minut zamierzał ględzić w nieznanym, dajmy na to ukraińskim języku. W ta-
kich chwilach doceniałem woale okiennych szyb. Wyobrażałem sobie te szyby jako woale właśnie, po 
części dla urody samego słowa, ale jeszcze bardziej dla wprost niebywałych możliwości myślowych 
zabaw z nim związanych. Przez woale bowiem można się było przeciskać na drugą stronę, wprost 
za okno. Jednak ich przezroczysta tkanina nigdy nie pozwalała czmychnąć zupełnie. Lepiła się do 
włosów, owijała palce. I tak na powrót nagle znajdowałem swe ciało w sali wykładowej. Referat trwał 
w najlepsze. Patryk starał się w myślach przełożyć ukraiński na rosyjski, który znał całkiem nieźle, 
a mnie znów zaczynało mdlić od ziewania. 

Oprócz spektakli teatralnych i koncertów główną atrakcją było samo miasto. Oprócz klatek schodo-
wych, strychów, wszelkiej maści podwórzy i innych ukrytych zakątków  żywiliśmy jeszcze upodobanie 
do ruin, różnych budynków podupadłych i opuszczonych. Zanim wybraliśmy się do Drohobycza, pod-
czas kilkudniowych wypadów rowerowych odwiedziliśmy wiele takich osobliwości na Dolnym Śląsku. 
Raz nawet przenocowaliśmy w dziewiętnastowiecznej cegielni. Pośród wielkich żelaznych sprzętów 
grało echo naszych ostrożnych kroków. Dziwne urządzenia przypominały machiny oblężnicze, groź-
ne i niedostępne. Innym razem trafiliśmy do poniemieckiego domu. Wystarczyło przemknąć przez 
uchylone okno, aby zanurzyć się w śpiącym muzeum pieców kaflowych i przyjemnej woni stęchlizny. 
W środku wszystko stało na swoim miejscu tak, jakby ktoś wyszedł stąd zaledwie przed sekundą. 
Nawet pędzel do golenia zdawał się dopiero co odzyskiwać swój dawny spokój, zmącony przed mo-
mentem pracą balwierza. Tylko odległa data w kalendarzu wskazywała, że lokatorów nie widziano 
od dawien dawna. W różnego rodzaju kątach spotkaliśmy natomiast wielu dzikich lokatorów uwie-
szonych na delikatnych niciach pajęczych sieci. W milczeniu obserwowało nas jeszcze wielkie przed-
potopowe radio, którego białe pokrętła wyglądały zupełnie jak okrągłe klamki. Co mogło kryć się za 
takimi drzwiami? Trudno dociec. Na naszej drodze nieraz stawały też walące się stodoły, puste kościo-
ły ewangelickie, których dyskretny urok tonął w jesiennych liściach zaproszonych przez otwarte okna 
i dachy. Nie było wsi czy też miasteczka, w którym nie dałoby się dotrzeć do jakichś dawno zapomnia-
nych osobliwości. W Chocianowie na przykład odkryłem w opuszczonej rozlewni wód mineralnych 
i wszelkiej maści oranżad ukrytą na strychu biało-czerwoną flagę. Na zmurszałych schodach nieraz 
trzeba było zawieszać prawa grawitacji, zwłaszcza  gdy każde szczęknięcie psa przywodziło na myśl 
widmo nieubłaganej rewizji. Nie dziwi zatem, że i w Drohobyczu latem 2010 roku, na początku naj-
dłuższych w życiu wakacji, natknęliśmy się na mocno nadwyrężony zębem czasu barokowy spichlerz, 
niewzruszony znak I Rzeczypospolitej. Choć wówczas już w zarządzie wszelkiego rodzaju zielska. 

Wędrowny filozof
I tak włóczyliśmy się po mieście. Z nosami wlepionymi w książkę musieliśmy wyglądać co najmniej 

dziwnie. Idąc ulicą Stryjską, rozmawialiśmy. Moje naiwne interpretacje Schulzowskiej prozy najczę-
ściej należało zbywać wymownym milczeniem. „I tutaj wtedy jeździły tramwaje?” – pytałem z niedo-
wierzaniem. „No Schulz tak to widział” – odpowiadał w wyczerpujący sposób Patryk. I szliśmy dalej. 
Dwójka pajaców, oryginałów. W zbyt dużej marynarce i fioletowej plamie zmierzwionych włosów 
musiałem wyglądać jeszcze dziwniej niż mój też niezwyczajny kolega. Rozfilozofowani bawiliśmy się 
w dzieci-starców. Pochylone sylwetki, nieśmiałość przygaszonych ruchów, ręce splecione na krzyżu. 
Śmieszne koneserstwo popołudniowej godziny. Nie wiem, ile było w tym wszystkim pajęczej sieci 
literatury, a ile młodzieńczego pozerstwa. Chyba jednak sieci. Patryk brał do ręki książkę, jakby była 
to dawno niesłyszana płyta kultowego zespołu. Nigdy nie potrafiłem tak czytać. A on czytał Schulza 
zawsze bardzo wolno. Powoli też przewracał strony, jakby rzeczywiście miał przed sobą ów szpar-
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gał-Autentyk, ową magiczną Księgę, do której wszystkie inne książki tylko dążą. Ten majestat, jakim 
darzył on zadrukowane strony zawsze mnie trochę bawił. Ale ja wtedy nie rozumiałem nic. Czułem 
jedynie melodię kilku metafor. Jednak ta nierówność postaw niespecjalnie nam przeszkadzała. Czyta-
liśmy na zmianę, strona po stronie, z właściwą deklamatoryką i na wskroś aktorska postawą. Dobiera-
liśmy do słów odpowiednie pozy, obdarzaliśmy Autentyk szerokim gestem. Gdyby nie moja naturalna 
rezerwa dla wszystkiego, co w świecie nowe i po raz pierwszy spotykane, zabawa w inscenizacje 
byłaby jeszcze większa. Świadomie bądź nie, realizowaliśmy postulat powtórnego dzieciństwa. Zna-
czyliśmy szlaki dawno wydeptane, ale na nowo, po swojemu, z chłopięcą świeżością i swadą godną 
młodych zdobywców odległych, a przecież tak bliskich krain. Spójrzmy w niebo. Właśnie zaczyna 
padać deszcz. Idzie majowa ulewa. Patryk zamyka książkę. Przyspieszamy kroku. Już niedaleko. 

I tak żyliśmy sobie przez niespełna tydzień. Ale żyliśmy w zupełnie innych epokach. Albo jednak 
tych samych, choć pisanych innymi czcionkami i na innych marginesach. Ja chciałem być jak roman-
tyczny Słowacki, zbierający ułamki kresowego zwierciadła, głaszczący wątłymi palcami progi pol-
skich przecież domów. On zaś – mitograf. Zbierał znaczki Schulzowskiego markownika. Ślinił palce 
nad kolejnymi stronnicami, wodził mętnym wzrokiem po miejscach Schulzowych. I myślał, myślał, 
w ogóle dużo myślał, jakby chciał przerysować cały krajobraz, przepisać w swej głowie, przenicować 
i zatrzymać we wspomnieniu przynajmniej do kolejnego lata. Bawił mnie w swym neurastenicznym 
zapale, choć przecież jakże był do mnie podobny! No ale ja wtedy nie znałem Schulza, mnie wtedy 
zajmowały inne regiony wielkiej herezji. Na przykład w dziupli, tuż za rogatkami miasta, schowałem 
list dla mej wybranki. Przez następne sześć lat naiwnie wierzyłem, a raczej miałem nadzieję, że zwy-
czajnie złożona kartka przetrwa wszelkie niedogodności kryjówki w dziupli. Niestety pleśń była nie-
ubłagana. A może pomyliłem drzewo? Ktoś mnie uprzedził w poszukiwaniach? A jeśli nawet, cóż by 
z tego zrozumiał? Ot, kolejny. Ale co, kto kolejny? Dziwak, Polak, poszukiwacz skarbów? Żyd? A może 
jeszcze inny oryginał z tego festiwalu Schulza. Moja naiwna wiara w kapsułę czasu zaklętą w dziupli 
drzewa, rosnącego na rogatkach tego zagubionego miasta, jeszcze dziś mnie bawi. Jak wielka w isto-
cie jest siła mitu. Za rok znów tam pojadę i poszukam szczęścia w innej dziupli. 

Chałwa
W chwilach wolnych od zajęć festiwalowych (a takich było bez liku, bo nie zawsze należeliśmy do 

najpilniejszych słuchaczy) spacerowaliśmy po mieście. Najchętniej wybieraliśmy boczne ulice. Oprócz 
szeregu osobliwości  nęciły nas również tutejsze sklepy spożywcze, małe i staromodne, choć do jakiej 
należały mody, doprawdy trudno odpowiedzieć. Pachniało w nich ceratą, zupełnie jak w dawnych 
kuchniach. I takich ceratowych smakołyków też szukaliśmy. Batalię o pierwszeństwo kakaowe wafle 
zawsze przegrywały z chałwą. Choćby teraz. 

Na drewnianej desce przysiadła kanciasta kostka chałwy wielkości dojrzałego bochenka chleba. Jej 
szarawa, mysia barwa w niczym nie przypominała koloru najdelikatniejszych cukrowych delicji. Nie-
wprawny obserwator mógłby pomylić ją z szarawym mydłem albo dorodną kostką masła, błyszczącą 
i znudzoną ciągłym czekaniem na głodnego smakosza. Znaczona śladami much chrapała bezgłośnie. 
Poprosiliśmy o dwa dorodne kawałki, które sklepowa odkroiła zręcznie niczym dorodne kromki 
świeżego chleba. Po czym usadowiła cukrową słodycz na srebrnolicej wadze. Elektroniczne cyferki 
odmierzyły planowaną uncję. Pani włożyła kostki chałwy do foliowych woreczków, aby za chwilę 
nasze nogi znów mogły znaleźć się na nierównym drohobyckim szlaku. Chałwa! Szarawy obiekt pożą-
dania! Emblemat chłopięcych wspomnień i fascynacji. Fascykuł błąkających się bez celu huncwotów. 
Prezent zza kordonu naszej wschodniej granicy, podrzucany ciotkom, wujkom, kuzynom. Z dumą, 
choć nie bez wieloznacznej ironii, podsuwany ponętnym koleżankom. Miazga serwowana pustym 
żołądkom na śniadanie, obiad i kolacje. W pogniecionym woreczku foliowym wyglądała jak grudki 
mokrego piasku, o barwie ziaren słonecznika. Parująca, wilgotna masa, której niemy oddech skraplał 
się na plastikowym przeźroczu. W zamyśleniu odwijaliśmy te kandyzowane kostki zmielonego seza-
mu. Z daleka mogliśmy przypominać chłopców wracających okrężną drogą ze szkoły, którzy leniwie 
dojadają poranne kanapki. Z daleka gorące powietrze popołudnia falowało zapachem chałwy. Słodkie 
drobinki zgrzytały między zębami. Z mdłą słodyczą w ustach mogliśmy nadal błąkać się bez celu ni-
czym prowadzeni głosem niespodzianki rentierzy.

Sowieckie przedmieścia
Drohobyckie bloki. Składały się z tysięcy szarawych cegieł albo chociaż z czegoś, co dobrze imi-

towało prawdziwą cegłę. Wydawało się to nawet solidne, a tradycyjna ospałość przedmieścia spra-
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wiała, że zza szyb tego bądź co bądź niewielkiego molocha wydobywała się dziwna esencja nierze-
czywistości. Ktoś jakby wkleił te dziwne monstra w galicyjski krajobraz karpackiego przedgórza, 
zabetonował tę półwiejską krainę nieudolnymi kopiami manhatanów i moskiewskich mrówkowców. 
Oczywiście w znacznie pomniejszonej skali, jakby wciąż nad tą ziemią panowało „piętno dzikiego 
Klondajku”, widmo kiczowatej industrializacji opisane wymownie przez Schulza w Ulicy Krokodyli. 
I jak tu nie mówić o poetyce przestrzeni, niezmiennej, uformowanej, już dawno zamierzchłej? A może 
to znów okulary mitu przesłoniły nam ten wycinek burej postsowiecji? Jedno jest pewne. Ówcześni, 
powojenni  architekci starali się nadać drohobyckim blokom jakby rodzimy styl. Podobny spotykamy 
w mieszkalnych kombinatach nieodległego przecież Lwowa, czy też raczej, w tym wydaniu – Lviva. 
Drohobyckie blokowisko miało styl brudny, co prawda i niedojrzały, zawieszony pomiędzy radziecką 
przysadzistością i azjatycką małostkowością w kolorze piasków pustyni. Ale jednak była w nim myśl 
o kalekiej choćby symetrii. Aby poznać, jak bardzo skalista i wyboista była ta pustynia, nie trzeba było 
sokolich oczu. Już z daleka zbliżały się ku nam wielkie kartonowe pudła, ten, by sięgnąć do Schulza, 
„fotomontaż złożony z wycinków zleżałych, zeszłorocznych gazet”. 

Na nic jednak zdały się zabiegi inżynierów ludzkich dusz. Odmierzanie, wyliczanie, blokowanie 
w nudne szeregi. Po latach natura płata figla betoniarzom, burzy symetrię, zapisuje wielkomiejskie 
marginalia szlakami nieuporządkowanej płodności. Przed blokami rozsiadły się poletka ziemniaków. 
Ich przyrudziałe kłącza kryły się za rzęsami traw i zielska. Nad dawno nieplewionymi grządkami 
fruwały rozgorączkowane owady. Krzaczki ziemniaków usychały z wolna, oddając jakby całą energię 
podziemnym bulwom. Fantazyjnie powyginani tragarze usychających liści, których zmielona słoń-
cem powierzchnia ciążyła coraz bardziej w dół. Poza tym było pusto. 

Na walizkach teatru
Szczególny był nasz udział w festiwalu w roku 2014. Nasz, a więc studenckiego Teatru Mglistych 

Fajczarni Fabuł i Bajek. Pompatyczna nazwa była oczywiście zapożyczeniem z Schulza, a problemów 
było z nią niemało. Zazwyczaj odważni tracili koncentrację już na słowie „fajczarnie”, do „bajek” zaś 
dotrwali nieliczni. Tak więc nazwa była bodaj podwójnie problematyczna, raz, że nie dało się jej wy-
mówić, dwa, że nie sposób było spamiętać. Zazwyczaj kończyło się na Mglistych Fajczarniach, co i tak 
było sporym sukcesem, jeśli wziąć pod uwagę tak delikatną materię. Wracając jednak do naszej fan-
tastycznej zgoła podróży do Drohobycza. Zwieńczeniem wielomiesięcznych prób, które odbywały 
się zazwyczaj w auli wrocławskiego XVIII Liceum, było zaproszenie, jakie otrzymaliśmy zarówno od 
Teatru Alter, jak i z uniwersytetu Iwana Franki w Drohobyczu. Brzmiało to wszystko bardzo oficjal-
nie, zbyt może oficjalnie, jeśli mocniej zagłębimy się w dzieje całej eskapady. Artystyczną wizytę pod 
swe skrzydła wzięła również nasza rodzima Alma Mater. A matka to bardzo zatroskana, więc i z ową 
troską mieliśmy pewne przygody. Otóż rok 2014 był rokiem pamiętnym. Chciało by się powiedzieć 
za Mickiewiczem (który zresztą ma swój skromny pomnik w Drohobyczu) „o roku ów!”, choć tutaj 
akuratnie patos byłby zupełnie niewskazany. Ale co zrobić! Nie dość, że miłościwie nam ówcześnie 
panujący premier w dramatycznym orędziu do narodu zapewniał, że tym razem we wrześniu polskie 
dzieci pójdą do szkoły; nie dość, że rzetelne media skrupulatnie informowały o ruchach wojsk, jak-
by te wojska oblegały co najmniej Przemyśl; nie dość, że nasi bliscy z drżeniem reagowali na wieść 
o tym, że niebawem i my znajdziemy się w ogniu walk pobliskiego ukraińskiego frontu… Atmosfera 
powszechnego ambarasu nie odpowiadała co prawda ani geopolitycznym, ani militarnym realiom, 
lecz i my, wbrew woli, zostaliśmy w nią wciągnięci. Na zatroskaniu się jednak skończyło i ostatecznie 
po naszych oficjalnych zapewnieniach uczelnia dała nam zielone światło, które miało nam później 
przyświecać podczas długiej eskapady do niegdysiejszej Galicji. I tak Czas rozstajny, bo taki tytuł nosił 
spektakl, znalazł się na rozstajach dróg. Jednakże zanim szczęśliwie dotarł na deski kameralnej sceny 
w piwnicy willi Rajmunda Jarosza – wieloletniego prezydenta miasta – musiał odegrać prolog, prze-
rywany licznymi i nieco zabawnymi antraktami. 

Madame Tutli-Putli
Zaczęło się zgoła niewinnie. Już sam pomysł na spektakl zawierał w sobie pewną potencję realno-

ści, która daleko wykraczała poza zwykłą teatralną scenę. Otóż główną, nie ujmując nic aktorom, rolę 
w przedstawieniu odgrywały starodawne walizki. Było to nader uzasadnione, bo rzecz rozpoczynała 
i kończyła się na dworcu kolejowym. Ograny, banalny motyw. Nic bardziej mylnego. W Schulzowskim 
Sanatorium pod Klepsydrą Józef wybiera się w podróż pociągiem do tytułowego sanatorium, w któ-
rym cofnięto czas. W nim zaś przebywa jego zmarły ojciec – Jakub. Tutaj zaczyna się i nasza historia. 
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Jest jeszcze coś. Paulina swego czasu natrafiła na niezwykle ciekawą animację poklatkową. Jej boha-
terką była niejaka Madame Tutli-Putli. Ona także wybiera się w zgoła niezwykłą podróż. Tym bar-
dziej, że już na dworcu widzimy towarzyszący jej długi rząd walizek i wszelkiej maści toreb i toboł-
ków. Wśród całego majdanu dziwnego autoramentu możemy dojrzeć również wielką piłkę plażową, 
liczne kapelusze i ptasie klatki. Uważny czytelnik wie, że trudno o bardziej Schulzowską scenerię niż 
bałagan rodem ze starych strychów. Tak więc i nasz Czas rozstajny przypominał wyprawę Madame 
Tutli-Putli. Nie koniec na tym. Aby było jeszcze ciekawiej, postanowiliśmy, że cały ten rozgardiasz 
wniesiemy i zniesiemy ze sceny w trakcie trwania spektaklu. Zupełnie tak jakby bohaterowie wysko-
czyli nagle z otwartej walizki, by na powrót potem się w niej znaleźć. Dziwną przygodę jakiegoś pana 
bałaganiarza obsługiwały nie mniej ekscentryczne postaci rodem z lat 20. Panowie w cylindrach i fra-
kach, którzy nie wiedzieć czemu mieli na sobie również krótkie spodenki i koszulki w białe i niebie-
skie poziome paski. Panie w białych bluzkach, kabaretkach i delikatnych woalkach. Razem dorośli 
i dzieci, wmieszani w podróż do „epoki genialnej”, jak zwał czas dzieciństwa sam Schulz. A że była 
to jednocześnie podróż do krainy śmierci… Wszak i my, jadąc do Drohobycza, a potem zeń wracając, 
przypominaliśmy po trosze repatriantów, emigrantów z Kresów, którzy w walizach musieli zamknąć 
wszystko, co mieli. 

Opancerzony pociąg
Podróż pociągiem z Wrocławia do Przemyśla ciągnęła się długo, podobnie jak my ciągnęliśmy nasze 

walizki, przestawiając je z kąta w kąt w drodze na dworzec. Każde przenoszenie ośmiu pokaźnych 
walizek nabierało szczególnego znaczenia i wymagało, co tu dużo mówić, logistycznej staranności. 
Mieliśmy przecież do zapakowania jeszcze siebie, trzy pokaźne klatki na zwierzęta (na szczęście bez 
zwierząt i innej maści ptactwa) i dość mało teatralne rzeczy osobiste. Tak więc, czy to na przystanku 
autobusowym, czy to na dworcu, na peronie, czy też na parkingu około dworca, noszenia było bez 
liku. Walizki były niesforne i ciężkie, znać, że dawno nie były w podróży, bo ilekroć miały ku temu 
okazję, ochoczo zwracały na siebie uwagę. W pociągu zaś wygodnie rozsiadły się, zajmując połowę 
przedziału. Tak więc było z nimi i śmieszno, i straszno. A gdy jeszcze którejś zechciało się otworzyć! 
Na szczęście takie psikusy zdarzały się nader rzadko, w zasadzie prawie w ogóle. Nie dość, że taraba-
niliśmy się z tym całym woniejącym stęchlizną majdanem aż do Przemyśla, później jeszcze czekała 
nas podróż do przejścia granicznego w Medyce. I tak walizka po walizce, krok za krokiem do bagażni-
ka, do marszrutki. A potem walizka po walizce ośmioro osób paradowało długim chodnikiem od busa 
do rogatek państwa. Przyznajmy to otwarcie, że w różnym tempie i stylu. Z racji oczywistych obcią-
żeń nie stanowiliśmy bowiem zwartej grupy, a raczej stadko niesfornych baranów, które w dodatku 
objuczono ponad miarę. Ale nic to, ale cicho. Przez granice nas przepuścili, cudem okazało się, że w 
każdej z ośmiu waliz nie było co najmniej ośmiu ładunków wybuchowych. Na marginesie dodajmy, że 
pogranicznicy wykazali się dużą dozą tolerancji. Zupełnie inaczej niż chociażby władze naszej rodzi-
mej uczelni, które z troski o nasze jakże nadwątlone bezpieczeństwo, troskliwie pytały, czy w oddalo-
nym kilkaset kilometrów od Donbasu Drohobyczu przypadkiem nie zamierzamy jeździć na czołgach. 
Wewnętrzną legendą stała się zresztą postawa jednej z naszych koleżanek, która dzięki nieocenionej 
pomocy środków masowego przekazu, w obawie o własne zdrowie i życie, w ostatniej chwili zrezy-
gnowała ze wspólnego wyjazdu. Na szczęście jej rola w przedstawieniu nie była duża, by nie rzec – 
marginalna. Ale za to tuż przed podróżą na Wschód zrobiła nam niezłe przedstawienie. Śmiechu było 
z tym potem bez liku. Zwłaszcza, gdy na miejscu, co nie było żadnym wielkim zaskoczeniem, najwięk-
sze boje toczyliśmy o upłynnienie naszych hrywien w miejscowej restauracji. Kelnerki, mimo że się 
dziewczęta bardzo starały, nie mogły nadążyć z naręczami obciążonych słodką zawartością talerzy. 
Na rynku, co prawda, widać było przez chwilę pojazd radzieckiej produkcji, który niewprawne oko 
mogłoby uznać za transporter opancerzony, ale był to raczej mało znaczący szczegół. Tym bardziej, że 
pancerz rzeczonej ciężarówki musiał radzić sobie raczej z wybojami okolicznych dróg, niźli z gradem 
pocisków. I byłbym przecież zapomniał! Kilka razy mieliśmy okazję oglądać w tamtejszej telewizji 
ogłoszenia zachęcające do mobilizacji, czy to finansowej, czy to osobistej, która miałaby wesprzeć 
kampanię w Donbasie. Ale wojny ani cynamonowych sklepów ani śladu. Cóż to, gdy panna Anna zde-
cydowanie wolała wrocławskie zacisze od tych jakże dalekowschodnich podróży. 

Tour de Schulz
Od granicy tarabaniliśmy się zdezelowanym busem. Walizki skocznie podrygiwały na wybojach. 

Mijaliśmy zwyczajne w tych stronach stada krów, leniwie ciągnących po międzymiastowej drodze. 
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Pod wieczór byliśmy na miejscu. Radośnie powitał nas szef miejscowego studenckiego Teatru Alter 
– Andriej Jurkiewicz. Potem już tylko załadowano nas do Truskawca i przygody długiej podróży mo-
gliśmy wspominać w wygodnych łóżkach. Nazajutrz odbyliśmy zwyczajowy w tych stronach „tour 
de Schulz”. Przechadzaliśmy się bowiem po miejscach związanych z Mistrzem z Drohobycza. W spa-
cerach tych nie było jednakże nieznośnego patosu rodem z marmurowych opowieści, jak to razu 
pewnego i roku tego a tego. Pod Willą Bianki, znaną z Schulzowej Wiosny, śpiewaliśmy „willa Bianki 
i rzucała je do falującej wody, willa Bianki i rzucała je do wody” na melodię znanej ludowej piosen-
ki. Z właściwą deklamacją odegraliśmy kilka scenek, wszak spektakl zbliżał się wielkimi krokami. 
Nie zawsze jednak było nam równie wesoło. Znalazła się i chwila na zadumę, zwłaszcza w miejscu 
tragicznej śmierci Schulza. Poeta prozy zginął 19 listopada 1942 roku zaledwie kilka metrów od 
miejsca, w którym się urodził. Schulza zamordował niemiecki gestapowiec. Według jednej z wersji 
pisarz zginął w drodze po chleb do Judenratu. Innym razem dzieliliśmy się na mniejsze grupki, by 
potem niespodzianie spotkać się w zgoła nieoczekiwanym miejscu i czasie. Prym w żartach wiódł 
oczywiście nieoceniony Grzegorz, kuglarz i bawidamek zarazem. Szczególną estymą darzyliśmy bon 
moty dotyczące kursu hrywny. 

Czasem ktoś wskakiwał w przydrożne zarośla. Badaliśmy wtedy bujną wegetację łopuchów. Na 
starym mieście wodziliśmy palcami po załamaniach kruszejącego tynku. Staraliśmy się odpoznawać 
Drohobycz kawałek po kawałku, skrupulatnie i z zapałem kartografa,. Bawił nas zawsze „klimat”, 
Wschód, leniwe psiska na ulicach, pękające w szwach marszrutki, złote zęby i gwar na targowisku. 
Bo klimat zawsze bawi. Jeśli chodzi o słynną ulicę Stryjską, aktualnie w górnym biegu Iwana Mazepy, 
nie mieliśmy sobie równych w badaniu najdrobniejszych oznak światłocienia. Gdy tylko drzwi były 
otwarte, a zdarzało się to nader często, wchodziliśmy do kamienic. Skrzypiące, drewniane schody 
z rzeźbionymi metalowymi obręczami prowadziły nas w nierzeczywistość. Na zmianę przystawali-
śmy na tle resztek secesyjnych witraży i bawiliśmy się w fotograficzne atelier. Pojedynkowaliśmy się 
na miny, okazywaliśmy kolejno wyrazy uznania, zdziwienia bądź dezaprobaty. Zdradzaliśmy w ca-
łym tym ambarasie szczególne predylekcje do odnajdywania najdrobniejszych szczegółów dawno-
ści. Na posadzkach gładziliśmy polskie i żydowskie nazwiska znanych swego czasu fabrykantów. Na 
długich wewnętrznych balkonach badaliśmy architekturę podwórek. Osobną czcią i atencją darzy-
liśmy koty. Koty! Puchowy obiekt pożądania. Szczególną atencję dla kotów żywiły zwłaszcza nasze 
koleżanki. Kartonowe pudło z kociętami stało się pewnego razu prawdziwym poligonem pieszczot 
i dąsów. 

Czas rozstajny
Wreszcie nadszedł upragniony dzień premiery. W nisko sklepionej, ciemnej sali zdołano pomieścić 

trzy rzędy widowni. To nam w zupełności odpowiadało, bowiem znacząco skracało dystans pomię-
dzy aktorem a widzem. Mogliśmy zatem bez trudu zaprosić przybyłych gości w niezwykłą podróż na 
walizkach. Dlatego też okrzyk „panie konduktorze!” nabierał w podziemiu willi Jarosza niebywałego 
znaczenia. Tym bardziej, że wśród widzów dopatrzyliśmy się trzech znamienitych schulzologów, 
a więc Jerzego Jarzębskiego, Stanisława Rośka i Stanleya Billa. Jak się później okazało, najbardziej 
kontent był ten ostatni, czego nie omieszkał okazać w wesołym, australijskim stylu. Jednakże nie 
trzeba było podróży do odległej Australii, aby wczuć się w rytmiczny stukot pociągu. Od tego zresztą 
rozpoczęliśmy. Światła zgasły, zaś w zupełnej ciemności rozpoczynała się eskapada w czasie i prze-
strzeni. Miała być to podróż do „genialnej epoki”, bo takim właśnie mianem Schulz określał dzie-
ciństwo. Jest to czas przecież szczególny, zwłaszcza jeśli się nań spojrzy z perspektywy dorosłego 
nauczyciela rysunku i robót ręcznych. Takim był wszakże Schulz, gdy rozpoczynał swą drogę do 
„genialnej epoki”. To czas zabaw, ale i  zas naznaczony nieuchronnie przemijaniem, w którym każ-
da chwila wpisuje się w porządek kosmosu. Do rangi symbolu urasta łyk wody z sokiem różanym, 
a także wizyta w panoptikum figur woskowych. Te, co gorsza, nagle ożywają! W tak wyolbrzymionej 
dziecięcym strachem scenerii widzowie dokonują niespodzianych odkryć. Ale to już zupełnie inna 
historia. Dość powiedzieć, że na scenie dwoiliśmy się i troiliśmy, aby dać przybyłym skosztować tro-
chę magii. Gdy ostatnia walizka, do której ktoś pospiesznie wkładał resztki klamotów, mamrocząc 
„Czy czas nie jest za ciasny dla wszystkich zdarzeń?”, zniknęła ze sceny – światło zgasło. Ponow-
nie usłyszeliśmy stukot pociągu, miarowy, rytmiczny, nieuchronny znak, że i nasza podróż dobiegła 
końca.



