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Mścisław Mściwujewski (1883–1954)

VI. Najdonioślejszy dokument

M31

Od Redakcji: Zgodnie z zapowiedzią w poprzednich numerach Biuletynu publikujemy kolejny rozdział z książki „Z dziejów Drohobycza” Cz. I, (Drohobycz „Księgarnia Ludowa” 1935, 109 s.).

W

ielka radość ogarnęła mieszczaństwo drohobyckie, gdy tuż przed niedzielą kwietną 1460
roku powrócili ze Lwowa rajcy miejscy z burmistrzem na czele i przywieźli ze sobą dokument
królewski, nadający im prawo rządzenia się według magdeburskich ustaw. W ten sposób ziściły się
marzenia wielu obywateli. Przybyłym delegatom nie dawano spokoju, gdyż ustawicznie żądano, by
opowiadali z najdrobniejszymi szczegółami o tem, co widzieli i słyszeli we Lwowie i jak załatwili tak
ważną misję. Nieraz, biedacy musieli po kilkakroć wszystko powtarzać od początku, gdyż co chwilę
przybywał ktoś z zacniejszych, któremu trzeba było rzecz całą na nowo wyłuszczać.
Już sam wyjazd z Drohobycza – jak przekonywali delegaci – rozpoczął się pod szczęśliwemi wróżbami, gdyż przy ruszaniu w drogę konie parskały, a w czasie podróży żaden lichy zwierz nie przebiegł
im drogi. Gdy zaś na trzeci dzień – a była to środopustna niedziela (23 marca), udali się na wotywę do
łacińskiej katedry, właśnie ksiądz kaznodzieja głosił ewangelię św. Jana o nakarmieniu 5000 ludzi, co
rzecz jasna, wskazywało, że sprawy, dla których przybyli, potoczą się po najlepszej drodze i pragnienia drohobyckich obywateli będą zaspokojone.
Na króla jednak musieli nasi rajcy czekać jeszcze dni kilka, aż wreszcie zjechał on z swym wspaniałym dworem ku wielkiej radości całego grodu i okolicy. Z parafialnych kościołów odezwały się dzwony, a okrzykom i wiwatom nie było końca. Na rynku i po ulicach aż po Zamek Niższy, gdzie król miał
zamieszkać, powstał tak wielki ścisk, że z trudnością zaledwie się można było poruszać, a milicja nieraz halabardami i dzidami musiała drogę torować rozlicznym cechom i orszakowi królewskiemu. Do
zamku przed Króla Kazimierza, puszczono naszych delegatów zaraz na drugi dzień rano, a ci upadli
przed nim na kolana i wyłuszczyli mu swą prośbę,
przedkładając wszystkie nadane już Drohobyczowi
prawa i przywileje. Jegomość Król łaskawie ich wysłuchał i rzecz całą postanowił rozpatrzyć.
Ku wielkiemu swemu zdziwieniu już następnego
dnia wezwano drohobyczan do kancelarii królewskiej, gdzie przyjął ich sam podkanclerzy koronny,
doktór obojga praw, czcigodny ksiądz Jan z Brzezia, mąż wielce uczony, bo przez Stolicę Apostolską
przednim pisarzem i sprawozdawcą tegoż świętego
dworu mianowany. Ksiądz podkanclerzy dokładnie
się wypytywał naszych rajców o ogół spraw miejskich i jeszcze raz oglądnął wszystkie dokumenta
królowi przedłożone. W poniedziałek po niedzieli Czarnej, zwanej Iudica (31 marca), zawezwano
znów rajców na zamek. W komnacie zamkowej
zgromadził się wszystek dwór królewski. Od jarzących się świec i zbroi rycerzy jaśniej było tam, niż na
polu, choć to już miało się ku południowi. Marszałek nadworny Piotr Dunin na Prankowcach puścił
do wnętrza naszego burmistrza i rajców, którym towarzyszył podkomorzy lwowski Grzegorz Strumiłło,
szambelan Jan Strzałkowski i jeszcze kilku z drobniejszej szlachty, a wojewoda lwowski Jędrzej Odrowąż
na Sprowie, zaprezentował ich królowi Kazimierzowi,
Kazimierz IV (1427–1492) (Red.)
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obok niego zasiedli we fioletach ksiądz arcybiskup lwowski Grzegorz i biskup kamieniecki Mikołaj,
wojewoda kaliski Stanisław na Ostrorogu i wojewoda sieradzki Dersław na Rytwianach, a nieco dalej,
pod oknem, kasztelan poznański Piotr na Szamotułach i wiślicki Mikołaj na Zakrzowie i kamieniecki
Mikołaj Mużyło, oraz wojski krakowski Mikołaj Chrząstowski i wielu, wielu innych panów, rycerzy
i szlachty okolicznej i z dalszych stron, którzy zjechali do Lwowa, by króla zobaczyć i łaski jego sobie
zjednać.
Gdy burmistrz z rajcami upadli do nóg królewskich, ksiądz Podkanclerzy odczytał akt po łacinie
pięknie napisany na pergaminie, przy którym już wisiała wielka pieczęć królewska na czerwonym
wosku wybita, i zaraz wszystko tłumaczył na język polski, by każdy najdokładniej mógł tekst wyrozumieć. Po ucałowaniu kolan królewskich drohobyczanie jak nieprzytomni wypadli z zamku i zmieszali
się z tłumem ulicznym, a gdy nieco ochłonęli, z wielkiej radości wstąpili do znanej im dobrze ormiańskiej piwiarni, by swymi uwagami i wrażeniami podzielić się z innymi obywatelami z odległych okolic.

  
W oktawę Wielkiejnocy, po nieszporach, odbytych zaraz po sumie, z drohobyckiego kościoła odezwały się wszystkie dzwony, a kto tylko mógł, cisnął się aż do prezbiterium, gdzie na ławach zasiedli
już duchowni, rajcy z burmistrzem na czele, pan starosta i żupnik królewski oraz okoliczna szlachta i co zacniejsze mieszczaństwo. Wkrótce wyszedł ksiądz rektor Maciej, ubrany w szaty liturgiczne, stanął na stopniach wielkiego ołtarza, zrobił znak krzyża świętego, a gdy cisza zaległa świątynię
Pańską, spokojnie zaczął przedstawiać wysiłki rady miejskiej, by otrzymać najważniejszy przywilej
miast polskich t.j. prawo magdeburskie. Wspomniał następnie o dokonaniach która Władysława, nadających Drohobyczowi częściowe prawa niemieckie, przyczem zaznaczył, że przywilej ten, dany do
użytkowania wielce czcigodnemu Janowi Mężykowi jako dziedzicznemu wójtowi drohobyckiemu, jakoś zaginął z jego rąk i śladu po nim nie zostało. Obecnie zaś ziściły się marzenia naszych obywateli,
bo na mocy najwyższego rozporządzenia miłościwie nam panującego króla Kazimierza w 13 roku
jego błogich rządów, otrzymało nasze miasto najdonioślejszy dokument, jaki tylko można uzyskać.
Po tych słowach rozwinął ksiądz rektor pergamin królewski, opatrzony olbrzymią pieczęcią i powoli
zaczął czytać i tłumaczyć z łaciny na polskie:
– „W Imię Pańskie Amen! – Aby nie zginęło to, co pamięci ludzkiej powinno być zachowane, postanowiły Wysokie Rady królów i książąt utrwalić je znakami pisemnymi i podaniem świadków. Ku
wiecznej tedy pamięci, My Kazimierz, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski oraz ziemi krakowskiej, sędomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, ruskiej, pruskiej chełmińskiej, elbląskiej,
królewieckiej i pomorskiej dziedziczny pan, oznajmiamy osnową niniejszego dokumentu wszystkim,
których to się tyczy, teraźniejszym i przyszłym, jako przyjęliśmy przedłożoną Naszej Wysokości przez
przezornych rajców i mieszczan drohobyckich wiernych nam i miłych usilną prośbę, abyśmy niektóre
przywileje, przyzwolenia i prawa tymże mieszczanom i wójtowi drohobyckiemu przez Najjaśniejszego pana Rodzica naszego, najukochańszego Władysława, króla polskiego szczęsnej pamięci, łącznie
i w jednym przywileju nadane i dozwolone, w osobnych pism wyrazach z łaski królewskiej przenieść,
nadać i dozwolić raczyli, gdyż dla niebytności wójta drohobyckiego ten nadany przywilej ich potrzebom i korzyściom bynajmniej już nie odpowiada”.
Po odczytaniu tego wstępu, ksiądz rektor chwilę dobrą odpoczął, powiódł oczyma po zebranych,
a widząc ogromną ciekawość i naprężenie uwagi wszystkich zebranych, w dalszym ciągu tłumaczył
wiernie łaciński dokument:
– „Stosując się więc i opierając na przywileju rzeczonego rodzica Naszego Pana Króla Władysława,
pragnąc wymienionemu miastu Drohobyczy lepsze nadać stanowisko, takowe, jakoż w swoich miedzach i granicach wzdłuż i wszerz i naokoło jest oddzielone i od dawien dawna odgraniczone, z prawa
polskiego, ruskiego i jakiegokolwiek innego na prawo niemieckie, które zwie się magdeburskim, po
wsze czasy przenosimy, uchylając tamże wszelkie prawa polskie, ruskie, wszelkie używania i zwyczaje, które owe prawo magdeburskie zamącać zwykły”.
Wypowiedziawszy te słowa, ksiądz rektor objaśnił, na czem polega doniosłość dokumentu i sławił
łaskę królewską i jego dobrodziejstwa, jakie spadły na wszystkich mieszczan drohobyckich. Szmer
powstał w kościele, że dopiero po odezwaniu się dzwonka przed wielkim ołtarzem nieco się uspokoiło, a ksiądz rektor w dalszym ciągu szczegółowo wyłuszczył i objaśnił ogólne rozporządzenie
królewskie. Na mocy tego przywileju – cedził ksiądz rektor – król uwalnia wszystkich mieszkańców
Drohobycza z pod wszelkiego sądownictwa i władzy, którym dotychczas podlegali. Od tej chwili za
kradzieże, podpalania, rozlew krwi, zabójstwa i jakie bądź inne występki mieszczanie odpowiadać
4
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będą tyko przed wójtem przez siebie wybranym, a zatwierdzonym przez starostę królewskiego.
W sprawach głównych i zbrodniczych mieszczanie i mieszkańcy Drohobycza w jego granicach będą
mieć bezwzględnie prawo sądzenia, wyrokowania, karania, ścinania głowy, wplatania w koło i w ogóle potępiania według ustaw prawa magdeburskiego.
Cisza panowała w kościele, jakby makiem siał, ludzie dech wstrzymali, aby nie uronić ani słowa,
wypowiedzianego przez księdza rektora, a gdy ten nieco odpoczął, z dumą spoglądnął na tłum zebrany i dalej zaczął mówić: Najjaśniejszy Pan i Król nasz, pragnąc, by miasto nasze szybciej i okazalej się
rozrosło, rozporządza, że „jeśli potrzeba się okaże zrębywania i ścinania drzew na stawianie domów
i budynków, dozwala i nadaje niniejszym wszystkim mieszczanom i mieszkańcom tegoż miasta Drohobyczy i każdemu z osobna wolność zrębywania i wywożenia na własną potrzebę z królewskich lasów, borów, debr i gajów”. Po tych słowach ksiądz rektor zwinął pergamin i oddał burmistrzowi a sam
zaintonował hymn Te Deum laudamus. Słowa swego pasterza podchwycili obecni w prezbiterium,
a kościół cały zatrząsł się w swych murach od głosów wdzięczności, wychodzących z głębi serca za
tak wielkie dobrodziejstwa Boga, któremi ich obsypał za pośrednictwem królewskiem.
W dniu tym mieszczanie nagadać się jakoś nie mogli, do późna w nocy ognie paliły się po domach,
że aż straż miejska halabardami w okiennice walić musiała, by światło pogaszono i na spoczynek się
udano.


Tadeusz Chciuk (Marek Celt) (1916–2001)

Koncert. Część I
Opowiadanie cichociemnego

M24

Od Redakcji: Prezentowana praca oparta jest na pierwszym wydaniu krajowym (LTW 2002 158 s.,
opracowanym na podstawie wydania pierwszego nakładem autora, Monachium 1987).