97

WSPOMNIENIA Biuletyn SPZD nr 22 (2018)

Tadeusz Baranowski (1884–1979) L15

Czasy drohobyckie 1918 r.

…Pani Starklowa namówiła nas do założenia filii zakładu dentystycznego w Drohobyczu, obiecu-
jąc złote góry, a i pani Wędrzynowska (siostra p. Starkla, dyr. Polminu) skłaniała się do tego 

planu. Pojechałem przed Bożym Narodzeniem [1917] do Drohobycza na zwiady. Miasto prezentowało 
się marnie. Po przenocowaniu w chłodnym pokoju w hotelu „Dependance” na drugi dzień udałem się 
do odbenzyniarni koło dworca kolejowego, do dyrektora Starkla. Państwo Starklowie przyjęli mnie bar-
dzo serdecznie, zaprosili do siebie i odbyliśmy naradę co do zainstalowania się w Drohobyczu. Przede 
wszystkim chodziło o mieszkanie. Dyr. Starkiel zawołał swojego totumfackiego, niejakiego Halperna, 
i polecił mu natychmiastowe wyszukanie dla nas mieszkania. Już na drugi dzień mieszkanie było zna-
lezione. Adwokat dr Pachtmann przebywał w Wiedniu. Cztery pokoje z jego mieszkania w Drohobyczu, 
kompletnie umeblowane, stawiał do naszej dyspozycji. Znajdowało się ono w dobrym miejscu, nieda-
leko rynku i sądu, nad apteką „Pod Archaniołem”. Wymagało ono pewnych adaptacji, do zamiany na za-
kład dentystyczny, ale dyr. Starkiel odkomenderował natychmiast montera, aby uskutecznił wszystkie 
potrzebne inwestycje. W warsztatach fabrycznych kazał zrobić (wedle moich wskazówek) urządzenie 
dla pracowni techniczno-dentystycznej. Elektryki ani wodociągów w tym czasie w Drohobyczu nie było. 
Był tylko gaz. Przeprowadzono więc odpowiednie przewody tam gdzie trzeba, aby można było umieścić 
palniki i lampy w odpowiednich miejscach. Wydawszy zarządzenia, powróciłem do domu, aby wysłać  
potrzebne urządzenia dentystyczne. Krzesło, szafkę na instrumenty, bormaszynę i wszelkie narzędzia 
techniczne – gdy 2 stycznia 1918 r. przybyłem do Drohobycza – znalazłem już na miejscu i przystąpi-
łem do urządzania zakładu. Już pierwszego dnia miałem pacjentów i bodajże pierwszą pacjentką moją 
była p. Helena Ilnicka – nauczycielka. Dyr. Starkiel, mając ogromne znajomości i wpływy w Drohobyczu, 
szedł mi na każdym kroku z pomocą. Będąc w przyjaźni z komendantem miasta, wyrobił mi u niego 
pozwolenie otrzymywania obiadów i kolacji w kasynie wojskowym (dla mnie i dla mego personelu). 
Z początku byłem dwa tygodnie sam, tylko ze służącą, którą przywiozłem ze Lwowa. Po dwóch tygo-
dniach przyjechała techniczna Pruchsówna, która w ciągu dwóch tygodni musiała wykonywać wpły-
wające w tym czasie prace techniczne, poczem na dwa tygodnie wracała do Lwowa, aby tam załatwić 
pacjentów i tak w kółko Macieju. Pracy w Drohobyczu rzeczywiście było ogromnie dużo. Pracowałem 
od rana do późnej nocy, a techniczna nieraz musiała pracować nocami, aby wykonać napływające prace. 
Ma się rozumieć, wynagrodzenie jej stosunkowo podwyższyłem, a że była bardzo łakoma na zarobki, 
a równocześnie bardzo pilna i sumienna, więc pracowała bez wytchnienia. Wypoczywała we Lwowie, 
gdzie roboty było znacznie mniej.

Pobyt w Drohobyczu  nie należał do przyjemnych. Nie było nawet dobrej wody. W studniach woda 
była bardzo twarda, a w studni na naszym podwórzu wprost cuchnąca z powodu blisko położonych 
gnojówek. Musieliśmy brać wodę do mycia i gotowania dość daleko z innego domu. Do picia nie uży-
waliśmy tej wody. Dostawaliśmy od dyr. Starkla z odbenzyniarni doskonałą wodę mineralną „Kristal” – 
z Budapesztu. Nie mieliśmy też żadnych kłopotów z aprowizacją, bo nie tylko obiady i kolacje braliśmy 
w kasynie, ale w odbenzyniarni otrzymywaliśmy cukier, mąkę i chleb w nieograniczonej ilości – gdy 
w mieście ani chleba, ani cukru nie było. A kiedy od czasu do czasu wydawano cukier i mąkę na kartki 
w tak małej ilości, że w kolejkach odbywały się dantejskie sceny i niejednokrotnie wynoszono z tłumu 
ludzi,  którzy mdleli w ścisku, my mieliśmy wszystkiego w bród i mogliśmy nawet zawozić jeszcze do 
domu do Lwowa. Zwykle na niedziele jeździłem do domu, ale podróżowanie w czasie wojny nie nale-
żało do przyjemności. Ścisk panował okropny, a bilet 2 czy 1 klasy nie poprawiał sytuacji. Nieraz trzeba 
było stać całą drogę na jednej nodze, ściśnięty jak śledź w beczce.

Interesy w Drohobyczu szły dobrze. Za 6 tygodni zainkasowałem około 30000 koron, gdy p. Węgrzy-
nowska tylko 3000, co zresztą także nie było złe. W połowie lutego p. Węgrzynowska pojechała na 
zmianę do Drohobycza. Miała jeszcze większą wygodę niż ja, bo mieszkała u swoich braterstwa w od-
benzyniarni, do ordynacji dojeżdżała powozem dyrektora. Po 6 tygodniach wróciła do Lwowa i znowu 
ja musiałem jechać do Drohobycza. Musiałem też wziąć kogoś do pomocy w technice, więc Antonina 
wyszukała sobie jakąś początkującą techniczkę. Zapomniałem, jak się nazywała – była kuzynką dra Ka-
sprzyckiego i pewien czas pracowała u niego jako asystentka. Ale jakoś nie mogli się pogodzić. Dr Ka-
sprzycki, bardzo dobry i sumienny dentysta, był dziwakiem i miał swoje fochy. Ta zaś asystentka też 
nie była bez „ale”. Jeden z kawałów, w którym opowiadano o drze Kasprzyckim był, że jakaś pacjentka 
zaskarżyła go, że ją napastował. Tego rodzaju szantaże były od czasu do czasu praktykowane przez nie-



98

WSPOMNIENIABiuletyn SPZD nr 22 (2018)

które pacjentki i nawet Cieszyński zwracał uwagę swoim uczniom, żeby wystrzegali się każdego ruchu, 
który mógł dać pretekst do tego rodzaju szantażu. Od tego czasu dr Kasprzycki nigdy nie przyjmował 
pacjentek  bez obecności  asystentki, mało tego, zmuszał swoich pacjentów, żeby nie czekali w poczekal-
ni, lecz musieli siedzieć w pokoju ordynaryjnym, gdzie on pracował. Takie patrzenie na wykonywanie 
zabiegów dentystycznych nie każdemu było miłe, a niektórzy pacjenci  nie mogli tego znosić. Z tego 
powodu tracił pewną ilość pacjentów, bo nie ustąpił ze swego stanowiska. Kiedy po raz drugi zacząłem 
swoją turę  w Drohobyczu, zjawiła się u mnie p. Helena Ilnicka i zaczęła naradzać się ze mną, jakby to 
wprowadzić opiekę lekarsko-dentystyczną u dzieci szkolnych. Uczyła ona prywatnie córkę burmistrza 
p. Jarosza i spodziewała się, że potrafi wpłynąć na niego, aby zajął się tą sprawą, ale prosiła mnie, żebym 
się zgodził objąć leczeniem dzieci. Było mi to bardzo nie na rękę, bo miałem dużo pracy i każda minuta 
była zajęta i droga. Ostatecznie zdecydowałem się poświęcić na ten cel po 2 godziny 3 razy tygodniowo. 

P. Ilnicka uzyskała u p. Jarosza zaproszenie mnie na konferencję w tej sprawie. Zostałem przyjęty przez 
p. burmistrza, który odgrywał wobec mnie rolę  sielskiego dygnitarza i dobroczyńcy. Przedstawiłem mu 
swój projekt, że zupełnie bezpłatnie zobowiązuję się leczyć dzieci szkolne, miasto natomiast będzie 
pokrywać tylko koszt faktycznie zużywanych materiałów, co właściwie  nie stanowiłoby zbyt wielkiego 
wydatku. Pan burmistrz roztaczał przede mną obrazy, czego tylko on nie może zrobić, że żaden wydatek 
nie jest dla niego za wysoki i tak dalej w tym duchu. Koniec końców nie doszliśmy do żadnych konkret-
nych wniosków, wyszedłem, a p. burmistrz miał się nad wszystkim zastanowić i dać mi znać. Na tym się 
skończyło, p. burmistrz zapomniał o całej sprawie, tym bardziej że widocznie zauważył, że nie znajdzie 
we mnie pokornego adoratora swojej wielkości.

Tutaj może będzie do rzeczy wspomnieć o świetnej karierze p. Jarosza i o haniebnym jej końcu. P. Ja-
rosz studiował prawo (studiowałem prawo – tak mawiał – a poszedłem na lewo!). Jako biedny student 
miał kondycję na wsi u jakiegoś hrabiego, gdzie uczył jego dzieci. Nabrał tam wielkopańskich manier, 
które potem bardzo przydały mu się w życiu. Hrabia miał jakąś biedną krewną, którą postanowił wydać 
za zatrudnionego u siebie korepetytora. Jarosz był postawnym, przystojnym człowiekiem, a hrabiow-
ska kuzynka brzydką, skromną osobą. Jarosz poszedł na propozycję poślubienia hrabiowskiej kuzynki 
– hrabia natomiast wystarał się dla młodego małżeństwa o stanowisko, które mogłoby zabezpieczyć im 
egzystencję. Wyrobił więc dla Jarosza stanowisko agenta asekuracyjnego – z placówką w Drohobyczu. 
Była to bardzo dobra posada, bo Drohobycz jako ośrodek przemysłu naftowego wraz Borysławiem, 
Tustanowicami i Schodnicą przedstawiał doskonały teren działalności dla agenta asekuracyjnego. „Jak 
przyjechałem do Drohobycza – mówił Jarosz – miałem żonę, strzelbę i psa”. I to był cały jego majątek. 
Ale żona – bardzo pracowita, zapobiegliwa osoba – zajęła się właściwie sama prowadzeniem agencji. Ja-
rosz natomiast pełnił tylko funkcje reprezentacyjne. Był bardzo obrotny i sprytny. Akurat w czasie jego 
przybycia do Drohobycza toczyła się walka między starostą drohobyckim a przedstawicielem żydow-
skich właścicieli kopalń i rafinerii Feuersteinem – potentatem naftowym, który trząsł całym miastem, 
będąc jego burmistrzem. Starosta zastanawiał się, kogo desygnować  na burmistrza (takiego, który by  
potem był w jego ręku posłusznym narzędziem). Wybór padł na Jarosza, człowieka nowego, jeszcze 
stosunkowo biednego, nieustosunkowanego. Był pewny, że kiedy zrobi z niego burmistrza, to będzie 
miał wdzięcznego zwolennika i posłusznego urzędnika. Zaprosił go do siebie i zaproponował posta-
wienie jego kandydatury przy nadchodzących wyborach (zapewnił mu swoje poparcie). W tamtych, 
austriackich czasach, wpływ starosty na wybory był wybitny i prawie że decydujący. Jarosz zgodził się 
na propozycję starosty, ale jego kombinacje były całkiem inne. W tajemnicy przed starostą postarał się 
także o poparcie swojej kandydatury przez Feuersteina. Mieszkał wtedy w skromnym domku przy ul. 
Solnej, a on miał w pobliżu, o dwie realności dalej, swoją willę. Gdy w dzień Jarosz w starostwie konfe-
rował i omawiał wszystkie posunięcia ze starostą, to w nocy przekradał się przez płoty do willi Feuer-
steina i omawiał z nim inne plany. Asekurując się na obie strony, został wybrany bez wielkich trudności 
burmistrzem i od razu stanął po stronie żydowskich nafciarzy, dla których burmistrz był ważną osobą 
i pożyteczną w ich szachrajskich interesach.

Przede wszystkim Jarosz postarał się, aby przy pomocy Feuersteina i jego wpływów w Wiedniu usu-
nąć niewygodnego starostę, Polaka – narodowca, który został przeniesiony do Namiestnictwa we Lwo-
wie. Nowo mianowany starosta, widząc siłę i znaczenie Feuersteina, musiał iść mu na rękę, bojąc się 
losu poprzednika. Tak zaczęła się kariera Jarosza w Drohobyczu. Stanowisko to pozwalało Jaroszowi na 
rozmaite dochody już przed wojną, a w czasie wojny dało mu szerokie pole do rozmaitych kombinacji 
na polu aprowizacji. Gdy ludność głodowała z powodu braku chleba i cukru, którego nie mogła dostać 
nawet na kartki – artykuły te szły na czarny rynek, przynosząc niemałe zyski panu burmistrzowi i jego 
klice. Aby zyskać sobie przychylność urzędników państwowych, wypisywał ich żonom talony na 5 kg 
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cukru lub mąki, co było w tamtych czasach prawdziwym skarbem. Mało tego – objął do spółki prowa-
dzenie młyna, zaspokającego  miasto w mąkę, i w ten sposób ułatwił sobie spekulację tym artykułem 
żywności. Na początku zakupił sobie ten mały domek przy ul. Solnej, gdzie mieszkał. Potem skorzystał 
ze sposobności i zakupił za bezcen sąsiedni domek wraz z większą parcelą, graniczącą z jego domem. 
Właściciel tej realności, będąc na łożu śmierci i wiedząc, że synowie, aby podzielić się spadkiem, będą 
musieli sprzedać tę realność, chciał zapobiec, aby majątek jego nie trafił w ręce żydowskie i wpadł na 
myśl, aby to Jarosz ją kupił. Zobowiązał więc synów do sprzedaży majątku Jaroszowi i wzięcia od nie-
go słowa, że nie sprzeda go Żydom. Jarosz zgodził się kupić, a że kupował rzekomo z łaski, jako rzecz 
niepotrzebną, obniżył cenę do minimum. W taki sposób za bezcen nabył obszerną realność. Wtedy już 
porósł w piórka.

Oprócz tego, że był burmistrzem miasta, miał doskonale prosperującą agenturę asekuracyjną, zatrud-
niającą już paru urzędników. Był także  zarządzającym zdrojowiskiem „Truskawiec” (własność hr. Żuł-
kowskiego). Mieszkanie w małym domku już nie odpowiadało jego godności. Postanowił więc cały ten 
obszar sprzedać, a wyszukać sobie coś bardziej odpowiedniego. Przede wszystkim trzeba było pozbyć 
się lokatorów z nowo nabytego domu. Mieszkała tam także p. Helena Ilnicka z matką i siostrą. Była ona 
nauczycielką córki Jarosza, bardzo przywiązanej do swojej nauczycielki. Nie zważając na żadne wzglę-
dy wobec nauczycielki, postanowił ją wyrzucić z mieszkania wraz z rodziną. Zupełnie nie krępował się 
tym, że mieszkanie znajdowało się z powodu wojny pod ochroną lokatorów i nie wolno było nikogo 
wyrzucać z mieszkania – zarządził  egzekucję lokatorów. Brat p. Heleny Ilnickiej był początkującym, 
ale bardzo zdolnym adwokatem – zgłosił więc  sprzeciw o taki majątek w sądzie. Proces nie ciągnął 
się długo. Takiemu wpływowemu człowiekowi jak Jarosz, przełożonemu urzędników magistrackich, 
nietrudno było dostarczyć dowodów, że dom nadaje się tylko do zburzenia i nie może być zamieszkany. 
Ilniccy proces przegrali, musieli się wyprowadzić, ale na szczęście znaleźli nawet lepsze i wygodniejsze 
mieszkanie. Pozbywszy się lokatorów, Jarosz nie miał już żadnej trudności ze sprzedażą całej realności.  
Nie zważając na dane słowo, sprzedał realność Żydom za kilkakrotnie wyższą sumę, niż sam zapłacił. 
Dom nie został zburzony i jeszcze do II wojny światowej był zamieszkały przez innych lokatorów. Ta 
transakcja zachęciła Jarosza do podobnych posunięć.

Zarządzany przezeń Truskawiec z roku na rok przynosił tylko straty właścicielom, tak że sprzykrzyło 
im się co raz dokładać do zdrojowiska. Postanowili więc za wszelką cenę Truskawiec sprzedać. A że byli 
to poznaniacy i uważali, że majątek polski nie powinien przejść w ręce żydowskie, polecili Jaroszowi 
znaleźć odbiorcę na ten majątek. Jarosz postanowił zdrojowisko nabyć sam, bo wiedział, że mając ta-
kie wody jak Naftusia, która słynęła ze swojej skuteczności, zwłaszcza w chorobach nerek i pęcherza, 
zdrojowisko może przynosić kolosalne dochody. Zresztą zarządzając tym uzdrowiskiem kilka lat, wie-
dział dobrze, że nie przynosi ono strat tylko dochód, ale dochód ten nie trafiał do właścicieli, lecz do 
zarządcy. Jednakże Jarosz sam nie posiadał tyle gotówki, aby kupić  taki majątek. Znalazł więc dwóch 
wspólników – Żydów, którzy mieli dać pieniądze, a on miał dać firmę i figurować jako nabywca Tru-
skawca oraz po kupnie miał nadal sprawować zarząd uzdrowiskiem. Wszystko to było, ma się rozumieć, 
okryte tajemnicą i wyszło na jaw dopiero po załatwieniu kupna. Teraz dopiero Jarosz stał się wielkim 
panem – właścicielem Truskawca. Trzeba jednak przyznać, że był świetnym administratorem, potrafił 
rozreklamować i rozwinąć zdrojowisko, które odtąd zwykle było przepełnione do ostatniego miejsca. 
Potrafił usprawnić wydawanie kąpieli i wód mineralnych, upiększył niewielki park, potrafił ciągnąć 
zyski z najmniejszej rzeczy, wynajmując za coraz wyższym czynszem restauracje, stoiska, sprzedając 
rozmaite towary, pobudował nawet szereg kiosków dla kupców. Jednym słowem Truskawiec stał się 
dla niego złotym jabłkiem, ale rachunkowo przynosił zawsze deficyt i obaj wspólnicy nie tylko nie mieli 
dochodów, lecz musieli jeszcze dopłacać do tego interesu.

W tym czasie było już po wojnie i Truskawiec należał do Polski. Jarosz pozawierał szerokie znajomo-
ści z wysoko postawionymi osobistościami: ministrami, wojewodami, naczelnikami departamentów, 
profesorami uniwersytetu i biskupami. „Pszczółki znoszą miód” – mówił Jarosz. Miał wielkie dochody, 
ale też wielkie wydatki. Prowadził otwarty dom, gromadził wokół siebie cały szereg pochlebców, któ-
rym  urządzał częste uczty. Na tych ucztach on sam, a również jego goście, starli się wyśmiewać i przy-
czepiać łatki tym, którzy nie byli zachwyceni postępowaniem Jarosza, lub co jeszcze gorzej, ośmielali się 
krytykować jego postępowanie lub potępiać jego czyny. Ma się rozumieć, że w Drohobyczu grono jego 
przyjaciół składało się z hulaków, żądnych udziału w pijatykach, lub karierowiczów, którzy szukali jego 
protekcji, i oportunistów sądzących, że jego przyjaźń przyniesie im korzyści. Ale nie tylko u miejsco-
wych osobistości szukał Jarosz  popularności. Nie tylko urządzał polowania i przyjęcia dla ministrów, 
specjalnie w czasach Piłsudskiego, ale nawet urządzał dla nich bankiety w Warszawie. Mniej ważne 
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osobistości urzędnicze, których pomocy i życzliwości  potrzebował, przyjmował  na bezpłatne leczenie 
w Truskawcu i udzielał im pomieszczeń w hotelu zdrojowym. W swoim czasie postanowił nawet wysu-
nąć swoją kandydaturę do Sejmu. Wierzył, że jest na tyle popularny, że choć nie należał do żadnej partii, 
potrafi – stosując sztuczki wyborcze, praktykowane za śp. Austrii – uzyskać mandat poselski. Przepadł 
przy wyborach, zebrawszy minimalną ilość głosów, ale ta zabawa kosztowała go piękny grosz. 

Zaczął więc stopniowo wpadać w kłopoty finansowe, co go doprowadziło do ostatecznej kompro-
mitacji, a jedynie śmierć wybawiła go od odpowiedzialności sądowej. Ale o tym będę jeszcze mówił 
w swoim czasie. Wspomnę tylko, że nie należałem do grona jego adoratorów. Już pierwsze zetknięcie 
się z nim usposobiło mnie nieprzychylnie do tego człowieka. Moja niechęć pogłębiła się jeszcze, kiedy 
dowiedziałem się o jego działalności. Zagłębie naftowe znane było z tego, że tu ludzie dochodzili do ma-
jątków przy pomocy oszustwa, podstępów i korzystania z łatwowierności innych. Takie postępowanie 
nie raziło dużej części ludności. Owszem – podziwiali takich oszustów, uważając ich za mądrych, i nawet 
zazdrościli im sprytu w ich brudnych interesach. Jarosz był nawet w późniejszym czasie moim pacjen-
tem, ale niedługo. Nie mógł znieść, że traktuję go na równi z innymi pacjentami, nie wykazując wobec 
niego żadnej uniżoności ani nie starając się mu nadskakiwać. Bardziej wiernym moim pacjentem był 
syn jego Roman, którego leczyłem od dzieciństwa.

Od Redakcji: Najbardziej popularny drohobycki dentysta urodzony w Pobereżu, zmarły we Wrocła-
wiu, ukończył studia w 1914 r. we Lwowie i tu rozpoczął prywatną praktykę. W 1918 r. przeniósł się do 
Drohobycza i tu w 1939 r. był właścicielem dużej willi ze sporym ogrodem przy ulicy Bartłomieja nr 14. 
„Ordynację” miał przy ulicy Mickiewicza nr 16. W okresie niemieckiej okupacji był jednym z czołowych 
działaczy Polskiego Okręgowego Komitetu Pomocy w Drohobyczu. Po II wś. mieszkał we Wrocławiu 
(Wybrzeże Wyspiańskiego 35) a praktykował przy ul. Szczytnickiej. Syn Tadeusz (1910–1993), bio-
chemik, prof. dr hab. doszedł do stanowiska Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu. Drugi syn 
Bolesław (1912–1992) znany pilot szybowcowy, inż. konstruktor lotniczy, podczas II wś. znalazł się na 
Zachodzie, a następnie był przedsiębiorcą przemysłowym w USA i Kanadzie. Tadeusz i Bolesław mieli 
też siostrę Annę, znaną polonistkę w Warszawie. Synem Bolesława jest kapitan żeglugi wielkiej Krzysz-
tof Baranowski ur. we Lwowie w 1938 r., działacz żeglarski („Wakacje pod żaglami”), który jako jedyny 
Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. 

W archiwum Komisji Historycznej SPZD są fragmenty obszernych wspomnień dra Tadeusza Bara-
nowskiego i z nich wybraliśmy prezentowany tekst.



Jerzy M. Pilecki – Wrocław L45

Chlebowy Bucefał
   …Bucefalum equum Alexandri Macedoniensi 

rationem sufficientem  habuisse …
(Quintus Curtius)1 

W połowie 1942 r. byłem pacjentem Instytutu Badawczego Fizykoterapii w Ferganie (Uzbeki-
stan). Moim wybawcą z „umieralni” w Kokandzie był dr Czernysz Pantelejmon Andrejewicz, 

kierownik małego oddziału (20–25 łóżek) dla cywilnych pacjentów ze skierowaniami od najwyż-
szych władz. Pozostałe (około 200 miejsc) były przeznaczone dla frontowych rekonwalescentów. 
Oddział dra Czernysza był chyba jedynym tego rodzaju na całą   Republikę, a może i Azję  Środko-
wą. Sobie tylko znanym sposobem mój dobroczyńca przez 8–10 tygodni intensywnego leczenia 
miał  dla mnie miejsce w tym gronie wybrańców losu. Nie wnosiłem też do wspólnej puli żywie-
niowej swoich przydziałów kartkowych, bo ich nie miałem. Mimo tych i innych ograniczeń byłem 
przez wszystkich bardzo dobrze traktowany.  W tym czasie dr Czernysz  nauczył mnie chodzić, 
odbudowywać utraconą pamięć, a także wyregulował trawienie. Zdołał nawet załatwić dwukrotną 
1 …Bucefał, koń Aleksandra Macedońskiego, miał rozum dostateczny… Taki urywek jakiegoś tekstu  (w wolnym przekła-
dzie) wyłowiłem w kolejnych przybliżeniach z otchłani mojej pamięci. Redaktorowi Naczelnemu udało się go zlokalizo-
wać w obszernej łacińskiej biografii Aleksandra III Wielkiego.
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transfuzję krwi, kierowanej przede wszystkim na potrzeby frontu. W pewnej chwili okazało się, 
że jego możliwości już się wyczerpały i załatwił dla mnie etat robotnika placowego w Instytucie 
z prawem do zamieszkania na jego terenie i korzystania z dalszego ciągu kuracji. Przydzielono mi 
legowisko w komórce, w której już mieszkał zakładowy ogrodnik Motyl, prawdopodobnie iden-
tyczny z powojennym groźnym komendantem obozu dla Niemców w Jaworznie. Otrzymałem też 
przydział służbowej odzieży roboczej, bo byłem goły i bosy. Dostałem też kartki żywnościowe dla 
pracujących i kilka groszy wynagrodzenia. Byłem rozrywany: elektryk zrobił mnie „słupołazikiem”, 
kucharki „porannym rozpalaczem”, byłem też ogrodnikiem, „borowiniarzem” – tragarzem błota, 
nocnym stróżem, a nawet przymierzano się zrobić ze mnie sanitariusza lub masażystę. Łatwo się  
domyślić,  jak jeszcze półinwalida z takich obowiązków się  wywiązywał. 

Pewnego dnia otrzymałem zadanie objęcia nagle opróżnionej funkcji stajennego i woźnicy (je-
den koń i jeden osioł) z głównym zadaniem zapewnienia dostaw chleba dla pacjentów i personelu. 
Zapoznano mnie z podopiecznymi i z Marusią z kiosku chlebowego na terenie Instytutu. Z koniem 
miałem dotychczas tylko raz do czynienia, kiedy w majątku Zazulińce k. Zaleszczyk, mając 14 lat, 
uczyłem się jazdy wierzchem. Mój konik okazał się dorodnym, zgrabnym, dobrze utrzymanym 
kasztanem (pod kolor chleba, który woził). Nikt nie wiedział, jakie miał dotąd imię, więc ochrzci-
łem go Bucefałem, co po 2–3 dniach łaskawie zaakceptował, stosownie reagując. Nowa sytuacja, 
zapewne nieprzypadkowo, była dla mnie bardzo korzystna – stałem się ważną osobą w Instytucie 
i dostałem się do chlebowego Eldorado. Dysponowałem teraz nadwyżką przydziałowego chleba, 
który był cennym towarem wymiennym za owoce świeże lub suszone.  Moje nowe obowiązki za-
czynały się o trzeciej w nocy ustawieniem chlebowej skrzyni z dykty na czterokołowym wózku, 
zaprzęgnięciem konia, wyjazdem do miasta (około 3,5 km) na spotkanie z Marusią w umówionym 
miejscu, ustawieniem się na dobrej pozycji wyjściowej przed bramą piekarni, załadowaniem chle-
ba i jego dowozem do kiosku Marusi; tu wyładunkiem zajmowali się już czekający kolejkowicze. 
Miałem jednak duże obawy, czy podołam zadaniu odpowiedniego ustawienia się z wózkiem na 
placu przed bramą piekarni, gdzie panowała bezpardonowa, dzika rywalizacja. Chodziło o to, by 
po otwarciu bramy o godzinie szóstej zająć dobre miejsce w peletonie na placu piekarni. Spokojne 
ustawienie się kolejki tych, którzy się przedostali (około 20 podwód, z około 30 czekających), było 
warunkiem otwarcia o godzinie siódmej bramki przed wagą do wydawania chleba. Marusia mnie 
uspokoiła, mówiąc: „zostaw wolną rękę koniowi”. Do dziś nie mogę uwierzyć, że Bucefał zawsze 
sam zapewniał nam miejsce w pierwszej grupie czekających. 

Marusia była średniego wzrostu, harmonijnie zbudowaną, zgrabną kobietą, pełną sympatycznych 
okrągłości, na co dzień  trochę  trzpiotką, aby w razie potrzeby wystawić ostre pazurki. Z piekarza-
mi  flirtowała i żartowała, nawet wówczas gdy musiała skutecznie się wykłócać o wyższy stopień 
realizacji  kartkowego przydziału chleba dla personelu i pacjentów. W okresie wszechwładnej do-
minacji hasła „Wszystko dla frontu” (w połowie września rozpoczęła się nad Wołgą stalingradzka 
epopeja) panowała zasada niedoboru. Prześcigano się wręcz  w  praktykowaniu różnych wyrze-
czeń i samoograniczeń. W przypadku chleba zaczynało się w piekarni, gdzie  przed  rozpoczęciem 
dystrybucji chleba zapowiadano: „dziś otrzymaliśmy przydział mąki tylko na pokrycie części zare-
jestrowanego zapotrzebowania”. Marusi zawsze się udawało coś wytargować. Jak mi się zdaje, cza-
sem miała dla piekarzy jakieś drobne prezenty, może deficytowe leki (narkotyki ?) z instytutowej 
apteki. Znała wszystkich piekarzy z imienia i „otczestwa”, wszystkich tytułowała dyrektorem lub 
co najmniej kierownikiem, pytała czemu kogoś zabrakło, o zdrowie chorej żony lub dziecka. Oni za 
to, czasem bardzo ostrożnie, pytali o wieści od męża  z wojska, których długotrwały brak kończył 
się często urzędową kopertą. Ostatni w kolejce często odjeżdżał z kwitkiem. W kiosku Marusi nie 
wolno było pobierać chleba dla kogoś spoza rodziny, a nie wykorzystany przydział na dany dzień  
jutro już się nie liczył. Nie było też wydawania chleba na dzień następny. Ostatni z czekających na 
nas w kolejce drżeli na myśl, że kioskarka w każdej chwili może ogłosić: „przydział dla personelu 
już się wyczerpał”, a leżący na półce chleb to pula dla pacjentów jeszcze nie odebrana. Przez palce 
więc patrzono na pracowników pierwszej zmiany, szczególnie tych bez rodzin, którzy „urywali się” 
do Marusi. Czasem tylko po obiedzie ogłaszała ona, że np. po siedemnastej kiosk będzie otwarty dla 
spóźnialskich. Zawsze jednak było kilka osób poszkodowanych. 

Chleb wypiekano w podłużnych metalowych foremkach ( bochenki po około 2,5 kg), w których 
ciasto podnosiło się 2–3 cm ponad krawędź formy, tworząc po bokach „falbanki”, łatwo obłamujące 
się przy wyjmowaniu z foremek i dalszym transporcie. Te porowate jak tuf wulkaniczny obłamki 
poniewierały się na terenie całej piekarni, ale nie wolno było ich zbierać bez zezwolenia. Jedynie 
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Bucefał nie pytając, podbierał co większe kawałki i był z tego bardzo zadowolony. Marusia uzyska-
ła zgodę na zbieranie dwóch toreb: dla mnie i dla Bucefała. Nie trzeba dodawać, że jeszcze przed 
opuszczeniem piekarni mój głód był na parę ładnych godzin zaspokojony. Odbiorcy przydziałowe-
go chleba tylko niekiedy narzekali, że chleb ma zbyt wyraźnie obłamany smakowity kołnierz.

Raz się zdarzyło, że Marusia nie czekała na mnie na umówionym miejscu, więc po chwili czeka-
nia wyskoczyłem do pobliskiego jej mieszkania, ale bez powodzenia. Jak niepyszny wyruszyłem 
w stronę piekarni, wyobrażając  sobie, jak mnie zlinczują, kiedy bez chleba wrócę do Instytutu. 
Zastanawiałem się nawet, czy nie uciekać z Fergany razem z Bucefałem, ale szybko uświadomiłem 
sobie, że na jakąkolwiek tego typu eskapadę jestem jeszcze zbyt słaby i nieprzygotowany. Tymcza-
sem niezawodny Bucefał dowiózł mnie aż do okna piekarni, a zaniepokojeni piekarze na moją  go-
rącą   prośbę  zaczęli się  zastanawiać, czy w ogóle i ile mogliby wydać mi chleba na „słowo honoru”. 
W tym momencie nadbiegła zdyszana Marusia, która miała poważne kłopoty z chorą matką.

Po kilku udanych chlebowych wyprawach nie zastałem Bucefała przy żłobie, do którego był przy-
wiązany. Włosy stanęły mi dęba na głowie, szybko obleciałem teren Instytutu i w końcu zrozpaczo-
ny wyjrzałem na ulicę, pełen najgorszych przeczuć. Kilkanaście metrów od bramy mój konik delek-
tował się bujną roślinnością na brzegu przydrożnego aryku (kanału wodnego). Grzecznie wracał 
z pochyloną głową, jak mi się wydawało, nawet z poczuciem winy. Jakoś niewiele się spóźniłem na 
spotkanie z Marusią, ale nie obeszło się bez wymówek i pogróżek. Gruby sznur Bucefała wiązałem 
teraz wieczorem na szczególnie zmyślne węzły, ale po 2–3 dniach sytuacja się powtórzyła. A prze-
cież Bucefał musiał nie tylko jakimś cudem rozplątać węzeł, ale i przedostać się niepostrzeżenie na 
ulicę. Główna wysoka brama za szlabanem była na noc zamykana, a obok było tylko wąskie przej-
ście przez portiernię i bramkę dla pieszych. Stajenka w tym klimacie nie miała bramy wejściowej. 
Kiedy sytuacja powtórzyła się po raz trzeci,  poddałem się i przestałem wymyślać coraz to nowe 
węzły. Wkrótce też musiałem się odnaleźć w całkiem innym otoczeniu i szybko zapomnieć o „idylli 
z Bucefałem” w tle.



Ida Henefeld-Ron – Izrael L56

Pod koniec stulecia
Zobaczyłam swoje miasto uśpione
drzewa wyrosły niewspółmiernie,
wysoko do zapadłych domków
otuliły świeżą zielenią
sen starego miasteczka

a jednak – na zniszczonych chodnikach
szli jacyś ludzie
zrozumiałam że nie tylko ja 
nie poruszam się na jawie

W bronickim lesie
którego nie widziałam nigdy
– chyba tylko w wyobraźni –
znalazłam to rzeczywiste miejsce
nie ulegające żadnej wątpliwości

boczna leśna droga,
wybujała roślinność
rażąca oczy

tędy jechali na ciężarówkach
tu zeskoczyli poganiani kolbami
na tej polanie rozbierali się
ich oczy widziały te same drzewa
po raz ostatni –

Obywatele tego miasta znajomi ludzie
nadzy starcy
nagie matki
nagie podlotki
dzieci

mój Ojciec moja Matka
po nich 
tylko usypana ziemia
bez nazwisk

jest jeszcze w środku rynku
ściana rozstrzeliwań

To co pozostanie w Drohobyczu
z dwudziestego wieku
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Bożena Mirska (Maria Hauptman) (1945–2018) L61

Słowo od córki
 

Od Redakcji: Michael Hauptman (Michał Mirski) był jednym z niewielu, którym udało się przeżyć li-
kwidację Żydów w jego rodzinnej miejscowości Uryczu, przeprowadzonej przez hitlerowców w ścisłej 
współpracy z miejscową ludnością ukraińską w sierpniu 1941 r. Ukryty na strychu, przez szpary między 
deskami, obserwował śmierć swojej rodziny i sąsiadów. Wspomnienia te są wyjątkowym, jedynym świa-
dectwem nieopisanego wcześniej pogromu – jednego z wielu, jakie dotknęły Żydów ze strony ich sąsiadów1 
po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. W książce opisane są także dalsze losy zbrodniarzy, sylwetka 
głównego sprawcy mordu oraz historia jego procesu sądowego. „Zapomniane mogiły” Michael Hauptman 
(Michał Mirski), Warszawa 2008, Instytut Studiów Politycznych PAN, Żydowski Instytut Historyczny we 
współpracy z Ośrodkiem KARTA, 126 s. Publikację sygnalizowaliśmy w Biuletynach SPZD nr 7 (2010) s. 84 
i nr 14 (2014) s. 129. Temat zbrodniarza wojennego Mentena występował wiele razy na łamach „Ziemi 
Drohobyckiej” i „Biuletynu SPZD”, głównie w związku z jego udziałem w mordzie kilkudziesięciu żołnierzy 
polskich we wrześniu 1939 r. koło Urycza. Publikowany tekst swtanowi fragment tej książki.

Życiorys mojego Ojca Michała Hauptmana  ur. w 1916 r. w [Uryczu] opiera się częściowo na ro-
dzinnych dokumentach, częściowo na naszych rodzinnych wspomnieniach i zapamiętanych opo-

wiadaniach, a częściowo na jego wypowiedziach i wywiadach prasowych, publikowanych przy okazji 
rozprawy sądowej Pietera Mentena. Dzieci w rodzinie Hauptmanów, jak i w wielu innych rodzinach 
z tych stron, były trzyjęzyczne. W domu mówiły po żydowsku, w szkole po polsku, a bawiąc się z inny-
mi dziećmi – po ukraińsku. Ojciec był najmłodszym dzieckiem i jedynym synem. Miał cztery siostry. 
W opisywanym, tragicznym okresie, Alka miała 40 lat, jej dzieci: Izio czternaście i Enia dwanaście lat, 
oraz Pepa trzydzieści dwa lata i Hela dwadzieścia sześć.

Ich Ojciec Ignacy był inżynierem. Pracował w pobliskiej kopalni nafty na szefowskim stanowisku. 
Matka, Hanna, zajmowała się dziećmi i domem. Oboje zmarli w 1937 r., prawdopodobnie z powodu 
jakiejś epidemii. Zarówno Mama, jak i później siostry, były bardzo dobrymi gospodyniami, uprawiały 
warzywa w ogródku przy domu i wspaniale gotowały. Ojciec często  z rozrzewnieniem wspominał 
różne potrawy i niektóre przysmaki z tamtych czasów, jak na przykład ruskie pierogi i kutię na Wigi-
lię, które wprowadził do kuchni swojej późniejszej rodziny. W lipcu 1933 r.2 Ojciec ukończył gimna-
zjum w Drohobyczu i na jesieni tego samego roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Lwowskiej, zarabiając na utrzymanie korepetycjami. W maju 1939 r. zdał egzamin kończący 
studia – jego praca dyplomowa dotyczyła stacji pomp o napędzie spalinowym. Jeszcze w tym samym 
roku zaczął pracować w instytucji Gazy Ziemne w Schodnicy.

Wybuchła druga wojna światowa. Dramatyczne przeżycia z tego okresu opisane zostały w książce  
„Zapomniane mogiły”. Po utracie najbliższych dla własnego bezpieczeństwa zmuszony był opuścić 
rodzinne strony.  Postanowił przedzierać się przez Kraków do Warszawy – w dużych miastach ła-
twiej jest zniknąć w tłumie. Po drodze został zatrzymany przez Niemców i  osadzony w obozie pracy. 
Tam szybko znalazł sposób na przeżycie: każdego ranka, gdy Niemcy zbierali fachowców do różnych 
zadań – zgłaszał się jako specjalista – niezależnie od wymagań i typu pracy. Były to zazwyczaj prace 
budowlane. Często zdarzało się jednak, że wśród pracujących  nikt nie miał kwalifikacji do wyko-
nania zadania, jednak fantazja i – nawet w tych warunkach – poczucie humoru sprawiały, że robota 
wyglądała na solidną, choć często taką nie była. Jednym z towarzyszy niedoli był Bruno Schulz, który 
bardzo interesował się tragicznymi przeżyciami Ojca i chciał napisać o nich książkę. Ojciec opowiadał 
[jemu] szczegółowo o wszystkich wydarzeniach w Uryczu. Niestety [Schulz] został niedługo po tym 
zastrzelony przez oficera SS.

Nie wiem, ile czasu Ojciec przebywał w obozie i w jaki sposób udało Mu się z niego uciec. Epizod 
ten zostawił głębokie ślady w Jego świadomości. Do końca życia nie wytrzymywał nerwowo dźwięku 
drewniaków na twardym podłożu. Z jego pobytu w Krakowie znam tylko jedną historię. Pewnego 
dnia natknął się na uliczną łapankę. Nie miał żadnych papierów potwierdzających tożsamość, w razie 

1 Pojęcie „sąsiedzi” za sprawą J. T. Grossa ze słowa przyjaznego i miłego dla ucha nabrało złowieszczego i fałszywego 
podtekstu (K. Jasiewicz, Inst. Studiów Polit. PAN). (Red.)
2 W sprawozdaniach Dyrekcji gimnazjum „Jagiełły” Hauptmann Mechel Zacharjasz jest notowany jako urodzony 
18.06.1916 r. w Uryczu – egzamin dojrzałości 30.05.1936 r. (typ humanistyczny). (Red.)
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zatrzymania nie było szans na uratowanie się. Bez chwili wahania wszedł do lokalu z napisem „Tylko 
dla Niemców”. Nikt nie podejrzewał, że Żyd może być tak bezczelny. Często powtarzał, że to, co go 
uratowało, to dobry wygląd oraz dobra znajomość polskiego i niemieckiego.

Na początku 1942 r. dotarł do Komorowa pod Warszawą – schorowany i całkiem wykończony. 
Ukrywał się w jakiejś szopie, bez ogrzewania i jedzenia. Tam został znaleziony przez Zofię Szabłow-
ską, która sprowadziła lekarza, zorganizowała ubranie, lekarstwa i trochę jedzenia. Przyjeżdżała re-
gularnie z żywnością i lekarstwami, opiekując się chorym. Ojciec powoli odzyskiwał siły. Z czasem 
zrodziło się między nimi uczucie. Zofia zabrała Ojca do Warszawy, gdzie zorganizował sobie papiery 
na nazwisko Michał Mirski, przy którym pozostał do 1976 r., kiedy wrócił do nazwiska rodzinnego. 
Został przedstawiony rodzinie  Zofii – matce, Michalinie Szabłowskiej z domu Karłowicz, i ojcu, Ste-
fanowi Szabłowskiemu. Rodziny Karłowiczów i Szabłowskich należały do starych, znanych rodzin 
warszawskich. Mama Zofii prowadziła z powodzeniem pracownię kuśnierską, mieszkali w dużym 
pięciopokojowym mieszkaniu w samym centrum miasta, na Wilczej. Ślub odbył się 14 czerwca 1943 
r. na placu Trzech Krzyży. Nikt, nawet najbliższa rodzina, nie wiedział ani nie podejrzewał, że Ojciec 
był Żydem. Raz tylko ekspedient sklepiku w sąsiedztwie powiedział: „Pan to chyba nie nasz, bo pan 
ma takie smutne oczy”. W marcu 1944 r. Ojciec został zatrudniony przy budowie schronu tunelowego 
w parku Agrykola w charakterze kierownika nadzoru z ramienia Wydziału Technicznego Zarządu 
Miejskiego w Warszawie. Okazał się tak dobrym organizatorem oraz wydajnym i wykwalifikowanym 
pracownikiem, że w następnym roku został powołany na kierownika oddziału w Stołecznym Przed-
siębiorstwie Budowlanym w Wydziale Robót Rozbiórkowych i Porządkowych.

23 maja 1944 r. urodziła się córeczka Ewa  Joanna. Życie płynęło dość spokojnie – jak na warunki 
okupacyjne – do wybuchu powstania warszawskiego. Pewnego dnia został zbombardowany sąsied-
ni dom na Wilczej. Malutka Ewa, która spała w wózeczku przy oknie, doznała od straszliwego huku 
wstrząsu i konwulsji, po których po kilku godzinach zmarła. Została pochowana na podwórku, w ma-
łej trumience, zrobionej przez Ojca. W czasie ewakuacji ludności, po upadku powstania, Rodzice do-
stali się w ręce Niemców. Uratowała ich znajomość niemieckiego i butelka wódki. Zofia była w ciąży. 
Po długiej wędrówce dotarli do Śródborowa, gdzie schronili się u dalszej rodziny. Zima była bardzo 
ostra. W komórce, w której mieszkali, zamarzała woda. Mieli tylko jeden dziurawy garnek, który po 
zalutowaniu wystarczał na kilkanaście minut, po czym znowu trzeba było go lutować. Za złoty pier-
ścionek można było dostać u chłopów trochę podmarzniętych kartofli albo buraków.

17 czerwca 1945 r. urodziły się bliźnięta, mój brat Marek i ja, co sprawiło nieco kłopotu – spodzie-
wano się tylko jednego dziecka… Stary koszyk na bieliznę posłużył za łóżeczko, kawałek ścierki za 
kocyk, chusteczka do nosa za kapturek itd. We  wrześniu Ojciec zorganizował mieszkanie i wszyscy 
przeprowadziliśmy się do Warszawy. Życie w wolnym, ale zamienionym w gruzy mieście nie było 
łatwe. Dużą rolę grało hobby Ojca – myślistwo. Dziczyzny i futer nam nie brakowało. W 1948 r. Ojciec 
został przewodniczącym Zarządu Spółdzielni Prac Minerskich „Miner”, która wykonywała roboty mi-
nersko-budowlane na terenie Warszawy i całego kraju, a od 1950 r. był głównym kierownikiem robót 
wiertniczych w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym „Hydrotest”. W tym samym roku został 
aresztowany i oskarżony o sprzeniewierzenia gospodarcze. Chodziło o niedozwolone odzyskiwanie 
prochu z niewypałów i stosowanie go przy pracach rozbiórkowych przy „sprzątaniu” Warszawy 
z gruzów. Został skazany na 10 lat więzienia. Byłam za mała, aby to rozumieć  czy się tym intereso-
wać. W domu mówiło się, że „Tatuś jest chory i leży w szpitalu”. 

Oskarżenie dotyczyło wielu pracowników Spółdzielni „Miner”. Podobno gazet pisały, że to nie była 
sprawa gospodarcza, tylko polityczna. Wszyscy oskarżeni byli pochodzenia żydowskiego. O pochodze-
niu Ojca nikt w rodzinie i wśród znajomych nie wiedział, ale „władze” wiedziały. Antysemityzm miał 
zawsze w Polsce bardzo podatne podłoże i wciąż falami powracał. Ojciec spędził w więzieniu cztery 
lata. Do rozprawy siedział w dość ciężkim więzieniu, gdzieś w południowej Polsce. Po wyroku został 
przeniesiony do innego w okolicach Warszawy, w którym więźniowie mogli pracować zgodnie ze swo-
im wykształceniem. Pracował w biurze architektonicznym. Z jego późniejszych opowieści można było 
wywnioskować, że czas upływał dość wesoło. Opowiadał na przykład o kocie, który wykradał i chował 
jajka z paczek żywnościowych. Przypuszczam, że tylko takimi chwilami chciał się dzielić z nami, dzieć-
mi. Jak przez mgłę pamiętam, że raz byliśmy z Mamą w więzieniu na widzeniu. Była wczesna wiosna. 
Teren więzienia był otoczony wysoką siatką drucianą. Dookoła było pusto, tylko rozjeżdżona glina. Dużo 
ludzi czekało na wpuszczenie. Czekając, usiłowaliśmy się czymś zająć i bawiąc się w glinie, znaleźliśmy 
kilka pierwszych, żółtych kwiatków, które zerwaliśmy dla naszego Tatusia. W końcu zaczęli wpuszczać 
pojedynczo przez wąską furtkę. Weszliśmy do baraku ze zbitymi z desek długimi stołami i ławami po 
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obu stronach. Więźniowie siedzieli po jednej stronie. Przy każdym stole siedziało dwóch wartowników, 
kilku chodziło między stołami. Ojciec siedział z brzegu, więc podbiegliśmy, żeby się przytulić. Wartow-
nik zaprotestował natychmiast. Nawet spotkanie rąk na stole było nie do pomyślenia. Ojciec przysyłał 
nam z więzienia własnoręcznie malowane kartki z wierszykami. Dla swojej „Kiciuni”, naszej Mamy, pi-
sał bardzo uczuciowe wiersze miłosne. Na Wielkanoc przysłał też kiedyś dla każdego członka rodziny 
bardzo osobiste pisanki. Jedną z nich, zrobioną dla naszej Babci, pamiętam do dnia dzisiejszego. Był na 
niej jamnik, który ciągnął  się dookoła jajka – nos spotykał się z ogonem. Ten okres był dla naszej rodzi-
ny bardzo trudny. Mama długo  nie mogła znaleźć pracy. Nikt nie chciał zatrudnić kobiety z dwojgiem 
małych dzieci i mężem w więzieniu. Ktoś jej poradził, żeby mówiła, że mąż ją opuścił i nie wie, gdzie 
jest. W końcu znalazła zatrudnienie w Stołecznym Związku Spółdzielczości Pracy, gdzie pracowała jako 
główna księgowa aż do wyjazdu z Polski. Sytuacja powoli się ustabilizowała i Mama robiła wszystko, 
żeby nam niczego nie brakowało. Tak minęły cztery lata. W styczniu 1955 r. Ojciec został ułaskawiony 
i wypuszczony z więzienia. Pamiętam ten dzień. Byliśmy już w trzeciej klasie. Była zima, bardzo ładny, 
słoneczny dzień. Mieliśmy iść z Mamą na łyżwy. Czekaliśmy już na podwórku, kiedy Mama zawołała 
nas przez okno. „Nie będzie dzisiaj żadnej jazdy na łyżwach. Tatuś wraca”. Przyjęliśmy tę wiadomość 
z zawodem. Słowo „Tatuś” było dla nas pojęciem dość abstrakcyjnym. Tatusia przecież nie znaliśmy. 
Nie pamiętam, w jaki sposób staliśmy się na nowo rodziną, pewnie to nie było łatwe. Przypuszczam, że 
Rodzicom trudniej było nauczyć się od nowa żyć razem, niż nam. Dzieciom łatwiej jest zaakceptować 
i dopasować się do nowych sytuacji.

Nastąpiły lata, w których rzadko widywaliśmy Ojca. Obiecał Mamie, że w ciągu roku – dwóch nadgo-
ni finansowo wszystko, czego rodzinie brakowało z powodu Jego nieobecności. Pracował na kilka eta-
tów i szybko dorobił się stanowiska, które polepszyło sytuację finansową rodziny. W domu zaczęły 
pojawiać się nowe meble, telewizor, a w końcu nawet samochód. Już w lutym 1955 r. zaczął pracować 
w Biurze Budownictwa Przemysłu Chemicznego PROCHEM. Pracował tam, do momentu wyjechania 
z Polski w 1969 r., jako główny specjalista i starszy projektant w zakresie gospodarki wodno-ścieko-
wej. Równocześnie pełnił obowiązki opiniodawcy projektów Biura z ramienia Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Był bardzo ceniony jako pracownik i lubiany jako kolega.

W latach 1958–67 pracował także na pół etatu w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownic-
twa w charakterze konsultanta i doradcy do prac badawczych w dziedzinie gospodarki wodnej i ście-
kowej. Był też autorem własnych prac, między innymi na temat uzdatniania wody do celów sanitar-
nych i kotłowych oraz metod schładzania wody w obiegach zamkniętych. Jako stały członek Komisji 
Rzeczoznawców MZiOS został w 1963 r. zastępcą jej przewodniczącego i przewodniczącym II zespo-
łu. Przez te wszystkie lata Ojciec występował pod nazwiskiem Mirski, przybranym w czasie wojny. 
W roku 1958 oficjalnie zalegalizował je w Prezydium Rady Narodowej w Warszawie. Życie toczyło się 
w dostatku. Rodzice pracowali, Babcia zajmowała się domem. Mieszkaliśmy w dużym, ładnym miesz-
kaniu na Mokotowie i niczego nam nie brakowało. Co roku wyjeżdżaliśmy na wakacje. W Gawrych 
Rudzie na Pojezierzu Suwalskim znaleźliśmy śliczny zakątek, nasz raj na ziemi. Wracaliśmy tam rok 
po roku i tam też znaleźliśmy dużo przyjaciół. Z tego okresu pamiętam, że Ojciec imponował mi fanta-
styczną pamięcią. Opowiadał, że pamięta wszystkich uczniów ze swojej klasy w szkole podstawowej 
z imienia i nazwiska oraz w jakich ławkach siedzieli. Kiedy w liceum uczyłam się łaciny, siadał czasa-
mi koło mnie i deklamował z pamięci wiersze antycznych klasyków, których uczył się prawie 40 lat 
wcześniej. Były to jedne z niewielu wspomnień z Jego młodości, którymi się z nami dzielił.

Nastąpił rok 1968. Powróciły nastroje antysemickie. Nie wiedziałam jeszcze wtedy o pochodzeniu 
Ojca – a więc i moim – ale dziwiło mnie podejście do Żydów. Jak można uważać ludzi, którzy z dziada 
pradziada żyli w Polsce, za nie-Polaków? Jak można wysyłać ich do Izraela? Przecież tam nigdy nie 
byli… Któregoś wiosennego dnia Ojciec poprosił mnie o rozmowę w cztery oczy. Wtedy dowiedziałam 
się, że jest Żydem. Nie pamiętam, co czułam ani jak zareagowałam, ale był to chyba dla mnie szok. 
Przecież ja też, jak wszyscy inni, wychowałam się w atmosferze antysemickiej, chociaż się z nią nie 
zgadzałam. Znałam kilka przypadków, kiedy ze względu na pochodzenie ludzie zostali zmuszeni do 
opuszczenia kraju, bo stracili pracę bez możliwości znalezienia nowej. Przytrafiło się to też jednemu 
z przyjaciół Ojca. Powiedział wtedy: „Chyba muszę popełnić samobójstwo, to rodzina przynajmniej do-
stanie odszkodowanie i będzie mogła się wyżywić”. Gdy to usłyszałam, moje gardło się ścisnęło, serce 
krwawiło… Jego syn  opuścił Polskę. On i jego żona uważali, że są za starzy, żeby zaczynać nowe życie.

Wtedy dowiedziałam się, że „wyjeżdżamy do Izraela” nie jest wyrażeniem dosłownym. Był to ofi-
cjalny powód, aby dostać pozwolenie na emigrację – wiza musiała dotyczyć Izraela. Opuszczający 
kraj nie dostawali paszportów, tylko zaświadczenie, pozwalające na jednorazowe przekroczenie gra-
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nicy. W momencie otrzymania tego dokumentu tracili obywatelstwo polskie. Wiele krajów otworzyło 
swoje granice dla emigrantów  z Polski. W PROCHEM-ie, jak we wszystkich instytucjach w Polsce w tym 
czasie, pracował tak zwany „polityczny”, który, mimo wszystko, bardzo Ojca lubił. Ostrzegł go, że zbliża 
się Jego kolejka w „oczyszczaniu” biura z Żydów. Ojciec był człowiekiem bardzo ambitnym, nie zniósłby 
straty pracy i związanego z tym poniżenia. Sam nie zdecydowałby się na wyjazd z Polski, potrzebował 
wsparcia, które znalazł u mnie. Brakowało mi kilku miesięcy, aby dokończyć i obronić moją pracę dy-
plomową, więc postanowiliśmy się podzielić. Wybraliśmy Szwecję jako kraj docelowy, bo to tak „blisko”, 
a przecież nie wyjeżdżaliśmy wszyscy razem. W kwietniu 1969 r. Ojciec zwolnił się z pracy i w czerwcu 
wyemigrował z moim bratem Markiem. Ja, z Mamą, miałyśmy wyjechać trochę później.

Znowu trzeba było zaczynać życie od zera. Ojciec był bardzo zdolny, ambitny i przedsiębiorczy. Dzięki 
tym cechom zdobył wyższe wykształcenie, przeżył wojnę, dorobił się wysokiego stanowiska i poważa-
nia w pracy. W Szwecji, jako jeden z niewielu imigrantów w tym wieku, nie skorzystał z pomocy pań-
stwa. Sam załatwił sobie mieszkanie i pracę, w której osiągnął stanowisko i poważanie (w latach 1970–
81 był zatrudniony w K-Konsult jako główny konstruktor oczyszczalni ścieków w Szwecji i za granicą). 
Bardzo szybko opanował język szwedzki i przygotowywał grunt na przyjazd pozostałych członków 
rodziny. Nasze plany zostały jednak pokrzyżowane, niedługo po ich wyjeździe została zamknięta moż-
liwość emigracji. Możliwy był jedynie wyjazd na zaproszenie, co udało się dopiero w 1971 r.  po wielu 
odmowach. Najpierw wyjechała Mama z ukochanym psem Ojca, a w 1973 r. ja z moją córeczką. Życie 
toczyło się spokojnie i zupełnie inaczej niż w Polsce. Ojciec był człowiekiem towarzyskim, z dużym po-
czuciem humoru. Brakowało mu hucznych zabaw i spotkań z przyjaciółmi (był zawsze duszą towarzy-
stwa, a dowcipami sypał „jak z rękawa”). Rekompensował sobie to wędkarstwem, zbieraniem grzybów, 
uprawą warzyw i owoców na działce oraz zaangażowaniem w Klubie Rotary.