W

ystartowaliśmy o godzinie 21.20, dnia 27 grudnia 1941 roku, z lotniska w Leconfield koło
miasteczka Stradishall w Anglii. Nie potrafię opisać mego podniecenia, radości, strachu; to
uczucie tak bardzo złożone trzeba przeżyć, aby je zrozumieć. Dość, że leciałem „do domu”, do Kraju!
Jako jeden z pierwszych szczęśliwców – w jednej z pierwszych pionierskich wypraw spadochronowych. Szybko zorientowałem się, że lot nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Wszystko mnie
gniotło, wszystko było mokre od potu, nie można było nigdzie wygodnie usiąść. Po kilkunastu minutach takiego „siedzenia” i łażenia z kąta w kąt zdecydowałem się – wbrew King‘s regulation – zdjąć
spadochron i doprowadzić cały mój ubiór i ekwipunek do „nowego porządku”. Nabiłem oba pistolety
i zapasowe magazynki, poprawiłem na sobie każdy szczegół garderoby, sprawdziłem raz jeszcze, czy
wszystkie „detale” spadochroniarskiego ekwipunku są na swoim miejscu. A więc: czy nieprzemakalny pas z pieniędzmi opina się na mnie szczelnie, czy blaszane, olutowane „gwoździe” ze złotem
– ciężkie jak licho – są w swoich kieszeniach, czy nie zginęła magiczna, bo wybuchająca przy otwieraniu przez nie wtajemniczonego, puszka z pocztą na filmach. Obejrzałem mocny nóż sprężynowy,
świetny kompas olejowy, latarkę, zegarek, łopatkę, pakiecik ze skondensowaną żywnością, woreczek
z zapasową amunicją, opatrunek osobisty, przybory do golenia i tyle innych, ważnych, niezbędnych
rzeczy. I wreszcie upewniłem się po raz nie już który, czy nie zgubiłem dziesięciu zatrutych papierosów „Sport”, przeznaczonych na case of emergency – jak mawiał nasz angielski instruktor – dla
Niemców, oraz fasolki – małej białej fasolki – która zawierała cyjankali, ale to już dla mnie samego.
Zarówno papierosy, jak i fasolka budziły we mnie, pry każdym spojrzeniu na nie, nieledwie przy każdej myśli o nich, uczucie strachu, respektu i jednak pewnego bezpieczeństwa. One stanowiły zawsze
zakończenie przeglądu mego ekwipunku.
Usiadłem na spadochronie. Poczułem się zaraz lepiej, ale po kilkunastu minutach zaczęło mi dokuczać tak przejmujące zimno, że trudno mi było myśleć o czymkolwiek. Drżąc na całym ciele patrzyłem
na ciemne postacie kolegów. Wszyscy zdjęli spadochrony i usiedli na nich. Jedynie Doktor i Effendi
zabrali się po chwili do spakowania worka z naszymi prywatnymi rzeczami, zapasami amunicji, kilkoma pistoletami i granatami. Ściągnęli go mocno skórzanymi rzemieniami i przymocowali do niego
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spadochron. Kosztowało to ich dużo czasu i wysiłku, zmęczyli się też przy tej pracy bardzo widocznie.
W skrytości ducha cieszyłem się, że nie ja otrzymałem ten rozkaz. Taki się czułem słaby i opuszczony…
Pocieszaliśmy się wszyscy, że mamy gorącą herbatę z rumem i sandwicze, ale po pierwszym pytaniu na ten temat złudzenia nasze się rozwiały. Nic podobnego – zapomniano! Jest tylko rum w naszych własnych manierkach, rum zasadniczo przeznaczony na moment po wylądowaniu. Oczywiście,
wszystkiemu winna była Peggy, nasza szoferka. W czasie jazdy na lotnisko tak energicznie kręciła
kierownicą przeładowanego samochodu i równocześnie tak intensywnie flirtowała z Buką, że znaleźliśmy się w rowie. Katastrofa dość niewinna, nic się nikomu nie stało, ale auto rozbiło się trochę,
zastrajkowało i dużo czasu straciliśmy na czekanie w polu na drugi samochód i na przeniesienie do
niego wszystkich rzeczy. Wskutek tego spóźniliśmy się na lotnisko o prawie dwie godziny. Nie było
już czasu na nic, nawet na zjedzenie czegokolwiek, nawet na dokładne ubranie się. No i między innymi zapomniano o herbacie z rumem i o sandwiczach.
Nieprzyjemne to były rozmyślania. Jakoś nie nadzwyczajnie zaczął się ten lot. Zmarzliśmy wszyscy
na kość: nie pomogły śpiwory, ani torebki z magicznym, samo grzejącym proszkiem, nie pomogła
też sobie samemu kradziona odrobina rumu. Wreszcie – czując się rozbitym, zziębniętym do niemożliwości i ogłuszonym – zasnąłem. Cztery paszcze halifaksa warczeniem swoim wżerały mi się
w mózg. Zbudził mnie silny wstrząs. Wyrżnąłem głową o ścianę. Przyjemne, dziwne sny uleciały daleko – od razu wytrzeźwiałem. Podszedłem mimo kompletnej ciemności w samolocie do okna, przy
którym stał nasz „Wykidajło”, młody sierżant. Polak (cała załoga była polska), i spojrzałem w dół. Na
tle niezmierzonej czerni pełzały leniwie światła reflektorów, odbijając się niekiedy w jakiejś wodzie;
od czasu do czasu wybuchały czerwone pociski artylerii przeciwlotniczej: to tu, to tam, to wyżej, to
niżej.”Wykidajło” powiedział mi, że znajdujemy się nad Danią, i że właśnie odłamek jednego z takich
pocisków, który utkwił w skrzydle, i podmuch zbudziły mnie z drzemki.
Za chwilę oberwaliśmy w to samo skrzydło po raz drugi – znowu „świat nasz” zachwiał się na prawo, na lewo. I znowu, wróciwszy do równowagi, popłynęliśmy spokojnie dalej. Zacząłem z lekceważeniem patrzeć w ślepia reflektorom, żaden nie złapał nas w swą srebrną wstęgę, raz tylko jeden z nich
przejechał po nas i odbiegł, a potem już wszystko zaczęło się oddalać i znowu byliśmy zawieszeni
w czarnej otchłani, którą wypełniał huk i warkot motorów. Zapaliła się mała, przymglona lampka;
w jej mdłym świetle wnętrze samolotu wydawało się niesamowite, a postacie kolegów jak z nieprawdziwego zdarzenia. Sierżant skończył gwizdać I‘ve got sixpence i zaczął coś mówić. Z początku nic nie
rozumiałem – zajęty swymi myślami – potem wreszcie przez szum w uszach dotarły do mnie słowa,
że on nigdy by się nie zgłosił „na takiego spadochroniarza”, że woli „lecieć i wrócić, lub nawet lecieć
i zginąć, ale tam skakać, może wprost Niemcom w łapy, brr… nie!” To nie dla niego. Poczciwy chłopak.
Podobało mi się to, co mówił, bo czułem, że mówi szczerze i że jest w tym trochę prawdy. A gdy mi
powiedział, że woli po niebezpieczeństwie i wrażeniach lotu wyspać się w wygodnym łóżku, wypić
cup of tea i pójść wieczorem z Baby Bobby do kina, niż tłuc się po polach, lasach i śniegach w nigdy nie
kończącym się niebezpieczeństwie – zrobiło mi się trochę żal Anglii i wygody. Skarciłem się jednak
zaraz i poczułem dumę przypływającą do piersi, że oto za parę godzin będę chodził po polskiej ziemi,
że przyniosę ludziom dużo radości, że spełniam zaszczytną misję kuriera rządu Rzeczypospolitej, że
jestem jednym z nielicznych szczęśliwych.
Jest nas sześciu. Porucznik Marian – komendant ekipy – ma 32 lata. Jest wybitnie przystojny,
o prawie kobiecej twarzy, wygląda najwyżej na 25 lat. Skończył wydział filozoficzny na Uniwersytecie Warszawskim, ale potem – będąc przekonanym o przyszłej wojnie – wolał pójść do wojska
i ukończył podchorążówkę lotnictwa. Lubił latać, jednakże nie dawało mu to pełnego zadowolenia,
gdyż on chciał wychowywać żołnierzy – obywateli. Poszedł więc do kawalerii i był wzorem oficera. Za
dzielność we wrześniu 1939 roku odznaczony został Orderem Virtuti Militari. Maciej jest kapitanem.
Ma – poniżej 40 lat. Jest bardzo inteligentny i skromny i dlatego przez wszystkich lubiany. Buka nie jest
oficerem, lecz robotnikiem. Jest z nas wszystkich najstarszy i najweselszy. Nie potrafi nigdy usiedzieć
przez pół godziny, żeby nie bujać o swoich przygodach lub nie mówić o socjalizmie, albo o kobietach.
Bardzo odważny, bardzo kochany i bardzo odważny. I jeszcze więcej niż za kobietami – przepada za
dziećmi. Tak jak ja jest kurierem politycznym rządu gen. Sikorskiego. Podlegamy Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych, a lecimy, by postawić się do dyspozycji delegata rządu w Warszawie. Niektórzy koledzy wysyłani przez VI Oddział Sztabu Naczelnego Wodza do ZWZ, nazywali nas czasem ironicznie
(dość dowcipnie zresztą) „kociakami”, bo kiedyś ministrem był prof. Kot, przez wielu nie lubiany.
Buka z początku rzucał się, gdy go częstowano tym „kociakiem”, potem od dał spokój „wojakom” a oni
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„kociakom”. Wszyscy byliśmy
już tylko kolegami, „zrzutkami”
in spe.
Doktor zwykle milczy i zachowuje się trochę zanadto urzędowo. Ma około 33 lat i jest lekarzem wojskowym. Wszystko,
co robi, robi świetnie i podoba
mi się jako charakter, ale trudno
mi jakoś wejść z nim w bliższy
kontakt. Poza tym miałem do
niego trochę żalu o awanturę,
którą mi zrobił cztery dni temu
przy brydżu. Po jego szlemiku
zapowiedziałem szlema w piki.
Wtedy Doktor powiedział podniesionym głosem, że ten „kociak” nie ma pojęcia o licytacji.
Potem zrobił szlema, a potem
Tablica na Szlaku Pamięci Żołnierzy Cichociemnych
zapomniał mnie przeprosić. Ale
Załusk–Wszeliwy–Brzozów Stary (fot. Monika Gadzińska)
jeszcze później wszystko się wyrównało. A Effendi? Effendi jest dla mnie najciekawszym i najmilszym człowiekiem na świecie. Inżynier z zawodu, oficer rezerwy. Ma dopiero 35 lat, ale życie już miał pełne przygód. Zwiedził cały Bliski
i Środkowy Wschód, budował drogi w Afganistanie, pętał się po całej Europie i Afryce Północnej, zna
Kaukaz jak własną kieszeń. Umie wspaniale śpiewać i jeszcze lepiej opowiadać. Na punkcie muzyki
jest zwariowany prawie tak jak ja, co stworzyło od razu, od pierwszego spotkania na próbnym strzelaniu ze stena, mocną między nami więź. Kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy, Effendi siedział na
trawie i zmieniał złamaną iglicę stena. Usiadłem obok niego i czekałem, aż skończy robotę, aby mu
się przedstawić, bo wszystkich innych znałem. Moja kolejka strzelania jeszcze nie nadeszła. O kilkadziesiąt kroków od nas kilku „cichociemnych” waliło seriami do różnych drewnianych, szwabskich
sylwetek, pochowanych w trawie i między drzewami. Inni obserwowali wyniki, porykując od czasu
do czasu z zachwytu i zazdrości. I wtedy Effendi, nie patrząc na mnie, zaczął gwizdać śliczną drugą
część VII Symfonii Beethovena. Aż podskoczyłem ze zdumienia i radości, takie to było nieoczekiwane i takie ładne. Po chwili, kiedy Effendi skończył pierwszy okres wiolonczelowy i o oktawę wyżej
przeszedł do wiol i skrzypiec – przyłączyłem się doń jak wtór wiolonczelowy. Obejrzał się na mnie
i uśmiechnęliśmy się do siebie. Oczywiście uśmiech przerwał gwizdanie – a Effendi spytał po prostu:
– Jedzie pan z nami?
– Jadę – odrzekłem.
– W której grupie?
– W drugiej.
– A to szkoda. Ja jadę w pierwszej i moglibyśmy sobie po drodze gwizdać na głosy.
– No tak, szkoda. Ale może będziemy mieć trochę czasu na punkcie wyczekiwania,
– Ja się nazywam tu – w tej robocie – Effendi, a pan?
– Celt.
– Celt, hm. Ładnie się pan nazwał. Czy to pochodzi od indoeuropejskiego szczepu Celtów, czy od
przedhistorycznego toporu, czy wreszcie od namiotowego płótna?
– Ani od jednego, ani od drugiego, ani od trzeciego. „C” i „T” to pierwsze litery mojego nazwiska
i imienia, a „E” i „L” – imienia i nazwiska mojej narzeczonej.
Effendi skończył swą pracę i wstał. Znowu uśmiechnął się i rzekł:
– Sprytnie sobie pan to wykombinował. Swoimi literami obejmuje pan litery swojej narzeczonej.
Czy o to chodziło?
– Może i o to – odparłem z uśmiechem. – Najważniejsze jest to jednak, aby pseudonim był krótki,
niebanalny, ale łatwy do wymawiania. Mój odpowiada tym warunkom.
– Mój także jest łatwy, choć niecodzienny. Zresztą narzucono mi go. Koledzy ochrzili mnie „Effendim”,
gdyż obracałem się dość dużo między muzułmanami i lubię Wschód. No, chodźmy sobie postrzelać.
Tak wyglądał początek mej znajomości i przyjaźni z Effendim. Później – w czasie całego miesiąca
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wyczekiwania – zaprzyjaźniłem się z nim bardziej niż z innymi, dużo z nim rozmawiałem, jeszcze
więcej słuchałem, jak on mówił. Wyłącznie o nim mógłbym opowiadać godzinami.
Effendi jest wysoki i barczysty. Duży, czerwony nos szpeci go bardzo, ale nie przeszkadza mu to być
czarującym. A przy tym wszystkim bije od niego bezpatosowy patriotyzm i prawdziwa rzetelność.
Lubiłem być w jego towarzystwie. Toteż dzikim okrzykiem radości powitaliśmy obaj decyzję władz,
która przeniosła mnie tuż przed Bożym Narodzeniem z grupy drugiej do pierwszej. Ja jestem szósty,
najmłodszy, bo mam 25 lat. Tuż przed wojną uzyskałem dyplom magistra prawa na Uniwersytecie
Jana Kazimierza [we Lwowie]. Kocham muzykę, Ewę moją, harcerstwo i przygodę. Cała nasza szóstka
stanowi spadochronową grupę Jacket, która właśnie teraz leci do Polski.
Effendi usiadł pod aluminiową ścianą i gra na harmonii-maskotce, która będzie towarzyszyć każdej
ekipie w locie do Polski. Widzę jak biega palcami w rękawiczkach po białych guzikach, ale melodii nie
słyszę. Huk motorów jest okropny i nieprzerwany. Brr… Poczułem znowu potworne zimno. Próbuję
trochę usnąć, ale nie idzie mi to jakoś, ciężko mi na duszy i nie wiem, co to ma oznaczać. Domyśliłem
się wreszcie, że to brak tlenu, ale długo musiałem się męczyć, zanim zgrabiałymi palcami wyplątałem
z gęstwiny aparatów tlenowych jeden z nich i z pomocą „Wykidajły” założyłem go na głowę. Poczułem się zaraz lepiej i usnąłem znowu. Zbudził mnie ktoś szturknięciem – to któryś z mych kolegów
rozplątuje aparatu tlenowe. Wszystkie kości bolą, rum już skończony, zresztą nie smakował mi przy
końcu wcale i rozgrzewał coraz gorzej, i na coraz krócej. Och, jakby się przydał termos gorącej herbaty z mlekiem czy kawy i coś do przekąszenia.
Przekonałem się o istnieniu w mym ciele ogromnej ilości mięśni, o których mi się przedtem nie
śniło. Wszystkie mnie bolały. Kilka razy jeszcze zasypiałem ze znużenia, a budziłem się z zimna – aż
wreszcie pilot dał nam znać, że dolatujemy do granic Polski, gdzieś niedaleko Gdyni. Zbiegliśmy się
znowu koło okien, jak nad Danią, i patrzyliśmy ciekawie w dół. Biało było tym razem tam, daleko
w dole… Śnieg, zima, prawdziwa zima. Gdzieniegdzie czarna plama lasu, czasem jakieś dziwne jakby
nieziemskie światełko i czarna wąska wstążeczka jakiejś rzeczułki. „To Wisła, nasza Wisła, tylko że
my jesteśmy dość wysoko, proszę panów”. Jakieś dziwne uczucie chwyta mnie za gardło, sięga głębiej – aż do serca, do duszy. Uczucie złożone: radość i rzewność, duma i trwoga, ciekawość i odwaga;
zwycięża chyba jednak radość i dziwna moc wchodzi w moje kości, naprężam bezwiednie muskuły,
modlę się i uśmiecham sam do siebie. Przygotowuję się duchowo do skoku, do skoku ze spadochronem i do skoku w nieznane, naprzeciw „Wielkiej Przygodzie”.
Zimno już nieważne, nie zwracam na nie zupełnie uwagi. Doznaję uczucia, jakbym za chwilę miał
zasiąść do egzaminu. Siedzimy tym razem w szóstkę zamiast w czwórkę, w halifaksie, jednym z największych bombowców świata, zamiast za stołem w sali egzaminacyjnej uniwersytetu we Lwowie.
Zamiast poważnego profesora do naszej sali egzaminacyjnej, którą jest spora połać nadwiślańskiej
krainy, ma zaraz wejść surowy, bezwzględny Los. W takich chwilach uspokajam się zupełnie i odzyskuję pełną kontrolę nad sobą. Przez głowę przelatują mi znowu wspomnienia z różnych „biało
kurierskich przejść” węgiersko-„bolszewickiej” granicy. Oto przypinam narty do ciężkich butów, oto
sprawdzam pistolet – wspaniały, kochany vis, próbuję, jak mi ciężki plecak leży na grzbiecie, uśmiecham się i cieszę – przygoda się zaczyna.
Spoglądam po sobie: ten sam ciężar na plecach, tym razem to spadochron; takie same, ciężko podkute buty i dwa cudowne colty, lekkie i precyzyjne. Uczucie zjazdu narciarskiego, zjazdu na łeb na
szyję z góry granicznej koło Laturki, wprost do pierwszej „rosyjskiej” wsi Iwaszkowce – zastąpi mi
skok z halifaksa. Przedtem byłem „białym kurierem” ZWZ między Budapesztem a Lwowem; „białym”,
bo na nartach po śniegu, w białym kombinezonie; „podwójnie białym”, bo przeciw Czerwonym, okupującym całą Polskę Wschodnią. Teraz jestem kurierem-spadochroniarzem, „ptaszkiem”, „zrzutkiem”
– lecę do walczącego z Niemcami Podziemia. Dzielimy się wrażeniami. Twarze blade, w półmroku
dziwnie błyszczą oczy. Trzeba głośno krzyczeć, by sąsiad mógł zrozumieć, o co chodzi.
Krzycząc rozmawiamy o dwu pozostałych na punkcie wyczekiwania grupach: Shirt i Collar. Wszyscy
pewnie śpią w najlepsze – przecież to noc. Jeśli w ogóle czuwa z nich kto, to chyba tylko Jaś ze Lwowa,
po Effendim najbardziej przeze mnie lubiany, który z wszystkiego się śmieje, ale wszystko bardzo
głęboko przeżywa. Poza tym na pewno czuwają i czekają na wiadomości o nas: kapitan Jan Jaźwiński
i angielski major Harald Perkins. Morowi ludzie i bardzo przejęci swoją pracą. Rozmawiają zawsze
ze sobą łamanym, bardzo śmiesznym językiem polskim, bo major ma na tym punkcie hyzia i lubi się
popisywać swą polszczyzną wobec Anglików. Jego przedziwnie tworzone i jeszcze dziwniej akcentowane polskie wykrętasy były dla nas zawsze powodem do uciechy, ale wielu Anglików uważało go za
speca od języka polskiego.
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Buka nachyla się do mnie i woła: – Perkins mówi pewnie teraz do kapitana Jaźwińskiego: „Pan kapitan mozno spać już, ja tutaj do rano”. A na to kapitan: „Nie, pan major spać, ja do rano” – „O, zienkuje
barzo. To jest niemożliwo. To jest mój – jak to po polsku – duty”. – „Obowiązek – mój także”. – „A to
zienkuje bar-zo. My tutaj dwa. Whisky?”. – „Yes, tenk you”. Śmiejemy się obaj z Buką i wzdychamy. On
na pewno z powodu wspomnień o whisky. A ja? Czy ja wiem, z jakiego powodu? – z emocji chyba. Bo
czuję, że wszystko, co mówimy, jest nieważne – ważny jest teraz tylko… skok. To nie my mówimy, nie
my się śmiejemy, nie my myślimy – ale my, na pewno my, będziemy za chwilę skakać w dół, na łeb, na
szyję.
Już prawie trzy kwadranse lecimy w górę Wisły. Dziwimy się, że Niemcy tak słabo przestrzegają
zaciemnienia, co jakiś czas światła, coś miga z dołu – i sunie pod nami krajobraz. Czuję, że cichy,
uśpiony kraj nie oczekuje takich gości jak my. Czasem spoglądam przez okienko na kraniec skrzydła
samolotu, czasem na jego ogon. Jest coś imponującego w spokoju halifaksa. Zaczynamy się usadawiać
wokoło nie otwartej dziury. Od strony ogona Maciej i worek, trzymany przez sierżanta, od strony pilota siedzi nas pięciu kolejności skoku: Marian, Buka, ja, Effendi i Doktor. Sierżant uważnie sprawdza
po raz ostatni, czy linki spadochronów są należycie umocowane na hakach. W samolocie jest ciasno,
więc sierżant przeciska się pomiędzy nami; jakimś instynktem wiedziony orientuje się w półmroku
i plątaninie linek i naszych nóg, gdyż siedzimy jeden obok drugiego i jeden naprzeciw drugiego. Kolejność skoku jest nieco skomplikowana trzeba ją dobrze zapamiętać, bo odtąd najdrobniejszy szczegół
może zadecydować o powodzeniu całej sprawy. Pierwszy ma skoczyć Marian, następny z przeciwnej
strony Maciej, po czym znowu z naszej strony Buka. Po Buce „Wikidajło” ma zrzucić worek z rzeczami. Worek ten stanowi jak gdyby intermezzo pomiędzy pierwszą a drugą trójką. Po nim zeskakujemy
już w kolejności normalnej i wszyscy z jednej strony dziury: ja jako pierwszy, Effendi drugi i Doktor
trzeci. W pierwszej trójce komendantem jest Marian, w drugiej Doktor. Poprzez warkot motorów siedzący obok mnie Doktor wykrzykuje mi do ucha po raz wtóry instrukcje. Po skoku mam obserwować
w powietrzu worek i zapamiętać miejsce jego upadku. Po wylądowaniu czekać na zbiórkę całej trójki,
którą zaprowadzę na miejsce, gdzie upadł worek. To samo uczynić ma trójka pierwsza i w ten sposób
worek będzie punktem zbiórki całego desantu. Sierżant otrzymuje od pilota informacje, że zbliżamy się do celu i że należy otworzyć klapę. Klapa zacina się, widać wysiłek sierżanta, który wreszcie
z pomocą jednego z bliżej siedzących otwiera ją. Gwałtownie uderza nas mroźny prąd powietrza,
w samolocie jest znowu niesamowicie zimno. Nie czujemy już tego jednak prawie, jesteśmy u szczytu
podniecenia; wlepiamy oczy w dwie lampki, które za moment zabłysną kolejno dwoma kolorowymi
światłami: zielonym i czerwonym. Pierwsze z nich to sygnał action stations, drugie to rozkaz rozpoczęcia skoku – go!
Nie mogę oprzeć się pokusie, by spojrzeć w dół. Widzę ośnieżone pola i zacierające się w mroku
nocy kontury lasów. Trudno coś więcej odróżnić, wszystko zlewa się – a przy tym co chwila wydaje
się, że płaszczyzna ziemi ustawia się pod różnymi do samolotu kątami. W istocie samolot przechyla
się na skrzydła, kołując nad miejscem, gdzie mamy skakać. Po raz pierwszy zaczynam pojmować, że
sekundy mogą się wlec jak godziny. Oczekiwany moment zabłyśnięcia światełek nie nadchodzi. Na
wszystkich twarzach widać zaniepokojenie i zdziwienie. Byle nie wracać! Nagle przychodzi nieoczekiwany rozkaz powtórnego zamknięcia klapy; prawdopodobnie nawigator stwierdził jakąś pomyłkę
w swoich obliczeniach. Marian wstaje i przeciska się ku kabinie pilota, aby dowiedzieć się, dlaczego
skok opóźniono. Zaczynamy uświadamiać sobie, że zbliża się świt i że może nam nie starczyć nocy
dla zatarcia śladów lądowania i „oderwania się” od miejsca zrzutu. Po chwili Marian wraca, uśmiecha
się do nas; orientujemy się, że wszystko jest Oki po kilkunastu minutach z ulgą widzimy, że sierżant
ponownie przystępuje do otwarcia klapy. Tym razem magiczne zielone światełko rozbłyskuje na ścianie. Przez huk motoru słyszymy komendę sierżanta – „Wikidajły”, który trzymając jedną ręką worek,
stoi nad otworem i oczekuje drugiego sygnału. W drugą jego rękę, wzniesioną w górę, Marian patrzy
jak urzeczony. On jest pierwszy, ja natomiast mam jeszcze sporo czasu, bo skaczemy mniej więcej
co pół sekundy, a ja skaczę czwarty, a licząc worek piąty. W tych kilku sekundach mogę obserwować
wszystko, co się dzieje wokół mnie… mogę myśleć.
Ale cóż to za myślenie? Po głowie chodzą mi gorączkowo słowa, z których tak często ryczeliśmy
na punkcie wyczekiwania. Są to słowa wypowiedziane w czasie skoku przez jednego z nielicznych
naszych poprzedników, który po prostu wypadł niechcący przez dziurę, klnąc i gadając bez przerwy:
„Chciałeś Polskę – masz Polskę…” i przy tych słowach – buch… poszedł w dół. A następni nie skoczyli,
bo ten przecież wypadł, a nie skoczył. Nikt go nie prosił o skok. Skoczyli grubo później – w kilka sekund po nim – i już się z nim nigdy nie zeszli. „Chciałeś Polskę – masz Polskę! Chciałeś Polskę – masz
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Polskę!” Mimo woli uśmiecham się, choć mi wcale nie do śmiechu. A potem ni stąd, ni zowąd martwię
się, co dzieje się z harmonią. Ma wrócić cało do Anglii i Tońcio z grupy Shirt ma się nią zaopiekować,
a potem weźmie ją Andrzej z Collaru. Rozglądam się. Harmonia leży spokojnie na poplątanych rurkach aparatów tlenowych. Myśli ciągle mnie odbiegają. Próbuję się modlić, ale nie mogę się skupić.
Szepczę spieczonymi wargami: Pod Twoją obronę. Pod Twoją obronę…, dalej mi się plącze, nagle… już
błyska czerwone światełko! Ręka sierżanta opada szybkim ruchem, a wraz z nią w otchłań pod nami
zapada się Marian, za nim tuż skacze z przeciwnej strony siedzący Maciej. Buka, siedzący między mną
a otworem, przysuwa się do niego i znika, ja już siedzę na jego poprzednim miejscu. Znak krzyża!
Przede mną w otworze znika worek i znowu ułamek sekundy, później skaczę. Go!
Teraz… taaak… wyprostuj się, usztywnij swe ciało! Na tym się kończą moje myśli szybkie, urywane,
zimne a bezwiedne. Jestem na chwilę tylko automatem. Coś mi się kręci po głowie – czuję pęd i wiatr,
i to, że teraz coraz bardziej, coraz przeraźliwiej cicho. To wszystko aż do momentu potężnego szarpnięcia. Oooh! Otworzyła się czarna czasza mego jedynego obecnie przyjaciela – spadochronu. Lecę
sam, samodzielnie, nie ma już dla mnie powrotu na samolot, nie ma powrotu do Anglii. Bujam w powietrzu, zaczynam znów odczuwać przyjemność tej chwili, jak przy każdym skoku. Tylko… że teraz
nikt tam na dole nie czeka na nas z herbatą, nikt nam nie udziela przez megafon przestróg i rad. Nie
słychać spokojnego głosu kapitana, kierownika ku spadochronowego: Number two – feet together…
good…all right. Uświadamiam sobie nagle, że jestem nad terytorium opanowanym przez Niemców.
Zimny dreszcz. Macam odruchowo, czy moje colty są w porządku i zaczynam rozglądać się po świecie.
Cisza kompletna. Uszom, przyzwyczajonym do równomiernego huku motorów, trudno ją znieść.
Pod nogami biało – wiatr mną silnie kołysze. Manipuluję linkami spadochronu, próbuję bezskutecznie opanować niebezpieczny ruch wahadłowy. Coś mnie ściska w dołku, ale za chwilę zapominam
o tym. Widzę przed sobą spadochrony – liczę: raz, dwa, trzy, cztery… robię przepisowo turn out
i widzę dalsze dwie czasze i skulone poniżej postacie skoczków. Obracam się powtórnie i… włosy
stają mi dęba pod gumową czapką. Boję się, boję się ogromnie, bo nagle wyrasta upiornie pod mymi
nogami czarny, duży, przepaścisty las! Jest trochę na ukos – zbliża się jednak szybko, podchodzi pode
mnie, jakby mnie chciał chwycić czarnymi mackami za gardło. Pierwszy spadochron już się w nim
zanurzył i zniknął, drugi wpada też w las, trzeci pochłonięty… czwarty… To worek! Coś we mnie woła
– „uważaj!”. Obserwuję kierunek i odległość jego lądowania. Wiatr mną rzuca, modlę się: „Boże, byle
nie w las, byle nie w las!”.
Nie przyzwyczajony do śniegu, nie umiałem ocenić odległości od ziemi. Zdawało mi się, że jeszcze
czas na podciągnięcie się i nagle… grzmotnąłem z dużą siła o coś twardego, wywróciłem przepisowego, choć bardzo bolesnego kozła, najadłem się śniegu i wstałem na równe, trzęsące się nieco nogi.
Śnieg zapchał mi usta, uszy, zatkał oczy, znalazł się i na karku. Dałem sobie z nim szybko radę i stwierdziłem, że ręce i nogi mam nienaruszone. Spojrzałem przed siebie i zrozumiałem nagle, iż to jest
cud, że żyję. Wylądowałem bowiem w odległości mniej więcej półtora metra od olbrzymiego drzewa
– brakowało ułamka sekundy, aby silny wiatr rozbił mnie na miazgę o jego potężny pień. Byłem na
samym skraju lasu i naprawdę tylko Opatrzność Boska to sprawiła, że zabrakło tego krótkiego czasu
i równie krótkiej przestrzeni, abym nie leżał teraz pod drzewem – nieruchomy i stygnący. Odetchnąłem głęboko i rozejrzałem się dookoła. Cisza… Tylko wiatr szumi w lesie.
Odpiąłem i zwinąłem szybko spadochron, tak jak w „szkółce” uczyli. Umieściłem go pod drzewem,
sam na nim usiadłem. Rozpiąłem lepiej automatyczne zamki kombinezonu, bym mógł w razie potrzeby szybko wyrwać pistolet z kieszeni. Zacząłem obserwować gołe pole, rozciągające się daleko przede
mną, i długi podwójny rząd drzew – które wyglądały zupełnie jak polskie wierzby przydrożne. Tak
– tam jest szosa. W ciszę wpadł jakiś daleki warkot – to samolot… Zrozumiałem, że wraca nasz Halifax. Widać dwa światełka na skrzydłach. Dopiero teraz uprzytamniam sobie, co to za potwór. Czarny
kolos sunie dość nisko nad ziemią, która aż dudni i drży razem z powietrzem od stalowego oddechu
jego czterech potężnych, ryczących gardzieli. Ale po co wraca? Aha! Mówił Marian, że ma wrócić i jeśli
dostanie od niego znak latarką, to zrzuci container z bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi
i radiostacjami. Ciekaw byłem, czy Marian da ten znak. Obserwowałem samolot, ale nic się od niego
nie oderwało… Żadnego spadochronu w powietrzu. Widocznie Marian nie dał znaku z lasu. Halifax
zatoczył olbrzymi łuk. Korciło mnie coś, aby dać sygnał świetlny, ale na szczęście wstrzymałem się.
Z żalem obserwowałem jak czarny ogrom malał w oddali – jak go wkrótce noc pochłonęła, jak wreszcie szum drzew zmógł jego głuche, uparte warczenie. W uszach mi dźwięczało, w głowie huk. Odleciał
do bazy. Jeśli mu będzie ciężko dolecieć, wrzuci container do morza.
Dreszcz mnie przeszedł. Zimno… Jest chyba ze dwadzieścia stopni mrozu. Ogromny przeskok z tem10
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peratury angielskiej. Drętwieję. Na polu przede mną widzę dwa czarne punkty. Ruszają się, ale jakoś
niemrawo. To Effendi i Doktor. Po pewnym czasie punkty się zeszły i… nie wykazują żadnej ochoty do
dalszego poruszania się. Zły jestem, mieli przecież dojść do mnie. Czekam dość cierpliwie, wreszcie
zaczyna mnie to denerwować. Cóż oni tam robią na śniegu? Dlaczego nie podchodzą do lasu? Zdecydowałem się postąpić wbrew nakazowi Doktora. Idę w ich kierunku. Spadochron zostawiłem pod
„moim” drzewem – łatwe było ono do odnalezienia, bo wyróżniało się ogromem od swego leśnego
otoczenia. Brnę w śniegu. Zbliżam się do dwóch leżących postaci na odległość kilku kroków i widzę
z osłupieniem, że Doktór i Effendi celują do mnie ze swych pistoletów, opartych na wyciągniętych
lewych rękach. Tego tylko brakowało, żeby mnie swoi postrzelili. Machnąłem kilka razy rękami i zawołałem szeptem: – Effendi, Effendi! – To ty, Celt… no to chwała Bogu! Odetchnęliśmy wszyscy trzej.
Miałem do nich podświadomy żal, że do mnie celowali. Ale to mi przeszło.
– Dlaczegoście nie podeszli do mnie? – pytam. – Bośmy cię nie widzieli, a poza tym Effendi ma skręconą nogę, a ja rękę – odpowiedział Doktor. Kazałem im iść w kierunku wysokiego drzewa i tam czekać koło mojego spadochronu. Ja sam nosiłem po kolei ich spadochrony i kombinezony. Przy drugim
nawrocie zastałem już na skraju lasu Bukę. Ucieszyliśmy się bardzo i wziąwszy wszystkie nasze rzeczy, udaliśmy się z nim razem w głąb lasu. Po drodze Buka opowiadał nam dzieje lądowania ich trójki.
Marian uderzył głową i całym ciałem o pień drzewa tak silnie, że był prawie nieprzytomny, leży teraz
na śniegu i wymiotuje krwią. Maciej i Buka zawiesili się swoimi spadochronami na drzewach, ale na
takiej właśnie wysokości, że sami – szczęściarze – stanęli na ziemi bezpiecznie, spokojnie i „wprost
na nogi”. Wszystkie trzy spadochrony są nie do zdjęcia z drzew, a worka dotąd jeszcze nie znaleziono. Pokazałem kierunek, w którym widziałem lądowanie worka, i poszliśmy tam wszyscy. Po drodze
przyłączył się do nas Maciej i on to po kilku minutach zauważył worek, ale niestety, tak wysoko wiszący, że o zdjęciu jego zwątpiliśmy od razu.
Zdjąłem kombinezon i rozejrzałem się za miejscem odpowiednim do ukrycia rzeczy. Kopiąc dół
na spadochrony i kombinezony naszej trójki, myślałem ze smutkiem o swych cywilnych rękawiczkach, które nieopatrznie zapakowałem był do worka, zamiast mieć je przy sobie. Przyszedł Marian,
osłabiony i blady, ale już zdrowszy. Skarżył się na ostry ból głowy, lecz jeszcze bardziej zmartwił się
„stanem” naszego worka.Za chwilę odwołał mnie od kopania dołu, który kazał kończyć Doktorowi,
a mnie jako najmłodszemu i może najsilniejszemu z ekipy polecił wleźć na jedno z drzew, na których zaczepił się worek. Drzewa były proste bez gałęzi i na kilkanaście metrów wysokie; okazały
się przeszkodą nie do pokonania. Zdjąwszy zegarek i oddawszy go do potrzymania Effendiemu,
trzy razy podejmowałem walkę z drzewami, stosując do pomocy pasy i odcięte sznury spadochronowe – nic jednak nie pomagało, nie wylazłem ani razu wyżej niż trzy-cztery metry i za każdym
razem spadałem ciężko w śnieg. Próbowali potem inni z jeszcze gorszym rezultatem. Wszyscy byliśmy przemęczeni, przemarznięci, zdenerwowani. Nie udało się też żadnemu z nas zdjąć z drzew
trzech spadochronów.
Kończyłem zasypywać dół z naszymi spadochronami, gdy usłyszałem, że Marian powziął już ostateczną decyzję. Mianowicie: on i Effendi zostaną na miejscu; rano, gdy się zupełnie rozwidni, pójdą do
najbliższej wsi (która nie była daleko, bo wyraźnie słychać było szczekanie psa i rąbanie drewna), wezmą pierwszego z brzegu chłopa do pomocy w zdjęciu worka i w zlikwidowaniu śladów desantu. Do
zdjęcia worka użyją albo drabin i tyk, albo po prostu zetną oba drzewa. My czterej, to znaczy Maciej,
jako komendant, Doktor, Buka i ja mamy natychmiast odejść stąd, oderwać się od miejsca lądowania
i udać się na najbliższy z „kontaktów”. – A czy ktoś wie, gdzie jesteśmy? – zapytałem. – Pilot zrzucił
nas koło Skierniewic, w ustalonym przeze mnie punkcie, i ja nawet ten las poznaję – odparł Marian.
Widząc, że Buka kręci głową (a powinien był on znać te okolice), zapytałem powtórnie: – Czy jesteś
pewny, że jesteśmy koło Skierniewic? – Pewny, zresztą nie przeszkadzaj. Usiłowałem go przekonać,
że zostawać w tym miejscu jest dla nich dwóch niebezpiecznie, że nie wiadomo, czy słyszane przez
nas odgłosy nie pochodzą z niemieckiej leśniczówki, i że w każdym razie nie powinien tu zostawać
Marian, który jest chory. „Porzućmy ten worek i oddalmy się stąd jak najszybciej i wszyscy” – nakłaniałem. Marian jednak nie zmienił zdania. Powiedział parę ostrych słów o niesubordynacji i wreszcie
odezwał się łagodniej: – Effendi i ja zostajemy jeszcze i dlatego, że najlepiej strzelamy. No idźcie już,
bo robi się dzień, zbyt dużo czasu straciliśmy przez ten cholerny las.
Do widzenia w Warszawie… Nie przeczuwał biedak, że przez ten las stracą życie on i Effendi1.



1 Po latach dowiedziałem się, że las ten, zwany Paulinka, należał do majątku Wszeliwy pod Łowiczem.
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Karolina Sikora – Warszawa

Wystawowe prezentacje Marka Celta

M18

Od Redakcji: Autorka (Członek Honorowy SPZD) przedstawiony wykaz sporządziła na prośbę
naszej Redakcji, w związku z przejściem na emeryturę w połowie 2017 r. Wystawom towarzyszył
folder Jej autorstwa który prezentujemy na jednej z okładek tego zeszytu. Bardzo serdecznie dziękujemy opiekunce pamiątek po Celcie za trzydzieści wystaw i mamy nadzieję, że jej następczyni
w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (MHPRL) będzie kontynuować dzieło popularyzacji wyjątkowego bohatera. Z przykrością natomiast musimy zauważyć, że do dziś ten Bohater nie
ma w Polsce ani ulicy (szkoły, organizacji, placówki kulturalnej) ani innej formy upamiętnienia
Jego imienia. To wielki wyrzut sumienia dla społeczeństwa (z wyjątkiem Prezesa SPZD Romualda
Kołudzkiego-Stobbe który wielokrotnie działał w sprawie uhonorowania Celta). Co gorsza żadna
z czterech książek Celta które powinny się znaleźć w kanonie lektur obowiązkowych, od lat brak
ich na rynku księgarskim. Ilustracja: III str. okadki.
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L.P.

Nazwa wystawy

Data prezentacji

Miejsce prezentacji

17.

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001). II Zjazd rodziny Chciuków
w Majdanie Zbydniowskim

2009–04–15
2009–08–07

Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba

Tadeusz Chciuk-Celt Ostatni prezes Polskiego
Stronnictwa Ludowego na emigracji

2010–11–29
2011–01–20

18.

19.

20.

L.P.

Nazwa wystawy

Data prezentacji

Miejsce prezentacji

21.

1.

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

2005–01–14
2005–06–20

MHPRL Warszawa

22.

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

2005–06–27
2005–08v10

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

2005–11–15
2006–03–21

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916-2001)
Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

15.
16.

12

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)
Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

Muzeum w Łowiczu

Oddział MHPRL w Piasecznie

2006–12–08
2007–02–28

Muzeum w Łowiczu

2006–05–15
2006–07–10

Przedsiębiorstwo
„Zamek Książ” w Książu

2007–04–16
2007–04–30

Książnica Pomorska
im. Stanisława Staszica
w Szczecinie

2007–07–19
2007–09–09

Oddział MHPRL
w Sandomierzu

2007–08–01
2007–08–30

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie

Zakład Narodowy
im. Ossolińskich we Wrocławiu

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001). I Zjazd rodziny Chciuków
w Majdanie Zbydniowskim

13.

Piknik Naukowy Radia BIS

2006–03–27
2006–05–15

2007–05–19
2007–07–05

Emisariusz z Drohobycza.Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

14.

2006–12–08
2007–02–28

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

11.

12.

2005–06–18

2007–12–03
2008–01–25

Muzeum
w Częstochowie

Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba

Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli

2008–01–25
2008–07–30

Wszechnica Świętokrzyska
Kielce

2008–10–27
2008–11–27

Dom Spotkań z Historią,
Warszawa

2008–09–02
2008–10–20

Konsulat Generalny RP
w Monachium
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23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Misje Tadeusza Chciuka-Celta 1942–1944

„Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt”.
60.rocznica pierwszej misji.

2009–10–19
2009–11–30

Akademia Podlaska w Siedlcach

2012–05–07
2012–05–31

Szkoła Podstawowa im.
Żołnierzy AK Cichociemnych
w Brzozowie (wystawa również
w SP w Kiernozi i w SP
w Domaniewicach)

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001). III Zjazd rodziny Chciuków
w Majdanie Zbydniowskim

2012–07–02
2012–07–31

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

2013–12–05
2014–06–02

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)

Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916-2001)
Ostatni Emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001)
Misje 1942–1944 Tadeusza Chciuka

„Tadeusz Chciuk kurier z Drohobycza”

Ostatni emisariusz Tadeusz Chciuk-Celt
(1916–2001) V Bydgoskie Dni Kresowe

„W drodze do kraju. Wyprawy kurierskie
Tadeusza Chciuka”

„Tadeusz Chciuk-Celt (1916–2001). Ostatni
emisariusz”

Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach

Urząd Miasta
i Gminy Nowa Dęba

2014–02–20
2014–03–31

Szkoła Podstawowa im.
Żołnierzy AK Cichociemnych
w Brzozowie Starym

2015–10–12
2015–12–01

Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą Drohobycz

2016–11–03
2016–12–30

Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych
w Łowiczu

2016–05–31
2016–07–15

Biblioteka Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

2014–12–02
2015–01–08

2016–05–31
2016–07–15

2016–05–20
2016–12–31

2015–10–14
2016–06–30

Gminny Ośrodek Kultury
w Domaniewicach

Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym
w Monachium

Stow. Pomocy Charytatywnej
„Wschód”
Szkoła Podstawowa im.
Żołnierzy AK Cichociemnych
w Brzozowie

Centrum Metodyczne Języka
Polskiego i Sobotniej Szkoły
Języka Polskiego w Drohobyczu

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie



M79

F

achowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie grup turystycznych po Kresach w języku
polskim Tel: 0-0380679447843, 0-380677477329, 0-380504304511, 0-380504307007,
0-380509494445, 0-380987175971, 0-380676750662.
Usługi prowadzone są przez miejscowych Polaków, u których oprócz samego noclegu można
poznać tajniki kuchni lwowskiej oraz ciekawostki z historii Kresów. Wygodę zapewniają niezależne pokoje, łazienka i WC. Jest również możliwość korzystania z pełnego lub częściowego wyżywienia. Osoby podróżujące samochodem mają zapewnione miejsce na bezpiecznym parkingu.
Tel/fax +38 0322 75 43-95, kom.: +38 0662 552 301, e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com.
Red.
13
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Jerzy Dumański – Syców

Cmentarz rzymsko-katolicki w Podbużu

M22

Od Redakcji: W przepastnych czeluściach Archiwum Komisji Historycznej u Jerzego M. Pileckiego odkryliśmy wydruk sprzed dziesięciu lat uzupełniony planem cmentarza
sprzed lat pięciu wykonany przez dawnego mieszkańca
Podbuża. Po akcji porządkowania cmentarza plan narysował J. Dumański uczestniczący w tych pracach. Stworzony
plan odkrywa nowe nazwiska, ale są to nadal pozostałości
po dawnym cmentarzu, zwłaszcza, że zachowała się szczątkowa ilość mogił. Może po kolejnym wyjeździe naszych czytelników na Kresy będzie możliwa aktualizacja tego planu…

Z

Zrujnowana kaplica na cmentarzu
w Podbużu. Stan w 2012 r.
(fot. Konstanty Czawaga)

idenyfikowane osoby z wciąż istniejących grobów
(numer jest zgodny z oznaczeniem na planie zestawiono 4.09.2008 przez lechu) to:
1. Jan Seitz – CK poborca podatkowy
2. Grobowiec rodziny Ogniewskich
3. NN
4. NN
5. Grobowiec betonowy NN
6. Theodor Stollowski – rentmeister
7. Józef Leger
8. Ignacy Peltz – EM CK sędzia i pocztmistrz
9. Albert Mittelstadt
10. Wacław i Karolina Duda
11. Klemens Dusanek
12. Paweł Pelc
13. Mogiła zbiorowa NN
14. NN
15. Kuźniarski (napis
nieczytelny)
16. Postument bez napisów
17. Z. Belina Czechowskich I voto Krzyszkowska 2 voto Adamickowa
18. NN
19. Grobowiec murowany zapadnięty
NN
20. Janina Gabrygelówna
21. Cokolik bez napisów
22. Maria Goliż
23. NN – na grobie
ramka metalowa
24. NN – napis trudny
do odczytania
25. NN
26. NN
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Wehrmacht Generalkommando 7 A. K.