W latach 1976–78 Ojciec był wielokrotnie wzywany do Holandii  jako główny świadek w procesie 
przeciwko zbrodniarzowi wojennemu Pieterowi Mentenowi. W maju 1977 r., przed głównym prze-
słuchaniem w sądzie w Amsterdamie, dostawał anonimowe pogróżki listowne i telefoniczne, nie miał 
jednak zamiaru zrezygnować z zeznań. Policja szwedzka patrolowała dom, w którym mieszkał. Policja 
towarzyszyła też Rodzicom aż do Amsterdamu, a na miejscu zostali zakwaterowani pod fałszywym 
nazwiskiem. Środki masowego przekazu w różnych krajach były bardzo zainteresowane procesem. 
Prasa międzynarodowa, szczególnie polska, holenderska i szwedzka raportowały detalicznie wszyst-
kie wydarzenia z Amsterdamu. Ekipy dziennikarskie z różnych czasopism i telewizji przeprowadzały 
z Ojcem wywiady. W Szwecji wzrosło zainteresowanie czasami drugiej wojny światowej i Polską po-
wojenną. Ojciec zbierał skrzętnie wycinki. Prowadził też wiele wykładów w różnych klubach Rotary. 
Dostał nawet bardzo wysokie, międzynarodowe odznaczenie, „Paul Hurris Fellow”. W tym też czasie 
napisał książkę „Zapomniane mogiły”.

Pieter Menten3 skazany został przez sąd w Amsterdamie na 15 lat więzienia. Z przyczyn formal-
nych, związanych z jego procesem z początku lat pięćdziesiątych, w styczniu 1978 r. został zwolniony 
przez sąd apelacyjny w Hadze. W roku 1980 Sąd Najwyższy w Rotterdamie podjął na nowo sprawę 
i skazał Mentena na 10 lat więzienia i 100 tysięcy guldenów grzywny. Był on już wtedy chory i leżał 
w szpitalu więziennym. Ojciec był zmęczony wracaniem do tragicznych przeżyć, o których przez tyle 
lat starał się zapomnieć, dlatego więcej się w tę sprawę nie angażował. W 1981 r. przeszedł na eme-
ryturę, ale ponieważ Jego wiedza na temat projektowania oczyszczalni była bardzo cenna, dostawał 
jeszcze przez jakiś czas od swojego byłego pracodawcy prace zlecone. Wiódł spokojne życie, oddając 
się całkowicie swoim zainteresowaniom. Zmarł 5 stycznia 1990 r. po wielomiesięcznej chorobie na 
raka płuc. Mama zmarła  w niecałe trzy miesiące później.[...]



3 Pieter Nicolas Menten urodził się w Holandii i jako obywatel holenderski przybył na Kresy, nabywając okazyjnie ma-
jątek ziemski w latach dwudziestych w Sopocie  naprzeciw Podhorodec  k. Urycza  nad rzeką Stryj. W okresie okupacji 
niemieckiej brał udział w egzekucjach żydowskich mieszkańców Podhorodec i Urycza – sąd w 1977 r. uznał Mentena 
winnym śmierci 30 mieszkańców Podhorodec w dniu 7 lipca 1941 r., za co  skazał go na 15 lat więzienia. Z braku dosta-
tecznych dowodów wymaganych przez holenderskie ustawodawstwo karne  w wymiarze kary nie zostały uwzględnio-
ne ofiary pozostałych osiedli wokół Podhorodec. Sąd podkreślił, że wierzy w prawdomówność świadków, zeznających 
o wypadkach w Uryczu i jest przekonany o udziale Mentena zarówno w akcjach w Uryczu i innych osiedlach, jak też o roli 
skazanego w wypadkach lwowskich. Brak dostatecznych dowodów winy uzasadniony został zbyt małą liczbą naocznych 
świadków. Dla przeciętnego człowieka  takie uzasadnienie musi wydawać się niezrozumiałe, gdy wiadomo, że fakt taki 
miał niewątpliwie miejsce. Menten zapłacił względnie niską cenę za śmierć 30 ludzi tylko dlatego, że przy pierwszej egze-
kucji nie postępował dość ostrożnie – pozwolił niemal całej wsi przyglądać się swemu dziełu. (Red.)
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Leonid Golberg – Drohobycz L67

Od Marii do Wisławy: 
pamięci polskich noblistów1

Daleko  poza Drohobyczem znane są imprezy kulturalno-oświatowe, organizowane w polskiej so-
botniej szkole, działającej przy Szkole Ogólnokształcącej nr 15, której dyrektorem jest Ihor Łogin. 

Zorganizowała tę polską szkołę prezes polskiego Kulturalno-oświatowego Stowarzyszenia „Odrodze-
nie” Maria Galas, która jest wybitnym pedagogiem, koordynatorem polskiego szkolnictwa, niestrudzo-
nym działaczem społecznym, byłą deputowaną Rady miasta, Zasłużoną dla kultury polskiej.

Energia, optymizm, serdeczność i nieprzeciętna aktywność tej kobiety wywołuje u wielu podziw i sza-
cunek. Organizowane przez nią imprezy obliczone są nie jedynie na społeczność polską Drohobycza, 
chociaż Maria Galas pragnie, aby przede wszystkim mali Polacy z jej miasta dobrze znali język polski, 
kulturę i tradycje narodu polskiego2. Na imprezy zapraszani są wszyscy mieszkańcy miasta, bowiem 
kultura polska, której wiele znanych osobistości związanych jest z Drohobyczem, jest jedną z części 
składowych wielokulturowego „Półtorej miasta” – jak nazwał go Marian Hemar.

Tak było również 7 października br. [2017 r.], gdy w szkole odbyła się bardzo interesująca impre-
za, podająca zebranym wiele nowych arcyciekawych informacji. W stolicy Szwecji Sztokholmie trwa 
obecnie  tydzień noblowski i cały świat śledzi za rozdawanymi nagrodami. W tym roku mija rów-
nież 150 rocznica urodzin laureatki tej najbardziej prestiżowej nagrody naukowej, polskiej uczonej, 
pierwszej kobiety-profesor paryskiej Sorbony, fizyka i chemika – Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej 
okazji Maria Galas zorganizowała konferencję oświatową „Polscy nobliści”. W różnych latach sześciu 
Polaków zostało nagrodzonych tą nagrodą: uczona (w dwóch dziedzinach), czterej przedstawiciele 
literatury pięknej i jeden polityk.

Jako pierwszą w tym szeregu przedstawiono naturalnie Marię Skłodowską-Curie, laureatkę w la-
tach 1903 i 1911, o której wielki Einstein pisał: „Pani Curie ze wszystkich ludzi na świecie jest jedyną 
nie zepsutą przez sławę osobą”. Następnie przedstawiono życiorysy i osiągnięcia innych polskich no-
blistów: autora „Quo Vadis” – Henryka Sienkiewicza, laureata z 1905; autora „Chłopów” – Władysła-
wa Reymonta, laureata z 1924 roku; poetę Czesława Miłosza laureata z 1980 roku; polityka i twórcę 
polskiej „Solidarności” – Lecha Wałęsę, laureata z 1983 roku oraz [poetkę] Wisławę Szymborską, 
laureatkę z 1986 roku. 

Imprezę prowadziły: docent Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu Alek-
sandra Grabińska i studentka filologii Krystyna Tokar, a sylwetki noblistów przedstawiały docenci 
Uniwersytetu Drohobyckiego Irena Łozińska i Hanna Iwanoczko oraz nauczycielki sobotniej szkoły 
Hanna Kozak, Oksana Jedlicka i Zoriana Winnicka. Natomiast sylwetkę Alfreda Nobla i historię powsta-
nia nagrody jego imienia przedstawił zebranym dyrektor szkoły Ihor Łogin. Prelekcjom towarzyszyły 
przerywniki artystyczne w wykonaniu polskiego dziecięcego chóru „Odrodzenie”, (kierownik Olga 
Tomaszuk, akompaniament Halina Kozak, solistka Maria Jedlicka). Fragmenty utworów recytowali 
uczniowie i studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu drohobyckiego, a własne kompozycje do 
słów polskich poetów wykonała profesor Drohobyckiego liceum muzycznego Halina Lew.

Na imprezie obecni byli prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa i wi-
cekonsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Beata Skorek. Po imprezie obie panie wysoko oce-
niły poziom imprezy i jej znaczenie dla rozwoju obu kultur  naszych sąsiednich narodów. Mówcy 
podkreślali również znaczenie i wkład Towarzystwa „Odrodzenie” we wzbogacanie polskiej i ukraiń-
skiej kultury i wzajemne dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy naszymi narodami. Niech i nadal będzie 
więcej takich okoliczności, które nas łączą, niż takich, które dzielą.                                                                  

1 Przedruk z Kuriera Galicyjskiego nr 20 (2017) s.19. ( Red.)
2 W 2016 r. głównym polskim wydarzeniem kulturalnym w Drohobyczu były zorganizowane przez „Odrodzenie” dzie-
sięciodniowe Dni Kultury Polskiej z bardzo urozmaiconym programem. Mogliśmy je tylko zasygnalizować na III s. okładki 
(Biul. SPZD nr 20 (2017)).
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Krzysztof Lorenz – Wrocław L65

Odpowiedź po 17 latach

Bardzo dawno temu Komisja Historyczna SPZD prowadziła szczegółowe „dochodzenia” aby usta-
lić losy naszych Krajanów. Nie było internetu ale poczta funkcjonowała jeszcze wspomnieniami 

dawnej solidności, a urzędy odpowiadały na listy. Głównym środkiem komunikacji były zjazdy i spo-
tkania osobiste lub grupowe oraz korespondencja. Wśród znacznej liczby wysyłanych listów, około 
20% pozostawało bez odpowiedzi, a temat ulegał zamrożeniu. Tak też się stało z listem wysłanym 
5.08.2000 r. adresowanym do Jadwigi Bachty z d. Leszczak w sprawie szczegółów na temat jej ro-
dziny. Łatwo sobie wyobrazić zaskoczenie z jakim odebraliśmy otrzymaną 17 lat później odpowiedź  
syna adresatki Jarosława Bachty, który list odnalazł i starał się odpowiedzieć.  Bardzo żałujemy, że nie 
możemy już powrócić do praktyki jak najszerszego wykorzystywania nadsyłanych informacji. Publi-
kujemy wspomnianą korespondencję jako wspomnienie dawnej naszej wszechstronności, jako wy-
raz uznania dla autora odpowiedzi pamiętającego o starej tradycji nie pozwalającej na pozostawianie 
listu bez odpowiedzi, a także dlatego że zawiera ona pytania na które może zechcą odpowiedzieć 
Krajanie pytającego. Ze swej strony bezpośrednio po otrzymaniu listu przekazałem telefonicznie in-
formacje, którymi Komisja Historyczna dysponuje. Temat mienia zabużańskiego przekraczał jednak 
nasz zakres działania.

List nr 1
Wrocław, 5.08.2000

Szanowna Pani!
Zajmuję się bardzo wielu różnymi tematami związanymi z byłym powiatem drohobyckim, ale 

dwa z nich, częściowo już publikowane, obligują mnie do zwrócenia się do Pani z prośbą o cenną 
konsultację:
1. Księga pamięci ofiar wojny i represji 1939–1956 i losy tych, co przeżyli.
2. Wykaz osób pomagających Żydom podczas holokaustu.

Wcześniej już miałem w swej kartotece różnej wiarygodności sygnały o osobach noszących na-
zwisko Leszczak, a nawet będąc trzy lata temu w Rydze na wycieczce, rozpytywałem tamtejszych 
Polaków o Czesława L. [Leszczaka], ale bez rezultatu. Ostatnio otrzymałem z Muzeum Auschwitz-
-Birkenau wykaz zamordowanych tam krajanów, wśród których znajduje się Emilia Leszczak ur. 
16.12.1894 Drohobycz, ostatnio zamieszkała w Borysławiu, która zginęła 8.05.1943. Skojarzyłem 
tę informację z ustnym wspomnieniem któregoś z borysławian o Leszczakowej, chyba Julii?, która 
przewoziła na Zachód dwójkę dzieci, chyba żydowskich, i złapana – poniosła śmierć. Zatelefonowa-
łem do P. Anny Leszczak we Wrocławiu i ona poradziła mi, abym napisał do Pani. Prosiłbym więc, 
w miarę możliwości, o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy prawidłowo kojarzę informację o Emilii Leszczak z Waszą rodziną, a jeśli tak, to [proszę] o  bliż-
  sze szczegóły zdarzeń.
2. Daty, miejsca urodzenia, ew. śmierci wszystkich braci i sióstr Leszczaków (Leopold, Daniel, Czesław, 
  Jadwiga, Józefa…) oraz nazwiska po mężu i adresy żyjących.
3. Podobne informacje o rodzicach i co robił przed wojną ojciec.
4. Gdzie i kiedy zaginął Daniel?
5. Ewentualne inne szczegóły kojarzące się z tematami moich zainteresowań.

Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc i pozostaję z poważaniem
Jerzy Pilecki 

Przewodniczący Komisji Historycznej SPZD

List nr 2
Gdynia, 2017 r.

Szanowny Panie Jerzy Pilecki
Jak wspomniałem w rozmowie telefonicznej, liczyłem na to, że moja mama odpowiedziała na Pański 

list  sprzed 17 lat, niestety już wiem, że nie. A szkoda, gdyż miałem nadzieję, że będąc wówczas jesz-
cze w dobrym zdrowiu, przekazała w nim jakieś nieznane mi informacje, których dziś potrzebuję, a ze 
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względu na jej bardzo ciężką chorobę nie mogę już od niej uzyskać.
Postaram się z wielkim opóźnieniem, zgodnie z ustaleniami telefonicznymi, odpowiedzieć na zadane 

w liście pytania według posiadanej przeze mnie wiedzy.
Rodzicami mojej mamy byli Emilia Leszczak z domu Huk (dokładnie ta, o której Pan pisze) ur. 

16.12.1894 r. w Drohobyczu i zamordowana w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w maju 1943 r. 
i Daniel Leszczak ur. 20.12.[1894] w Żurawicy. Dziadek był żołnierzem w wojsku austriacko-węgier-
skim w I wojnie światowej, a potem brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu kaprala. W cy-
wilu był kontrolerem gazowym oraz serwisował jakieś urządzenia techniczne od ropy i gazu. Zmarł 
w październiku 1936 r. na chorobę, którą nazywano wtedy „różą”, mówiło się też o skutkach odniesio-
nych wcześniej ran…

Nie ma pewności co do okoliczności, w jakich aresztowano i wywieziono do obozu babcię Emilię. Sta-
ło się to na przełomie grudnia i stycznia 1942/43 r. Też słyszałem taką wersję, że złapano ją na wywoże-
niu dzieci z Borysławia do bezpieczniejszych miejsc na terenie obecnej RP (między innymi Mielec, Cho-
rzelów, Tarnów). Na pewno wywiozła córkę adwokata (Żydówkę o imieniu Władka), który prowadził 
sprawy dziadka i rodzinne, przeżyła wojnę i później miała kontakt z siostrą mamy Józefą. Ale mówiono 
również, że była to zwykła przypadkowa łapanka w pociągu lub w samym Borysławiu… Zatem temat 
pozostaje do wyjaśnienia. Wiadomo jednak, że dużo jeździła – rodzi się zatem pytanie, po co w takich 
czasach? Po śmierci  męża była krawcową, wcześniej zajmowała się domem i dziećmi.

Najstarszy brat Damian Leszczak ur. 14.06.1914 r. w Wolance, od 1932 r. przebywał w Toruniu 
i uczęszczał do wojskowej szkoły lotniczej. Był w 4. pułku lotniczym prawdopodobnie mechanikiem 
lotniczym. Ożenił się i miał dwie córki. Tuż przed wybuchem wojny pracował w ochronie kolei w Go-
lubiu. Zginął prawdopodobnie w pierwszych dniach wojny obronnej w 1939 r. pod Toruniem, niestety 
nie wiadomo gdzie. W 1946 r. został uznany za zmarłego. Jego żona zginęła w 1944 r. w nieznanych 
okolicznościach, są dwie wersje z przekazów ustnych – gestapo zamordowało ją, kiedy się dowiedziało, 
że mąż był wojskowym, lub za kolportaż polskich książek – była bibliotekarką. Córki przeżyły – jedna 
mieszka w Toruniu, druga w Australii.

Siostra Józefa Żusin z domu Leszczak ur. 20.05.1920 w Borysławiu – w dniu wybuchu wojny była 
już pełnoletnia i pracowała, po aresztowaniu mamy Emilii lub trochę wcześniej (z innych nieznanych 
powodów mówiło się też, że uciekła z łapanki) wyjechała w okolice Chorzelowa prawdopodobnie do 
rodziny siostry ojca Daniela (po mężu Dębicka, imienia nie znam). Potem przebywała w Przemyślu, na-
stępnie przeniosła się pod Warszawę. Wyszła za mąż i mieszkała od 1946/47 r. w Szczecinie, Gdyni, a od 
połowy lat 50. w Gdańsku. W miarę spokojnie dożyła 89 lat, zmarła w styczniu 2009 r. Miała czwórkę 
dzieci.

Mieczysław Leszczak ur. 11.03.1922 r. w Borysławiu – zwany Cześkiem – od prawie początku woj-
ny był żołnierzem Armii Krajowej, za co został aresztowany w grudniu 1944 r. po  tym, jak uwierzył 
władzy sowieckiej w ogłoszoną amnestię i jak wielu innych się ujawnił. Poszedł do pracy i po niedługim 
czasie go aresztowano… Skazany został przez Zgromadzenie Nadzwyczajne przy MDB ZSRR w grudniu 
1946 r. na wywózkę do Workuty. Według aktualnych informacji uzyskanych przez Konsulat Ukrainy 
zwolniony został latem 1954 r. i zrehabilitowany w 1996 r. przez lwowską prokuraturę. Prywatnie mie-
liśmy informacje przez polskich marynarzy, że prawdopodobnie do 1958/59 był w Rydze, ale po jakiś 
zdarzeniach w samej Rydze czy Republice Łotewskiej „podejrzanych Polaczków” wywieźli nie wiadomo 
dokąd… Kilkukrotne poszukiwania przez Czerwony Krzyż nie dały żadnych rezultatów… Prawdopo-
dobnie miał dwie córki. Może teraz, już zapewne po jego śmierci, władza rosyjska łaskawie udzieli jakiś 
informacji, gdyż zamierzam do nich pisać ponownie w tej sprawie…

Leopold Leszczak ur. 2.01.1924 r. w Borysławiu – ze względu na zbyt młody wiek i fakt, że utykał, 
mając krótszą jedną nogę po wypadku w dzieciństwie, raczej nie był w partyzantce. A i tak w styczniu 
1945 r. aresztowany został przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych pod zarzutem, że podobno 
w okresie okupacji niemieckiej podał dane, deklarując przynależność do narodowości niemieckiej i był 
na liście „folksdojcz”. Na całe szczęście zarzuty się nie potwierdziły w trakcie śledztwa i po ponad roku 
go zwolniono (taka jest oficjalna wersja). Natomiast w przekazach ustnych mówiło się, że uciekł z obo-
zu (nie wiem jakiego), wykorzystując fakt pracy w kuchni obozowej… Odnalazł po powrocie z aresztu 
moją mamę Jadwigę u sąsiadki Ukrainki o nazwisku Czehar i po niedługim czasie, wiosną 1946 r., jed-
nym z transportów wyjechali, a po trzech tygodniach dotarli do Wałbrzycha. Leopold mieszkał począt-
kowo w Wałbrzychu, potem we Wrocławiu, był zecerem i pracował w drukarni. Ciężko chorował z po-
wodu ołowicy (choroby zawodowej), miał usunięte jedno płuco i zmarł w sierpniu 1977 r.  W Pańskim 
liście podaje Pan, że kontaktował się z Anną Leszczak z Wrocławia, która skierowała Pana do mojej 
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mamy Jadwigi. Albo to pomyłka imion, albo poproszę o dokładniejsze informacje o tej osobie, gdyż nie 
znam Anny Leszczak… i to takiej, która wiedziałaby, gdzie Pana skierować. Córka mieszkająca we Wro-
cławiu ma na imię Ewa.

Jadwiga Bachta z domu Leszczak ur. 7.08.1933 w Borysławiu – jako najmłodsza w domu do wy-
buchu wojny miała prawie sielskie życie, mimo że nie miała już od 1936 r. ojca. Jeździła do sióstr ojca 
do Nadolan, do posiadłości w Kropiwniku Dużym lub Małym1 (niedaleko Borysławia) należącej do ro-
dziców. Tragedia zaczęła się dla niej na przełomie 1942/43 r., kiedy aresztowano mamę. Nie miał się 
kto dziesięcioletnią dziewczynką zajmować, starszy brat Mieczysław w partyzantce, Leopold był zbyt 
młody i nie radził sobie ze wszystkim, wywiózł mamę do Chorzelowa do starszej siostry Józefy. Gdzieś 
w połowie 1944 r. wróciła do domu jak tylko brat Mieczysław wrócił z „lasu”. Szczęście nie trwało jed-
nak długo, bo go zaraz aresztowano. Miesiąc później w nocy aresztowano w domu przy ulicy Granicz-
nej brata Leopolda… Jakiś sowiecki żołnierz kazał uciekać mamie w ciemną, styczniową, mroźną noc… 
I tak w miarę „porządnie” zachował się ten żołnierz, bo mogło się to skończyć inaczej… Dom oczywiście 
okradli, wyrzucili część dobytku i zaplombowali, nie mogła mama do niego wrócić. Przygarnęła ją są-
siadka o nazwisku Czehar  i w miarę skromnych możliwości (bo miała własną rodzinę i dzieci) trochę 
w tajemnicy pomagała przetrwać, to był bardzo trudny czas… Wczesną wiosną 1946 r. wrócił zwolnio-
ny z aresztu (lub uciekł) brat Leopold w bardzo złym stanie zdrowia. Ale mimo to gdzieś na przełomie 
wiosny i lata 1946 r. wyjechali transportem z repatriantami do Wałbrzycha. Następnie Leopold odna-
lazł siostrę Józefę, która była już mężatką i odwiózł do niej mamę (do Gdyni lub do Szczecina). Pierwsza 
oficjalna notatka o mamie w ewidencji ludności to wrzesień 1946 r. w Gdyni. Uczęszczała do szkoły 
z internatem w Wałczu, potem w Czarnkowie powiat Kamień i w 1952 r. powróciła do Gdyni i tu miesz-
ka do dziś. Od czterech lat po przebyciu ostrej białaczki szpikowej jest w bardzo złym stanie zdrowia… 
Mam nadzieję, że te skromne informacje będą Panu pomocne.

Natomiast mój problem polega na tym, że obiecałem mamie poprowadzenie dalej sprawy, którą roz-
poczęła 27 lat temu!!! o rekompensatę za mienie pozostawione na Kresach. Urzędy przez blisko 20 lat 
nie robiły w tej sprawie nic. Teraz dopiero się upomniały o różnego rodzaju dokumenty, o których wcze-
śniej milczały… Poumierali zainteresowani, ewentualni świadkowie, w urzędach Ukrainy i w naszych 
archiwach państwowych nie można odnaleźć dokumentów repatriacyjnych (kart ewakuacji, zaświad-
czeń o prawie ewakuacji do Polski itp.) wystawionych dla mamy czy brata Leopolda, urzędowych opi-
sów pozostawionego mienia czy innych informacji o nieruchomościach w Borysławiu przy ul. Szczepa-
nowskiego 74, Granicznej 14, o gospodarstwie w miejscowościach Kropiwnik Duży i Kropiwnik Mały2.

W związku z tym szukam wszelkich możliwych innych źródeł takich informacji. Jakiś przypadkowych 
zdjęć, opisów czy relacji innych osób, map fizycznych czy geodezyjnych z tamtych lat związanych z po-
danymi wyżej lokalizacjami. Wiem, że Państwo nie zajmujecie się w ogóle sprawami związanymi z po-
zostawionym mieniem. Jednak może w posiadanych materiałach coś będzie pomocne w ustaleniu po-
trzebnych mi szczegółów, ewentualnie skierujecie mnie Państwo do innych organizacji pozarządowych, 
które mogą pomóc w zebraniu odpowiednich informacji. Jeśli mogę być w czymś jeszcze pomocny, to 
proszę o kontakt tradycyjnie listem pocztowym: Jarosław Bachta, 81-002 Gdynia, ul Kartuska 32/12; 
Tel. 609 558 700, email: jarekba@interia.pl. Z poważaniem                                                                                

1 Chodzi prawdopodobnie o Kropiwnik Nowy i Kropiwnik Stary. (Red.)
2 Jak wyżej. (Red.)

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie L79

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

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

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

Tel/fax +38 0322 75 43-95, kom.: +38 0662 552 301, e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com.
Red. 
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Komisja Historyczna SPZD L40

Pytania historyczne
Na głupie pytania nie ma mądrych odpowiedzi,

(ale trzeba się starać…!) 

Od Redakcji: Podczas 25 lat istnienia Komisji Historycznej SPZD, powstał obszerny rejestr pytań- 
zagadek, na które nie udało się znaleźć zadowalającej udokumentowanej odpowiedzi. Większość 
z nich ma bogatą historię kwerend, pomyłek i nieporozumień. Prezentujemy tytułem próby niektóre 
z nich. Udokumentowane odpowiedzi nagrodzimy publikacją na łamach „Biuletynu” i stosownym po-
dziękowaniem.

1.   Jakie były  obowiązujące w I Rzeczpospolitej wymiary lub waga topek soli? Znany jest dokument
    królewski regulujący układ i liczbę topek na specjalnych wozach do ich przewozu.
2.   Kiedy i dlaczego zabudowano rząd jasnych kafli pod okapem południowej ściany kościoła Św. 
    Bartłomieja w Drohobyczu i jakie była ich treść? Mamy tylko odręczne szkice niektórych obrazków.
3.   Kiedy podczas pierwszej sowieckiej okupacji do Drohobycza doprowadzono szerokie tory? 
4.   Kiedy do Borysławia dojechał ostatni pociąg?
5.   Na której stacji kolejowej ładowano do wagonów deportowanych z Majdanu i okolic 13.02.1940 r.?
6.   Jak wyglądała tablica pamiątkowa burmistrza Jana Reutta na drohobyckim ratuszu wmurowana
    w 1928 r.?
7.   Jak wyglądała tablica pamiątkowa dra. B. Kozłowskiego na „jego” pawilonie w szpitalu miejskim 
    w Drohobyczu? 
8.   Kim byli Neumannowie, którzy  zbudowali sobie kaplicę grobową na cmentarzu przy ul. Truska-
    wieckiej w Drohobyczu?
9.   Jaka była treść drugiej tablicy pamiątkowej w holu gimnazjum „Jagiełły”, która wisiała prawdo-
    podobnie obok znanej upamiętniającej uczniów poległych w I wojnie światowej?
10. Co było powodem że podczas II wś. pozyskiwana z wosku ziemnego cerezyna stała się ważnym 
     surowcem strategicznym? W Uzbekistanie w przyśpieszonym tempie zbudowano w 1943 r. zakład 
     ekstrakcji wosku bogatego w cerezynę.
11. Dlaczego duża synagoga w Drohobyczu bywa nazywana „synagogą chóralną” ?
12. Jak się nazywała mieszanka paliwowa z dodatkiem benzenu i spirytusu, którą Polmin oferował 
     na swoich stacjach benzynowych? 
13. Jakie jest pochodzenie nazwiska „Kotermak” występującego w Drohobyczu w XVI w.?
14. Czy rzeczywiście Izaak Sternbach z Borysławia, który przesłał Papieżowi rękopis swojego 
     przekładu „Pana Tadeusza” na łacinę, otrzymał w podziękowaniu jakiś medal?
15. Czy jest postacią rzeczywistą farmaceuta Kurtz Reines,  który zraniwszy gestapowca w Dro-
     hobyczu, stał się powodem „dzikiej akcji” w której między innymi zginął Bruno Schulz?
16. Jaki był tekst piosenki o „Hawełe którą zabił żandarm…” upamiętniającej „krwawe wybory” w Dro-
     hobyczu, podobno powtarzanej w trzech językach?
17. Czy rzeczywiście A. Fredro jest autorem frywolnego wierszyka zaczynającego się od słów „Nie-
  daleko Drohobycza spotkały się na popasie…” i jaki jest jego ciąg dalszy? Wzmiankę o nim za-
  mieścił A. Chciuk w „Ziemi Księżycowej”.



Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa L46

Nowości parafialne
1. Poświęcenie przez JE biskupa Edwarda Kawę obrazu MB Kochawińskiej w farze drohobyckiej.
2. W 2018 r. parafia drohobycka planuje wykupienie dzierżawionego budynku dla potrzeb parafii.
3. Został złożony projekt na 2018 r. odnowienia fresków w bocznej nawie fary – tam gdzie jest
  umieszczony obraz MB Kochawińskiej.
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Wojciech Jankowski – Stanisławów L58

Dlaczego ciągle nie znamy Chciuka?
Od Redakcji: Tekst stanowi zapis wywiadu jakiego udzieliła tłumaczka Natalia Rymska, a który uka-

zał się w „Kurierze Galicyjskim” nr 20 (2017) s. 16.