Na polach naftowych pod Drohobyczem.1
Marsz i walki dywizji Blümm

M30

T

eksty niemieckie, nawet niezależnie od intencji osób je piszących, posiadały ogromny ładunek propagandy mobilizującej Niemców do wysiłku wojennego, do akceptacji agresji Hitlera, do czasu,
dopóki odnosiła ona sukcesy. Ale pamiętać należy, że wykorzystane tu wspomnienia i relacje powstały
u zarania wojny i właśnie w momencie, kiedy przygotowywała się jej stopniowa eskalacja, miały decydujący wpływ na stan umysłów.
Niekiedy trudno sobie wyobrazić, jak przeciętny Niemiec o Polsce nic albo mało wiedzący, mógł tak
łatwo wejść w rolę „kulturträgera”, mając na co dzień zupełnie inne doświadczenia: drakońskie prawa
wprowadzane w okupowanym kraju, morderstwa z pominięciem lub z nadużyciem prawa itd.? Otóż
bez wątpienia w znacznej mierze do takiego widzenia roli Niemiec i Niemców w czasie wojny przyczyniało się rozpowszechnianie takich, jak tu wykorzystane, publikacji. Jeśli dodać, że kolportowano je
w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, to uzyskuje się pogląd na masowy wymiar tej propagandy. Wielu
starszych Niemców, nawet po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń, myśli o nich kategoriami
wyczytanymi na kartkach tych książek2.
Na początku tej drogi była niekończąca się podróż koleją. Dzień i noc toczyły się pociągi, stawały
w polach lub na małych stacyjkach… by potem znowu ruszyć dalej. Zaczęły pojawiać się kryte słomianą strzechą chaty, a przy torach na stacjach stali żebrzący o datek Cyganie. Szyny prowadziły przez
rzeki i górskimi wąwozami. A potem po rozładunku dywizja rozpoczęła swój marsz. Marsz, który miał
odtąd trwać całymi dniami, absorbujący bez reszty ludzi, zwierzęta i maszyny. Kolumny wojska ciągnęły przed siebie najpierw przez Słowację. W przyjaźnie nastawionych wioskach przy drogach stali
mieszkańcy, częstując maszerujących wodą i jabłkami. Dziewczęta w kolorowych, suto marszczonych
spódnicach i wyszywanych gorsetach machały wesoło do żołnierzy. Czuli się jak w zaprzyjaźnionym
kraju. Kiedy kolumny niemieckiego wojska zdołały wreszcie pokonać górskie wzniesienia i 12 września 1939 roku dotarły do Przełęczy Łupkowskiej, mogły stamtąd zobaczyć łagodnie pofałdowaną
wzgórzami krainę i spotkać się z pułkami armii słowackiej. Słowaccy saperzy prowizorycznie naprawili już przeprawy mostowe, usuwając też zapory na drogach. W trakcie tych kilku dni słowaccy i niemieccy żołnierze przyjaźnie częstowali się papierosami i butelkami z winem.
Pasma gór zdawały się nie mieć końca. Koła pojazdów skrzypiały głośno, grzbiety koni w zaprzęgach parowały mocno, a silniki samochodów zgrzytały, strzelając głośno z rur wydechowych. Kolumny
maszerowały ciągle naprzód, raz w górę, raz w dół. Dniami i nocami. Klocki hamulcowe pojazdów
były już niemal starte, a maszerującym zaczynało już strzykać w kolanach z wysiłku. Ponad idącymi
kolumnami unosiła się gęsta chmura szarego pyłu. Gdy któryś z idących potrącił przypadkowo kolegę w ramię, był obsypywany kurzem osiadłym na rękawie munduru. Patrząc w lusterko, z zaskoczeniem stwierdzał wtedy, że wygląda jak obsypany pudrem, a jego włosy na skroniach nagle posiwiały.
W trakcie dnia kurz wisiał w powietrzu niczym listopadowa mgła, w nocy zaś reflektory samochodów
z trudem przebijały się przez chmury gęstego pyłu. W trakcie tych dni sporo żołnierskich żołądków żałośnie się skurczyło, na okrągłych jeszcze niedawno twarzach zobaczyć można było już bruzdy wyryte
zmęczeniem, zaś większość wcześniej dobrze odżywionych chłopskich koni straciło wigor i lśniącą
sierść. Ci rezerwiści mogli się pochwalić niesamowitym wyczynem. Weterani wojny światowej i niedoświadczeni poborowi, ochotnicy krótkoterminowi, a również ci, którzy już dawno przed wojną zostali
zwolnieni do domów, niemal nadludzkim wysiłkiem dokonali rzeczy niemal niemożliwej.
W końcu, po pokonaniu ostatnich kilku kilometrów, na spotkanie wyszła im wojna. Teraz musieli już
objeżdżać zniszczone mosty, mijali szczątki pojedynczych, wypalonych domostw, a z przydrożnych
rowów wyciągały ku nim sztywne nogi padnięte konie. Na ścianach domów w mijanych miejscowościach wisiały afisze w języku niemieckim i polskim. Były to obwieszczenia żandarmerii wojskowej.
1 Wir zogen gegen Polen, Hrsg. v. Generalkommando 7 A.K., Wydawnictwo NSDAP, Monachium 1940, 145 s. Tłumacz
Wawrzyniec Sawicki – Wrocław.
2 Relacje Wermachtu z Kampanii Wrześniowej jako materiał propagandowy Zygmunt ZIELIŃSKI, „Niepodległość i Pamięć"
Lublin, Nr 30, 2009. (Red.)
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Przy zniszczonych mostach widać było ciężko pracujących saperów. Wraz z niemiecką armią wkraczał
na te tereny także niemiecki porządek. Im bardziej
wchodzili w głąb tego kraju, tym częściej mieli do
czynienia z obrazem wojny. Nocami snopy świateł
reflektorów baterii przeciwlotniczych rozjaśniały
poświatę płonących lasów tej pokrytej wzgórzami
krainy. Za nimi zaś widać było złowrogie migotanie
palących się wsi. Dywizja nieustannie poruszała się
do przodu. Mijały ją kolumny innych jednostek. Jej
żołnierze sami też wyprzedzali inne oddziały. Obok
nich przeciskały się skrajem dróg wozy zaopatrzenia dywizji strzelców górskich, a w drugą zaś stronę
usiłowały przedostać się na tyły transporty rannych.
Taka sytuacja panowała na całym szlaku prowadzącym do Lwowa. A w każdym z mijanych zagajników
i lasów mogły się ukrywać jeszcze resztki rozbitych
1. Dowódca 57 Dywizji Piechoty General-major jednostek polskich.
Oskar Blümm przyjmuje w Sanoku 01.10.1939 r.
Żołnierze dywizji maszerują każdego dnia aż do
defiladę oddziałów niemieckiej piechoty
późnej nocy. Noce są jasne od gwiazd i zimne w przepowracającej z frontu. Źródło: „Die Soldaten
ciwieństwie do piekącego skwaru dni. Idą, nie rozdes Führers im Felde”, styczeń 1940 r.
glądając się wokół siebie, wystarczy, że maszerują.
W powietrzu od dłuższego czasu unosi się zapach
spalenizny. Mijają spaloną wieś, z ruin domostw,
stajni i obór, dobywa się gryzący odór zwłok na wpół
spalonego bydła, zatykając dech w piersiach maszerujących żołnierzy. Mimowolnie ich kroki stają się
szybsze. Obok nich sterczą ku niebu czarne kikuty
kominów. Są jedynymi pozostałościami po domostwach, które tu niedawno stały. i tylko światło księżyca odbija się w kawałku wypalonej blachy z nieistniejącego już dachu. Welon księżycowego blasku
litościwie skrywa obraz zniszczeń. Żołnierze śpią
na zewnątrz, rzadko kiedy zdarza się kwatera pod
dachem. Noclegi w stodołach są zbyt niebezpieczne. Snopek przykryty pałatką, płaszcz zarzucony na
piersi, obok ognisko – tak też da się spędzić noc pod
gołym niebem. Cierpią tylko z powodu kończącego
się zapasu papierosów i braku piwa. A także bieżącej
wody. Koryta rzek i strumieni są wyschnięte, a woda
ze studni została całkowicie wyczerpana. Udaje się
wyciągnąć z nich tylko kilka wiader mętnej, brzydko
pachnącej cieczy. A jeśli już uda się natrafić na leżącą
na uboczu pełną studnię, to i ona po wyciągnięciu kilku wiader zabarwia się na żółto i mętnieje. A zresztą,
co to jest kilka wiader dla tylu tak spragnionych ludzi
i zwierząt.
2. Powrót wojsk niemieckich na linię
Rozjeżdżonymi i niemal wyschniętymi brodami
demarkacyjną
przedostają się na drugą stronę Sanu. Popędzane
(fot. Generalkommando 7 A.K.)
okrzykami woźniców wzywających na pomoc Boga
i kogo tylko się da, zaprzęgi docierają na przeciwległy brzeg. Pojazdy samochodowe pokonują rzekę z wściekłym rykiem silników, a żołnierze po prostu
pieszo, trochę tylko mocząc sobie przy tym nogi. Piekło zaczyna się przed Lwowem. Czują to wszyscy.
Polacy co chwilę usiłują się przedrzeć. Oddziały niemieckie na południowy wschód od Przemyśla całkowicie zamknęły w okrążeniu jednostki polskie. Od południa na pierścień okrążenia nacierają odcięte od głównych sił jednostki polskie, próbujące przebić się do miasta. Nagle do walki musi wejść
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i druga linia. W Chyrowie sztab gorączkowo pracuje nad rozkazami. Okazuje się, że konieczne jest
podzielenie dywizji na trzy odrębne grupy bojowe walczące w różnych rejonach. Wzmocniony batalion jednego z pułków piechoty szybkim marszem rusza na spotkanie Polakom zbliżającym się od
południa. Do walk dochodzi pod Starym Samborem. W ich efekcie Polacy zostają odrzuceni. Osobisty
udział w walkach oficerów zachęcił niemieckich żołnierzy do dania z siebie wszystkiego, gdy idzie
o bojowego ducha. W walce zostali ranni dowódca batalionu i jeden z szefów kompanii. Polakom nie
udało się przełamać niemieckiej linii, mimo że atakowali ze wsparciem tankietek.
Batalion rozpoczął pościg za wycofującym się przeciwnikiem. Co chwilę żołnierze niemieccy zdobywają kolejne gniazda oporu, oczyszczają z nieprzyjaciela zajęte wsie i przeczesują kolejne lasy.
Ostatecznie siły nieprzyjaciela zostają rozbite w rejonie Turki. Polskie jednostki zostały rozproszone,
a żołnierze w przebraniu w cywilne ubrania wmieszali się w rzekę uchodźców idących poboczami
dróg. Większość z nich przekroczyła niebawem granicę węgierską. Wzmocniony pułk – bez pierwszego batalionu – zostaje wysłany do walki wzdłuż drogi z Sambora do Drohobycza. Polacy przerzucają
swe jednostki na front ciężarówkami, zaś ich pociąg pancerny dociera pod Dublany. Ale i tutaj rozpaczliwe natarcie Polaków załamuje się wskutek twardego oporu i zdecydowania niemieckich żołnierzy.
Po krwawych walkach nieprzyjaciel ponownie zostaje odrzucony. Na Polaków spada ogień ciężkich
karabinów maszynowych i baterii dywizyjnej artylerii polowej, rozbijając całkowicie ich ataki. Nie pomagają żadne zrywy czy pełne zaciętości kontrnatarcia… Już następnego dnia dywizja mogła kontynuować ofensywę dwoma pułkami, posuwając się w kierunku rejonu pól naftowych wokół Drohobycza
i Borysławia. Na horyzoncie widać było olbrzymie słupy czarnego dymu unoszące się nad lasami. Paliły się szyby i zbiorniki z ropą naftową.
W tym czasie batalion jednego z pułków piechoty dywizji wyszedł z Sambora, posuwając się wzdłuż
linii kolejowej. Na torach, na odcinku liczącym od osiemnastu do dwudziestu kilometrów, stały jeden
za drugim unieruchomione pociągi. Było to zasługą niemieckich lotników. Między torami widać było
głębokie leje po bombach, ich wybuchy powyginały szyny niczym szpilki do włosów, odrzucając wagony o kilka metrów na boki. Odłamki bomb podziurawiły ściany wagonów jakby zostały zrobione
z tektury. I kiedy umilkł już warkot silników, mieszkańcy Sambora powoli zaczęli wyłaniać się z piwnic swoich domów. Na czele z Żydami usiłowali splądrować rozbite wagony kolejowe. Nie byli jednak
w stanie zabrać olbrzymich ilości znajdujących się w nich towarów. To, co pozostało, wpadło w ręce
Niemców. Akurat w chwili, gdy żołnierze z satysfakcją sprawdzali, co stało się ich łupem, dotarł do
nich nowy rozkaz. Pułk miał być natychmiast załadowany na ciężarówki i szybką jazdą przerzucony do
Rudek. W ślad za pułkiem wyruszył w drogę sztab. W Rudkach pułk został rzucony do kolejnego ataku.
Jego celem było nawiązanie kontaktu z zalegającą pod Lwowem dywizją strzelców górskich.
Szwadron kawalerii zwiadu rusza w kierunku Sądowej Wiszni. Mimo zaciętego oporu przeciwnika,
tocząc potyczki, udaje mu się posuwać od wsi do wsi. W tym czasie pułk piechoty atakuje, nacierając
drogą z Sądowej Wiszni do Gródka. Do walki włącza się także artyleria i intensywnym ogniem ostrzeliwuje okoliczne lasy. Nad głowami czekających na rozkaz do natarcia żołnierzy jednostek szturmowych nieustannie przelatują z grzmotem ciężkie pociski rozbijające drzewa dosłownie w drzazgi. Niebawem do akcji wkracza piechota. Napotyka na ogień karabinów maszynowych. Pojedyncze gniazda
oporu nieprzyjaciela usiłują powstrzymać natarcie, ale niebawem rezygnują, a żołnierze przeciwnika
zaczynają wychodzić z lasu z podniesionymi rękoma. Zostają odprowadzeni na tyły w niekończących
zda się kolumnach. Na skrzypiących chłopskich wozach jeńcy wiozą również swoich rannych. W lasach, obok poległych, na ziemi zrytej niemieckimi granatami czekają na transport stosy wojskowego
sprzętu i broni.
Natarcie piechoty nabiera rozmachu i rozwija się szybko, wchodząc głęboko w obszar leżący po drugiej stronie drogi Przemyśl – Lwów i kierując się ciągle na północny wschód. W ten sposób grupie
bojowej dywizji Blümm udaje się wedrzeć między polskie oddziały posuwające się z Przemyśla w kierunku na Lwów i walczącą tam niemiecką dywizję strzelców górskich oraz w ten sposób ochronić jej
tyły. Tym samym uniemożliwiono Polakom odwrót na południowy wschód w stronę Stanisławowa.
W kilka dni później kompania dobiega końca. Podczas mrozów i zadymek śnieżnych dywizja wyrusza w powrotną drogę na linię demarkacyjną.
Od Redakcji: To zdanie jest ewidentną fikcją literacką autorów sprawozdania!? Do zimy było jeszcze
daleko… Brak jest w tekście relacji jednego choćby słowa o rozpoczęciu 17.09.1939 r. najazdu Armii
Czerwonej na Kresy!
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Jan Jaremko – Stanisławów

Drohobycz nie dostał się do wyższej ligi

HISTORIA

M27

Od Redakcji: Publikujemy kolejny tekst o znanej drohobyckiej drużynie piłkarskiej, korzystając z publikacji w „Kurierze Galicyjskim” nr 2 (2018) s. 25 zawierającej szereg nowych faktów.

D

la kibiców piłki nożnej – popularnej dyscypliny sportu z Drohobycza, znanego ośrodka naftowego Galicji i do 1959 roku miasta obwodowego, a dziś smętnego miasta prowincjalnego,
którego drużyna nawet nie zawsze startuje w rozgrywkach obwodowych, sezon 1938–1939 był
gwiezdnym okresem. Drohobycz żył w oczekiwaniu na rozgrywki wyższej ligi, do której miała dostać się w końcu drużyna Junaka. Początek wojny 1 września 1939 roku przekreślił te nadzieje
i szansę zobaczenia na swym boisku najlepszych polskich drużyn…
Zanim pojawiła się w Drohobyczu drużyna Junaka, w 1922 roku założono drużynę Czarni, po której powstały ukraiński Sokół, policyjny klub Orły i kilka drużyn żydowskich. W 1930 roku Czarni
zmienili swą nazwę na Strzelca, a po roku, gdy przeszli pod opiekę (i finansowanie) administracji
państwowej – na Junaka. Drużyna rozpoczynała swe rozgrywki od niższych kategorii okręgu podkarpackiego, nie marząc o wysokich osiągnięciach. Prawdopodobnie, wydarzeniem, które wzruszyło środowisko sportowe Drohobycza, była towarzyska wizyta latem 1936 roku węgierskiego
klubu Bočkaj. Była to pierwsza wizyta sportowców zza granicy. Z tej okazji uroczyście otwarto
mecz towarzyski: były przemówienia notabli, hymny państwowe i 3 tys. kibiców na trybunach. Niestety wynik nie ucieszył miłośników piłki nożnej – goście wygrali 8:1 (sędziował spotkanie Wacław
Kuchar). Ale to zdominowało drohobyczan do starania o lepszą drużynę.
W marcu 1937 roku prezydentem Junaka obrano wielkiego fanatyka piłkarskiego, kapitana lokalnego garnizonu Mieczysława Młotka. Ten umiejętnie zabrał się przede wszystkim do załatwienia
stałego finansowania drużyny, przez utworzenie rady z lokalnych kierowników, do której weszli:
prezydent miasta Michał Piechowicz, prezydent Borysławia Tadeusz Rossowski, dyrektor największego w mieście przedsiębiorstwa naftowego Polmin Zygmunt Biluchowski, dyrektor gimnazjum
Tadeusz Kaniowski i komendant garnizonu ppłk. Józef Gawlik. Kolejnym krokiem Młotka było zaproszenie do Junaka znanego trenera, zawodnika lwowskiej Lechii, Tadeusza Krasonia. Tak zaczęto
gromadzić w drużynie najlepszych piłkarzy: Adama Niekca z lwowskich Czarnych, Jana Hemerlinga z Lwowskiej Pogoni, bramkarza Stanisława Gerulę z krakowskich Wisły i Cracovii, Bolesława
Gabowskiego z reprezentacji Polski, a także doświadczonych Władysława Szewczyka, Antoniego
Fujarskiego i Józefa Kruczka.
W ciągu trzech lat Junak z ostatniego miejsca w drohobyckiej klasie „A” wspiął się na pierwsze
miejsce ligi okręgowej. Na wiosnę 1939 roku na kilka rozgrywek przed zakończeniem mistrzostw
okręgu drużyna pewnie zajmowała pierwsze miejsce, ustępując jedynie lwowskiej Ukrainie – 2:6.
Skład zwycięskiej ekipy Junaka był taki: Gerula – w bramce, obrońcy – Bentkowski i Parkowski,
rozgrywający – Fujarski, Hemerling i Stańczyk, napastnicy – Habowski, Kruczek, Szewczyk, Makomaski i Zdobylak. W turnieju o grę w wyższej lidze Junak miał lepszy stosunek bramek niż KS
Policji z Łucka (7:0 i 3:2), Unia z Lublina (6:0 i 3:4) i Strzelec – Górka ze Stanisławowa (6:1 i 0:4).
W rozgrywkach finałowych rywalami Junaka były kluby z Poznania, Wilna i Świętochłowic. Według
rozkładu sił wszyscy fachowcy piłkarscy oddawali jednak palmę pierwszeństwa klubowi z Drohobycza.
Na meczach zawsze kilka tysięcy kibiców dopingowało swoich zawodników, a na spotkania wyjazdowe wyjeżdżali oni specjalnymi autobusami i pociągami. Klub wydawał własne czasopismo
„Junak”, które ukazało się dopiero w Londynie w 1972 roku. [Wydanie polskie – Warszawa 2002
LTW 154 s.] Wspomnienia doczekały się ukraińskiego przekładu Natalii Rylskiej w 2011 roku. Wybuchła wojna i wszystkie rozgrywki piłkarskie wstrzymano. W nocy z 18 na 19 września, już po
wejściu wojsk sowieckich, drużyna Junaka, prawie w pełnym składzie, z prezesem Mieczysławem
Młotkiem, opuściła Drohobycz i ewakuowała się do Węgier. Przypadkowo w mieście pozostał jedynie Bolesław Habowski, który w sezonie 1941 roku rozegrał sześć meczy [w moskiewskim Spartaku].
Wojenna epopeja drohobyckich sportowców warta jest oddzielnej publikacji, ale wystarczy
wspomnieć, że piłkarze, już w mundurach wojskowych, grali na boiskach Bliskiego Wschodu, zwyciężając reprezentacje Iranu 2:1, Iraku – 6:1, reprezentacje floty angielskiej – 4:1 i zwyciężając
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kluby egipskie. Większość zawodników po wojnie trafiła do Anglii, gdzie nadal grali. Największe
sukcesy osiągał Stanisław Gerula (1914–1979), broniąc bramek angielskich klubów Orient i Volhemston. Z tym ostatnim doszedł nawet do finału rozgrywek klubów amatorskich Wielkiej Brytanii
i 28 kwietnia 1952 roku jego drużyna zwyciężyła na stadionie Wembley Leyton 2:1. Później był trenerem, dziennikarzem, właścicielem niewielkiego hoteliku. Zmarł w Anglii, ale pochowany został
w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim, jak sobie tego zażyczył.
Bolesław Habowski (1913–1979), po rozgrywkach w moskiewskim Spartaku, trafił z armią gen.
Andersa na Bliski Wschód i dołączył do kolegów.
Władysław Szewczyk (1913–1992), chociaż niewielkiego wzrostu, grał jako centralny napastnik
i był nadzwyczaj szybki. Był jednym z niewielu, którzy po wojnie wrócili do Polski i grał ze swoją
Cracovią, z którą w 1948 roku zdobył mistrzostwo Polski. W latach 80. był działaczem Solidarności.
Jan Hemerling (1907–?) był różnorodnym sportowcem i grał na pozycji rozgrywającego. Oprócz
piłki nożnej grał też w hokeja, gdzie miał o wiele lepsze osiągnięcia i należał do elity polskich hokeistów. Brał udział w mistrzostwach Europy w latach 1929 i 1931, w składzie lwowskiej Pogoni był
mistrzem kraju w 1933 roku. Po wojnie znalazł się w Australii, gdzie był biznesmenem, dziennikarzem, a dalej jego ślady gubią się.
W Anglii znalazł się i pozostał do śmierci główny twórca Junaka Mieczysław Młotek (1893–1986),
który wiele lat swego życia poświęcił na tworzenie kroniki Junaka i historii jego zawodników. Z jednym nie mógł się pogodzić do ostatnich chwil swego życia: – Dlaczego historia była tak niemiłosierna i nie poczekała z wybuchem wojny po pierwszym meczu Junaka w wyższej lidze w Drohobyczu?
Byliśmy o krok od celu… – zapytywał.
Ilustracje: II str. okładki.


Tadeusz Tarnawski (1923–1987)1

Kamienny wór
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Od Redakcji: Książka Autora pod tym tytułem zawiera siedem opowiadań obejmujących okres od
aresztowania członków komórki AK w Borysławiu w 1944 r. przez pobyt w więzieniu i zesłanie do lagru
w Kamieńsku – kopalnia węgla Szachty. Wydawnictwo PLUTON Świdnica 1992, 183 s.
Publikujemy jedno z nich. Książkę otrzymano dzięki uprzejmości borysławianki Emilii Jedlińskiej
mieszkającej w Szwecji.
Dwie prawdy
ak opowiedzieć o tym dniu? Utrwaliły się szczegóły, raczej fragmenty szczegółów, których już nie
dopowiem do końca. Urywają się ciągle, zapadają w niepamięć. Uciekła większość nazwisk, pseudonimów, pozacierały się twarze, nazwy miejscowości… Ale wyraźnie widzę biedronkę. Pełznie po
chropowatej powierzchni kory, przedostaje się na miękką kitkę sosnowej gałązki, a po chwili jest już
na pokratkowanym jak czekolada angielskim granacie. Nie pamiętam, dlaczego ktoś powiesił granat
na gałęzi sosny, ale ten widok utrwalił się bardzo wyraźnie, chociaż wiem, że jest zupełnie bez znaczenia. To było wtedy, kiedy leżeliśmy ukryci na skraju lasu, oczekując na powrót Pogardy.
Ale zacznę od wydarzeń wcześniejszych. Front zbliżał się od wschodu. Już można było rozróżnić wystrzały pojedynczych baterii, bo dotychczas huk frontu był głuchym, jednostajnym dudnieniem. I ho-

J

1 Tadeusz Tarnawski urodził się w 1923 roku w Borysławiu. Jego ojciec był wiertaczem naftowym. Uczył się w Gimnazjum Męskim w Borysławiu, którego nie ukończył z powodu wybuchu II wojny światowej. Od 1942 żołnierz ZWZ-AK ps.
Gil zaangażowany w konspiracji przeciwko Niemcom. Działał w 5-osobowej grupie dywersyjnej. Wziął udział w kilku
brawurowych akcjach polegających na podkładaniu bomb w kinach tylko dla Niemców (Nür fur Deutche). Zagrożony
aresztowaniem przez Gestapo wstąpił do oddziału partyzanckiego AK operującego w lasach w okolicach Drohobycza. Oddział walczył z banderowcami. Po zajęciu Małopolski Wschodniej przez Związek Sowiecki w lipcu 1944 roku aresztowany
przez NKWD. Przeszedł ciężkie śledztwo. Zesłany do sowieckich łagrów w Komi i Jenisejsku. Wyszedł na wolność w 1955
roku. Po powrocie do Polski osiedlił się w Wałbrzychu, gdzie mieszkała reszta rodziny, wypędzona z Borysławia w 1945
roku. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Był kierownikiem Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Od
lat 70-tych zaczął pisać opowiadania, wiersze i wspomnienia o tematyce syberyjskiej. Zmarł w 1987 roku w Wałbrzychu
i tam został pochowany.
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ryzont się palił. To UPA realizowała swój krwawy sen o potędze. Nasz
oddział zaszył się w lasy sąsiadowickie. Było nas niewielu. Sześćdziesiąt chłopaków, przeważnie spalonych i trochę miejscowych, z pobliskich wsi. Dowodził nami Pogarda, podporucznik Pogarda. W 39 roku
był zawodowym sierżantem, w konspiracji awansował. Dobry to był
dowódca, doświadczony, budził zaufanie. Oddział trzymał w dyscyplinie, dryl zaprowadził wojskowy, żadnej samowoli, w obozie jak
w zegarku. Pobudka, gimnastyka, półgłosem „kiedy ranne wstają zorze”… śniadanie, szkolenie, przegląd broni… Ale konkretnej roboty
mało, prawie wcale.
Odczuwaliśmy wyraźnie tę bezczynność, my, z oddziału dywersyjnego Gryfa. Mieliśmy na koncie sprawy jeszcze z okresu konspiracji
zanim nastąpiła ta cholerna wsypa. Dwie udane akcje na transporty
kolejowe na linii Drohobycz-Przemyśl, spalony magazyn paszy Borysławskiego Reiterzugu, w tymże Borysławiu zerwany niemiecki
seans filmowy. W kinie Palace podłożyliśmy termitówkę. Panika
straszna, połamane ręce, nogi. Niemcy skakali z balkonu, tratowali
Autor – Borysław 1944 r.
się wzajemnie… Jednym słowem udana akcja. Był skok po broń na
(fot. Czesława Tarnawska
przystanek kolejowy w Rachcicach [Rychcicach] – tam zginął Karol,
Wałbrzych 1982 r.)
nasz poprzedni dowódca… Można by jeszcze wyliczać. A teraz nic.
Siedzieliśmy w lesie, odżywiamy się nieźle, tuczymy na maśle, które
zdobyliśmy w Liegenschafcie, gdzieś pod Felsztynem. Pytamy Pogardę o wyjaśnienie. Tłumaczy, że nasze zadanie to obrona okolicznych
polskich wsi przed napaścią banderowców. Wystarczy nasza obecność – powiada – nie odważą się napaść. Może i prawda. Na pewno
prawda, bo, że UPA hula po okolicy, widać co noc po krwawych łunach dookoła. I Giza została bestialsko zamordowana, prawie pod
naszym nosem. Giza była łączniczką między obwodem a lasem.
W tym fatalnym dniu nasz patrol miał czekać na nią w oznaczonym
miejscu, o określonej godzinie. Przyszła przed czasem i stało się
nieszczęście. Z krzaków wyszli uzbrojeni, myślała zapewne, że to
wysłany po nią patrol. Zaciągnęli do krzaków – nie będę opowiadał
szczegółów. Zbyt są okrutne. Jedno należy stwierdzić, bestialstwo tu
osiągnęło swój najwyższy wymiar.
Na pewno było sporo racji w tym, co mówił Pogarda. Ale dziś
wiem, że to nie była cała racja. Historia dopowiedziała to, o czym
nie wiedział dwudziestoletni chłopak w lesie. Gdzieś tam na szczycie szły przetargi, dyplomatyczne podjazdy… a myśmy w lesie śpiewali „kiedy ranne”, przerabiali
teoretycznie taktykę walki… i takie tam… Zresztą nie tylko my z grupy „Gryfa” byliśmy niezadowoleni. To samo odczuwał oddział plutonowego, podchorążego „Orlika”. Fajni to byli chłopcy, wszyscy
z Warszawy. Tak samo spaleni jak i my i rwący się, jak i my, do roboty. Za Gizę chcieli przeprowadzić
akcję odwetową na ukraińską wieś, o której wiedzieliśmy, że jest siedliskiem bandy. Pogarda nie pozwolił i nasze rozżalenie wzrastało coraz bardziej. Zaczęliśmy po bokach szemrać co się dzieje? Albo
to partyzantka, albo obóz harcerski? Uzbrojenie, jak na taki mały oddział, mieliśmy dobre. Granatnik,
dwa niemieckie elkaemy, jeden diechtiarow, angielska rusznica przeciwpancerna. U każdego na wyposażeniu albo sten, albo pepesza lub szmajser czy też krótki kawaleryjski karabinek. Broń krótka,
parabelki, wisy, tetetki. Materiał wybuchowy: plastik, trotyl… Codziennie broń rozbieramy, czyścimy,
smarujemy… oczy się śmieją do tej broni… postrzelałby sobie… a tu nic. Niezupełnie nic. Coraz bliższy
huk frontu, coraz wyraźniejsze wystrzały dział.
A i w naszym lesie zaczęło się coś dziać. Droga leśna, właściwie dukt, który go przecinał, a po którym dotychczas z rzadka przejeżdżała chłopska furmanka, nagle się ożywił. Pojawili się Niemcy. To
przeciąganie kolumny czołgów lub transporterów, przeskoczy motocyklista, przejadą tabory… Właśnie na jeden z takich taborów, z rozkazu Pogardy, urządziliśmy zasadzkę. I znów rozczarowanie.
Nie padł ani jeden strzał. Niemcy potulnie złożyli broń – zatrzymaliśmy pięć wozów, na których nie
znaleźliśmy nic prócz furażu. Przerażeni Niemcy, przeważnie starzy landszturmiści, wyjaśnili, że tabor zmierza do Chyrowa po jakieś zaopatrzenie dla jednostki przeciwlotniczej w Samborze. Wśród
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zatrzymanych znajdował się chłopak z Poznania, na siłę wcielony do Wermachtu, i Czech. Obaj prosili
o wcielenie ich do naszego oddziału. pozostałych sześciu – jako że wszyscy byli Austriakami – Pogarda kazał internować w pewnej odległości od obozu, aż do przyjścia jednostek radzieckich. Innym razem usiłowaliśmy zatrzymać motocyklistę. Jaskółka wyskoczył na drogę. Niemiec ostro zahamował,
zrobił półobrotu, ale maszyna poboksowała. Chciał zerwać z pleców automat. Jaskółka był szybszy,
seria i Niemiec zwalił się z motocykla.
Incydenty w lesie mogły zaalarmować komendanturę wojskową w Samborze. Byliśmy nawet pewni, że tak się stało, kiedy ze wsi przybiegł łącznik z wiadomością, że w kierunku lasu zbliża się duży
oddział piechoty. Pogarda postanowił działać z zaskoczenia. Alarm. Biegiem na skraj lasu, gdzie zajęliśmy stanowiska bojowe. Przed nami podmokła łąka ograniczona zagajnikiem, a za nim szosa, skąd
spodziewaliśmy się nadejścia wroga. Rychło czujki potwierdziły zbliżanie się kolumny. Szosa znalazła
się pod obstrzałem naszego granatnika. Zaterkotały karabiny maszynowe. Dziwne. Z tamtej strony
cisza. Ani jednego wystrzału. Pogarda podrywa nas. Biegiem przez łąkę, strzelamy z biodra. Wreszcie
zagajnik. Nikogo na szosie. Ale byli. Świadczą o tym porzucone tornistry, czeski elkaem, rozsypane
naboje… i wilczur z rozdartą od odłamka granatu szyją. Są i dwaj Niemcy. Ale co to? Na popielatych
z przerażenia twarzach skośne, azjatyckie oczy. To przecież Kałmucy, ubrani w liche niemieckie drelichy. Sprawa się wyjaśnia. Niemcy prowadzili grupę jeńców radzieckich¸ Kałmuków, których na siłę
wcielali do kolaboranckich oddziałów Własowa. Jeńcy przebrani w niemieckie drelichy zdezorientowali nasz wywiad we wsi. Stąd ten alarm. Akcja właściwie się nie powiodła. Za szybko otworzony
ogień pozwolił Niemcom wycofać się wraz z jeńcami poza pole obstrzału. Uciec udało się zaledwie
kilku jeńcom, którzy skrywali się we wsi aż do nadejścia jednostek radzieckich.
A my mieliśmy swoje straty. Zginął Drozd, dowódca chłopaków ze wsi. Zginął nie od kuli wroga, lecz
od swojej. Biegnąc przez łąkę dostał postrzał w tył głowy. W tym chaotycznym strzelaniu o przypadek było nietrudno. Tym bardziej, że to było nasze pierwsze strzelanie. I pierwsza w lesie partyzancka mogiła, a nad nią gorzkie wszystkich rozmyślanie. Jak to się stało? Kto zawinił? Pogarda chciał nad
mogiłą przemówić, coś zaczął, nie mógł… Tylko kobiety ze wsi głośno zawodziły. Zginął wspaniały
chłopak, zginął niepotrzebnie i to przed samym wyzwoleniem. Wkrótce w naszym obozie zaczęły się
dziać rzeczy dziwne. Dowództwo objął porucznik Płomień, który zjawił się niespodziewanie z ładną
dziewczyną w randze podporucznika. Płomienia pamiętam jeszcze z tego okresu, kiedy po wsypie
cały nasz oddział dywersyjny oddział został zamelinowany u różnych ciotek w Samborze. Mieszkałem razem z Wilkiem i Płomień czasem nas odwiedzał. Czuć było od niego konspiracją z daleka. Kapelusz myśliwski, prochowiec mocno ściągnięty paskiem, bryczesy, oficerki, a do tego cieniutki wąsik
na zarumienionej czerstwej twarzy. Kiedyś Wilk do mnie powiedział, że rzygać mu się chce na widok
tego faceta. Krótko mówiąc głupszego i bardziej zarozumiałego typa nie spotkałem w życiu. Tę swoją
zarozumiałą głupotę nosił jak sztandar na czerwonej pewnej siebie twarzy. W czasie tych spotkań
u nas snuł wizje jakiegoś legendarnego raju w górach, pomiędzy odległymi wsiami, gdzie naród nam
nieprzyjazny, a któremu należy zademonstrować siłę, gotowość, czujność… A więc demonstracja siły
wśród zagubionych w górach wiosek, zamiast wysadzonych transporterów, zerwanych mostów…
Panie komendancie – nie wytrzymał kiedyś Wilk – na jakim pan świecie żyje? Doszło do ostrej wymiany słów… tak, tylko że Wilk został w parę dni później zastrzelony w klatce schodowej, w jednej
z piwnic, przez schutzpolicję. Był to tragiczny zbieg okoliczności. Przypadek. Wilk wyszedł z konspiracyjnej kwatery, schodził po schodach, kiedy zauważył wchodzących do bramy Niemców. Nerwowo
nie wytrzymał, zawahał się. Niemiec krzyknął. Wilk szarpnął drzwi do ubikacji na półpiętrze – przypuszczam, że chciał wyskoczyć oknem. Drzwi nie puściły, sięgnął za pas po pistolet… Zastrzelili. Trzy
dni ciało leżało w korytarzu, przed bramą, zanim Niemcy pozwolili pochować. I teraz Płomień przejął
komendę nad całym obozem. Strój konspiracyjny zmienił na mundur porucznika. Od tego momentu
oddział zaczął się powiększać. Pojawili się jacyś ludzie, zaczęli się snuć po obozie bez celu, jakby to nie
był partyzancki obóz a spokojny biwak urlopowiczów. Jacyś podtatusiali panowie, faceci w okularach,
miękcy w ruchach, niepasujący do lasu, w ogóle do całej tej sytuacji. Do południa łażą w piżamach po
lesie, klapią nocnymi pantoflami, jeden drugiemu polewa kubkiem wodę… – szanowny kolega potrzyma ręczniczek… szanowny pan poda mydełko…, ząbki myją szczoteczkami, gulgotają głośno płucząc
usta… no, co to znaczy? Co to za ludzie? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Patrzymy na siebie, pytamy jeden
drugiego: ty coś rozumiesz? Nie, tego nie można zrozumieć. A tych, jakichś złazi się coraz więcej. Niosą neseserki, walizeczki, plecaczki… Na urlop, jak Bozię kocham, urlop na świeżym leśnym powietrzu.
Doszło do kilku awantur. Pierwszą wywołał Jaskółka. Zobaczył jakiegoś typa, przyglądał mu się od
tyłu, od przodu i nagle wyrwał parabelkę: – Ręce do góry! Zlatują się ludzie: co to znaczy? – Jaskółka,
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zwariowałeś! – krzyczy Gryf, a ten cały się trzęsie. – Poznałem go… poznałem tego skurwiela! Ludzie
wiecie kto to? Bahnschutz… Bahnschutz z Sambora. No i co, że Bahnschutz – włącza się któryś z nowo
przybyłych. – Może i tak trzeba było. Pracował dla nas. – A może dla nas katował ludzi, kopał, odbierał
żywność? Widziałem na własne oczy… ostatni kęs… Uspokój się Jaskółka – odciągamy go – sprawa się
wyjaśni. Wyjaśniła się. Płomień postawił go do karnego raportu. Dostał naganę, nic poza tym, ale ten
incydent i w ogóle cały bajzel dał nam dużo do myślenia. Coś tu nie gra. Nie tak to miało wyglądać,
za dużo dziwnych i niezrozumiałych spraw. Do uogólnień, do konkretnych wniosków nie doszliśmy.
Teraz wypadki zaczęły rozwijać się bardzo szybko.
Przez łącznika otrzymujemy wiadomość, że we wsi zatrzymały się dwa czołgi radzieckie. Krótka
narada dowódców. Pogarda zostaje wydelegowany w celu nawiązania kontaktu. Chce iść sam, ale
Płomień nalega, żeby zabrał obstawę. W obstawie my, czyli oddział Gryfa. Na skraju lasu, tu właśnie,
gdzie odbył się ten niefortunny bój, podczas którego zginął Drozd. Pogarda rozkazuje się nam zatrzymać aż do swego powrotu. Poszedł sam na to spotkanie. I właśnie, kiedy tak czekaliśmy na powrót
Pogardy, obserwowałem biedronkę łażącą po angielskim granacie. Dlaczego ten szczegół tak bardzo
utkwił mi w pamięci? Pogarda się zjawił, a wraz z nim młody oficer radziecki, zwyczajny chłopak,
nasz rówieśnik. O czymś to myśmy gadali, z czego śmiali się, bo słowa niby podobne, a znacznie przewrotne.
Wydaje mi się, że byłem trochę zawstydzony, kiedy doszło do spotkania z Płomieniem. Ten nasz wystrojony Płomień i oficer w poplamionym smarami kombinezonie. Czułem ten wstyd i sam nie wiem
dobrze dlaczego Po prostu wydało mi się, że nie wypada być aż tak wymuskanym, takim plakatowym
oficerem. Przed zmierzchem oddział otrzymał rozkaz wymarszu. Polecono nam wetknąć gałązki
w furażerki, jako znak rozpoznawczy przy ewentualnym spotkaniu z oddziałem radzieckim. Podczas
zbiórki podszedł do Płomienia chłopiec z dość odległej wsi, zameldował się i poprosił o zwolnienie
z oddziału. – No, bo jak już przyszli Ruscy, to znaczy, że wojna się dla nas skończyła. A matce dach się
zawalił w stodole. Trzeba naprawić. Płomień narobił wrzasku, że zdrada, dezercja, że brak świadomości i coś tam jeszcze. Groził rozstrzelaniem, a kiedy przekonał się, że chłopak nie daje się zastraszyć, zerwał mu z głowy furażerkę, odpiął orzełka, a czapką cisnął o ziemię. Milczeliśmy. Nie mogłem
akceptować postępowania chłopaka, ale trochę go usprawiedliwiałem. Tam, gdzie matka sama, właściwie przyszła wolność, trzeba by się zabrać do roboty, innej, swojej. Czas przyszedł na to…
Chłopak zelżony, napiętnowany, spokojnie podniósł czapkę, a kiedy nie uzyskał konkretnej decyzji,
obrócił się i zwyczajnie sobie poszedł. Nikt go nie zatrzymał. Patrzyliśmy na Płomienia. Coś powinien
zrobić, rzucić jakiś ostry rozkaz: wróć! stać! baczność! – bo ja wiem co? Walił mu się autorytet zupełnie.
Wiedziałem, że po tym incydencie więcej chłopaków ze wsi pryśnie. Już bardzo tęsknili za domem, za
swoim normalnym chłopskim życiem. Poza tym, co tu mówić, nikt nie lubił Płomienia, nigdy nie miał
poważania, a teraz po prostu nie było nikogo ze starej wiary, który by ironicznie na niego nie patrzył.
A Pogarda? Pogarda był smutny. Jemu tu też – jak wyczułem – coś się w rachunku nie zgadzało.
Tymczasem oddział szykował się do wymarszu. Pięć podwód, zdobytych na Niemcach, w sam raz pomieściło nasz dobytek. Przy sobie zatrzymaliśmy broń i zapas amunicji. Tylko panowie z brzuszkami ani
rusz nie chcieli się rozstawać z walizeczkami. Płomieniowi podprowadzili konia z kompletnym rzędem.
Wyglądało to tak, jakby zmaterializował się obraz Kossaka. I wreszcie oniemieliśmy. Zajechała bryczka
zaprzężona w dwa kasztany, na koźle partyzant, obok umocowany sztandar, wyszywany atłasem, a do
bryczki wsiada pani podporucznik. No nie… kompletna operetka. Stoimy w dwuszeregu, chłopcy zaczynają rzucać pieprzne uwagi, ktoś w tyle gwizdnął, a za nim inny. Płomień się miota, szuka winnych…
Wreszcie baczność, w prawo zwrot… kierunek szosa marsz! Cała wieś wyległa na nasze spotkanie. Entuzjazm, kwiaty, dziewczyny wieszają się nam na szyjach. Ludzie częstują, czym tylko mogą. Objadam
się wczesnymi papierówkami, a tu za chwilę kwaśne mleko, tam ktoś ciągnie na łyk bimbru.
Podchodzi do mnie Jaskółka. – Słyszałeś te serie, jak tylko wyszliśmy na szosę? Tak pamiętam. Kilka
długich serii, gdzieś w okolicy naszego obozu. Nie zwróciłem na to uwagi. Chłopcy mogli strzelać na
wiwat. – Człowieku, wiesz co się stało? Płomień kazał rozwalić Niemców, tych staruchów z taborów.
Ogarnia mnie przerażenie: – Wiesz na pewno? – Mówią, że dał taki rozkaz. – Dlaczego? Po cholerę to
zrobił? Mógł przekazać radzieckiemu dowództwu. – Niedobrze – mówi Jaskółka. – to zły znak. Zobaczysz, że coś się niedobrego stanie z naszym oddziałem. Cała radość pryska. Przed oczami Niemcy
z taborów. – Dlaczego, dlaczego to zrobił? Po północy dowódcy pododdziałów zaczęli ściągać swoich
ludzi. Nie było to łatwe, bo chłopcy pochowali się z dziewczynami po stodołach, szopach… gdzie kto
mógł. Wreszcie wszyscy w komplecie. Wymarsz, kierunek Sambor.
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Kazimierz Chmielowiec – (1922–1996)1

M33

Wybrałem

Od Redakcji: W zbiorze „Wałbrzyskie ścieżki
literackie” wydanym przez
Wojewódzką
Bibliotekę
Publiczną w Wałbrzychu
ukazały się m. in. dwa
wiersze Autora w tomie
„Trudny dar”, (1996). Jeden z nich publikujemy:
Nie szukam wielkości
Najwięksi wybierali nieograniczone i nieznane
Nie pragnę władzy zewnętrznej
na obcych siłach
Nie pragnę wiedzy
tymczasowej

ani szczęścia w oparciu
o czyjąkolwiek krzywdę

.