Andrzej Chciuk nie przebił się do świadomości publicz-
nej ani w Polsce, ani na Ukrainie. O tym co jest war-

tościowe w jego twórczości i dlaczego jest ważny dzisiaj, 
w okresie, gdy stosunki polsko-ukraińskie uległy pogorsze-
niu, mówiła na spotkaniu jego tłumaczka na język ukraiński 
Natalia Rymska. Spotkanie (12.10.2017 r. w Domu Ukraiń-
skim w Warszawie) z N. Rymską prowadziła Ołeksandra Iwa-
niuk. Tłumaczka wyjawiła, że gdy otrzymała książkę Chciu-
ka przez długi czas nie sięgnęła po nią ze względu na tytuł. 
Rymska myślała, że przecież zna miasteczko Drohobycz, ono 
cały czas istnieje, nie zaginęło i na pewno nie jest Atlantydą. 
Po zapoznaniu się z twórczością Andrzeja Chciuka odnala-
zła tam jednak wiele cennych dla niej rzeczy. – Chciuk przy-
wrócił mi dziadków – przyznała Natalia Rymska. Pokazywał 
świat Galicji, której już nie ma, w której mieszkali Żydzi, Po-
lacy i Ukraińcy. Ci wszyscy ludzie byli do siebie podobni.

Natalia Rymska zaznaczyła, że pamięta takie opowieści 
ze swojego domu. Ołeksandra Iwaniuk zapytała, jak Rymska 
przetłumaczyła bałak. Jak określiła swą pracę tłumaczka, do-

słownie rozpłynęła się w lekturze, czytając dzieło Chciuka. Świat bałaku okazał się też jej światem. Ba-
łak znała ze swojego dzieciństwa. Towarzyszył jej przez dużą część życia, więc tłumaczyła go z łatwo-
ścią. Natalia Rymska wyznała, czemu ceni Chciuka. Emigracyjny pisarz nie „przysypuje wszystkiego 
pudrem”. Pisał o antysemityzmie, o tym, że Ukraińcy powinni byli otrzymać zgodę na uniwersytet we 
Lwowie, o tym, że byli poniżani w II Rzeczpospolitej. Rymska wybrała do przeczytania na ten wieczór 
długi fragment opisu pogrzebu Tadeusza Hołówki, zamordowanego przez zamachowców z Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów, który zakończył się sceną bicia w twarz ukraińskiego chłopa przez 
polskiego wachmistrza. Wszyscy zebrani zamarli, słuchając w milczeniu. Szkoda, że na spotkanie nie 
przybyło wiele osób. To znaczy, że nazwisko Andrzeja Chciuka jest jeszcze zbyt mało znane. Natalia 
Rymska pragnie zorganizować w roku 2020 jakieś przedsięwzięcie popularyzujące jego sylwetkę.

Andrzej Chciuk urodził się w Drohobyczu w 1920 roku. Zdążył rozpocząć we Lwowie studia, które 
przerwała mu wojna. Całe jego życie było związane z emigracją, gdzie pisał do polskich i francuskich 
gazet. Znany jest najbardziej z książki o Drohobyczu. Po wojnie przebywał we Francji, w Australii. 
Zmarł w Melbourne w 1978 roku. Natalia Rymska dokonała przekładu na język ukraiński „Atlantydy” 
i „Ziemi księżycowej”, które ukazały się w jednym tomie wydanym przez kijowską Krytykę w 2011 
roku.1  

W czasie dzisiejszego spotkania co najmniej dwa razy padło twierdzenie, że Andrzej Chciuk 
jest do tej pory niedoceniony zarówno po polskiej, jak po ukraińskiej stronie granicy. Z czego 
to wynika, że w rozmowach o stosunkach polsko-ukraińskich w dwudziestoleciu międzywo-
jennym tak rzadko przywołuje się pisarstwo Chciuka?

 – Też tak uważam i należy to zmienić, bo Andrzej Chciuk jest bardzo ważnym pisarzem, jeżeli mó-
wimy o oddaniu klimatu pogranicza i opisu życia w II Rzeczpospolitej. Dlaczego jest mało znany? 
Po pierwsze pochodzi z Kresów. Po drugie z Drohobycza – tam symbolem stał się już Bruno Schultz, 
a dla Ukraińców Iwan Franko. Wciąż trwa walka o to, czy Drohobycz jest miastem Schulza czy Franki. 
Chociaż jest więcej osób, dla których to nie musi być „albo – albo”. Po trzecie Chciuk był pisarzem 
emigracyjnym. Od 1951 roku do swojej śmierci w 1978 roku mieszkał w Australii. To sprawiło, że 
gdzieś się tam zgubił w tym dalekim świecie. W 2020 roku będziemy obchodzić stulecie jego urodzin 
i mam nadzieję, że uda się zrobić jakiś festiwal, albo konferencję w Drohobyczu. Mam nadzieję, że 

1 „Atlantyda”... aż z Kijowa! Biul. SPZD nr 15 (2014) ss. 114–116. (Red.)

Natalia Rymska (fot. W. Jankowski)
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w Polsce ta postać będzie w końcu zauważona. Jego teksty były i są ważną lekcją odpowiedzialności 
w mówieniu o bardzo trudnych sprawach, o relacjach polsko-ukraińskich, o antysemityzmie, o tym co 
się dzieje w naszej wspólnocie. To odpowiedzialność obywatelska i pisarska. Kilka razy mówiłam na 
spotkaniach na Ukrainie, że tekst Andrzeja Chciuka o zabiciu Tadeusza Hołówki w Truskawcu w 1931 
poleciłabym każdemu politykowi ukraińskiemu, który się wypowiada na tematy polsko-ukraińskie.

Dziś, gdy Pani cytowała ten fragment o zabójstwie Hołówki, to jakby mówiła Pani o współczesności.
Właściwie tak, bo sporo nieciekawych rzeczy się działo w ostatnich latach w stosunkach polsko-

-ukraińskich. Między innymi dlatego, że takie właśnie lektury zostały pominięte, niezauważone. 
Chciuk nikogo nie pomija. Każdy ma tutaj głos, każdy może wyrazić swoje racje, każdy jest wysłu-
chany. Wydaje mi się, że tego nam dzisiaj brakuje, tego możemy się uczyć właśnie z takich lektur, jak 
książka Andrzeja Chciuka.

A zatem co wynika z tego opisu?
– Można było w różny sposób opowiedzieć o zabójstwie Hołówki. Można było zająć taką postawę: 

tego dokonali ukraińscy terroryści, nacjonaliści bo są źli itp., itd., ale jak to opowiada Chciuk? On 
podaje cały kontekst trudnych relacji między różnymi narodami w II RP. Opowiada o niemożności 
kształcenia się w języku ukraińskim, czyli o zakazie powołania uniwersytetu ukraińskiego we Lwo-
wie. Wspomina też o Ukrainie karpackiej, o stanowisku wobec niej władz polskich, a kończy scenką, 
kiedy polski wachmistrz bije w twarz chłopa ukraińskiego za to, że mu po ukraińsku odpowiada. 
Uważam, że jest to dobra lekcja odpowiedzialności mówienia o takich sprawach.

Chciuk zaczyna pożegnaniem z Hołówką w Truskawcu, bo uczestniczył w tym, jako jedenastoletni 
harcerz, a kończy sceną, mówiącą skąd ten terror się wziął, niby ot tak, po prostu z niczego. Ten tekst 
jest bardzo uniwersalny i aktualny tu i teraz. Takiej równowagi i takiego zrozumienia brakuje wielu 
osobom wypowiadającym się w przestrzeni publicznej na te tematy. Chociaż mamy Internet, mamy 
o wiele więcej informacji, źródeł i… nie korzystamy. A Andrzej Chciuk, który zmarł w 1978 roku, kiedy 
jeszcze o poprawności politycznej jako takiej jeszcze nikt nie mówił, potrafił właśnie w taki sposób 
opisać zabójstwo polityka polskiego, który – podkreślam to – był dość lojalny wobec Ukraińców i wła-
śnie za to zginął, bo dla radykalnego skrzydła nacjonalistów ukraińskich, które uważało, że wszystko 
jest źle i że tylko terrorem można coś osiągnąć, był niewygodny. Ludzie dialogu byli usuwani. Możemy 
też wspomnieć o zabójstwie dyrektora ukraińskiego gimnazjum we Lwowie, Iwana Babija, który też 
został zabity przez ukraińskich nacjonalistów, bo jako pedagog i osoba o umiarkowanych poglądach 
politycznych, przeciwstawiał się temu, by z grona jego wychowanków czyli gimnazjalistów ukraiń-
skich rekrutowano terrorystów, i za to został zastrzelony. Za mało o tym mówimy



Z witryny księgarskiej L44

Ziarna przeszłości, Stanisława JARMAKOWICZ, bmw, 2015, 
nakł. wł., druk GS Media, Wrocław, 59 s., format 146x210 mm, 

ilustr. wł.
W Biuletynie SPZD nr 21 (2017) na s.73 znalazło się ostatnie 

dwudzieste opowiadanie z interesującego zbioru (jedno z dwóch 
w którym nazwano Drohobycz). Do informacji o Autorce zawartych 
w przypisie można dodać, że jest córką Franciszka Milana i Geno-
wefy z d. Flunt (ul. Błonna 28a), zmarłych w Bolesławcu, dokąd tra-
fili 29.08.1945 r., że była nauczycielką, że ma trzech synów, że była 
członkiem nieistniejącego już Koła SPZD w Bolesławcu, a obecnie 
jest członkiem Koła Korespondentów nr 336.  Prezentowany zbiór 
zawiera bardzo osobiste, ale często bezosobowe (w trzeciej osobie) 
krótkie opisy zdarzeń z życia Autorki obejmujące okres od dzieciń-
stwa do wdowieństwa. Jest tam piętrowa, rodzinna kamieniczka na 

drohobyckim Rynku, ze sklepem  wędliniarskim i małą restauracyjką na parterze, jak przysta-
ło na rzeźniczo-wędliniarski klan Milanów, dominujący w Drohobyczu. 

JMP 
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Jerzy Wrębiak – Brzeg L60

Utwórzmy w Brzegu Muzeum 
Dziedzictwa i Kultury Kresów

Od Redakcji: Tekst burmistrza Brzegu został wydrukowany w kwartalniku „Cracovia Leopolis” nr 3 (2017) 
ss. 5–7 i stanowi kolejną „przymiarkę” do utworzenia na terenie Polski Muzeum Kresowego. Zarząd Główny 
SPZD popiera tę inicjatywę, mając nadzieję, że powstanie takiego Muzeum ułatwi ocalenie od zniszczenia ist-
niejących jeszcze na Dolnym Śląsku wielu pamiątek kresowych. Tu także jest największe skupisko Kresowian. 
Cennym uzupełnieniem prezentowanego artykułu jest opublikowany po nim tekst (ss. 8–10) „Kresy wołają 
o pamięć. W sprawie powołania naukowego Instytutu Kresów Wschodnich” (Prof. dr hab. Bogumił Grot).

Brzeg, miasto w zachodniej części Polski, to wyjątkowe miejsce  na mapie naszego Kraju. Jest swo-
istym tyglem, w którym mieszają się: bogata piastowska przeszłość, wielokulturowa, złożona histo-

ria Śląska i powojenne losy mieszkańców Polski. Historia napisała mieszkańcom Brzegu skomplikowa-
ną księgę. Ścieżki życia brzeżan, niczym zwierciadło, odbiją losy wielu Polaków, którzy po zakończeniu 
II wojny światowej, jako obywatele dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, w wielkich ludz-
kich falach uchodźców, zmuszeni byli do opuszczenia swych rodzinnych stron i do wędrówki na zachód, 
ku nieznanym wsiom, miasteczkom i miastom.

W kwietniu 1945 r. przybyła do Brzegu pierwsza grupa Polaków, by przygotować miejsce dla nowych 
osiedleńców: mieszkańców Tarnopola, Lwowa, Wilna, Stanisławowa, [Prus], Doliny i wielu mniejszych 
miejscowości. W Brzegu i okolicach znaleźli nowy dom, zostawiając za sobą przeszłość, często tragicz-
ną, o której nie można było głośno mówić. Wraz z upadkiem w Polsce komunizmu  można było przyznać 
się do swoich korzeni i głośno mówić o przeszłości, także tej związanej z „tragedią wołyńską”. Dzięki 
zapałowi, zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób powołano w Brzegu do życie oddział Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, który zrzesza byłych mieszkańców lub rodziny, 
których protoplaści związani byli z Kresami.

Od wielu lat w Polsce podejmowany jest temat miejsca, w którym możliwe byłoby badanie i upamięt-
nianie powojennych losów tych Polaków, którzy musieli opuścić swe rodzinne strony i osiedlić się na 
tzw. Ziemiach Zachodnich.. Miejsca utrwalającego pamięć i dziedzictwo Kresów. Jesteśmy przekonani, 
że nasze miasto – Brzeg może stać się takim miejscem. Od dłuższego czasu czynimy starania, by zain-
teresować odpowiednie władze i osoby decyzyjne powołaniem Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów 
w Brzegu. W ostatnim czasie naszą formułę pragniemy poszerzyć o utworzenie również Domu Polonii. 
Nasze miasto dysponuje obiektem, który mógłby stać się odpowiednią siedzibą do powstania takiej 
instytucji. Mamy tu na myśli gmach dawnego piastowskiego Gimnasium Illustre, zwanego też Gimna-
zjum Piastowskim. Obiekt, położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Piastów Śląskich – daw-
nej siedziby książęcego rodu, tak ważnego dla dziejów Polski. Gimnazjum wzniesiono w latach 1564–
1569 z inicjatywy księcia Jerzego II Piasta. Może być godnym miejscem do organizacji Muzeum Kresów 
i Domu Polonii w Brzegu. Utworzenie takiej placówki w gmachu, który przez stulecia pełnił rolę edu-

kacyjną, dobrze wpisze się w logikę 
przedsięwzięcia. Dawne gimnazjum 
było miejscem szkolenia na wyso-
kim poziomie. Jego absolwenci stu-
diowali w Krakowie, Pradze, Bolonii. 
To w tej szkole w bogatych zbiorach 
bibliotecznych przechowywany był 
m. in. Kodeks Lubiński. Nawiązując do 
tradycji gmachu chcemy, by Muzeum 
Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brze-
gu miało wymiar nie tylko dokumen-
tujący i badawczy, ale również eduka-
cyjny. Ucząc o Kresach, wskazywałoby 
młodym pokoleniom wartości nie-
przemijające, zaszczepiałoby w mło-
dych Polakach miłość do Ojczyzny.

Wizualizacja Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów
 (Crac. Leopol. nr 3 (2017) s. 3.)
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Brzeg to miasto Kresowiaków. Wspieramy każdą inicjatywę, która odwołuje się do tradycji i histo-
rii Kresów. Mamy nadzieję, że właśnie tu, w środowisku mocno związanym z Kresami, będzie możli-
we utworzenie placówki, która na mapie Polski stanie się ważnym miejscem dla wszystkich Polaków, 
w tym dawnych mieszkańców byłych Kresów II Rzeczpospolitej i ich potomków. Uzmysłowi nowym 
pokoleniom Polaków i światu wartość, wagę i znaczenie Kresów w budowaniu polskich tradycji, kultury 
i tożsamości. Koncepcja architektoniczno-plastyczna Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brze-
gu przygotowana została przez Nizio Design – Mirosława Nizio (autor m. in. Muzeum Powstania War-
szawskiego). Przede wszystkim dąży do funkcjonalnego wykorzystania budynku dawnego brzeskie-
go Gimnazjum Piastowskiego, przy zachowaniu istotnych  elementów zabytkowych jego architektury. 
W aranżacji wnętrza celem jest wykreowanie nowej architektury, klimatem i stylistyką nawiązującej 
do Kresów, w celu stworzenia scenografii mogącej w sposób wymowny przekazać tematykę związaną 
z Kresami. Na zewnątrz celem architektoniczno-plastycznej koncepcji było stworzenie wizualnej i do 
pewnego stopnia abstrakcyjnej syntezy Kresów, w harmonijnym powiązaniu z architekturą i zielenią 
zabytkowego renesansowego miasta. Zgodnie z założeniami wyznaczającymi cele prac nad projektem, 
Muzeum w Brzegu ma być miejscem prezentacji fenomenu Kresów: ich historii, kultury, przyrody. Ma 
być również placówką oświatową i badawczą. Istotą Kresów było spotkanie kultury różnych narodów 
dawnej Rzeczpospolitej wraz z ich językiem, sztuką i religią. To pragniemy pokazać w Brzegu. Owo 
spotkanie zaowocowało powstaniem mozaiki, która charakteryzowała się występowaniem etnicznych 
i kulturowych wysp, przemieszanych na rozległych kresowych przestrzeniach. Istotę niezwykłego fe-
nomenu Kresów streszcza motto mogące stanowić tytuł ekspozycji Muzeum: „Gdzie wschód spotyka 
zachód”.  Towarzyszący Muzeum Dom Polonii dawałby możliwość organizacji spotkań z tymi, którzy 
pozostali poza współczesnymi granicami Polski, a wciąż czują przynależność do naszego Narodu i po-
szukują z nim stałego kontaktu.

Równolegle z pracami koncepcyjnymi rozpoczęliśmy działania w celu uzyskania jak najszerszego po-
parcia ze strony środowisk kresowych, naukowców zajmujących się Kresami oraz poparcia ze strony 
władz samorządowych województw opolskiego i dolnośląskiego. Ideę utworzenia Muzeum poparli: wo-
jewoda opolski Adrian Czubak, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, prof. dr hab.  Stanisław Sławomir 
Nicieja, Anna Maria Anders – senator RP, Alicja Zbyryt – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich oddział w Brzegu, Witold Listowski – prezes Stowarzyszenia Kresowian 
w Kędzierzynie-Koźlu, Jan Skalski – prezes Światowego Kongresu Kresowian, Patryk Jaki – poseł na 
Sejm RP, wiceminister sprawiedliwości, Antoni Duda – poseł na Sejm RP, Bartłomiej Stawiarski – poseł 
na Sejm RP, posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15 z terenu województw opolskiego i dolno-
śląskiego, prezydent Opole Arkadiusz Wiśniewski, starosta brzeski – Maciej Stefański, starosta oławski 
– Zdzisław Brezdeń, Romuald Nowak z Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz władze Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, które podjęły w tej sprawie stosowną uchwałę. 

Nasza inicjatywa spotkała się z wielką przychylnością ze strony duchowieństwa Archidiecezji Wro-
cławskiej (Brzeg należy do struktur diecezji wrocławskiej). Wielkimi orędownikami powstania w Brze-
gu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów są Jego Eminencja ks. Henryk kardynał Gulbinowicz – uro-
dzony w Wilnie arcybiskup senior Archidiecezji Wrocławskiej oraz Jego Eminencja ks. abp Józef Kupny 
– metropolita wrocławski. W sprawę zaangażowany jest również wieloletni kapelan środowisk kreso-
wych ks. prałat Bolesław Robaczek. Poparcie dla idei powołania w Brzegu [takiego] Muzeum stosowny-
mi uchwałami wyraziły: Światowy Kongres Kresowian (podczas zjazdu w Częstochowie w lipcu 2016 
r.), delegaci środowisk kresowych, biorący udział w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 
Delegatów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich we Wrocławiu we 
wrześniu 2016 r. oraz w tegorocznym Zjeździe Tarnopolan zorganizowanym w Krakowie. O naszych 
zamierzeniach informowani już byli Pan Prezydent Andrzej Duda oraz minister [KiDN] Piotr Gliński. 
Stosowna korespondencja wysłana została również do Pani Premier Beaty Szydło.

Koszt utworzenia Muzeum to kwota 40 mln złotych. Gmina Brzeg wystąpiła z wnioskiem o środki 
na realizację zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Niezbędna 
byłaby dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład Gminy Brzeg to przekazanie 
budynku wraz z przyległościami o łącznej szacunkowej wartości 10 mln złotych.

Mamy nadzieję, że organizacja w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów wraz z towarzyszą-
cym mu Domem Polonii będzie właściwą odpowiedzią na rozbrzmiewający od wielu już, wręcz dziesią-
tek lat apel o utworzeniu w naszym Kraju placówki, która w godny i należyty sposób opowie o Kresach, 
ich przeszłości i ludziach, którzy tworzyli wielkość naszego Narodu.
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Anna Krzosek – Nowa Ruda L62

Poświęcenie cmentarza w Majdanie
W pobliżu Majdanu leżą miasteczka

Borysław, Drohobycz, Truskawiec.

W dawnym powiecie drohobyckim 4.11. 2017 r. odbyła się ważna uroczystość. Oto po ponad 
70 latach  został oczyszczony, ogrodzony i ponownie poświęcony dawny polski cmentarz. 

Inicjatorem tego niezwykłego przedsięwzięcia był starosta opatowski Bogusław Włodarczyk. 
Podczas jednego z wyjazdów służbowych do Truskawca zobaczył w górskiej wsi Majdan leżącej 26 
km na południe od Borysławia, na styku dawnego pow. drohobyckiego i turczańskiego, zaniedbany 
polski cmentarz. Położony jest on na stromym brzegu Rybnika Zubrzyckiego u podnóża Skały 
(wychodni fliszu karpackiego), na tzw. Ostrosochach, przy drodze do Turki. Mimo że przed II 
wojną światową Majdan uważany był za polską wioskę, cmentarz jeszcze dziś odzwierciedla 
jego „wielonarodowościowy” charakter. Razem spoczywają tam Polacy, Ukraińcy, Austriacy 

i Niemcy. Jedynie majdańscy Żydzi 
chowani byli na kirkutach w pobliskich 
miejscowościach, gdyż we wsi takiego 
nie było.

Pierwsze pochówki na tym cmentarzu 
odbyły się na początku XX wieku, do dziś 
zachowały się nagrobki (z inskrypcjami 
w języku niemieckim) dzieci dawnych 
kontrolerów lasów w Nadleśnictwie 
Majdan. Ostatnie pochówki odbyły się
w latach 1946–1950 i są to groby 
ukraińskich mieszkańców wsi. Polacy 
masowo opuścili Majdan w styczniu 
i wczesną wiosną 1945 r. 

Najstarszy majdański cmentarz zało-
żony  na pocz. XIX wieku, kiedy do wsi 
przybyli pierwsi polscy i austriaccy 
pracownicy tamtejszej huty, znajduje 
się na niewielkim wzniesieniu (na 
górce koło kapliczki) na prawo od 
drogi prowadzącej do centrum wsi. Do 
dziś zachował się tam jedyny, ale za to 
okazały nagrobek z figurą Matki Boskiej 
z Lourdes  i napisem: Józef i Petrunela 
Ważni. 

Po roku 1950 mieszkańcy Majdanu 
chowani byli na nowym cmentarzu 
koło cerkwi greckokatolickiej, w tym 
również nieliczni Polacy, którzy nie 
wyjechali w 1945 czy 1956 roku. Ostatni 
z nich, prawie 100-letni Stanisław 
Lachowicz, spoczął  tam w 2003 roku.

W kwietniu 2017 r. rozpoczęły się 
rozmowy z lokalnymi władzami na 
temat planowanej renowacji cmentarza, 
na którą władze powiatu opatowskiego 
przeznaczyły 20 tys. zł (ostatecznie 
wydano ok. 30 tys. zł). Trudnego zadania 
uporządkowania cmentarza: wycięcia 
drzew, wykarczowania krzaków oraz 

1. Nowe ogrodzenie majdańskiego cmentarza 
(ze zbiorów Anny Krzosek)

2. Cmentarz w Majdanie – listopad 2017 
(ze zbiorów Anny Krzosek)

zbudowania ogrodzenia podjęli się 
harcerze z Hufca ZHP Opatów ze 
swoim komendantem hm. Dariuszem 
Bińczakiem na czele. W czasie dwóch 
sierpniowych turnusów młodzież, 
dla której była to także cenna lekcja 
historii i patriotyzmu, bardzo ciężko 
pracowała, wsparta przez przychylnych 
tym działaniom mieszkańców wsi. 
Wszystkie prace w Majdanie wspólnie 
ze starostą opatowskim i komendantem 
ZHP w Opatowie koordynował dyre-
ktor Lokalnej Grupy Działania Powiatu 
Opatowskiego Władysław Duda oraz
Adam Hanuszkiewicz, który zaproje-
ktował ogrodzenie cmentarza.

Na początek listopada 2017 r. władze 
powiatu opatowskiego zaplanowały 
wyjazd na Ziemię Drohobycką, którego 
głównym punktem były uroczystości 
w Majdanie. Do udziału w nim  zapro-
szono również członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, potomków dawnych 
mieszkańców Majdanu. Przed południem 3 listopada 2017 r. z Opatowa na Ukrainę wyruszyła 
50-osobowa delegacja ze starostą Bogusławem Włodarczykiem na czele. W jej skład wchodzili m.in. 
kierownicy jednostek podległych starostwu w Opatowie, harcerze i młodzież z klas mundurowych. 
Po południu, mimo szybko zapadającego zmroku, uczestnicy wyjazdu (a niektórzy na Ukrainie byli 
pierwszy raz) zdążyli jeszcze zwiedzić Drohobycz, oprowadzeni przez niezawodnego Pana Ryszarda 
Dąbrowskiego. Duże wrażenie wywarła na wszystkich wizyta w kościele pw. św. Bartłomieja, gdzie 
od sierpnia można podziwiać nowy ołtarz. 

W sobotę rano 4 listopada wyjazd do Majdanu, który przywitał wszystkich piękną, słoneczną 
pogodą. Na cmentarzu licznie zgromadzili się mieszkańcy wsi, przybyli także przedstawiciele 
lokalnych władz ukraińskich oraz Polacy z Drohobycza i Borysławia. O godz. 11 rozpoczęła się Msza 
Św. koncelebrowana przez proboszcza parafii pw. św. Barbary w Słupi Nadbrzeżnej ks. Wojciecha 
Petryka, wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Truskawcu o. Dariusza Świdę CSsR oraz 
miejscowego duchownego  greckokatolickiego o. Wołodymyra. 

Rozpoczynając Mszę Św., ks. W. Petryk powiedział: „Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie łączy się 
kilka kultur. To miejsce jest bliskie i nam, Polakom, ponieważ spoczęło tu wielu naszych rodaków 
(…). Będziemy się modlić za zmarłych przodków, którzy tu mieszkali, tu żyli i tu zostali pochowani 
i którzy po życiu ziemskim stąd przechodzą do Królestwa Niebieskiego”. Po Mszy Św. zostało 
odprawione w języku polskim i ukraińskim nabożeństwo żałobne za zmarłych spoczywających na 
cmentarzu. Duchowni pobłogosławili krzyże i nagrobki, jakie się jeszcze zachowały oraz złożone 
wiązanki kwiatów i znicze zapalone na mogiłach przez zebranych, a następnie wszyscy w skupieniu 
przeszli przez cmentarz w procesji. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrali: starosta Bogusław Włodarczyk, dyrektor LGD Władysław 
Duda i hm. Dariusz Bińczak, składając serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
doprowadzić cmentarz do obecnego stanu, Przewodniczący Drohobyckiej Rejonowej Administracji 
Państwowej Wołodymyr  Szutko i wójt wsi Majdan i Rybnik Jarosław Paraszczak, dziękując za 
„dobrą sprawę dla zachowania wspólnej pamięci” oraz wnuczka przedwojennego wójta Majdanu 
Anna Krzosek, wyrażając w imieniu dawnych mieszkańców Majdanu i ich potomków głęboką 
wdzięczność dla władz powiatu opatowskiego, młodzieży, mieszkańców wsi za uratowanie od 
zapomnienia tej małej nekropolii. Starosta zapowiedział kontynuację w 2018 r. prac na cmentarzu, 
(harcerze przede wszystkim będą pracować przy renowacji zachowanych nagrobków), wyraził 
też nadzieję, że dalej bardzo dobrze układać się będzie współpraca z miejscową społecznością 
i lokalnymi władzami.
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3. Duchowni koncelebrujący Mszę Św. wraz ze starostą 
opatowskim Bogusławem Włodarczykiem 

i tłumaczką z Borysławia Marią Tarnawską 
(ze zbiorów Anny Krzosek) 
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Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa L81

Letnie Igrzyska Polonijne – Toruń 2017
Kresowy Zlot Emerytów

Nasz Kolega, mgr Stanisław Furman, Członek Warszawskiego Koła SPZD zorganizował w roku 2017 
Zlot Seniorów, Emerytów z Łucka do Torunia, gdzie odbywały się Letnie Igrzyska Polonijne w dniach 
28 lipca do 5 sierpnia. Nawiązał kontakt z Panią Niną Podemską – Przewodniczacą Towarzystwa 
Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz z Konsulem Generalnym w Łucku Panem Krzysztofem 
Sawickim.

Warunkiem realizacji Zlotu było po stronie naszych Rodaków z Łucka dysponowanie środkiem 
transportu z Łucka do Torunia, w jego okolicach, oraz powrót do Łucka. Mikrobus 10-osobowy 
zapewnił Pan Konsul Krzysztof Sawicki, któremu składamy najserdeczniejsze podziękowania 
i wyrazy wdzięczności.