1

Czy jesteś u celu
jeżeli czegokolwiek pragniesz

jeżeli cokolwiek jest poza tobą

Wybrałem wszystkie promienie
wrażliwości

Idę wszystkimi drogami
w wielobarwność przeźroczystość
i pewność
Wywołany
światłem ze światła

wybrałem bezwzględne
i ostateczne

moc i świadomość całości

Nie pragnę zwycięstwa nad częścią
ani nad całością
Nie szukam celu
w przeszłym czy w przyszłym
i w ograniczonym

Kto poukładał
różnorodne i pozorne
w jedynym i istotnym

Czy jesteś otwarty
jeżeli nie wierzysz
w którąkolwiek możliwość
Nawet w tej chwili
jak w każdej
istnieję bezwzględnie
Widzący
Widziane
Widzenie

Czy znajdziesz we mnie
coś bardziej pewnego i określonego
niż to że jestem



1 Kazimierz Chmielowiec urodzony w 1922 r. w Borysławiu. Liczne publikacje prasowe o charakterze ogólnokrajowym.
Kilkakrotny laureat Turniejów o Lampkę Górniczą. W 1976 r. wydał duży tom poezji „Trudny dar” (Ossolineum). Członek
Zarządu Klubu Literackiego ZLP w Wałbrzychu. Zmarł w Warszawie.

Kantorowe kursy walut na Ukrainie 16.08.2018, Lwów
KUPNO

Kurier Galicyjski 2018 nr 15 (309)

UAH ukraińska hrywna

SPRZEDAŻ

27,50
31,25
7,20
31,40
4,00

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

27,90
31,65
7,32
35,40
4,10
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Twarz człowieka

M35

ten sposób sportretował bohatera tego wspomnienia poeta Marian Jachimowicz:

Eufrozyn1

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
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

Wiersz Mariana Jachimowicza, zresztą nie tylko w moim przekonaniu, doskonale oddaje wizerunek Eufrozyna Sagana. Gdy czytam, widzę w pamięci tamtą twarz i czuję koło siebie pełen wdzięku
wiatr. To jego twarz właśnie – i jego dobroć – zainspirowały poetę do stworzenia tej wspaniałej
uniwersalnej frazy:
Piękno twarzy człowieka
to czytelna w niej
miłość1
Poznałem Eufrozyna Sagana w roku 1976 zapewne. Byłem kierownikiem (a później dyrektorem)
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i wałbrzyskie Muzeum Okręgowe, w którym był on wówczas zastępcą dyrektora, miało nad nami pieczę. Ściślejsza była nasza współpraca w ramach, działającej przy tym muzeum, Komisji Zakupu Muzealiów, wspólnej dla wszystkich placówek województwa
wałbrzyskiego. Parę lat potem stałem się kierownikiem działu w Muzeum Okręgowym i odtąd widywaliśmy się prawie codziennie. Nie co dzień, ponieważ bywało, Eufrozyn Sagan spędzał wiele godzin
w pomieszczeniu, gdzie znajdowały się zbiory paleobotaniczne. Zaglądałem tam rzadko, zmieniło się
to pod koniec naszej wspólnej pracy, kiedy to zaproponował mi przygotowanie wydawnictwa dotyczącego tej kolekcji (a zarazem efektów jego pracy naukowej). Stanowiło to dla mnie dużą przygodę,
dawało szansę bliższego kontaktu z zaklętymi w węglu kamiennym roślinami i z posiadającym głęboką wiedzę na ich temat człowiekiem. Przypominało to w pewnym sensie poszukiwanie kwiatu paproci w czarnych jak noc odłamkach minerału, z których wiele sam badacz przydźwigał własnoręcznie
z miejscowych kopalni, powiadomiony przez któregoś ze swoich górniczych informatorów. Ceniłem
w nim zacięcie prawdziwego badacza, poszukiwacza prawdy, czyli również kogoś aktywnego twórczo. Także takiego, który rozporządzał wiedzą zupełnie dla mnie tajemną. Mój udział we wspólnym
dziele ograniczał się do sugestii wyłącznie edytarskich (nie licząc prób dodawania otuchy autorowi,
który był człowiekiem bardzo osobiście skromnym i – jak mi się wydawało wówczas – może prze1 Jest to odzew Autora po przeczytaniu artykułu „Saga rodu Saganów (materiały)” Biul. SPZD nr 22 (2018) ss. 24–27.
(Red.)
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sadnie ostrożnym w swoich konkluzjach). Skromny był także efekt naszej współpracy, jeden zeszyt
z zaplanowanej serii, w odpowiadającej ówczesnym możliwościom muzeum ubogiej szacie graficznej. Nie minęło bowiem wiele czasu, a moją przygodę paleobotaniczną – i w ogóle muzealną – zastąpiła całkiem inna, zostałem oddelegowany do pracy w „Solidarności“. Charakterystyczne, że swój
pierwszy kontakt z miejscowym środowiskiem związkowym zawdzięczałem Eufrozynowi Saganowi,
dowiedział się od kogoś o posiedzeniu MKS-u na Wysockiego i poszliśmy tam w trzy czy cztery osoby.
Atmosfera sali i właśnie roztrząsanych kwestii wydała mi się, wbrew oczekiwaniom, dość siermiężna,
ale zapamiętałem emfatyczne proroctwo dyrektora, przyglądajcie się, to jest historia, o tym się będzie
kiedyś pisało…
Podobnie inicjacyjną rolę odegrał w moim życiu, chociaż w innej dziedzinie, już ponad pół roku
wcześniej, kiedy jako wałbrzyskiemu nowicjuszowi przedstawiał mi dotyczące miasta możliwości
wystaw i zainteresował malarstwem poety, autora przytoczonego wcześniej wiersza. To z nim pierwszy raz odwiedziłem Jachimowicza, co zaowocowało nie tylko ekspozycją muzealną, ale prawdziwą
przyjaźnią, a w ostatnim czasie również moją książką o tym wielkim wałbrzyskim twórcy. Sam dyrektor miał też malarskie hobby. Przyniósł kiedyś kilkanaście swych prac do sekretariatu. Nie pamiętam,
czy były to gwasze czy może pastele, zrobiły na mnie wrażenie widocznym w nich bardzo świadomym podejściem do pracy i warsztatową sprawnością, choć sam artysta wypowiadał się o nich z wyraźną nonszalancją. W kontekście tego okazjonalnego ujawnienia twórczości plastycznej utkwiła mi
w pamięci uwaga, w której uwidoczniła się wewnętrzna symbioza obu jego pasji. Zwrócił uwagę na
to, jak w naturze, w pejzażu czy w odsłaniających się złożach gleby lub przekrojach minerałów barwy
zawsze wzajemnie harmonizują.
Także jako przedstawiciel działu odpowiedzialnego za wystawy czasowe, własne i te goszczące u nas,
miałem za zadanie przygotować wystawę minerałów naszego regionu w Czechosłowacji, w Turnovie.
Był to element współpracy bratnich krajów, zadzierzgniętej na wyższym administracyjnym, a przede
wszystkim partyjnym, wałbrzysko-kralovohradeckim szczeblu. Oczywiście, jako laik, zdany byłem
na Pana Eufrozyna. To on wybrał większość eksponatów, z których wiele pochodziło spod jego oka
i młotka, np. wspaniały okaz skamieniałego drewna, jaki znalazł na torowisku kolejowym pod Mieroszowem pośród tłucznia, a który potem wzbudził wielkie zainteresowanie mineraloga czeskiego,
specjalizującego się akurat w tego rodzaju skamielinach. Dyrektor znał doskonale najbliższy teren
i wszystkie miejsca interesujące z mineralogicznego punktu widzenia. Podczas podróży związanej
ze wspomnianą komisją zakupów jechaliśmy obok ogromnej hałdy w Słupcu, wtedy jeszcze nie zarośniętej tak jak teraz, surowej i trudno przystępnej. Zapytałem retorycznie Pana Sagana, czy był tam na
górze… Odpowiedział twierdząco, dodając anegdotę o tym, jak to schodząc, obejrzał się i spostrzegł
nagle wielki kamień obsuwający się, a potem lecący z wysoka wprost na niego. Nie stracił przytomności umysłu i w stosownym momencie chwycił groźnego intruza w objęcia, amortyzując ciałem moc
uderzenia. Podczas służbowych wyjazdów czasami zbaczaliśmy z trasy, jeśli tylko ktoś ze współpasażerów zainteresował się jakąś jego sugestią. Tak m.in. wylądowaliśmy na ziemi kłodzkiej nad rzeczką,
u podnóża odsłoniętego nurtem wody urwiska, gdzie występowały w płaskich szarych warstwach
osadowych odciski niewielkich ryb. Na miejscu nie znaleźliśmy nic interesującego, ale później, już
w muzeum, przekonaliśmy się, jak wyglądały i mogliśmy także zobaczyć fotografie podobnych okazów w jakiejś solidnie wydanej niemieckiej monografii. A dla mnie finałem całej tej przygody stało się
napisanie wiersza:
Mumia

Przerębla w zieleni
toń
ciemna sypka
Niewidomy
ocean czeka
by rozlać się
w widnokrąg
Nereida
uwolnioną z łupku
wąską stopą
dotyka postarzałe Słońce

Miliony lat
błyszczą morza
w wyskoku nad ziemią
by zniknąć
Drgają głoski
niemego języka
Sieć neuronów
Wniebowzięcie
do wyższego mózgu
W kredowych kartkach
łuska
z bromku srebra

Dokończenie na str. 26
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Artur Cembik – Kołbacz gm. Stare Czarnowo

Śladami Andrzeja Chciuka –
spacerownik po Drohobyczu

M40

Chociaż nazwisko me końcówkę
ma ukraińską w swoim brzmieniu –
Chciuki wywodzą się z Dzierdziówki
i Majdanowi Zbydniowskiemu
(to w ujściu Sanu jest zakątek)
klan nasz zawdzięcz swój początek...1

T

ak rozpoczyna rozważania o familii Chciuków Andrzej, najmłodszy z pięciorga dzieci Marii
i Michała. Związany z Drohobyczem, w czasie wojny opuścił rodzinne miasto, by we Francji
brać udział w ruchu oporu. W 1951 roku wraz z żoną, synem i córką Chciuk udał się do Australii,
która odtąd miała stać się jego nową ojczyzną.
15 maja 2018 roku minęła czterdziesta rocznica śmierci pisarza. Autorka jego jedynej biografii
Bogumiła Żongołłowicz pisała o nim jako o „ułanie, literacie, kucharzu, nauczycielu, dziennikarzu
i społeczniku”2. Bo i emigracyjne życie nie rozpieszczało Andrzeja Chciuka. Jego cięty język, któremu dawał wyraz w felietonach i reportażach w Melbourne, zraził do autora część australijskiej
Polonii. O tym, jak wielki dystans miał do siebie i innych, niech świadczy fragment nieopublikowanego za życia pisarza wiersza Modlitwa przy trumnie bliskiej osoby, który wydaje się być napisany
w poczuciu zbliżającego się końca. Utwór powstał na trzy miesiące przed śmiercią Chciuka:
[…] Człowiek ten nieraz szukał, grzeszył, błądził
jak każdy z nas śmiertelnych zwykłych ludzi,
lecz dziś już stoi na Twym Bożym sądzie
po życia walkach, łzach, burzach i trudzie;
więc, Miłosierny, przyjmij do swych wierzej
tego co w trumnie tutaj oto leży.
Jego skończone już wędrówki ziemskie
po chwilach pięknych, trudach i po klęskach [...]3.
Cytowana autorka biografii Chciuka tak wspomina okoliczności jego śmierci:
Od jakiegoś czasu narzekał na zdrowie. 15 maja 1978 roku poczuł się wyjątkowo źle. Wezwany
lekarz stwierdził niedomaganie serca i zlecił pozostanie w łóżku […]. Nagły zgon Andrzeja Chciuka
był zaskoczeniem dla wszystkich. Prawdziwy szok przeżyła Stanisława Sklenarz, która dopiero co
przyleciała z Milwaukee. Nie widziała się z bratem ponad trzydzieści lat. Mieli tyle do wspominania. Tymczasem serce pisarza nie wytrzymało. Jakby wzruszeń było dla niego za wiele4.
Ponieważ Drohobycz był dla Chciuka jego całym światem, bezpowrotnie utraconą Atlantydą, za
którą tęsknił i której poświęcił swoją twórczość, warto w rocznicę śmierci pisarza odbyć jego śladami nostalgiczną podróż po tym przedwojennym mieście. W niniejszym szkicu podejmę próbę
uchwycenia związków Andrzeja Chciuka z Drohobyczem, o którym Marian Hemar mawiał „półtora
miasta”, by podkreślić aspekt wielokulturowości tego pogranicznego miejsca. Warto też uświadomić sobie rolę, jaką odgrywają przestrzeń i miejsca w stymulowaniu pamięci, która z kolei wpływa
na kształt i jakość przechowywanego we wspomnieniach świata. Sam Chciuk określa ją mianem
1
2
3
4

A. Chciuk, Pamiętnik poetycki, Melbourne 1961, s. 91.
B. Żongołłowicz, Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów, Kraków 1999.
A. Chciuk, Modlitwa przy trumnie bliskiej osoby, „Tygodnik Polski” 1978, nr 20, s. 3.
B. Żongołłowicz, Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów, Kraków 1999, s. 190.