Rodacy nasi uczestniczyli w charakterze widzów w Letnich Igrzyskach Polonijnych. Spotykali się 
także z Przedstawicielami Polonii ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Austrii udzielając wywiadów 
i informacji w jaki sposób znaleźli się w Toruniu. Uczestnicy Zlotu otrzymali w podarunku od Polaków 
ze Szwecji atrakcyjną odzież, od Polonii USA flagii amerykańskie, a od Przedstawicieli z Austrii 
poczęstunek w wystawnej restauracji. Wyżywienie Rodacy organizowali we własnym zakresie 
korzystając z infrastruktury domu akademickiego, gdzie byli zakwaterowani.

Wielkim wsparciem w gościnności Rodaków z Łucka był mieszkający w Toruniu, zastrzegający 
sobie anonimowość – Kolega Staszka Furmana. Uczestnicy zwiedzili zabytki Torunia oraz słynne 
Centrum Redemptorystów. Wyjechali z Torunia pełni wrażeń i wdzięczności za okazaną Im życzliwość 
i zainteresowanie ze strony Polonii ze Szwecji, USA i Austrii.

W załączonym tableau przedstawiamy zdjęcia Uczestników i Organizatorów Zlotu dziękując Wszystkim 
za okazane wsparcie, a szczególnie Koledze Stanisławowi Furmanowi za trud i odpowiedzialność 
przy zorganizowaniu tego Zlotu.



Władysław Olszewski – Bolesławiec L69

Pomnik rodziny Biluchowskich w Zakopanem
Ziemio moja droga, rodzinna kochana

Przez moich pradziadków byłaś uprawiana
Ja Ciebie ziemio ojczysta kocham i miłuję, 
a skrycie Twoje grudki ściskam i całuję…

Marcin Jach z Rychcic

Mój artykuł przedstawia drogę od marzenia do rzeczywistości. 
Dnia 29.09.2017 r. na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej został 
postawiony pomnik poświęcony ostatniemu Dyrektorowi 
rafinerii Polmin w Drohobyczu mgr. inż. Zygmuntowi 
Biluchowskiemu i Jego małżonce Helenie. W ten sposób została 
zrealizowana inicjatywa-marzenie Redaktora Naczelnego 
i Przewodniczącego Komisji Historycznej SPZD Jerzego M. 
Pileckiego. Wymieniony swym artykułem „Inżynier Zygmunt 
Biluchowski – materiały do biografii. Przywrócić pamięci!” 
w Ziemi Droho-byckiej nr 19–20 (2007) ss. 159–162, wskrzesił 
postać Z. Biluchowskiego, dając sygnał do dalszych działań. 
Po dwóch latach nasz ówczesny Prezes i  Redaktor Naczelny 
Biuletynu SPZD Jan Rybotycki odkrył, że w Zakopanem na 
cmentarzu parafialnym zachował się grób Heleny, żony 
Z. Biluchowskiego. Wcześniejszy apel J.M. Pileckiego z 2004 r. 
o współpracę w tej sprawie, skierowany do Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego oraz Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Bóbrce, pozostał bez echa.

Minęło trochę lat. Temat ten pozostał mi bliski, bo ojciec 
mój Kazimierz pracował na Polminie jako murarz i na pewno 
znał swego Dyrektora. Dokumentując losy rychciczan po 
artykule „Stolarz artysta z Rychcic” w Ziemi Drohobyckiej nr 
19–20 (2007) ss. 96–98, dotarłem do potomków rychciczan 
w Zakopanem a ściślej – do architekta Mieczysława Podolaka 
mieszkającego obecnie w USA, a odwiedzającego corocznie 
rodzinę w Zakopanem. Po moich propozycjach serce „zapikało” 
mu za ziemią przodków, został naszym amerykańskim 
członkiem Koła Korespondentów, nawiązała się między nami 
pewna przyjaźń, którą postanowiłem wykorzystać do bliższego 
rozeznania losów grobu Heleny Biluchowskiej, gdy się 
pochwalił, że ma „znajomości” na cmentarzu. Jak zobaczyłem na 
zdjęciu skromny grób, to zaświtała mi myśl, aby postawić w tym 
miejscu pomnik poświęcony również Jej mężowi. Zdążyliśmy 
także z terminem, bo 31.XII.2016 r. kończyła się opłata za 
istniejący grób. Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Drohobyckiej przychylił się do mojego wniosku i za  600 
zł wykupiono miejsce grobu na dalsze lata.

Sam pomnik trochę kosztuje, więc specjalnym pismem, 
będącym załącznikiem do Biuletynu SPZD zwróciłem się do 
wszystkich Członków Stowarzyszenia o zbiórkę na ten szczytny 
cel . Już w grudniu 2016 r. wpłynęło na ten cel 1490 zł, co dawało 
dobre prognozy jego realizacji. Wystąpiłem także do zarządcy 
cmentarza o warunki techniczne dla budowy tego pomnika. 
Otrzymałem je wraz z ograniczeniem związanym z małą 
„parcelą” grobu. Zarząd naszego Stowarzyszenia, korzystając 
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1. Mogiła Heleny Biluchowskiej 
w 2016 r. (ze zbiorów. 

W. Olszewskiego)

2. Pomnik Rodziny H. Z. 
Biluchowskich wg stanu 

29.09.2017 r. (ze zbiorów
 W. Olszewskiego)
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3. Projekt pomnika Rodziny H. Z. Biluchowskich 
(ze zbiorów W. Olszewskiego)

Wpłaty w złotych od naszych członków 
i darczyńców do 31.12.2016 r.
Dynia Zdzisław, Gliwice 50
Furmanek Janina, Międzyrzecz 30
Garbaczewska-Bryniarska K., Pietrzykowice 30
Gutaj Teodor, Jelenia Góra  20
Huczyński Bogusław, Główczyce 50
Iwanicka-Stręk Anna, Zakopane 40
Kaczorowski Zbigniew, Mrowiny 50
Lenart Ryszard, Węgliniec 20
Lorenz Krzysztof, Wrocław 100
Marcinkowska Czesława, Gliwice 40
Mazur Mieczysław, Wrocław 100
Miler Emil, Gdańsk  40
Niżankowska Maria, Wrocław 20
Olszewski Władysław, Bolesławiec 100
Pielech Zdzisław, Sosnowiec 20
Piłko Anna, Warszawa 40
Ruczkowska Ludmiła, Kłodzko 50
Świerniak Andrzej, Bytom 10
Wojtuściszyn Bronisław, Gorzów Wlkp. 10
Zabawczuk Wanda, Otmuchów 50
Majkoltrans Sp. z o.o., Wrocław 500

Wpłaty od naszych członków i darczyńców 
od 1.01. do 30.11.2017 r.
Alaborski Andrzej, Warszawa 100
Bach Stanisław,Gorzów Wlkp. 20
Batog Róża, Zabrze 50
Błaszków Bronisław, Głogów 40
Błaszków Stanisław, Wrocław 40
Błauciak Andrzej, Warszawa 100
Błauciak Jan, Polkowice 50
Błauciak Maria, Łaziska 35
Błauciak Zbigniew, Płock 30
Bonder Józefa, Witnica 30
Bożenko Waldemar, Francja 30
Bromowicz Tomasz, Radom  20
Cembik Artur, Binowo 100
Chmura Kazimierz, Leżajsk 50
Ciesielska Zofia, Kraków  100
Czarkowska Helena, Warszawa 20
Czupkiewicz Gerhard, Sulechów 100
Dąbek Irena, Nowa Ruda 30
Dorczyńska Anna, Strzelin 20
Dudziak  Zdzisław, Kostrzyń 60
Eisler Andrzej, Węgierska Górka 50

zdoświadczenia Pani Barbary Brylak poleconej 
przez M. Podolaka, wystąpił z wnioskiem do 
Prezesa PKN Orlen SA o wsparcie finansowe dla 
budowy pomnika. O podobne wsparcie zwrócił się 
do Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza w Warszawie. 
Obie instytucje nie odpowiedziały na naszą prośbę. 
Wkrótce powstało pytanie? Jaki pomnik, z jakiego 
materiału, jakie napisy i za ile? Z tym tematem 
musiałem się zmierzyć. Po rozmowach z zarządem 
cmentarza i miejscowymi kamieniarzami opra-
cowałem projekt pomnika z białego granitu  
(trwały w tym klimacie). symbolizującego wieżę 
wiertniczą o wymiarach 200x80 cm w rzucie 
i wysokości 200 cm. 

Tymczasem zaczęły wpływać wpłaty od naszych 
członków i sympatyków. Po negocjacjach i za radą 
zarządu cmentarza, wykonanie i montaż pomnika 
za 7500 zł i z terminem wykonania do 30.XI.2017 r. 
powierzyłem firmie Tomasza Galicy z Zakopanego. 
Nie mając jeszcze wymaganej kwoty, zwróciłem 
się do Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i  Gazowniczego w Krakowie z prośbą o włączenie 
się do naszej inicjatywy przez wsparcie finansowe 
i publikację w branżowej prasie. Po rozmowach 
otrzymaliśmy kwotę 2000 zł, za co składamy 
Zarządowi Stowarzyszenia IiTPNiG  serdeczne 
podziękowanie.  Wynik zbiórki (7964. – do 30.11.
2017 r.) dużo lepszy od spodziewanego po-
twierdził, że Z. Biluchowski dobrze zapisał się 
w pamięci wygnańców Ziemi Drohobyckiej.
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Eisler Ryszard, Gliwice 100
Emerle Maria, Sulejówek 50
Franuszkiewicz Iwona, Kęty  100
Frąc Zdzisław, Rybna 30
Fujak Marta, Oświęcim  20
Furtan Edward, Gorzów Wlkp.  20
Głód Józefa, Wałbrzych 20
Grünberg Elżbieta, Warszawa 50
Gumienny Zdzisław, Toruń 150
Iwanicka-Stręk Anna, Zakopane 50
Jaworski Mirosław, Będzin 10
Josse Michał, Tychy 50
Kaczmarek Alicja, Bytom  15
Kaczmarek Elżbieta, Kalisz 20
Kapusta Stanisława, Gorzów 50
Kawalec Wacław, Kluczbork  50
Kawczyński Wiesław, Zalesie G. 50
Kądziołka Marta, Bytom  15
Kiebzak Bogdan, Mielec  100
Kliś Ryszard, Wrocław 100
Kobylecki Jerzy, Gliwice 20
Kolarska Danuta, Kraków 100
Kołodziej Maria, Myślenice  30
Koszewar Jadwiga, Głogów 50
Kowalska Barbara, Poronin  80
Kowalski Robert, Bolesławiec 50
Kozłowska Barbara, Szczecin 300
Krawczyk Krystyna, Bolesławiec 50
Kwiatkowska Jadwiga, Wrocław 40
Lenartowicz Zofia, Gdańsk 100
Leśniański Eugeniusz, Choszczno 50
Luks Barbara, Oświęcim 100 
Łabędzka Krystyna, Warszawa 35
Łunyszyn Jan, Białystok  50
Łużna Danuta, Zielona Góra  30
Maczel Danuta, Bolesławiec 30
Makieła Jolanta, Kraków 50
Malec Jerzy, Gliwice 50
Malik Bolesław, Bydgoszcz 30
Mazur Józef, Jędrzychów 50
Mazur Stanisław, Wrocław 100 
Michalak Urszula, Częstochowa 20
Milan Wanda, Łódź 30
Mrożek Józefa, Żagań  20
Oczkoś Mirosław, Lipków 100
Olesiak Jerzy, Sosnowiec 30
Olszycka Anna, Bytom  20
Ostrowski Tadeusz, Nowe Miasteczko 100
Pachla Wiesław, Lądek Zdr. 50
Paderewska Alina, Szczecin 50
Pańczyszyn Cezary, Poznań 50
Petryczko Ewa, Tarnowskie G. 30
Piekarczyk Anna, Kłodzko  20
Pielech Urszula, Nowa Sól  50
Piotrowska Alicja, Kraków 20
Podolak Mieczysław, USA 354

Puc Leszek, Wołczyn 15
Raszkiewicz-Wiktor Alina, Bolesławiec 50
Rolik Barbara, Katowice 100
Schneider Stanisława, Zielona Góra 60
Sikora Jan, Poznań 50
Smolicz Maria, Wrocław 30
Stysiał Zofia, Katowice  10
Świtalski Piotr, Borzygniew 50
Tarnowski Jan, Zielona Góra 20
Urbanowicz Danuta, Warszawa 50
Urbanowicz Zenon, Sulechów 20
Wiland Anna, Wiedeń 50
Wilk Ryszard, Zielona Góra 50
Wojewódzka Danuta, Gorzów 20
Wojtuściszyn Bronisław, Gorzów Wlkp. 10
Wolf Władysława, Gogolin  100
Zazula Grzegorz, Radzionków 100
Zubal Luba, Jelenia Góra  25

  
Koło SPZD, Krosno 400
Koło SPZD, Legnica 110
Koło SPZD, Warszawa  300
Koło SPZD, Wrocław  150
Stowarzyszenie IiTPNiG, Kraków 2000
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Z wielkim szacunkiem i serdecznością dziękuję wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie 
i poparcie inicjatywy budowy pomnika. Szczególne gorąco pragnę podziękować za włączenie się 
w budowę pomnika niżej wymienionym instytucjom i osobom:
• Ks. Proboszczowi  Bogusławowi Filipiakowi, dziekanowi zakopiańskiemu
• Siostrze Zakonnej Teresie Mandeckiej
• Barbarze Brylak-Szymczak – wolontariuszce
• Mieczysławowi Podolakowi – Członkowi KK
• Majkoltrans Sp. z o.o., Wrocław
• Zakładowi Kamieniarskiemu Tomasza Galicy

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie, planowane jest na wiosnę 2018 r.

Przy okazji należy nadmienić, że na tym cmentarzu pochowany jest też Drohobycki Harcmistrz 
Karol Iwanicki.                                                                                                                                                         

Krystyna Smerd– Wałbrzych L70
Ryszard Wyszyński – Wałbrzych

Poświęcenie tablicy w Starej Kopalni (ul. P. Wysockiego)

W dniu 14 października 2017 r. obchodziliśmy 
uroczystość powtórnego poświęcenia historycznej, 

pamiątkowej tablicy w 70 rocznicę przybycia na Ziemię 
Wałbrzyską, ekspatriantów z Borysławia, połączoną 
z obchodami  XVII Dnia Papieskiego w parafii Św. Rodziny. 
Stanowili oni wtedy poważną grupę społeczności 
wałbrzyskiej, bowiem było ich ponad 12 tys. w mieście i ok. 
8 tys. w powiecie. To oni, jako pierwsi zasiedlali powojenny 
Wałbrzych przejmując od Niemców prowadzenie kopalń, 
elektrowni, gazowni i innych przedsiębiorstw, szkół 
i instytucji. W uroczystości wzięli udział świadkowie 
tamtych wydarzeń sprzed lat: Tadeusz Skrężyna, Tadeusz 
Ważny i Adam Piotrowski który odsłonił tablicę. Tablica 
była ufundowana  przez członków naszego Stowarzyszenia 
w Wałbrzychu w 50 rocznicę przybycia borysławian, 

poświęcona przez ks. infułata Juliana Źrałkę,  a na 
czas remontu Starej Kopalni została zdjęta aby 
teraz powrócić na swoje miejsce. Odczytany został 
przez wiceprezydenta Zygmunta Nowaczyka list 
Ihora Jaworskiego, mera partnerskiego miasta 
Borysław na Ukrainie, który nie mógł przyjechać na 
uroczystość. Wiceprezydent Nowaczyk podkreślił 
rolę borysławiaków w kształtowaniu polskości 
Wałbrzycha w pierwszych latach po II w.ś. i ich 
wielkie zasługi dla gospodarki miasta i Dolnego 
Śląska.

Uroczystość poświęcenia tablicy przez probo-
szcza ks. Mirosława Krasnowskiego, zwieńczyła 
koncelebrowana Msza Św. w kościele Św. Ro-
dziny na Białym Kamieniu odprawiana przez 
ks. M. Krasnowskiego, ks. Jana Pryszczewskiego 
i ks. Ludwika Hawrylewicza pod przewodem ks. 

dziekana Krzysztofa Moszumańskiego.
Zaproszeni goście oraz parafianie uczestniczyli w mszy św. a potem w spotkaniu z poczęstunkiem, 

konkursem na kremówki papieskie i koncertem Wałbrzyskiego Kwartetu Smyczkowego dzięki 
wsparciu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.                                                                     

1. Poświęcenie pamiątkowej tablicy 
w dniu 14.10.2017 r. (fot. R. Wyszyński)

2. Uczestnicy uroczystości na terenie 
Starej Kopalni w Wałbrzychu 14.10.2017 r.

(fot. R. Wyszyński)
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Krzysztof Lorenz – Wrocław L68

Nowości IPN

Na mocy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej znowelizowanej w 2016 r., zostały powołane 
przy Oddziałach Instytutu komitety ochrony pamięci walki i męczeństwa (art. 53). Brzmi on 

następująco:
1. Instytut Pamięci prowadzi działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc
  oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także
  miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
  w zakresie:

1) inicjowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałego upamiętniania faktów, wyda-
   rzeń i postaci związanych z tymi miejscami;
2) współdziałania w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wysta-
   wienniczych;
3) spopularyzowania za pomocą środków masowego przekazu miejsc, wydarzeń i postaci history-
   cznych związanych z walkami męczeństwem;
4) oceniania stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej, w szczególności 
   nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz walk narodowo-wyzwoleńczych, cmentarzami ofiar
   totalitarnego terroru, a także izbami pamięci narodowej;
5) opiniowanie pod względem historycznym wniosków o trwałe upamiętnianie miejsc i wydarzeń 
   historycznych a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa;
6) współdziałania w szczególności ze środowiskami i organizacjami emigracyjnymi i polonijnymi oraz
    polskimi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach opieki nad miejscami walk i męcze-
   ństwa.

2. W sprawach, które mogą mieć wpływ na realizację polityki państwa dotyczącej miejsc pamięci naro-
  dowej oraz grobów i cmentarzy wojennych, Prezes Instytutu Pamięci podejmuje działania w poro-
  zumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. W sprawach, które mogą mieć wpływ na realizację umów międzynarodowych dotyczących miejsc 
  pamięci narodowej oraz grobów i cmentarzy wojennych, Prezes Instytutu Pamięci podejmuje działa-
  nia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.







Ten Trzeci L16

Ten Szósty
Nie przejmuj się swoją redaktorską rolą

bo i tak komputery po swojemu coś 
spartolą…

Trzy już półrocza Biuletynem włada nowy redaktor, który dotychczas nie raczył się przedstawić 
Czytelnikom. Jak się okazuje przez wiele lat dekował się gdzieś po kątach i dopiero niedawno 

poczuł drohobyckie powołanie. Zdążył jeszcze urodzić się na Ziemi Drohobyckiej a nawet w jednym jej 
serc – na Polminie. Pochodzi z drohobyckiego klanu Lorenzów – jest kuzynem Romana – osoby wśród 
Krajanów najważniejszej i prof.dra. Tadeusza „Truskawieckiego”. W dodatku tak jak „ten Trzeci” 
jest jedynakiem, chemikiem z tej samej wrocławskiej Politechniki, tylko wyżej utytułowanym, ma 
tak samo małżonkę z północy, wprawdzie nie z Polesia (Brześć n. Bugiem) ale z Wołynia (Luboml), 
chociaż poza tym wszystko ich dzieli. Jak łatwo zauważyć, jest jak najbardziej predestynowany 
do ważnej roli w Zarządzie Głównym, zdążył już zająć miejsce Trzeciego, i wcześniej opuszczone 
stanowisko Przewodniczącego Komisji Historycznej.

Krzysztof Tadeusz Lorenz urodził się 2.09.1941 r. w Drohobyczu i został ochrzczony w kościele p.w. 
św. Bartłomieja. Jego rodzice – Mieczysław (Drohobycz 1914 – Opole 1975) dr nauk medycznych 
oraz Jadwiga z d. Nowak (Łanczyn 1913 – Opole 1976) mieszkali wówczas u dziadka Józefa Nowaka 
(Kolonia Polmin nr 28) pracownika administracji Polminu, a powódź która dotknęła wówczas 

Kolonię sprawiła, że ojciec Krzysztofa musiał 
na rękach po pas w wodzie wynosić żonę do 
dorożki, która odwiozła ją do szpitala (stąd 
imię wówczas urodzonego). W 1943 r. cała 
rodzina przeniosła się w rejon Wieliczki 
(przewidując amerykańskie bomby na 
Polminie w 1944 r. ?), a w maju 1946 r. do 
Opola. Krzysztof ukończył tam szkołę średnią, 
po studiach na Politechnice Wrocławskiej 
dostał tytuł mgra. inż. chemika, a w 1971 r. 
dra. nauk chemicznych. Tam też pracował 
(z przerwami) jako adiunkt na kierowniczych 
stanowiskach do 2007 r. najpierw na 
Wydziale Chemicznym, później na Wydziale 
Ochrony Środowiska. W latach 1975–1980 
jako dyplomowany leśnik (po ukończeniu 
Technikum Leśnego w Miliczu w 1974 r.) 
pracował w Nadleśnictwie Strachocin gmina 
Stronie Śląskie. Z tego okresu zachował do 
dziś dom w Starym Gierałtowie k. Stronia 
Śląskiego. Niezależnie od pracy zawodowej 
na emeryturze (Kolegium Karkonoskie, 
PWSZ Kalisz) był i jest nadal czynnym 
działaczem RW NOT i PZITS oraz Koła 
Łowieckiego SYLWAN we Wrocławiu. 

Ożenił się w Opolu w 1963 r. z Jaro-
sławą z d. Szwed (dr hab. inż. geolog, 
prof. na Wydziale Górniczym Politechniki 
Wrocławskiej). Jest ojcem córki i trzech 
synów.

W towarzystwie jest znany jako człowiek 
szalonych pomysłów, bliski przez to 
kobietom, zwierzętom i dzieciom.
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1. Redaktorzy pracują

2. Redaktorzy odpoczywają
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Magdalena Szkwarek – Warszawa L73

Maria Jolanta Szkwarek (1949–2017)

Moja Mama urodziła się w 1949 roku w rodzinie Heleny z d. Milewskiej1 
i Stanisława Słowińskich. Babcia i dziadek opuścili Borysław w 1945 

roku, dotarli na Dolny Śląsk i osiedli w Środzie Śląskiej, gdzie urodziła się 
Moja Mama oraz jej brat. Zmarła 16 listopada 2017 r. Opowieść o niej jako 
osobie będzie  także (a może przede wszystkim) wspomnieniem o całym 
dziedzictwie, które Mama zostawiła mnie i mojemu bratu w spadku. Była 
Członkiem Korespondentem SPZD nr 271.

Z wykształcenia bibliotekarka, niemal całe swoje życie poświęciła pracy 
z książkami i słowami. Była Dyrektorką Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Środzie Śląskiej, a za swoją pracę na rzecz krzewienia 
i umacniania kultury w jej różnych aspektach została wyróżniona w 1989 
roku przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Zawsze interesowała się swoimi korzeniami. Z rozmów i opowieści 
swojej mamy Heleny, jej siostry Antoniny (cioci Tosi) i wujka Włodzimierza, ze  strzępków starych 
dokumentów, układała historię rodzinną. Była kolekcjonerką borysławskich wspomnień swoich 
(i moich) przodków, strażniczką pamięci. Dla przyszłych pokoleń w słowach zatrzymywała przeszłość. 
W jednym z nieopublikowanych wierszy pt. „Pisane z pamięci” czytamy: 

Moja pamięć
tamtej pamięci
opowiada o polskim Borysławiu
o  szybach naftowych rozsianych wśród gór
o Wolance, Schodnicy, Mraźnicy
o „Naftusi” z truskawieckiej doliny
co moc wody życia ma
o jedności pomiędzy imionami
Włodek, Tolek, Dorcia, Oleśka, Helenka, Iwan, Zygfryd i Szmul
o przyjaźni na wieki i miłości po grób
Nikt nie wiedział, że grób w miejskiej rzeźni za rogiem
tuż, tuż…
Moja pamięć tamtej pamięci 
to czerwono-czarny okupacyjny strach
to Kurierów Białych ślad
to wesoła „Lwowska Fala”
i znad Karpat wolny wiatr.
Dzięki tej pamięci spisanej przez Mamę w kronice historii rodzinnej i przekazywanej w opowieściach  

mogę dziś odtworzyć przynajmniej część tamtego świata, który ukształtował moich przodków i mnie. 
Milewscy przybyli do „galicyjskiej Pensylwanii” po I Wojnie Światowej. Osiadłszy w Borysławiu, 
zamieszkali przy ulicy Piłsudskiego, w kamienicy, o której czytamy w notatkach Mieczysława Półtoranosa2: 
„w wybudowanym (…) we włoskim stylu budynku noszącym na dwu ścianach szczytowych klatek 
schodowych napis „Olej Skalny”. Był piętrowy, z mieszkaniami mansardowymi w części frontowej i dwu 
bocznych skrzydłach. Od strony zamkniętego budynkiem z trzech stron podwórza  miał na parterze i piętrze 
pseudodorycką kolumnadę. Kolumny podpierające dach tworzyły ogólnie dostępny na parterze balkon-
korytarz. Z tego balkonu były wejścia do mieszkań (…)”. Życie rodziny Milewskich było ustabilizowane: 

1 „Borysławska  rodzina Milewskich w okresie przedwojennym i w czasie wojny”, Maria Jolanta Słowińska SZKWAREK, 
Biul. SPZD, nr 8 (2011) ss. 39–43, w tym 8 cennych ilustracji rodzinnych. (Red.)
2 Biul. SPZD nr 20 (2017), s. 92

Maria Szkwarek 
(fot. Marcin Szkwarek)

P O Ż E G N A N I A
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Weronika Milewska (moja prababcia) zajmowała się domem, pradziadek Feliks pracował jako tokarz 
w firmie Standard Nobel i należał do Powszechnej Spółdzielni Spożywczej Pracowników Naftowych 
w Borysławiu (jak głosi stempel na książeczce udziałowej pradziadka, dokument ten wykonano 
w zakładzie artystyczno-galanteryjno-introligatorskim Izydora Bromowicza w Drohobyczu). Trójka ich 
dzieci kształciła się w borysławskich szkołach. 

Nazwiska, które przewijały się w tych ocalonych od zapomnienia opowieściach, to m.in. sąsiedzi 
z kamienicy: Draczowie, Wacławscy, Półtoranosowie oraz inni znajomi i przyjaciele babci: Kazia Foremna, 
Dora Bachman, Gertruda Kińczyk (która w latach 70. XX wieku odnalazła babcię i odnowiła przyjaźń).      

Ustabilizowane życie Milewskich, podobnie jak życie innych rodzin mieszkających w II Rzeczpospolitej, 
przerwał wybuch II Wojny Światowej. Niechętnie wspominano ten okres życia, który odbierał bliskich 
i przyjaciół. Mieszkanie Milewskich było nieraz kilkudniowym schronieniem dla żydowskich przyjaciół 
rodziny. W archiwach rodzinnych zachował się list z borysławskiego getta do wujka Włodka (Dziunia) 
od jego żydowskiego przyjaciela Anatola (Tolka) Zillera.3 List jest zniszczony, pisany ołówkiem, trudny 
do odczytania. W liście Tolek informuje, że wraca do getta, do matki, prosi o zajęcie się Irką (nie wiem, 
kim była) i dziękuje wujkowi oraz moim pradziadkom za dotychczasową pomoc. Tolek przeżył wojnę 
i wyjechał do Palestyny. Skontaktował się z moją rodziną po tym, gdy dowiedział się od Kopcia Holzmana, 
że wujek szukał informacji o swoim przyjacielu. Na kartce z Tel Awiwu zaprasza wujka do siebie na 
stałe. Pisał, że ma dla wujka piękne gospodarstwo. 

Z innych wspomnień przekazywanych przez Mamę pamiętam informację o tym, że podczas wojny 
pradziadek najprawdopodobniej pomagał w przerzutach ludzi [na Węgry] (w tym członkom zespołu 
„Wesołej Lwowskiej Fali”) oraz toczył części do karabinów (chyba dla AK). Z kolei babcia Helenka 
i ciocia Tosia miały pomagać ukrytej pod sceną (chyba w kinie) Żydówce, pannie Margules. 

Cierpiący głód mieszkańcy Borysławia jeździli „na wymianki” do pobliskich wsi. Pradziadek Milewski 
robił moździerze, noże, tasaki i inne narzędzia, które moja babcia (bo to ona głównie zajmowała się 
aprowizacją) wymieniała na jedzenie…

W październiku 1945 roku rodzina Milewskich wyruszyła na zachód, w poszukiwaniu nowego domu. 
W czasie podróży pradziadek Feliks rozchorował się na zapalenie płuc i rodzina musiała wysiąść 
na małej stacji niedaleko Wrocławia, w Środzie Śląskiej (do 1945 roku noszącej nazwę Neumarkt). 
Przyjaciele i sąsiedzi pojechali dalej. 

Tak rozpoczął się kolejny epizod życia rodziny Milewskich, tym razem na Ziemiach Odzyskanych. Ale 
to już zupełnie inna historia…

Dla mnie, karmionej od dzieciństwa opowieściami o kościele na Wolance, rzece Tyśmienicy czy 
o wyjazdach „do wód” do Truskawca, nazwy te nabrały znaczenia, kształtu i smaku w 2012 roku, kiedy 
zachęcona przez Mamę, wybrałam się w podróż do Kresowego Trójmiasta. Spędziłam jedno popołudnie 
w Drohobyczu, a następnie marszrutka przywiozła mnie do Borysławia:

„Gdy staniesz na pagórku, znajdującym się w samym środku Borysławia, a zwanym „cesarskim” – stąd 
bowiem cesarz Franciszek Józef l w r. 1880 oglądał tę miejscowość – zdaje ci się, że masz u swoich stóp 
olbrzymie obozowisko, w którem zamiast płóciennych, rozbito drewniane namioty. Ostre dachy, pokryte 
deskami, znajdują się tak blisko jedne drugich, że gdybyś w któremkolwiek miejscu rzucił płonącą 
zapałkę, większa połowa Borysławia musiałaby pójść z dymem. Wśród tych domostw widać gdzie 
niegdzie wysokie kominy blaszane, z których od rana do nocy czarny dym bucha. W tych punktach stoją 
lokomobile, wydobywające wodę z szybów naftowych. We wschodniej części Borysławia rozsiadł się duży 
zakład towarzystwa francuskiego, a na zachodzie stoją zakłady Liebermana, żyda drohobyckiego, który 
lat temu kilkanaście przyszedł tu pieszo, a dziś jest najbogatszym przedsiębiorcą" – tak opisywano miasto 
pod koniec XIX wieku. Niewiele z tego opisu odnalazłam w Borysławiu (chyba, że w lokalnym Muzeum 
Miejskim na zdjęciach,  eksponatach i opowieściach pani opiekującej się tym miejscem), za to w oczy 
rzucił mi się szyld kawiarni „Corleone”. Było coś magicznego w tym, że chodziłam ulicami, którymi chodzili 
moi przodkowie, piłam kawę, jadłam karpatkę i czytałam „Naftowyk Borysławia”. Przemierzając ulicę 
Szewczenki i Bandery, dotarłam do starej kamienicy, w której mieszkali moi pradziadkowie z dziećmi…

Dzięki relacji z Galicji umieszczonej na Facebooku, razem ze mną w wirtualnej podróży brała też udział 
Mama. Trzecim przystankiem w podróży był Truskawiec:W tym kurorcie, w bufecie mineralnych wód, 
miałam okazję spróbować „Naftusi”, o której tyle słyszałam w rodzinnym domu i którą zabutelkowaną 
przywiozłam Mamie jako pamiątkę z wakacji. Podróż się zakończyła, ale moja pamięć trwa.

3 Krótką notkę o przyjaźni Dziunia i Tolka, napisaną przez Mamę  i uzupełnioną o skan listu  z getta opublikował Kurier 
Galicyjski nr2 (2011) s. 7. 
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Moja Mama, nauczyła mnie szanować przeszłość, dbać o nią i pielęgnować. Opowiadała historie, 
zapisywała daty, tworzyła drzewo genealogiczne, chcąc przekazać borysławskie dziedzictwo dalej. 
Korzystała przy tym z dobrodziejstw XXI wieku, używając do nawiązywania kontaktów popularnych 
serwisów społecznościowych, korzystając z archiwów światowych bibliotek i dokumentów migracyjnych 
dostępnych na stronach internetowych. W jednym z ostatnich wierszy napisała:

W moich genach
góry Ural sięgają nieba
słychać jak prababka dumki śpiewa 
zbierając zioła z baszkirskich łąk
Za Franciszka Józefa
dziadek Filu tuła się po świecie 
bo taki jest sierocy los
Babka Stanisława piecze chleb 
na niemieckiej ziemi 
który smakuje nostalgią

Pracują szyby w Borysławiu
przyjaciółka Żydówka  
przeklina swój los
Płynie Średzianka 
i szumi koszelewski las
Jest naiwność dziecka 
wrażliwość mimozy 
i wiara że ten przekaz 
w nieskończoność trwa

W4moich genach także góry Ural i borysławskie szyby. I mimo upływu lat zapewniam Cię, Mamo, że 
przekaz będzie trwał…                                                                                                                                                          

4 W trybach czasu, Maria SZKWAREK, Armagraf, Krosno 2017, 66 s.

Jerzy M. Pilecki – Wrocław L72
Władysław Olszewski – Bolesławiec

Józef Roman Grünhaut (1920–2017) 

Urodził się w Drohobyczu, 17 listopada 1920 r., jako jedyne dziecko 
adwokata dr prawa Maurycego Grünhauta i Malwiny, z d. Bernstein 

(mieszkanie ul. Sienkiewicza 21, kancelaria ul Mickiewicza 3). 19 maja 1938 
r. zdał egzamin dojrzałości typu humanistycznego w gimnazjum „Jagiełły”. 
W grudniu 1939 r. wstąpił do drohobyckiego Technikum Mechanicznego 
i w kwietniu 1941 r. ukończył pełny kurs nauczania. 24 czerwca 1941 r., po 
odbyciu praktyki fabrycznej i przedstawieniu pracy dyplomowej,  otrzymał 
tytuł technika mechanika ze specjalnością zimnej obróbki metali. Z końcem 
czerwca 1941 r., wkrótce po rozpoczęciu prześladowań Żydów (drugiej 
okupacji niemieckiej) Grünhautowie opuścili własny dom i zostali umieszczeni 
w granicach tworzonego getta w Drohobyczu. Od marca 1942 r. Roman 
pracuje w w ogrodnictwie i rolnictwie na terenie obozu pracy przymusowej 
(dla Żydów) w  ”Gärtnerei Hyrawka (Chyrawka)”, zlokalizowanego na farmie 
mleczarskiej, owocowo-warzywnej i drobiarskiej k. Drohobycza , a później w karnym obozie pracy na 
terenie fabryki dachówek i cegieł Klinker Zement GMBH w Drohobyczu. W lipcu 1943 r. ucieka  (przy 
pomocy znajomych) z tego obozu przed zapowiadaną jego likwidacją i ukrywa się w Drohobyczu, 
u zaprzyjaźnionej osoby, do sierpnia 1944 r. (do czasu wkroczenia Armii Czerwonej).  Od listopada 1944 
r. do połowy grudnia 1945 r. pracuje jako technik w zakładach „Autotrest”.  Rodzice Romana nie przeżyli 
Holokaustu. 18  grudnia 1945 r. wyrusza z transportem ewakuacyjnym, który do Polski  dociera 4 stycznia 
1946 r. Zamieszkuje w miejscowości Stary Lasek (m. Boguszów-Gorce) w okręgu wałbrzyskim. Od 
września 1946 r. mieszka już we Wrocławiu, początkowo (do 1949 r.) w bursie akademickiej, prowadzonej 
przez Komitet Żydowski.  Podejmuje studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej 
w zakresie telekomunikacji, które kończy w roku 1952, uzyskując stopień magistra nauk technicznych 
– inżyniera elektryka.  Przechodzi na emeryturę w 1980 r. jako kierownik Działu Zabezpieczenia Ruchu 
i Łączności  DDOKP (Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych).

Ożenił się  z warszawianką, rozwódką, obejmując opieką jej syna Tadeusza. Sam z tego związku miał 
córkę Ewę, która po śmierci mamy opiekowała się ojcem do końca jego życia. 

Wieloletni działacz Zarządu Koła SPZD we Wrocławiu, opuścił nas 13 czerwca 2017 r. Pozostał 
w naszej pamięci jako pogodny i uczynny Kolega.                                                                                                      
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Kazimierz Mach – Krosno L71

Zdzisław Kloc (1934–2017)

Urodził się w Tarnopolu 2.12.1934 r. Mieszkał tam do 1945 r. 
Wraz z 5-cio osobową rodziną  został ewakuowany transportem 

kolejowym w okropnych warunkach do Polski na Ziemie Odzyskane. 
Rodzina postanowiła zamieszkać w Bytomiu.

Ojciec Zdzisława zmarł gdy  syn miał 16 lat. Po odbyciu służby 
wojskowej wrócił do Bytomia i podjął pracę w Zakładach Terenowych 
jako kaletnik pomagając matce w utrzymaniu rodziny i opiece nad 
młodszą siostrą.

Do roku 1958 był piłkarzem drużyny  „Polonia Bytom”. Później  przeniósł 
się wraz z kilkoma kolegami do drugoligowego klubu „Włókniarz” 
w Krośnie. Zatrudnił się w Zakładach Lniarskich w Krośnie. Kolejnym 
zakładem pracy Zdzisława były Krośnieńskie Huty Szkła, w których 
pracował jako technolog. Po przepracowaniu łącznie 40 lat przeszedł 
na emeryturę. Mieszkając w Krośnie często odwiedzał Bytom i swój 

piłkarski klub sportowy.
W 1959 r. ożenił się  z Janiną z domu Górecką, która pochodzi z Borysławia – Mraźnicy i jest również 

członkiem Koła. Małżeństwo Kloców, Janina i Zdzisław, tworzyli nasze Koło od samego początku jego 
istnienia. Nasze i ich wielokrotne wyjazdy na Kresy oraz różne inicjatywy w ramach działalności 
w Krośnie zawiązały nić przyjaźni jak w dobrej rodzinie. Zdzisław był bardzo zainteresowany 
historią Kresów. Prenumerował latami całe roczniki pism przybliżających problematykę historyczną 
i współczesną Kresów. Trudno się pogodzić z utratą takiego przyjaciela.

Zmarł w szpitalu w Krośnie 27.03.2017 r. po operacji tętniaka aorty brzusznej mając 82 lata. Pozostawił 
żonę Janinę , dwóch  synów i 4 wnucząt. Jego ciało zostało skremowane i urna spoczywa  w rodzinnym 
grobowcu na cmentarzu w Krośnie.                                                                                                                                

Jan Rybotycki – Wrocław L84

Bronisław Hac (1929–2018)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 30 stycznia 2018 r. zmarł 
mgr inż. geologii poszukiwawczo-stratygraficznej Bronisław Hac 

urodzony 2 lutego 1929 r. w Schodnicy, w pow. drohobyckim, nasz 
serdeczny przyjaciel i krajan, schodniczanin o nieprzeciętnych do-
konaniach zawodowych. Wieloletni dyrektor Przedsiębiorstwa Geo-
logicznego we Wrocławiu, w trakcie pracy zawodowej nadano mu 
wiele odznaczeń, wszystkie stopnie inżyniera i dyrektora górniczego, 
m.in. za skuteczne prowadzenie poszukiwań surowców mineralnych 
w wielu krajach Afryki, Azji i Europy 

Znów odszedł ktoś bliski z naszego grona. Nigdy niepogodzeni do 
końca z odejściem bliskich nam Osób, pozostajemy na ziemi chwilę 
dłużej, z nadzieją i wiarą na wspólne spotkanie.

Pewne jest bowiem, że my wszyscy do Ciebie Bronku dołączymy, 
każdy w  swojej kolejności zapisanej w Bożych planach. Na ziemi za-
leżni jesteśmy od czasu, który przemija, a znaczony jest momentami 
narodzin i śmierci.

Dziękujemy Ci Drogi Bronku, za Twoje pracowite życie, za czas  po-
święcony rodzinie, za Twoją pogodę ducha, za życzliwość okazywaną  

ludziom, za bezinteresowną i owocną działalność wśród  Przyjaciół Ziemi  Drohobyckiej, zwłaszcza 
kurczącej się gromadki schodniczan. 

Pogrzeb Bronka odbył się we Wrocławiu, na Cmentarzu Św. Rodziny 3.02.2018 r.
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W I A D O M O Ś C I  P Ó Ł R O C Z N E
Z uwagi na trudności w dotarciu do wszystkich szczegółowych danych biograficznych, 

przepraszamy za ewentualne pomyłki i braki. (Red.)

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) L6

Nasi Matuzalemowie – Jubilaci
Ukończyli 90 lat i więcej

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

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



ABRATOWSKA Eliza urodzona 26.05.1928 
w Borysławiu, córka Ludwika i Adeli z d. Brześ.

BET Agnieszka urodzona 29.02.1924 w Słoń-
sku, córka Jakuba Petryczko i Katarzyny z d. Ho-
łowada, mieszka w Łodzi.

CZAJKOWSKA Zofia urodzona 15.05.1927 
w Medenicach, córka Mikołaja Leśniańskiego 
i Julii z d. Janisio, żona Wiktora, mieszka w Draw-
nie.

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

GŁOGOWSKA Czesława urodzona 14.01.1924 
w Drohobyczu, córka Antoniego Raińskiego i Ma-
rii z d. Cielińskiej, członek KK, odznaczona Zło-
tym Krzyżem Zasługi za przekazanie swego domu 
przy ul Truskawieckiej  na „Dom Polski”. Członek 
Honorowy SPZD, mieszka w Bytomiu.

ILNICKI Julian urodzony 22.12.1923 w Kryni-
cy, syn Kazimierza i Ludwiki z d. Bandrowskiej, 
mieszka w Choszcznie.

KOBIERSKA-SZCZEPAŃSKA Alicja urodzo-
na 10.01. 1928 w Tarnopolu, córka Kazimierza 
i Hakiny z d, Urbanowicz, Korzenie drohobyckie, 
mieszka w Zabrzu.

KOZIELSKA Barbara urodzona 11.11.1927 
w Tru-skawcu, córka Józefa Sadowskiego i Olgi 
z d. Kubaj, mieszka w Bytomiu, właścicielka wilii 
„Ostoja” Truskawcu.

KRUPA Adam, Jan urodzony 8.07.1925 w Bo-
rysławiu, syn Piotra i Antoniny z d. Bukowskiej, 

wieloletni Przewodniczący Warszawskiego Koła 
SPZD, mieszka w Brwinowie.

KUTYŁOWSKA Halina  urodzona 17.06.1928 
w Drohobyczu, córka Pawła Kallasa i Zofii Pie-
chury, mieszka we Wrocławiu.

NIKOROWICZ Janina urodzona 6.09.1926 
w Krynicy, córka Tadeusza Czajkowskiego i Anie-
li z d. Bandrowskiej, żona Kazimierza, mieszka 
w Drawnie.

PODGÓRSKI Edward urodzony 28.02.1928 
w Borysławiu, syn Tomasza i Katarzyny z d. Gur-
gacz, mieszka w Lesku.

ŚWIDERSKA Irena urodzona 19.03.1923 w Kro-
śnie, córka Jana Nowaczyńskiego i Anny z d. Świą-
tek, żona Andrzeja (działacza AK w Drohobyczu), 
mieszka w Rudzie Śl.

TOPOLA Alfred urodzony 7.11.1926 w Wilicz-
kach k. Zbaraża, syn Tomasza (prac. Polminu) 
i Heleny z d. Szramek, mieszka w Mikołowie.

ULICKA Krystyna urodzona 28.08.1928 
w Drohobyczu, córka Waleriana (sekretarz Sądu 
w Drohobyczu, zamordowany w Katyniu) i Zofii 
z d. Zawada, mieszka w Drohobyczu.

WOCH Jadwiga urodzona 24.11.1927 w Dro-
hobyczu, córka Michała Holaka i Romualdy Stań-
czewskiej, żona Waldemara (Borysławianin, 
działacz AK) mieszka w Katowicach.

WOLWOWICZ Alicja urodzona 1.05.1928 w Bory-
sławiu, córka Wiktora i Tekli z d. Zielińskiej, mieszka 
w Sanoku.
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) L7

Nowi Członkowie 
Koła Korespondentów SPZD

Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych 
do Koła Korespondentów na posiedzeniu Zarządu Głównego 23.09.2017 r. oraz 9.12.2017 r.

BACH Bronisław, urodzony w Boguszyńcu 
k. Witnicy w 1952 r., syn Kazimierza i Anny z d. 
Dudziak, mieszka w Witnicy. Korzenie rychcickie. 
Nr 475.

BANACH Katarzyna, urodzona w Głubczycach 
w 1986 r., córka Stanisława, mieszka w Łodzi, dr 
UŁ, sympatyk SPZD. Nr 472.

BŁASZKÓW Anastazja, urodzona w Nowej Soli 
w 1999 r., córka Grzegorza Błaszkowa i Anny z d. 
Kananowicz, mieszka w Nowej Soli. Korzenie 
rychcickie. Nr 492.

DUDZIAK Maciej, urodzony w Nowinach, syn 
Adama, mieszka w Witnicy. Korzenie rychcic-
kie.

FLORYN Tadeusz, urodzony w Przemyślu 
w 1945 r., syn Szymona i Magdaleny z d. Badec-
kiej, mieszka w Żarach, wykształcenie wyższe. 
Korzenie Zady. Nr 482.

FURDYKOŃ  Andrzej, urodzony w Strzelinie 
w 1964 r., syn Eugeniusza i Stanisławy z d. Du-
dziak, mieszka w Strzelinie, Korzenie rychcickie. 
Nr 487.

GARBICZ Jan, urodzony w Barnimiu w 1954 r., 
syn Władysława i Genowefy z d. Biegniewskiej. 
Absolwent Wydz. Bud. PWr, mieszka w Drawnie. 
Korzenie medenickie. Nr 480. 

GROTT Olgierd, urodzony w Krakowie w 1975 
r., syn Bogumiła i Anny, mieszka w Krakowie, dr 
hab. nauk hum. UJ, sympatyk SPZD. Nr 468.

JAKUBOWSKI Ryszard, urodzony w Bolesław-

cu w 1947 r., syn Stanisława i Urszuli z d. Jasiń-
skiej, mieszka w Bolesławcu. Korzenie drohobyc-
kie (dziadek prac. Polminu). Nr 473.

JAROS Irena, urodzony w Łodzi w 1965 r., 
córka Władysława, mieszka w Konstantynowie 
Łódzkim, prof. dr hab. nauk hum.  UŁ, sympatyk 
SPZD. Nr 471.

KIBIŃ Alicja, urodzona w Dominikowie 
w 1949 r., córka Wiktora Czajkowskiego i Zofii 
z d. Leśniańskiej, mieszka w Barlinku. Korzenie 
medenicko-krynickie. Nr 491.

KOWALCZYK Elżbieta, urodzona w Rychcicach 
w 1945 r., córka Piotra Sobowa i Bronisławy z d. 
Psiuk, mieszka w Drzonowie. Nr 466.

MAKLES Karol, urodzony w Katowicach 
w 1982 r., syn Tadeusza i Elżbiety, mieszka w Ka-
towicach, dr nauk hum. UŚl., sympatyk SPZD. Nr 
470.

MALEC Wojciech, urodzony w  Drohobyczu 
w 1943 r., syn Michała i Stefanii z d. Przychliń-
skiej, mieszka w Gliwicach. Nr 481.

MAZUR Kamila, urodzona w Rychcicach 
w 1941 r., córka Franciszka Mazura i Anieli z d. 
Dudziak, mieszka Nowej Soli, Nr 484.

NIEWIARA Aleksandra, urodzona w Sosnow-
cu w 1960 r., córka Zygmunta i Bogumiły z d. Ra-
tajczak, mieszka w Sosnowcu, prof. dr nauk hum. 
UŚl. Korzenie stebnickie. Nr 467.

PAŃCZYSZYN Cezary, urodzony w Częstocho-
wie w 1955 r., syn Stanisława i Janiny z d. Nie-

WOŹNIAK Konstanty urodzony 6.09.1927 
w Drohobyczu, syn Tadeusza i Justyny z d. Bul-
kiewicz, mieszka we Wrocławiu.

WRÓBLEWSKA Krystyna urodzona 7.12.1923 
w Truskawcu, córka Józefa Sadowskiego i Olgi 
z d. Kubaj, mieszka w Gliwicach, właścicielka willi 
„Ostoja” w Truskawcu.                                                                      
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Z witryny księgarskiej L44

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom 
IX.  Krzemieniec, Kisielin, Śniatyn, Załucze, Pików, Marynki, 

Aleksandrówka. Stanisław Sławomir NICIEJA, Opole 2017, Wyd. MS., 
270 s., obszerna bibliografia, indeks nazwisk, format 170 x 240 mm. 
Cena 40–60 zł.

Opolski automat autorsko-wydawniczy wypuścił kolejny tom  nie-
zmiernie interesującej serii. W smacznym i zawiesistym cieście, moc-
no przyprawionym anegdotami, aluzjami i dygresjami,  znajdują się 
typowe takie rodzynki jak prezentacja filmu „Wołyń”, historia „złotego 
pociągu” Banku Polskiego we wrześniu 1939 r. (przez Rumunię do An-
glii), ciekawe informacje o „Rękopisie znalezionym w Saragossie” – fil-
mie i autorze książki. Jest też nieznana nam dotąd informacja, że ojciec 
twórcy „Wołynia” Wojciecha Smarzowskiego pochodził z Borysławia 
i „zbiegł stamtąd w 1944 r. za San”. Znaleźli  się też w książce Werne-

rowie z Opola i Staruszkiewiczowie z Łęczycy i Jeleniej Góry a także gen. Stanisław Maczek oraz 
Marian Jachimowicz. Są również ciekawe szczegóły o ucieczce Kazimierza Wierzyńskiego razem 
z Marianem Hemarem przez Śniatyn do Rumunii. Autor upomniał się także o równowagę w oce-
nie walczących w różnych armiach Rodaków. Jest 230 często unikatowych fotografii barwnych 
i czarno-białych z dokładną identyfikacją treści, może zbyt często z Autorem na pierwszym planie. 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania S. S. Nicieji były już w tej serii Borysław, Drohobycz, 
Majdan, Schodnica i Truskawiec. Rośnie więc apetyt na Medenice, Rychcice, Wróblewice, Stebnik…

JMP 

psuj, mieszka w Poznaniu. Korzenie Gaje Wlk. 
i Potok. Nr 471.

STASIOWSKI Krzysztof, urodzony w Bielsku-
-Białej w 1955 r., syn Leszka i Marii z d. Nykiel, 
lekarz weterynarii, mieszka w Bielsku-Białej. Ko-
rzenie drohobyckie. Nr 485.

STASIOWSKI Leszek, urodzony w Bielsku-
-Białej w 1957 r., syn Leszka i Marii z d. Nykiel, 
lekarz weterynarii, mieszka w Bielsku-Białej. 
Korzenie drohobyckie. Nr 486.

SZKWAREK Magdalena, urodzona w Środzie 
Śląskiej w 1978 r., córka Michała i Marii z d. Sło-
twińskiej, mieszka w Środzie Śląskiej. Korzenie 
borysławskie. Nr 483.

SZEMLIJ Danuta, urodzona w Choszcznir 
w 1952 r., córka Wiktora Czajkowskiego i Zofii z 
d. Leśniańskiej, mieszka w Choszcznie. Korzenie 
medenicko-krynickie. Nr 490.

ŚWIERCZEK Jerzy, urodzony w Drohobyczu 
w 1934 r., syn Józefa i Leontyny z d. Szwabowicz, 
lekarz weterynarii, mieszka w Bielsku-Białej. Nr 
488.

WIERZBA Emilia, urodzona w Barnimiu 
w 1947 r., córka Romana Leśniańskiego i Olgi z d. 
Garbicz, mieszka w Szczecinie. Korzenie mede-
nickie. Nr 478.

WINNICKA Bogdana, urodzona w Krynicy 
w 1942 r., córka Ludwika Czajkowskiego i Józe-
fy z d. Winnickiej, Sybiraczka, malarka z wielo-
ma wystawami malarskimi „Piekło było białe”, 
mieszka w Drawnie. Nr 489.

WINNICKA Bronisława, urodzona w Domini-
kowie w 1950 r., córka Eliasza Winnickiego i Jó-
zefy z d. Winnickiej, mieszka w Drawnie. Korze-
nie medenickie. Nr 479.

WOLNIEWICZ Marcin, urodzony w Lubinie 
w 1984 r., syn Jacka i Krystyny, mieszka w Pozna-
niu, wykształcenie wyższe – geograf. Korzenie 
rychcicko-drohobyckie. Nr 474.

WOŹNICZKA Zygmunt, urodzony w Sosnowcu 
w 1954 r., syn Zygmunta i Zofii, mieszka w Dąbro-
wie Górn., prof.dr hab. UŚl, nauk hum., sympatyk 
SPZD. Nr 469.                                                                    
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) L8

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

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

 BADECKI Andrzej *22.02.1923 Zady †2017 
Gaworzyce, syn Józefa i Katarzyny z d. Kiwackiej. 
Pozostawił dzieci Czesława, Genowefę i Zygmunta.

 BŁAUCIAK Maria *10.04.1926 Rychcice 
†6.07.2017 Łaziska k. Bolesławca, córka Szymo-
na Stańczyszyna i Katarzyny z d. Świerniak, żona 
Jana. Pozostawiła dzieci: Jerzego, Józefa, Krystynę, 
Romana i Wojciecha.

 BŁAUCIAK Stanisław *20.03.1936 Rych-
cice †18.07.2017 Jędrzychów, syn Józefa i Rozalii 
z d. Grześko. Pozostawił żonę i dzieci: Arkadiusza, 
Krzysztofa i Tadeusza.

 BOBIK Michał *1939 Medenice †2017 Suli-
szewo, syn Stefana i Rozalii z d. Junak. Pozostawił 
żonę Irenę i dzieci: Ewę, Leszka i Piotra.

 CHORĄŻYK Tadeusz *17.07.1948 Nowa 
Sól †1.06.2017 Nowa Sól, syn Piotra i Ireny Kie-
liszczyk. Pozostawił żonę Annę i dzieci: Katarzynę 
i Romana. Korzenie lipowskie.

 CZAJKOWSKI Marian *27.09.1932 Dro-
hobycz †9.11.2017 Drohobycz, syn Ludwika (Sy-
birak) i Józefy z d. Winnickiej. Pozostawił dzieci: 
Danutę i Władysława.

 DOMIN  Franciszek *3.10.1927 Rychcice  
†25.09.2017, syn Józefa i Marii z d. Dudziak. Po-
zostawił żonę Helenę i dzieci: Marię i Zdzisława. 

 DUDZIAK Maria *13.03.1937 Wróblowice  
†24.12.2016 Kiełcz, córka Michała i Katarzyny, 
żona Józefa. Pozostawiła męża i dzieci: Jana i Lidię. 
Korzenie wróblowickie.

 DUDZIŃSKI Zdzisław *28.06.1933 Dro-
hobycz †18.08.2017 Gorzów Wlkp., syn Alojze-
go i Ludwiki z d. Mielnik, członek  chóru „Ta-Joj”, 
działacz kresowy. Pozostawił żonę Łucję i dzieci: 
Elżbietę i Małgorzatę. Członek KK Nr 72.

 DYSZKIEWICZ  Franciszka *9.02.1923 
Schodnica †9.04.2014 Nowa Ruda, córka Józefa 
Bakesa i Marii z d. Wołkowicz. Pozostawiła dzieci: 
Andrzeja, Lidię, Małgorzatę i  Marka.

 DZIKOWICZ Kazimierz *21.03.1947 Słoń-
sko †9.12.2017 Nowe Miasteczko, syn Błażeja 
i Marii z d. Trumiłowicz. Pozostawił żonę Irenę 
i dzieci: Błażeja i Wojciecha.

 FEDERKIEWICZ Urszula *1.02.1929 Bory-
sław †10.03.2017 Brzozów, córka Karola Kosiń-
skiego. Członek Koła SPZD w Krośnie.

 GARBICZ Tadeusz *3.08.1946 Suliszewo 
†18.7.2017 Choszczno, syn Józefa i Anastazji z d. 
Junak.Pozostawił żonę Krystynę i dzieci: Jakuba, 
Martę i Tomasza.

 GRÜNHAUT Józef *17.11.1920 Drohobycz 
†13.06.2017 Warszawa. Pozostawił córkę Ewę. 
Patrz s. 127 tego Biul.

 Hac Bronisław *2.02.1929 Borysław 
†30.01.2018 Wrocław. Pozostawił żonę Helenę 
i dzieci: Andrzeja i Olgę. Patrz s. 128 tego Biul.

 JAKUBÓW Helena *18.8.1936 Bukowina 
†2.02.2017 Nowe Miasteczko, żona Józefa. Pozo-
stawiła męża i dzieci: Anielę, Annę, Danutę, Rafała, 
Zbigniewa. Korzenie lipowskie.

 JUNAK Antonina *2.06.1932 Medenice  
+2.07.2017 Choszczno, córka Józefa Mazuraka 
i Anastazji z d. Junak, żona Edwarda. Pozostawiła 
dzieci: Eugenię, Janinę, Rozalię i Tadeusza.

 KILIAŃSKA Czesława *10.07.1944 Rych-
cice †24.12.2016 Kiełcz, córka Szymona Psiuka 
i Marii z d. Oczkoś. Pozostawiła syna Mariusza.

 KLOC Zdzisław *2.12.1934 †27.03.2017 
Krosno. Pozostawił żonę Janinę i dzieci: Józefa i Ja-
nusza. Członek Koła SPZD w Krośnie. Patrz s. 128 
tego Biul.

 KOPACZYŃSKI Antoni *13.06.1924 Dro-
hobycz †15.08.2017 Warszawa, syn Michała i Zofii 
z d. Stochmal. Pozostawił żonę Alicję i dzieci: Annę 
i Katarzynę. 