Dokończenie ze str. 25.
Jak naturalnie, ewolucyjnie wkroczył ten Polak w badawczą pracę paru pokoleń Niemców, od samego gruntu tej naszej wspólnej ojczyzny, geologicznego podłoża, biologicznej prehistorii, epok, jakie nie
przeczuwały jeszcze człowieka na Ziemi.
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„Anioła Stróża” towarzyszącego ludziom przez całe życie5. Nadmierne zaufanie do własnej pamięci
sprawia, że autor wpisuje się w typową dla dyskursu pogranicznego strukturę. Opisywany świat
nasyca bowiem subiektywizmem, konsekwentnie postrzegając go tylko z jednego punktu widzenia
– w przypadku drohobyckich wspomnień – bohatera Jędrka, nastoletniego chłopca będącego alter
ego autora.
6 czerwca 1970 roku jury dorocznej nagrody „Wiadomości” za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego pochodzenia wydaną na emigracji w 1969 roku uznało Atlantydę. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku Andrzeja Chciuka, co niewątpliwie pozwoliło mocno krytykowanemu dotychczas autorowi uwierzyć w swój talent. Wspomnieniowy charakter zbioru opowiadań sprawia, że mógłby on
stanowić literacki przewodnik po mieście przedwojennego pogranicza, swoistą mapę, na której przecinały się drogi wieloetnicznych społeczności. Inny drohobyczanin, Bruno Schulz, tak pisał o swoim mieście: „Tam, gdzie mapa kraju staje się już bardzo południowa, płowa od słońca, pociemniała
i spalona od pogód lata, jak gruszka dojrzała – tam leży ona, jak kot w słońcu, ta wybrana kraina – to
miasto jedyne na świecie”6. Co więc zadecydowało, że – według opinii Chciuka – ów „uroczo prowincjonalny i śmieszny w swej poczciwości” Drohobycz dla wielu jego mieszkańców stał się „jedynym
na świecie”7? Miejsca i ludzie – tylko tyle i aż tyle. Dowodów na to dostarczają wspomnienia autora
Atlantydy. Doświadczana przez niego przestrzeń ma charakter percepcyjny, egocentyczny, ze zmieniającym się centrum – chłopcem o niezwykłej wrażliwości i zdolności odczuwania świata.
Pierwszym, najistotniejszym miejscem działania bohatera jest dom rodzinny Chciuków położony
przy ulicy Polnej 8 (dziś – Kozłowskiego) na Wójtowskiej Górze. Jego dokładną lokalizację i opis
wnętrza znajdziemy w jednym ze wspomnień: „Dom frontowy stał wzdłuż ulicy, z przodu był mały
ogródek z kwiatami, a z boku wjazd na podwórze. Na froncie był nieduży ganek z wejściem do salonu – mało zazwyczaj używany – pod nim zaś mieściła się nieduża piwnica”8. W pamięci Chciuka
pozostały także domowa biblioteka licząca około 5 tysięcy książek, teatrzyki organizowane przez
małego Jędrka dla kolegów jego ojca, czy lokatorzy zamieszkujący pomieszczenia posesji: „cisi Żydzi”, „mili Ukraińcy”, Polacy. Tu powstała pierwsza redagowana przez chłopca gazeta przepisywana
przez skradzioną ojcu kalkę, tu rodziła się pierwsza młodzieńcza twórczość przyszłego felietonisty.
W tym wielopokoleniowym domu dziadek zaszczepił Jędrkowi zainteresowanie gawędami. Pisarz
z proustowskim wręcz zacięciem w swoich wspomnieniach przywołuje smaki, zapachy, dźwięki,
a więc specyficzną różnorodność materii tamtego świata. Wszystko dla niego było równie ważne: zapachy dusznych mieszkań, mgły, ropy czy gnojówki nieopodal domu. Najprostsze, codzienne
czynności we wspomnieniach autora Ziemi księżycowej urastają do rangi wielkich wydarzeń i rytuałów: „[…] wolno mi było bawić się w domu, na podwórzu, w ogródku i po naszej stronie ulicy. Ale
przekraczać jej nie było wolno. Za to można było obserwować dziwy po tamtej stronie – zakurzonej
i pełnej wybojów – granicy”9. Przywołana granica nie odnosi się jedynie do jej fizycznego pojmowania, bowiem oddziela ona także świat dziecka od świata dorosłych, to, co pewne, znane od tajemniczego i urzekającego zarazem10. I właśnie na ulicy dzieją się najciekawsze rzeczy – przemierzają ją ludzie różnych narodowości, ras i profesji – od drutujących garnki Słowaków, czy wiejskich
bab sprzedających brudną sól, po wróżące Cyganki. Chciuk precyzyjnie rekonstruuje topograficzne
punkty na mapie okolicy otaczającej dom: bezpośrednie sąsiedztwo ulicy Polnej – ulicę Ochronek
i Wójtowskiej Góry, Bajorko i pijalnię piwa u Aschlerowej, ochronkę sióstr szarytek czy sklepik
Schechtera11. Z czasem owa przestrzeń fizyczna miasta zacznie tracić swoje realne kontury, a do
azylu-domu będą przenikały elementy z obcego, nieoswojonego przez bohatera świata.
Atlantyda jest również zapisem szkolnych doświadczeń wkraczającego w życie ucznia. Oprócz
„tonącej w sadach i małych domkach Wójtowskiej Góry”12 nazywanej często polską dzielnicą Drohobycza razem z autorem wędrujemy po szkołach prowincjonalnego miasta: polskim gimnazjum
5 A. Chciuk, Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Warszawa 2002, s. 154.
6 Za: S. S. Nicieja, Kresowe Trójmiasto, Opole 2009, s. 61.
7 A. Chciuk, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Warszawa 2002, s. 7.
8 Tamże, s. 128.
9 Tamże, s. 75.
10 Po ucieczce dzieci za granicę Sowieci odebrali Chciukom ich rodzinny dom, zmuszając ich do tułaczki. Po wojnie
rodzice pisarza zostali przesiedleni do Aleksandrowic koło Bielska. Dom w Drohobyczu przy ulicy Polnej stoi do dziś,
podobnie jak olbrzymi zielony piec.
11 A. Chciuk, Atlantyda, dz. cyt., s. 75–81.
12 Tamże, s. 7.
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prowadzonym przez dyrektora Kaniowskiego, gimnazjum Elizy Orzeszkowej, żydowskim gimnazjum Blatta, ukraińskim Baraniuka, czy tak zwanej „handlówce”. Jednak najsłynniejszą szkołą
Drohobycza, w której Chciuk pobierał nauki między innymi od nauczyciela rysunku, Brunona
Schulza, było Państwowe Gimnazjum imienia Króla Władysława Jagiełły (dziś Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki) położone tuż przy miejskim parku, niedaleko starostwa i policji. Swoje spotkania z mistrzem „na mieście” opisuje Chciuk z niezwykłą precyzją,
z jednej strony podkreślając rys twórcy osobnego i niezrozumianego przez drohobyczan, z drugiej zaś – akcentując swojskość, przynależność artysty do społeczności miasta. „Trochę wariat,
ale byczy chłop…”13 – potwierdza dobrze znaną opinię o Schulzu. Autor Sklepów cynamonowych
staje się dla Chciuka przewodnikiem po zapamiętanym mieście. To jego oczami widzimy klasztor Bazylianów, księgarnię Lachowicza w Rynku, czy cukiernię Żygulewskiego. Schulz tłumaczy
swojemu uczniowi trudne zagadnienie szczerości powołania artysty oraz swoją ucieczkę przed
światem: „Życie to kwestia wyobraźni”14 – konkluduje autor Sklepów cynamonowych.
Czas edukacji Chciuka stanowi szczególny okres w jego dotychczasowym życiu, którego więźniem zostanie na zawsze. Jego naiwny narrator-bohater z australijskiej perspektywy wspomina
młodzieńczy wybryk po maturze, kiedy to razem z kolegami zemścił się na dyrektorze gimnazjum
imienia Sienkiewicza – Piotrowiczu, rozwieszając w mieście ulotki informujące o rzekomej śmierci belfra15. Razem z Chciukiem wędrujemy po bliskich sztubakom miejscach ich spotkań: cukierni Babraja w ratuszu, restauracjach „Gdynia” i „Bagatela” czy drukarni u Brosiowej, gdzie autor
stawiał pierwsze kroki jako publicysta. Nostalgiczna podróż w przestrzeni rodzinnego miasta to
dla Chciuka odkrywanie genius loci Drohobycza poprzez liczne wyprawy labiryntem ulic i placów
tej „malutkiej prowincji nieumiejącej do końca pogodzić się z nowoczesnością”16. Najbardziej reprezentacyjną arterią miasta było corso – ulica Adama Mickiewicza (obecnie Tarasa Szewczenki).
Stanowiła ona rodzaj deptaku, miejsca odświętnych spacerów. Przy niej znajdowały się prywatne
wille, banki, tu do dzisiaj stoi pomnik polskiego wieszcza. Corso wielokrotnie pojawia się na kartach Atlantydy. To tę ulicę codziennie przemierzał Bruno Schulz, a na skrzyżowaniu Mickiewicza
i Czackiego, obok szkoły, do której uczęszczał jako dziecko, został zastrzelony 19 listopada 1942
roku. Przy ulicy Mickiewicza mieściły się też: willa burmistrza Rajmunda Jarosza, a także żeńskie
gimnazjum, Dom Starców Żydowskich czy Dom Sokoła. Idąc corsem można było trafić na Rynek, by
stamtąd wąską uliczką dotrzeć do placu handlowego zwanego Małym Rynkiem.
Drohobycka mapa Andrzeja Chciuka z powodzeniem wpisana w tę większą – Księstwa Bałaku
– zawiera w sobie kilka istotnych dla autora elementów, które rozchodzą się koncentrycznie: to
przede wszystkim rodzinny dom, dalej ulica Polna, Rynek, Gimnazjum imienia Króla Władysława
Jagiełły, wspomniana już ulica Adama Mickiewicza i Łan – żydowska dzielnica rodem z Chagalla.
Inność tej dzielnicy urzekała mnie i często chodziłem tam, by obserwować ludzi, domki i życie
tego rezerwuaru niezwykłej inności, a przecież w jakiś sposób bardzo swojskiej i należącej do
krajobrazu […] ciemne, brudne uliczki wokół Małego Rynku, pełne sklepików i warsztatów, zapachów i dźwięków, jedynych dla tej dzielnicy śpiewów z małych bożnic, wołań ulicznych domokrążców, skupujących starzyznę, flaszki, metale i skórki królicze17.
W powyższym opisie widać, że po raz kolejny miasto zostało wpisane w ludzi – to owe Chciukowe „typy i typki” lub, mówiąc prościej, ciekawi ludzie nasycają konkretną topografię miejsc, nadają im głębszy sens: czapnik Josefe Bante, wariaci Abrumku i Benio Spitz, pomocnik rabina
Simche Piórko. Łan należy do przestrzeni obcej – tyleż egzotycznej, co fascynującej. Jej odmienność wyraża autor kwiecistymi epitetami rodem ze swojego nauczyciela Schulza: „rezerwat niezwykłej inności”, „fascynująca niezwykłość najzwyklejszych spraw”, „woń żydowskiej małomiasteczkowej nędzy”, „przepastne oceany inności wnętrz”. Zestawienie reprezentacyjnego corsa
z biedą Łanu skłania do postawienia tezy, że Drohobycz był miastem kontrastów. Sam Chciuk
niejednokrotnie określał je jako „ukochane, lecz bardzo durne”, „śmieszne i piękne”, „małe i wielkie”, „okropne i jedyne” na świecie. Pisarz zdaje sobie sprawę z różnorodności miasta, co dla
„nędznej prowincji” mogłoby stać się szansą, a w najgorszym wypadku – symbolem, znakiem
13
14
15
16
17
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rozpoznawczym18. Niestety, tak się nie stało. W przedwojennym, wieloetnicznym Drohobyczu
Żydzi mieszkali wszędzie. Sąsiadami Chciuków przy ulicy Polnej byli Langermannowie: „zachodziłem do nich często […], skakaliśmy przez płotki i już byliśmy w innym świecie”19 – wspomina
w Atlantydzie autor. Razem z młodym bohaterem odwiedzamy żydowskie gimnazjum Blatta, dom
starców prowadzony przez gminę żydowską przy ulicy Sobieskiego, uczestniczymy w incydencie
napaści chłopców na Żyda Chaimka na Wójtowskiej Górze. We wspomnieniach Chciuka nie brak
też przykładów szlachetnych postaw Polaków wobec innych narodowości. Drohobycki dziekan,
ksiądz doktor Kazimierz Kotula, uratował wielu Żydów i udzielał chrztu, by ratować ich przed
śmiercią20. Podobnie Zajączkowscy z ulicy Śnieżnej i stary Worosiński. A żona majora Wojska
Polskiego, posłanka ziemi drohobyckiej Laryssa Chomsowa, w czasie okupacji niemieckiej ocaliła życie 153 Żydom21.
Pasją autora Atlantydy były mecze piłkarskie odbywające się na miejskim stadionie, które nieraz miały wymiar narodowościowy, ponieważ – jak dowodzi Chciuk – drużyna „Hasmonea” była
żydowska, „Ukraina” i „Sian” – ukraińskie, a „Junak” – polski. I choć wydarzenia sportowe gromadziły na trybunach kibiców różnych narodowości, nieraz dochodziło do wrogich incydentów
na tym tle. W rozdziale Ślepe na mecze nie chodzu autor wspomina mecz „Junaka” z „Ukrainą”.
Z niezwykłą dokładnością odtwarza epizod, kiedy to „Marianciu Wilk, który, by przerwać przegrywany przez Junaka mecz, na boisko wpadł przebrany za Żyda i z doprawionymi pejsami,
i w pożyczonym chałacie zaczął lać sędziego parasolem, by odium spadło na Żydów”. Niemniej
później, podczas okupacji, ten sam „Marianciu z Błonnej ulicy […] chował u siebie Żydów, dawnych oponentów […]. A mały Strutyński, choć krzyczał na meczach okropnym głosem: bij Żyda!
zginął potem z całą rodziną, rozstrzelany przez Niemców za przechowywanie kilku kolegów
Żydów”22. Opisywany w Ziemi księżycowej mecz hokejowy drohobyckiego Sokoła z przemyskim
Czuwajem zgromadził na widowni Polaków, Żydów i Ukraińców, którzy razem kibicowali drużynie z Drohobycza. Chciuk w osnowę tego wydarzenia wplata liczne dygresje na temat kibiców:
A to historię nacjonalisty ukraińskiego Sławka, który „twierdził, że Polacy całą terminologię
naukową wzięli z ukraińskiego”, a język ten jest „najstarszym językiem świata” 23. To również
wzmiankę metropolicie Szeptyckim, Ukraińcu z wyboru, który z narażeniem życia w katedrze
św. Jura uratował wielu oficerów polskich. Chciuk w optymistycznym, charakterystycznym dla
siebie tonie konkluduje:
„Lecz zawsze w tym kraju wielu narodów i kultur, wielu orientacji i złudzeń, wielu wzajemnych
krzywd i wiarołomności, win, oskarżeń i przesądów, nie brak było w najciemniejszej nocy i prawdziwej braterskiej miłości, i prawdziwej ludzkości nieraz wprost monumentalnej, aż ocierającej
się o świętość”24.
Małgorzata Czermińska powołując się na badania antropologów, zauważa, że „tożsamość kształtuje się i jest wyrażana przez odniesienie do miejsca, zwłaszcza miejsca urodzenia”25. Przywoływane przez Chciuka w Atlantydzie znaki przeszłości uosabiane przez zapamiętane w młodości
postaci, tak naprawdę tworzą osobliwą mapę „podręcznika geografii serdecznej”. Z charakterystyczną dla dyskursu wspomnieniowego nostalgią autor porównuje Wielkie Księstwo Bałaku do Atlantydy, bezpowrotnie utraconej krainy wiecznej szczęśliwości: „Jak Atlantyda zatonęły
wszystkie dzienne i nocne sprawy tego ludu”, zginęli nie tylko ludzie i miejsca, lecz także „zapadł
się w burzliwe morze ów niepowtarzalny styl życia miasteczek na wschodzie Polski…”26. Dokumentalna wartość wspomnień Chciuka wydaje się przeczyć tej opinii.



18 Za: K. Zajas, Kresy skreślone, czyli o polskiej wielokulturowości, w: Dwie dekady nowej (?) literatury 1989–2009, pod
red. S. Gawlińskiego i D. Siewior, Kraków 2011, s. 211–224.
19 A. Chciuk, Atlantyda, dz. cyt., s. 111.
20 Tamże, s. 22.
21 A. Chciuk, Ziemia księżycowa, dz. cyt., s. 121–122.
22 A. Chciuk, Atlantyda, dz. cyt., s. 30–31.
23 A. Chciuk, Ziemia księżycowa, dz. cyt., s. 114.
24 Tamże, s. 12.
25 M. Czermińska, Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca, „Ruch Literacki” 2013, z. 6, s. 593
26 A. Chciuk, Atlantyda, dz. cyt., s. 14.
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Matka Żydów. Władysława Choms, Polska1

L

M42

iczni przyjaciele i pełni podziwu znajomi nazywali ją „Aniołem ze Lwowa” . W latach 1918–1945
Władysława Choms zasłużyła się niezwykle, prezentując rzadką odwagę, pomagając Żydom w Galicji, Drohobyczu, Lwowie, a od 1943 r. w Warszawie i okolicach.
Przyjaźń Władysławy z Żydami sięga jej czasów szkolnych w Drohobyczu, we wschodniej Galicji.
Wtedy po raz pierwszy usłyszała o odradzającym się żydowskim nacjonalizmie i młodzieżowych ruchach syjonistycznych. W roku 1927 wybrana została do rady miejskiej Drohobycza, gdzie była przewodniczącą Wydziału Służb Socjalnych. Udzielając pomocy biedniejszej części ludności żydowskiej,
zwłaszcza uciekinierom z Ukrainy po rewolucji bolszewickiej, nawiązała bliskie stosunki z Żydami
i ich liderami oraz wpływała na innych członków rady, aby pomagali Żydom.
Jej zainteresowanie społecznością żydowską wykraczało poza czystą ciekawość. Zgłosiła się do dr.
Leona Tennenbauma, zastępcy burmistrza Drohobycza, aby poznać problemy żydowskie i syjonistyczne. w 1934 r. Władysława i jej mąż odwiedzili na 6 tygodni Palestynę, zwiedzając kraj i spotykając się
z miejscowymi Żydami i Arabami. Mąż Władysławy, oficer w wojsku polskim2, interesował się głównie
Haganah, natomiast ona skupiała się przeważnie na problemach społecznych, dotykających społeczności żydowskie w Palestynie.3
Po lokalnych wybuchach antysemityzmu wśród nacjonalistów ukraińskich i polskich Władysława
i jej mąż przenieśli się do Lwowa, stolicy Galicji. Wstąpiła tam do Partii Demokratycznej działającej
pod przewodnictwem Stanisława Olszewskiego i odgrywała aktywną rolę w różnych organizacjach
demokratycznych, sprzeciwiających się ukraińskiemu i polskiemu nacjonalizmowi4. Działalność Władysławy we Lwowie zataczała coraz szersze kręgi. Została przewodniczącą miejscowej Partii Demokratycznej i współpracowała z przedstawicielami Partii Liberalnej w Sejmie. Łączyła ją ścisła współpraca z przedstawicielem Żydów lwowskich w Sejmie, dr. Emilem Sommersteinem.
Przed wybuchem II Wojny Światowej nastąpiło zbliżenie między rządami Polski a nazistowskich
Niemiec. Wzmocnił się polski ruch nacjonalistyczny; nacjonalistyczna frakcja Adolfa Nowaczyńskiego, utalentowanego dziennikarza i demagoga, stała się niezwykle silna. Podczas zamieszek zainicjowanych przez nacjonalistycznych studentów we Lwowie w 1937 r. został zamordowany student żydowski, Karol Silbermeier. Władysława szła w długim kondukcie pogrzebowym, przez Lwów, na stary
cmentarz żydowski. Bronia Roth z Kiryat Haim tak to opisuje: „Spotkałam ją (Władysławę) po raz
pierwszy we Lwowie w 1937 r., gdy przemawiała nad grobem Karola Silbermeiera, zamordowanego
przez endeckich studentów. Pani Choms, ubrana na czarno, wystąpiła z przejmującym apelem do polskich matek, błagając, aby wpłynęły na synów; niech odrzucą mordercze noże i zapobiegną rozlewowi
krwi”. Studenci odgrażali się, że zabiją również Władysławę, lecz ona ignorowała pogróżki i kontynuowała pracę w organizacjach demokratycznych. Na skutek wzrostu nastrojów antysemickich wśród
polskich oficerów jej mąż, w randze majora, został zdymisjonowany i zmobilizowany ponownie dopiero z chwilą wybuchu wojny.
Po inwazji Niemców na Polskę, we Lwowie, w wyniku aktu Ribbentrop-Mołotow, zapanowały rządy niemieckie. Polacy i Żydzi, uchodząc na wschód przed Niemcami, tłumnie zalali miasto, w którym
wkrótce wystąpił brak żywności. Władze radzieckie i ukraińskie wykazywały wyjątkową wrogość
w stosunku do polskich oficerów, którzy we Lwowie mieli nadzieję znaleźć schronienie przed Niemcami. Oficerów aresztowano, a setki rodzin oficerskich deportowano na wschód. Następnie przyszła
kolej na tych, których Sowieci nazwali „kapitalistami” – przede wszystkim na bogatych Żydów, których
wraz z rodzinami zsyłano na Syberię. Nie przeoczono również ruchu syjonistycznego i jego przywódców, łącznie z dr. Sommersteinem. Zostali oni zesłani w głąb Rosji i internowani w różnych więzieniach. Władysława nie zapomniała o swoich żydowskich przyjaciołach w okresie okupacji radzieckiej,
chociaż sama była w niebezpieczeństwie. Mąż jej został zmobilizowany, wzięty do niewoli niemieckiej
i słuch [o nim] zaginął. Nie wiedziała również, co się działo z jej jedynym synem, któremu udało się
uciec przed okupantem i wstąpić do RAF-u. Większość żon polskich oficerów była przez Rosjan depor1
2
3
4

Władysława Choms (1885–1966)
Fryderyk (1889–1951)
Żydowska organizacja paramilitarna, działająca w latach 1920–1948 w ówczesnym Mandacie Palestyny. (Red.)
Departament Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, Yad Vashem, Nr sprawy 718. (Red.)
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towana na Syberię, więc Władysława ukrywała się,
zmieniając wciąż miejsce pobytu.
Mimo swej trudnej sytuacji nie zaprzestała działalności w polskim podziemiu, organizowała kursy rosyjskiego dla uchodźców żydowskich, przybyłych do
Lwowa ze wschodniej Polski. Bez znajomości rosyjskiego trudno im było znaleźć pracę, a jak mówi znane rosyjskie powiedzenie: „Kto nie pracuje, ten nie
je”. Rządy radzieckie we Lwowie zakończyły się po
inwazji Niemców na Związek Radziecki 22 czerwca
1941 r. W dniu wkroczenia do Lwowa Niemcy przy
aktywnej współpracy ukraińskich nacjonalistów
zorganizowali pogrom, w wyniku którego wymorWładysława Choms (w pierwszym rzędzie
dowano setki Żydów. 70 tysięcy Żydów spędzono do
w czarnej sukni) przy „wiecznym ogniu”
lwowskiego getta i rozpoczęła się seria akcji. W najw Yad Vashem w 1963 r. (fot. Yad Vashem)
cięższych dniach niemieckiej okupacji Władysława
niestrudzenie pomagała Żydom, starając się wydostać ich ze szponów oprawców. Zdawała sobie sprawę, że sama, jako żona polskiego oficera, miała ograniczone możliwości działania. Kontaktowała się
więc z polskim podziemiem we Lwowie, a nawet w Warszawie. Swych przyjaciół i sąsiadów zarażała
entuzjazmem dla sprawy ratowania Żydów.
Pierwszym ich osiągnięciem było zaopatrzenie grupy kobiet i dzieci żydowskich w fałszywe papiery
i przerzucenie ich do aryjskiej części Lwowa. Nie udało się niestety uwolnić tą drogą zbyt wielu osób,
gdyż getto było szczelnie odgrodzone od świata zewnętrznego i pilnie strzeżone przez psy gończe –
zarówno na czterech, jak na dwóch nogach. Próbowano zatem dostarczać tam z zewnątrz żywność
i fałszywe papiery. Dr Ida Begleiter i pani Ludmiła Bogdanowicz zaświadczały o działalności Władysławy: „Wyprowadziła nas z getta, zaopatrzyła w fałszywe papiery i skierowała do swych przyjaciół
w Zielonce koło Warszawy. Pomagali nam przez cały czas wojny. Były dni, kiedy nie miałyśmy nic do
jedzenia, bo przecież Niemcy ograbili nas ze wszystkiego. Pani Choms znajdowała środki, aby zapewnić nam choćby skromną egzystencję. Kiedy zachorowałam na tyfus, przyprowadziła na własny koszt
lekarza i uratowała mi życie. Wszystko, co dla nas robiła, było bezpośrednim zagrożeniem jej życia”.
Żydowskie matki, które widziały nadchodzący koniec, oddawały swe dzieci w ręce „Anioła”, a ona
umieszczała je w polskich rodzinach lub sierocińcach. Władysława odwiedzała uratowane dzieci i pocieszała je nadzieją, że upadek hitlerowców jest bliski. Wieści o „Aniele ze Lwowa” dotarły do polskich
kręgów emigracyjnych i Władysława sporządziła dokładne sprawozdanie dotyczące działalności polskiego podziemia i strasznej sytuacji w getcie lwowskim. Sprawozdanie to, wraz z apelem o rychłą pomoc, udało się przesłać do Londynu i do Stanów Zjednoczonych. Wraz z dr. Rotfeldem, przewodniczącym Rady Żydów w getcie (Ältestenrat), Władysława przygotowała również specjalne memorandum
o tragicznej sytuacji Żydów we Lwowie, które zostało przekazane przez podziemie do rządu polskiego
na uchodźstwie w Londynie i do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina D. Roosevelta5. Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, że tuż przed ich nosem toczy się działalność podziemia i starali się
wytropić członków organizacji, lecz bezskutecznie. Władysława wciąż zmieniała nazwiska i adresy
i starała się nie utrzymywać kontaktów z sąsiadami. Zmieniała metody, jednocześnie rozszerzając zakres swojej działalności. Gdy Niemcy zacieśnili pętlę wokół Lwowa, Władysława wyprowadzała dzieci
żydowskie z getta kanałami i w śmieciarkach. Gdy pod koniec 1943 r. orientowała się, że Niemcy są na
jej tropie, uciekła do Warszawy, gdzie dołączyła do tamtejszego podziemia.
Po zakończeniu wojny dowiedziała się, że jej jedyny syn zginął w 1941 r., walcząc w RAF-ie. Mąż po
wyzwoleniu z niewoli niemieckiej zachorował śmiertelnie. Po jego śmierci Władysława przeniosła się
do Londynu, zarabiając na życie pracą fizyczną. Ludzie, których uratowała – zwłaszcza Żydzi z Drohobycza i Lwowa – odnaleźli ją i pomagali finansowo poprzez biura Światowego Kongresu Żydów.
Osamotniona w Londynie, odpowiedziała na ich wezwania i przyjechała do Izraela, gdzie 3 kwietnia
1963 r. zasadziła w ich obecności drzewko w Alei Sprawiedliwych w Yad Vashem, Radość jej nie miała
granic, gdy znów spotkała tych, których uratowała i dla których tyle razy ryzykowała życiem. Ostatnie
lata życia spędziła „matka Żydów” w „Carmelu”, domu starców w Haifie, gdzie zmarła latem 1966 r.