 KOWALIK Maria *1.01.1937 Medenice 
†28.01.2017 Suliszewo, córka Józefa Mazuraka 
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i Julii z d. Muszyńskiej. Pozostawiła dzieci: An-
drzeja, Renatę i Zofię.

 KRZYSIAK Helena *1.09.1938 Słońsko 
†17.09.2017 Nowe Miasteczko, córka Pawła Opar-
skiego i Katarzyny z d. Walków, żona Henryka. Po-
zostawiła męża i dzieci: Krzysztofa i Marzenę.

 LEŚNIAŃSKI Stanisław *20.11.1936 Mede-
nice †12.10.2017 Szczecin, syn Michała i Antoniny 
z d. Wróblak. Pozostawił żonę Władysławę oraz 
dzieci: Danutę i Urszulę. 

 LEWOSIŃSKA Katarzyna *1934 Rychcice 
†2017 Strzelin, córka Szczepana Dudziaka i Ma-
rii Błaszków, żona Stanisława. Pozostawiła dzieci: 
Beatę i Bogdana.

 MARCINKOWSKI  Kazimierz *11.10.1940 
Włoszczowa †30.04.2017 Gliwice. Pozostawił 
żonę Czesławę oraz synów: Andrzeja i Marcina.

 MAZUR Elżbieta *3.06.1942 Chojkowo 
†17.12.2017 Wrocaw z d. Grzelak. Pozostawiła 
męża Mieczysława i córkę Jolantę. Wielki sympa-
tyk Rychcic.

 MAZUR Jan *7.10.1949 Jędrzychów 
†14.07.2017 Jędrzychów, syn Bronisława i Anny.

 MAZUR Wanda *10.03.1921 †8.10.2017 
Kożuchów, córka Józefa Lembergera i Anny, wdo-
wa po Adamie. 

 MIKULSKI Zbigniew *1924 Drohobycz 
†28.12.2017 Szwajcaria, żona Wiktoria Fritz. Po-
zostawił żonę i syna Krzysztofa.

 MAZURAK Zbigniew *1948 Medenice 
†02.2017 Suliszewo, syn Michała i Katarzyny z d. 
Hajduk. Pozostawił żonę Janinę i córkę Beatę.

 PATKOWSKA Lucyna *1927 Drohobycz 
†06.2017 Katowice, córka Stanisława i Anieli z d. 
Szwabowicz. Pozostawiła córkę Annę.

 PIELECH Roman *28.02.1950 Nowa Sól 
†12.01.2018 Nowa Sól, syn Michała i Stefanii z d. 
Klimków. Pozostawił żonę Lidię i dzieci: Anetę 
i Ewelinę.  

 POZNAŃSKA Elżbieta *19.05.1963 Strzelin 
†06.2016 Strzelin, córka Bronisława Furdykonia 
i Rozalii z d. Mańczak. Pozostawiła męża Krzysz-
tofa i dzieci: Annę, Marcina i Pawła. Korzenie rych-
cickie. 

 PROĆ  Janusz * Wróblewice †31.05.2017 
Nowa Sól, Syn Tadeusza i Józefy Turkiewicz. Po-
zostawił żonę Barbarę i dzieci Agatę i Wojciecha.

 PUSZYŃSKI Ryszard *8.09.1949 Wołczyn 
†8.08.2017 Kluczbork, syn Władysława i Stefanii 
z d. Hołubinka. Pozostawił żonę Marię i dzieci: An-
drzeja, Ireneusza i Jarosława. Korzenie drohobyc-
kie. 

 RASZCZUK Aniela *21.05.1930 Słońsko 
†11.01.201*, córka Józefa Mazura i Anastazji Tru-
miłowicz.

 RYBICKA-LISIECKA Krystyna *4.07.1930 
Borysław †26.10.2017 Wałbrzych. Założycielka 
Koła SPZD w Wałbrzychu.

 SANOCKI Wiesław *1946 Suliszewo 
†03.2016 Suliszewo, syn Franciszka i Rozalii z d. 
Garbiak 

 SIKORA Katarzyna *31.06.1920 Rychcice  
†2.09.2017 Jędrzychów, córka Karola i Marii.

 STACHOWSKI Eugeniusz *8.07.1930 Wró-
blewice †28.9.2016 Kiełcz, syn Stefana i Marii z d. 
Marków. Pozostawił żonę Emilię z d. Mańczak 
i dzieci: Jadwigę, Leokadię i Urszulę.

 STASIOWSKI Leszek *23.04.1928 Dro-
hobycz †28.14.2016 Bielsko-Biała, syn Eugeniu-
sza i Wandy z d. Szwabowicz. Pozostawił żonę 
Marię i dzieci:Barbarę, Ewę, Krzysztofa i Leszka. 

 STECUŁA Zbigniew *30.08.1932 Medeni-
ce †19.06.2016 Bytom, syn Romana i Eugenii z d. 
Lechowin. Pozostawił zonę Marię i dzieci: Jagodę, 
Joannę i Leszka.

 SURÓWKA Józef *16.04.1946 Małkinia 
†29.10.2017 Strzelin, syn Stanisława i Heleny z d. 
Popławskiej. Pozostawił żonę Eleonorę członka 
KK nr 219 i dzieci: Annę, Kamilę, Mieczysława 
i Renatę. Korzenie rychcickie. 

 SZKWAREK Maria *3.08.1949 Środa Śl. 
†16.11.2017 Środa Śl., córka Stanisława Słowiń-
skiego i Heleny z d. Milewskiej. Pozostawiła męża 
Michała i dzieci: Magdalenę i Marcina. Patrz s. 125 
tego Biul.

 TARATAJCIO Piotr *15.02.1923 Letnia 
†11.07.2017 Suliszewo, syn Franciszka i Anny z d. 
Rafalont. Pozostawił żonę Zofię i dzieci: Andrzeja, 
Eugenię i Janinę.
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 WIERNA Wiesława, Zofia *24.08.1951 
Drawno †2.12.2016 Mieroszów, córka Władysława 
Garbicza i Genowefy z d. Biegniewskiej. Pozostawi-
ła męża Adama i córkę Ewę. Korzenie medenickie.

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) L9

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.07–31.12.2017

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

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

Środki z funduszu wydawniczego i darowizn są także wykorzystywane na podstawie uchwał Za-
rządu Głównego na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajanów lub placówek na Ziemi Dro-
hobyckiej.

Nazwisko i imię wpłacającego, 
miejsce zamieszkania,

numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 
wpłata w złotych w zaokrągleniu SP

ZD

N
ag

ro
be

k

DIRYCZ Zbigniew, Gliwice, 139 100 10

DUDAK Krystyna, Bolesławiec, 255 50

GROT Olgierd, Katowice, 468 70

JAKUBOWSKI Ryszard, Bolesławiec, 473 50 50

KOŁECKA Maria, Bezrzecze, 211 500 100

MAĆKAŁA Stanisław, Oświęcim, 332 200

MAKLES Karol, Katowice, 470 60

MAZUR Kamila, Nowa Sól, 484 200

NIEWIAROWSKA Aleksandra, Sosnowiec, 487 100

RASZKIEWICZ Alina, Bolesławiec, 400 100

BACH Stanisław, Gorzów Wlkp., 407 50

BADECKI Edward, Ząbkowice Śl., 348 200

BŁASZKIEWICZ Jerzy, Ziębice, 354 100

BŁASZKÓW Stanisław, Wrocław, 410 50 20

Na ręce Przewodniczącego KK 

od 1.07 do 30.11.2017

Nazwisko i imię wpłacającego, 
miejsce zamieszkania,

numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 
wpłata w złotych w zaokrągleniu N

ag
ro

be
k

BŁAUCIAK  Zbigniew, Płock, 419 50

BOŻENKO Lech, Toruń, 382 100

BROMOWICZ Tomasz, Radom, 96 200 20

BUSZTA Bronisław, Lubin , 426 100

BUŻANTOWICZ Tamara, Lubań 50

BUŻANTOWICZ-MACHEJ Barbara, 
Zebrzydowice

50

CZUPKIEWICZ Gerard, Sulechów, 448 150

CZUPKIEWICZ Mirosław, Adriana, Prudnik, 
457

100

DOLINA Jadwiga, Mielec, 217  35 35

DORCZYŃSKA Anna, Strzelin,373 50 20

DUDEK Maria, Tarnowiec, 255 100

DUDZIAK  Marian, Gorzów Wlkp., 213 150

DUDZIAK Zdzisław, Kostrzyń 409 70

EISLER Ryszard, Gliwice, 447 200

FEDIUK W., Gdańsk, 300

FENC Elżbieta, Sopot, 180  70

FIAŁA Edward, Lublin, 328 50

SP
ZD

Pozostałe wpłaty

 ZIOBER Jan *3.06.1965 Brzeg †10.08.2017 
Łosiów k. Brzegu, syn Antoniego i Kazimiery z d. 
Błaszków, zginął w wypadku. Pozostawił żonę Ja-
dwigę i dzieci: Marcina, Mateusza i Małgorzatę. 
Syn i brat są członkami KK nr 296 i 439.                    
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Nazwisko i imię wpłacającego, 
miejsce zamieszkania,

numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 
wpłata w złotych w zaokrągleniu

SP
ZD

N
ag

ro
be

ke

FILIPOWICZ Jolanta, Bolesławiec, 397 100 20

FLORYN  Tadeusz, Drożków, 482 85

FRANUSZKIEWICZ Iwona, Kęty, 401 200

GARBACIK Bolesław, Sopot, 155 200

GARBACZEWSKA-BRYNIARSKA Krystyna, 
Pietrzykowice, 209

100

GARBICZ Jan, Drawno, 480 85

GARBICZ Roman ks., Świnoujście, 326 120

GINDA Jerzy, Szczecin, 129 30

GŁÓD  Józefa, Wałbrzych, 118 50

GOLONKA Anna, Wrocław, 306 50

GRUCHMAN-OLEJNICZAK Mariola, Poznań, 461 100

GRÜNBERG Elżbieta,Toruń, 375 100 50

GRUSZKA Igor, Bolesławiec 20

GRZEŚKOWIAK Wilhelmina, Wałbrzych, 454 40

GUMIENNY Zdzisław, Toruń, 433 150

HAMRYSZCZAK Wanda, Choszczno, 303 50

HUCZYŃSKI Bogusław, Główczyce, 413  50

JACH Teresa, Lubin, 248 100

JAROS Irena, Konstantynów. 471  200

JAWORSKI Mirosław, Będzin, 376 35

JEDLIŃSKA Emilia, Wrocław 50

JĘŚKOWIAK Mariusz, Ujazd Grn. 50

JOSSE Jerzy, Tychy, 268 70

KACZMAREK Elżbieta, Kalisz, 356 100

KAPUSTA Stanisława, Gorzów Wlkp., 312 100 50

KAWALEC Wacław, Kluczbork, 161 100

KAWCZYŃSKI Wiesław, Zalesie Górne, 383 200 50

KAZIECZKO Jerzy, Jelenia Góra 150 35

KIEPURA Eliza, Warszawa, 368 50

KLIŚ Ryszard, Wrocław, 329 40

KOBYLECKI Ryszard, Anglia, 324 150

KOCOŃ Mirosława, Nowa Sól, 295 100

KOŁODZIEJ Maria, Myślenice, 192 100 

KORPAK Roman, Głogów, 117 50

KOTOWSKI Jerzy, Katowice, 360 50

KOWALCZYK  Elżbieta, Drzonów, 466 100

KOZIOŁ Zbigniew, Poznań, 460 200

KRZOSEK  Anna, Nowa Ruda, 166 100

KUŁAKOWSKI Michał, Warszawa, 416 80

Nazwisko i imię wpłacającego, 
miejsce zamieszkania,

numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 
wpłata w złotych w zaokrągleniu

SP
ZD

N
ag

ro
be

ke

KWIATKOWSKA Jadwiga, Wrocław, 175 60 40

LEC  Zdzisław, Bolesławiec, 428 150

LENART  Ryszard, Stary Węgliniec, 193 135

LEŚNIAŃSKI Eugeniusz, Choszczno, 405 50

LEŚNIAŃSKI Józef, Choszczno, 231 90

LINDEST Halina, Młynary, 252 200

LUKS Barbara, Oświęcim, 240 200 100

LUŻNA Danuta, Zielona Góra, 50 50

ŁUNYSZYN Jan, Białystok, 422 50

MACZEL-WATRAL  Danuta, Bolesławiec,399 50

MAJEWSKI Mieczysław, Gliwice, 1 100

MALEC Andrzej, Gliwice, 226 150

MALEC Wojciech, Gliwice, 481 80

MALIK Bolesław, Bydgoszcz, 86 180

MARCINOWSKA Czesława, Gliwice, 194 100

MAZUR Stanisław, Wrocław, 244 100

MAZURCZAK Stefania, Sulechów, 35 50

MICHALAK Urszula, Częstochowa, 115 20 100

MICHALSKA Krystyna, Bytom, 361 100

MILAN Wanda, Łódź, 260 80

MILCZAREK Zbigniew, Tomaszów Maz., 350 50

MILER Emil, Gdańsk, 259 100

MIREK Lidia, Gliwice, 100

MROŻEK Tomasz, Żagań, 246 35 20

MÜLER Jan, Nowa Ruda, 169 100

MYSZKOWSKA Zdzisława, Kolbudy, 258 100

NIŻANKOWSKA Maria, Wrocław, 147 100

NOWICKA Alicja, Szczecin 50

OCZKOŚ Mirosław, Lipków, 237 250 100

OLESIAK Jerzy, Sosnowiec, 274 100

OSADCZUK Danuta, Strzelin, 363 50

PADEREWSKA Alina, Szczecin, 171 200

PAŃCZYSZYN  Cezary, Poznań, 477 85 50

PECEL-RADLAK  Iwona, Będzin 380 35

PETRYCZKO Ewa, Tarnowskie Góry,369 35

PIELECH Urszula, Nowa Sól, 322 73

PIELECH Zdzisław, Sosnowiec, 291 70

PIŁKO Anna, Warszawa, 381 160

PISOWICZ Lidia, Bielsko-Biała, 339 100

RATER Bożena, Warszawa, 430 300



136

Biuletyn SPZD nr 22 (2018) WIADOMOŚCI PÓŁROCZNE

Nazwisko i imię wpłacającego, 
miejsce zamieszkania,

numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 
wpłata w złotych w zaokrągleniu

SP
ZD

N
ag

ro
be

ke

RUCZKOWSKA Ludmiła, Kłodzko, 168  135

SAHAJ Ewa, Jędrzychów, 252  150

SCHNEIDER Stanisława, Zielona Góra, 392  200

SEREDYŃSKI  Janusz, Opole, 408 10

SEREDYŃSKI Janusz, Opole, 408 10

SITAREK  Ryszard, Stargard Szczeciński, 287 50

SKIBA Adam, Choszczno 120

SOBÓW Elżbieta, Świdnica, 466 100

STACH Danuta, Wołczyn 35

STANKOWSKA  Anna, Kraków, 436 50

STARUSZKIEWICZ Bożenna, Łęczyca, 318 50

STASIAK  Jerzy, Goleszów, 156 50

STRĘK  Anna, Zakopane, 431 50 50

STYCZYŃSKI Zbigniew, Gliwice, 131 75

SULIMOWSKI Witold, Koziegłowy, 316 30

SURÓWKA Eleonora, Szczawin, 219 105

SZEMLIJ Danuta, Choszczno, 490 35

SZKWAREK Magdalena, Warszawa, 271 150

SZYPERSKA Bogumiła, Wałbrzych 20

ŚWIERNIAK  Andrzej, Bytom , 367 70

ŚWIERZEWSKA  Janina, Bolesławiec, 269 40

TARNOWSKI Jan, Zielona Góra, 121 50

TERESZKIEWICZ Anna, Zielona Góra, 20 100

URBANOWICZ Danuta, Warszawa, 443 30

URBANOWICZ Zenon, Sulechów, 6 70

Nazwisko i imię wpłacającego, 
miejsce zamieszkania,

numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 
wpłata w złotych w zaokrągleniu

SP
ZD

N
ag

ro
be

ke

WAŁĘGA Halina, Gliwice, 325 35

WATRAL Krzysztof, Lubin,417 70

WAŻNY Bogumił, Nowa Ruda, 170 100

WAŻNY Jan, Kolbudy, 444 100

WERNER  Jacek, Opole, 450 50

WESOŁOWSKI Bożena, Zielona Góra, 49 120

WILCZEWSKI Witold, Wrocław, 420 135

WINNICKA Bogdana, Drawno, 489 60

WŁODOWSKA Małgorzata, Opole, 337 150

WOCH Waldemar, Katowice 100

WOJCIECHOWSKA Janina, Nowiny Wlk., 302 35

WOJTÓŚCISZYN Franciszek, Nowiny Wlkp., 284 100 30

WOJTUŚCISZYN Bronisław, Gorzów Wlkp., 338 80

WOJTUŚCISZYN Mariusz, Witnica, 384 70

WOLNIEWICZ Marcin, Poznań, 474 70

WOŁOSZAŃSKI Bogusław, Konstancin-Jezior-
na, 386

500

WYRWICKA Barbara, Łódź, 456  60

WYSOCZAŃSKA-ZUBAL Luba, Jelenia Góra 20

ZABAWCZUK Wanda, Otmuchów, 357 30

ZABORSKA  Halina, Ząbkowice Śl., 352 50

ZAWIŚLAK Elżbieta, Łochowo, 449  100

ZAWIŚLAK Kazimierz, Bydgoszcz 50

ZAZULA Grzegorz, Radzionków, 342 50   100

ZAZULA Jan, Lubin, 390 50

Nazwisko i imię wpłacającego, 
miejsce zamieszkania,

numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 
wpłata w złotych w zaokrągleniu

SPZD
Pomnik

Zakopane Uwagi – miesiąc wpłaty

BERNACKA Magdalena, Katowice 30 – I

BŁASZKÓW Stanisław, Wrocław, 410 50 20 I

BŁAUCIAK  Maria, Łaziska k. Bolesławca – 35 I

CZARKOWSKA  Helena, Warszawa – 20 I

KOZŁOWSKA  Małgorzata 100 I WYKREŚLONO

ŁUŻNA Danuta , Zielona Góra, 21 50 30 I

MALEC Andrzej, Gliwice, 226 100 50 I

OSIŃSKA  Gabriela, Kraków 100 I

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD w okresie 1.01.–30.06.2017 
(Korekty i uzupełnienia)
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Apel Przewodniczącego Koła Korespondentów SPZD

W związku z opóźnieniem przekazywania składek przez Członków Korespondentów SPZD 
za rok 2017, apeluję o dokonanie tych rozliczeń jak najszybciej. 

W roku 2018 proszę o dokonanie tych przelewów do końca drugiego kwartału. 
Jest to szczególnie ważne w sytuacji gdy nie dostajemy państwowych dotacji.

Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze na konto:

30 1240 6670 1111 0000 5640 6858



SKURATOWICZ Danuta, Kraków, 417 50 – I

HALUCH Tadeusz,  Bolesławiec, 346 50 0

KOWALSKI Robert, Bolesławiec, 249 100 50 0

KRAWCZYK Krystyna, Bolesławiec, 387 50 0 0

OLSZEWSKI Władysław, Bolesławiec, 100 50 0

PODOLAK Mieczysław,  USA, 370 177 354 0

ZIOBER Kazimiera, Brzeg, 439 60 0

EMMERLE Marian, Zakopane 50 50 II

WILCZEWSKI Witold, Wrocław, 420 – 100 II

GRUPA KONSTR., Wrocław 500 II

HERMANOWICZ Mariola, Mysłowice, 364 100 III

KACZMAREK  Alicja, Bytom, 35 15 III

KĄDZIOŁKA Marta, Bytom, 266 35 15 III

PERCHUN Jan, Jędrzychów, 334 100 III

ROLIK Małgorzata, Katowice 100 III

ABRAMCZYK-BIEROŃSKA Monika, Bielsko-B. – – IV

OSTROWSKI Tadeusz, N. Miasteczko, 154 – – IV

Nazwisko i imię wpłacającego, 
miejsce zamieszkania,

numer ewidencyjny Koła Korespondentów, 
wpłata w złotych w zaokrągleniu

SPZD
Pomnik

Zakopane
Uwagi – miesiąc wpłaty

PAWLISZ Władysław, Bielsko – B. 40 IV

SERDECZNA Maria, Wałbrzych 50 IV

BOŻENKO Waldemar, Francja 90 30 V

JABŁOŃSKI Aleksander, Niemcy, 181 203,75 V

KAMIŃSKI Mieczysław, Żary 50 V

LEC Zdzisław, Wrocław, 428 150 V

WYSOCZAŃSKA-ZUBAL Luba, Jelenia Góra – 25 VI

WAWSZCZAK Zbigniew, Rzeszów 100 I
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Errata do Biuletynu SPZD nr 21 (2018)
(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)

L10

Strona

I 

okładka

25

25

26

53

53

108

114

125

130

133

Wiersz

12d

1g, 2g

7dl

4gp, 9gp, 15gp

10g

10dl

4 g

5d

3dl

15gl

Jest

A.Strupfa

Warszawa

Barbara SAWICKA-WIŚNIEWSKA

Barbara SAWICKA-WIŚNIEWSKA

Łabiński

Kapellnerowa

…ze szkolnych fartuszków na 

dźwięk dzwonka…

Od Redakcji:...

Jerzego Łukasiewicza

Mongolo

OSIŃSKA-SZAFERA Gabriela

Powinno być

Adama Stumpfa

Rzeszów

Bożena SAWICKA-WIŚNIEWSKA

Bożena SAWICKA-WIŚNIEWSKA

Łodziński

Kapellnera

…ze szkolnych fartuszków biegniemy na 

dźwięk dzwonka…

wykreślić

Ignacego Łukasiewicza

Mangold

OSIŃSKA Gabriela - Kraków

Z witryny księgarskiej L78

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom 
X.  Złoczów, Zadwórze, Kozaki, Gańczary, Łanowce, Zasmyki. 

Stanisław Sławomir NICIEJA, Opole 2017, Wyd. MS., 286 s., obszerna 
bibliografia, indeks nazwisk, format 170 x 240 mm. Cena 40–60 zł.

Ledwo zdążyliśmy przedstawić w tej rubryce IX tom cennej serii, a już 
leży przed nami kolejny „Jubileuszowy”, dedykowany posłowi  na Sejm 
RP doktorowi Tadeuszowi Samborskiemu, wieloletniemu przyjacie-
lowi Kresowian. Czytamy ciekawą historię drukarni i zasłużonego dla 
polskiej kultury wydawnictwa Zukerkandlów ze Złoczowa (m.in. bryki 
dobrze znane wszystkim gimnazjalistom z I połowy XX wieku). Złoczów 
reprezentują także sylwetki: Władysław Pobóg-Malinowski – historyk, 
prof. Roald Hoffman – chemik, noblista, prof. Zbigniew Brzeziński – do-
radca amerykańskich prezydentów, ks. Jan Cieński – „tajny biskup”, płk. 
Stanisław Dąbek – obrońca polskiego wybrzeża we wrześniu 1939 r. 

Jest obszerny  opis polskich Termopil pod Zadwórzem (wzmianka o drohobyczanach Tadeuszu 
Łohińskim i bohaterskim Antonim Liszce), pojawia się też sylwetka wybitnej polskiej tancerki Bar-
bary Bittnerówny o borysławskich korzeniach. Autor zamieszcza nowy bardziej szczegółowy opis 
motocyklowej tragedii w samborsko-drohobyckiej  rodzinie Durkalców z 1938 r. oraz informację 
o borysławianinie prof. Wiesławie Lesiuku z Opola. Mamy również wzmiankę, że podczas wojny 
z bolszewikami przysięgę i defiladę ochotników przyjmował 2.07.1920 r. generał Robert Lamezan-
-Salins, który  uczestniczył we Lwowie w wielkiej uroczystości pogrzebowej pięciu obrońców Za-
dwórza  18.09.1920 r. Karol I Nahlik (1773–1830 ?), dobroczyńca drohobyckiego cmentarza z ulicy 
Truskawieckiej, był synem hrabianki Lamezan-Salins, której rodzina jak się okazuje także spolsz-
czyła się podobnie jak Nahlikowie (przyczynek do tematu Drohobyckiej Generalicji?).

JMP 
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Przypomnienia rocznicoweAnna Krzosek – Nowa Ruda L63

Wieloletni Redaktor Naczelny „Ziemi Drohobyckiej” i „Biuletynu SPZD” 

Jerzy Maria Pilecki 

20 maja 2018 r. kończy 95 lat. Życzymy Mu wiele zdrowia i entuzjazmu 
w pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Tego samego życzymy Jego Małżonce Halinie, która 27 maja 2018 r. kończy 90 lat.

Redakcja Biuletynu SPZD

Jubileusz obchodzą też Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
• 4.01.1953 r. –  Czesław Reczuch – 65 lat
• 22.06.1938 r. – Paweł Bryszkowski – 80 lat
• 20.06.1928 r. – OMP Cap. Dominik Orczykowski, Członkek Honorowy SPZD – 90 lat

W 2018 roku mijają:
• 30.03.1943 r. – 75 rocznica śmierci Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, członka 

Szarych Szeregów, uczestnika akcji pod Arsenałem
• 15.05.1978 r. – 40 rocznica śmierci Andrzeja Chciuka
• 1943 r. – 75 rocznica śmierci Tadeusza Kaniowskiego, dyrektora gimnazjum „Jagiełły”   
• 1873 r. – 145 rocznica urodzin Wilhelma Russa, nestora polskiej fotografii

 

Uchwała ZG SPZD nr 13/2017 z zebrania ZG we Wrocławiu w dniu 9 grudnia 2017 r. w sprawie 
wszystkich aspektów składki  członkowskiej:

1. Ustala się jednolitą składkę członkowską w wysokości 40 zł rocznie płatną do końca każdego roku.
2. Członkowie Korespondenci zamieszkali za granicą płacą składkę roczną w wysokości 20 euro lub
   równowartość tej kwoty w polskich złotych.
3. Członkowie Korespondenci zamieszkali na Ukrainie są zwolnieni ze składki członkowskiej.
4. Koła Terenowe płacą składkę roczną na działalność ZG SPZD w wysokości 25% opłaconych skła-
   dek członków, tj 10 zł od członka Koła rocznie.
5. Dwukrotnie w roku członkowie SPZD otrzymywać będą w ramach uiszczonej składki nasz środo-
   wiskowy Biuletyn SPZD.
6. Przewodniczący Kół mają prawo zwalniać Członków z opłaty członkowskiej w szczególnych wy-
   padkach.
7. Należności składkowe i inne wpłaty Kół Terenowych oraz Członków Korespondentów na rzecz ZG
   SPZD należy wpłacać wyłącznie na konto: Bank PKO SA O/Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 9,
   50-950 Wrocław. Numer konta: 30 1240 6670 1111 0000 5640 6858.
8. Lista otrzymanych wpłat będzie publikowana w kolejnych Biuletynach SPZD.
9. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

  
Redakcja Biuletynu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej poszukuje współpracowników 

do dystrybucji wśród członków Stowarzyszenia, kolejnych wydawanych numerów. Zgodnie z Uchwa-
łą jw. wszyscy członkowie SPZD mający opłaconą składkę członkowską, będą otrzymywać  począw-
szy od marca w ciągu roku  2018 r. nieodpłatnie  dwa półroczne numery Biuletynu.
Podjęta inicjatywa ma na celu:
• obniżenie kosztów dostarczania egzemplarzy Biuletynu poszczególnym członkom SPZD przez dys-
  trybutorów,
• zacieśnienie więzi zwłaszcza między Członkami Korespondentami mieszkającymi w tym samym 
  rejonie.

Zainteresowane współpracą osoby prosimy o kontakt z Kol. Czesławem Reczuchem: 
telefon 512 269 003 lub mail czreczuch@gmail.com. 
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Redakcja:
Krzysztof Lorenz – redaktor naczelny
Aleksandra Niemiec – redaktor techniczny
Anna Krzosek – sekretarz redakcji, redaktor językowy
Lidia Dębska, Czesław Reczuch – 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
54-212 Wrocław, ul. Małopanewska 1/9

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 Dro-
hobyckiej i ukazuje się dwa razy w roku jako publikacja niekomercyjna. Otrzymują go bez-
pośrednio 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 dro-
dze wymiany. Jest też dostarczany do ważniejszych bibliotek w Polsce jako egzemplarz obo-
wiązkowy 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 sy-
gnalnych reprodukcji proponowanych ilustracji wraz z podpisami do nich.

W codziennej pracy redakcja Biuletynu SPZD korzysta nadal z bogatego archiwum Jerzego 
M. Pileckiego oraz Jego znajomości prezentowanych tematów.

Nakład: 650 szt.
Zaproszenie na uroczystość 7.10.2017 r.



Jarosław Stupnicki (1895–1943) http://brunoschulz.info  
Nauczyciel biologii gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły, malarz samouk. 

Jego dziełem było wiele obrazów Drohobycza. W książce Mścisława Mściwujewskiego 
„Z dziejów Drohobycza” cz. II znajduje się 9 rysunków Stupnickiego