5 Kurt Grossman, Die unbesungen Helden, Berlin 1961. (Red.)
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Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej
Panny Marii w Stupnicy Polskiej

M57

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. 185–190.
1. Historia
tupnica należy do najstarszych osad Samborszczyzny1. Po raz pierwszy wymienia ją dokument
wystawiony 10 XI 1377 we Lwowie przez księcia Władysława Opolczyka, nadający wieś Dziordziowi, wojewodzie wołoskiemu. Stał się on protoplastą rodziny Stupnickich h. Sas, w których rękach
Stupnica pozostawała przynajmniej do pocz. w. XVII2. W połowie tego stulecia części wsi należały
m. in. do Bandrowskich h. Sas, Osękowskich i Popielów3. Następnie Stupnica przeszła do hr. Łosiów,
którzy wybudowali w niej murowany dwór4. Pod koniec w. XIX nabył ją Juliusz Nahlik, aptekarz lwowski, który w r. 1898 sprzedał folwark ok. 830 kolonistom polskim przybyłym z okolic Sanoka i Krosna5. W ten sposób powstała oddzielna osada Stupnica Polska leżąca ok. 2 km na wsch. od dawnej wsi
nazywanej odtąd Stupnicą Ruską6.
Sprzedając budynki podworskie właściciel zastrzegł, by dochód z nich został przeznaczony na
cele kościelne, z możliwością używania niektórych pomieszczeń jako kaplicy oraz mieszkania dla
księdza7. Równocześnie powstał fundusz kościelny zgromadzony ze stałych kwot (po 7 guldenów)
wpłaconych przez wszystkich osadników od zakupionych przez nich gruntów. Na uposażenie księdza
przeznaczono procenty z sumy 4000 koron darowanej przez J. Nahlika oraz pensję w wysokości 720
koron. Osadnicy z kolei wykupili dla niego 10 morgów gruntu ornego8.
Stupnica należała wówczas do parafii w Dublanach9. Mimo iż od r. 1900 funkcjonowała we wsi kaplica publiczna10, formalna erekcja placówki duszpasterskiej jako filii parafii dublańskiej nastąpiła
w r. 190311, a ekspozytury dopiero w 191212. Do rangi parafii nieusuwalnej w ramach dekanatu drohobyckiego została ona podniesiona dekretem bpa przemyskiego Anatola Nowaka 26 I 192813.
Do parafii tej należały następujące wsie: Kotowania, Mokrzany, Niedźwiedzia (Niedźwiedza), Sielec,
Stupnica Polska, Stupnica Ruska i Winniki14.
Zgodnie z życzeniem Juliusza Nahlika, początkowo funkcję kaplicy w Stupnicy Polskiej pełniła zaadaptowana do tego celu w r. 1900 murowana oficyna dworska, a plebanię ulokowano w dawnym dworze

S

1 W Stupnicy znajduje się potężne grodzisko z VIII–XII w., gdzie odnaleziono także ślady kultury ceramiki sznurowej;
zob. Kuczera, t. 1, 1935, s. 54, 56–59.
2 Tekst dokumentu w ZDM, cz. 4,1969, s. 191–192; zob. też Wyrostek 1931/32, s. 56. O związkach ze Stupnickimi zob.
AGZ, t. 18, 1903, s. 623 (1553) i 638 (1556); Jabłonowski 1902, s. 33–34 (zapis z r. 1589; połowa wsi określona jako własność Herburtów) i 115; Budzyński, Przyboś 1997a, s. 147.
3 Budzyński, Przyboś 1997b, s. 113.
4 AMP, TP 257, list ks. Kazimierza Kotuli, dziekana drohobyckiego do kurii w Przemyślu, 3 XI 1935.
5 AMP, TP 257, list kolonistów do konsystorza w Przemyślu z ok. 24 V 1902; wg AMP, TP 257, list ks. K. Kotuli do kurii
w Przemyślu, 3 XI 1935, kolonia powstała ok. r. 1895; Schematismus premisliensis 1914, s. 79, podaje datę 1900.
6 Kronika 1913, s. 336.
7 AMP, TP 257, list Juliusza Nahlika do konsystorza w Przemyślu z 31 X 1902 i list kolonistów do konsystorza w Przemyślu, ok. 24 V 1902.
8 AMP, TP 257, list ks. K. Kotuli do kurii w Przemyślu, 3 XI 1935, oraz Kronika 1904, s. 87; Kronika 1913, s. 336.
9 Zob. np. Słownik geograficzny, t.11, 1890, s. 510; Schematismus premisliensis 1895, s. 85. Jedynie w latach 1747–1794
Stupnica wchodziła w skład parafii w Winnikach.
10 Schematismus premisliensis 1914, s. 79; AMP, TP 257, list kolonistów do konsystorza w Przemyślu, ok. 24 V 1902.
11 Zob. np. AMP, TP 257, odpis dekretu biskupiego ustanawiającego parafię nieusuwalną, 26 I 1928.
12 Kronika 1913, s. 336; starania o powstanie ekspozytury trwały co najmniej od r. 1902; zob. AMP, TP 257, list konsystorza przemyskiego do namiestnictwa we Lwowie z prośbą o erekcję ekspozytury, 26 VII 1902; list kolonistów do kurii
przemyskiej deklarujących utrzymanie dla ekspozyta, 12 VII 1903; Kronika 1904, s. 87.
13 AMP, TP 257, odpis dekretu biskupiego ustanawiającego parafię nieusuwalną, 26 I 1928.
14 Schematismus premisliensis 1938, s. 54.
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hr. Łosiów15. Stopniowo wzbogacano wyposażenie kaplicy. W r. 1902 ks. Jan Policki przywiózł ornaty i kapy sprawione kosztem Towarzystwa Kościelnego w Krośnie16, a
w r.1903 dokonujący wizytacji sufragan przemyski Karol
Józef Fischer poświęcił dzwon i sygnaturkę sprawioną
przez kolonistów17. W r. 1906 poświęcenia kaplicy p.w.
Narodzenia Najśw. Panny Marii dokonał ks. dziekan Jan
Kisielewicz18… zapewne polegająca na poszerzaniu jej
o część drewnianą19. W czasie kolejnej wizytacji w r. 1913
budowla została określona jako”prowizoryczny szczupły
wprawdzie i niski, ale na razie wystarczający kościólek”.
Ściany świątynki, do której przylegała niewielka zakrystia, były tynkowane, a dach kryty gontem. Na dachu części drewnianej znajdowała się wieżyczka na sygnaturkę.
Wnętrze, z drewnianym stropem i podłogą, zawierało
jeden ołtarz „niedawno ozdobiony” z obrazem Matki Boskiej i skromnym tabernakulum, nową dębową chrzcielnicę, ambonę oraz fisharmonię. Ponadto do wyposażenia
kościółka należały: monstrancja, dwa kielichy (w tym jeden złocony) z dwiema patenami, złocona puszka, pacyfikał z relikwiami św. Szczepana Męczennika, zestaw nowych szat liturgicznych (w tym trzynaście ornatów i sześć
1. Stupnica Polska, kościół parafialny.
kap), wreszcie cztery feretrony, krzyż procesyjny i dzieWidok od wsch. Stan z r. 1935. (AMP)
więć chorągwi (w tym pięć starszych). Na stojącej osobno
dzwonnicy wisiał dzwon z r. 1903, o wadze 278 kg20.
W r. 1913 były już zaawansowane przygotowania do budowy nowego kościoła murowanego, na
który zebrano 10 000 koron, zagaszono dwa wagony wapna oraz zwieziono ok. 50 wozów piasku21.
Mimo to sprawa budowy przeciągała się m. in. z powodu kłopotów z parcelą pod kościół oraz brakiem wystarczających środków finansowych. Te ostatnie wraz z trudnościami technicznymi z wyrobem cegieł zdecydowały o podjęciu budowy kościoła drewnianego22. W r. 1929 komitet budowy kościoła otrzymał zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych na zakup drewna za połowę
ceny w nadleśnictwie w Nahujowicach. Resztę drewna ofiarowali przedstawiciele miejscowej ludności i okolicznych dworów, m. in. Krysowscy z Mokrzan oraz Spółka Drzewna „Godula” z Podbuża23.
W r. 1934 przedstawiono kurii przemyskiej do zatwierdzenia projekt kościoła wykonany przez inż.
Aleksandra Krzywobłockiego ze Lwowa, uprzednio zaakceptowany przez konserwatora dr. Zbigniewa Hornunga24. W tym samym roku dzięki staraniom ks. proboszcza Józefa Kilara podjęto budowę,

15 AMP, TP 257, list kolonistów do konsystorza w Przemyślu, ok. 24 V 1902; list ks. K. Kotuli do kurii w Przemyślu, 3 XI
1935; Schematismus premisliensis 1914, s. 79. W innej oficynie obok kościoła założono szkołę.
16 AMP, TP 257, list Franciszka Zawiślaka do konsystorza w Przemyślu, 31 X 1902.
17 Kronika, 1904, s. 88; Kronika 1913, s. 337.
18 Kronika 1913 s. 336; AMP, TP 257, Memoriale, 29 V 1913; kwestionariusz do schematyzmu na r. 1926 i odpis dekretu
biskupiego ustanawiającego parafię nieusuwalną 26 I 1928, sytuują to wydarzenie w r. 1904.
19 Kronika 1913, s. 336; informację o niedawno zbudowanej części drewnianej zawiera AMP, TP 257, Memoriale, 29 V
1913.
20 Opis kościoła w r. 1913 wg Kronika 1913, s. 336–337, a zwłaszcza wg AMP, TP 257, Memoriale, 29 V 1913; część wyposażenia została sprawiona staraniem ks. Szczepana Wawro, zob. Schematismus premisliensis 1914, s. 79.
21 Kronika 1913, s. 336–337, AMP, TP 257, Memoriale, 29 V 1913.
22 AMP, TP 257, liczne dokumenty związane z placem pod budowę od r. 1925, list komitetu budowy kościoła w Stupnicy
Polskiej do kurii w Przemyślu, 4 VI 1929, dotyczący problemów pieniężnych związanych z gromadzeniem cegły; AMP, TD
VI, sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej za r. 1932.
23 AMP, TP 257, listy ks. Józefa Kilara do kurii w Przemyślu 18 XII 1928, 1 VIII 1930 i 17 XI 1935, list ks. K. Kotuli do kurii
w Przemyślu, 3 XI 1935.
24 AMP, TP 257, list ks. J. Kilara do kurii w Przemyślu, 17 III 1934, z prośbą o zatwierdzenie planów, gdzie występuje też
nazwisko inż. Dombrowskiego z Przemyśla jako kierownika przyszłych robót (być może tożsamego z inż. arch. Ludwikiem Dąbrowskim 1902–1939, którego wymienia Łoza 1954, s. 59), oraz list ks. K. Kotuli do kurii w Przemyślu 3 XI 1935.
Ponadto w AMP, TP 257, znajduje się list ks. J. Kilara do kurii w Przemyślu z 1 VIII 1930, dołączony do planu budowy
przesłanego do zatwierdzenia, nie zawierający jednak nazwiska jego autora; późniejsze losy tego projektu nie są znane.
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kierowaną bezpłatnie przez inż. Juliusza Maciołowskiego
z Mokrzan, który opracował też projekt ołtarza gł. Wszystkie prace wykonała miejscowa ludność wspomagana
przez Rusinów, z wyjątkiem prac blacharskich na dachu
ukończonych na początku r. 1935, do których wynajęto
wykwalifikowanych robotników. Poświęcenia nowego
kościoła dokonał 3 XI 1935 dziekan drohobycki ks. Kazimierz Kotula, w obecności m. in. pięciu kapłanów rzymskokatolickich, trzech greckokatolickich, przedstawicieli
władz, wojska, okolicznych dworów i inteligencji25. Z lat
1926–1934 zachowało się aż pięć inwentarzy dawnego
kościółka i plebanii w Stupnicy Polskiej, które prezentują
stan sprzed powstania nowego kościoła26. Nie jest jasne,
ile z wymienionych tam sprzętów znalazło się w nowej
świątyni, o której wyposażeniu nie mamy żadnej informacji. Kościółek miał dwa ołtarze: główny z kamienną figurą
Matki Boskiej z Dzieciątkiem i boczny z drewnianą figurą
Św. Antoniego, drewnianą ambonę, chrzcielnicę, dwie
fisharmonie, pięć ławek oraz dwa konfesjonały. Znajdowało się w nim 13 obrazów: Matka Boska (dwa, w tym jeden
olejny), Najśw. Serce Jezusa (dwa), Św. Józef, Św. Rodzina,
Św. Antoni, Ostatnia Wieczerza, Ecce Homo, Matka Boska
Niepokalana, Narodzenie Pana Jezusa, Matka Boska Kalwaryjska, Św. Teresa, a także rzeźba Matka Boska i dwie rzeź2. Stupnica Polska, kościół parafialny.
Widok od pn. wsch. Stan z r. 1935. (AMP) by Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pięć feretronów
i sztandar Koła Młodzieży. Wśród sprzętów kościelnych
były też trzy kielichy, monstrancja i puszka, szesnaście ornatów i siedem kap, wreszcie dwa dzwony i sygnaturka27. Na plebanii przechowywano jeszcze jeden
obraz i cztery portrety28.
Dzieje kościoła w Stupnicy Polskiej w czasie II wojny światowej nie są znane. Wiadomo jedynie, iż
wielu miejscowych parafian zostało zamordowanych w czasie okupacji niemieckiej, co spowodowało wyjazd większości Polaków na zachód. Część z nich powróciła do Stupnicy po wkroczeniu wojsk
sowieckich, lecz po wyjeździe proboszcza ks. J. Raniżewskiego także i oni „zapisali się na wyjazd”29.
Według niesprawdzonych informacji wyjeżdżający zabrali ze sobą część wyposażenia kościoła (organy?). Opuszczona świątynia stała pusta do początku lat pięćdziesiątych, kiedy została zamieniona
na magazyn zboża. Po rezygnacji z użytkowania przez kołchoz kościół został zniszczony za pomocą
traktorów w r. 198730.

2. Opis31
† Kościół usytuowany w zach. części wsi, ok. 300 m na pd. od drogi biegnącej jej środkiem, na otoczonym drzewami terenie opadającym stromym zboczem do potoku Stupnica Wielka. Orientowany,
drewniany, o konstrukcji zrębowej, z łączeniami na zamek, na betonowej podmurówce. Na rzucie

25 Informacje na temat przebiegu prac i poświęcenia kościoła zob. AMP, TP 257, listy ks. J. Kilara do kurii w Przemyślu,
17 III 1934 (prośba o zatwierdzenie planów), 17 IV 1934 (prośba o pozwolenie na budowę, „bo kościół już jest w budowie”); 4 X 1935 (prośba o pozwolenia na poświęcenie kościoła); 17 XI 1935 (sprawozdanie z budowy i poświęcenia), 16
VI 1936 (informacje o budowie dachu na kościele); list ks. K. Kotuli do kurii w Przemyślu 3 XI 1935; podziękowania kurii
dla inż. J. Maciołowskiego, 28 XI 1935.
26 AMP, TP 257, inwentarz kościoła, 10 IV 1926; Inwentarz majątku plebańskiego i kościelnego w Stupnicy Polskiej, 20 II
1928; Inwentarz majątku kościelnego w Stupnicy Polskiej sporządzony przez ks. Józefa Kilara administratora dnia 17 listopada 1928 r.; Inwentarz majątku kościelnego w Stupnicy Polskiej, 25 III 1934.
27 Zob. przede wszystkim AMP, TP 257, Inwentarz majątku plebańskiego w Stupnicy Polskiej, 25 III 1934.
28 AMP, TP 257, Spis inwentarza plebanii rzym. kat. w Stupnicy Polskiej, 10 IV 1926.
29 AMP, TD VI, Drohobycz. Sprawozdanie z dekanatu, 6 IV 1945.
30 Informacje na temat powojennych dziejów kościoła uzyskano od obecnych mieszkańców wsi.
31 Opis wykonano na podstawie dwóch fotografii kościoła z r. 1935 w AMP, TP 257, dołączonych do listu ks. J. Kilara do
kurii w Przemyślu z 17 XI 1935, a także autopsji szczątków świątyni zachowanych na miejscu.
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krzyża łacińskiego, z jednoprzęsłowym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium, z trójnawowym pięcioprzęsłowym korpusem oraz jednoprzęsłowym niskim transeptem. Od zach. przy nawie wieża na
rzucie kwadratu, o szerokości nawy gł., flankowana przez dwa kwadratowe w planie aneksy (?). Po
bokach prezbiterium dwa kolejne kwadratowe, piętrowe aneksy, pełniące zapewne funkcję zakrystii
i skarbca. Przy aneksie pn. niewielki przedsionek.
Wejście umieszczone w przyziemiu wieży dostępne schodami o kilku stopniach32. Otwory okienne
w ścianach nawy i szczytowych ścianach transeptu prostokątne, zamknięte półkoliście; w bocznych
ścianach zamknięcia prezbiterium takież, ale znacznie większe, w obramieniach z ozdobnymi kołkami; w ścianie na osi prezbiterium oculus. W ścianach wsch. aneksów przy prezbiterium na dolnej
kondygnacji okna kwadratowe, na wyższej małe okienka prostokątne zamknięte półkoliście. Ponadto
w przedsionku pn. okno kwadratowe (od wsch.) i niewielkie prostokątne (od pn.).
Nad korpusem i aneksami wspólny dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy, nad
ramionami transeptu trójpołaciowe, nad przedsionkiem pn. dwupołaciowy. Hełm wieży w formie
pseudoizbicy ze zwieńczeniem w kształcie ostrosłupa. Wieżyczka na sygnaturkę ażurowa, na rzucie
ośmioboku, z prześwitami zamkniętymi półkoliście, nakryta cebulastym hełmem z krzyżem. Dachy,
hełm wieży i wieżyczka na sygnaturkę pokryte blachą.
3. Stan zachowania
Kościół nie istnieje, zachowała się jedynie betonowa podmurówka, zarys fundamentu murów oraz
podstawy pod filary międzynawowe. Od zach. resztki zrębu. Jeszcze w r.1992 większe fragmenty drewnianych ścian, wieżyczka na sygnaturkę, fragment hełmu wieży, kilka ram okiennych oraz
szczątki blachy z dachu były rozrzucone na terenie przykościelnym. Nie udało się odnaleźć żadnych
elementów wyposażenia, którego część mogła zostać wywieziona na obecne tereny Polski. Fragmentarycznie zachowane księgi metrykalne z lat 1923–1944 znajdują się w AMP.

4. Zarys problematyki artystycznej
Zagłada świątyni w Stupnicy Polskiej oraz ubóstwo materiału ikonograficznego utrudnia bliższe
rozpoznanie walorów artystycznych budowli, tym bardziej że nie nosiła ona wyraźniejszego piętna
stylistycznego. W r. 1935 zapisano, że był to „duży kościół drewniany i b. piękny, zbudowany w stylu
polskiej ciesiołki”33. Na tle licznych kościołów drewnianych, powstających w okresie międzywojennym na podgórskich obszarach Polski, wyróżniał się dwoma cechami: dużą skalą oraz zmodernizowaną bryłą, nie pozbawioną elementów wywodzących się z repertuaru form stylu zakopiańskiego
(wieża z pseudoizbicą, półkoliście zamknięte okna, z obramieniami nabijanymi dużymi, ozdobnymi
kołkami), preferowanych zwłaszcza w projektach Zdzisława Mączeńskiego (por. kościoły w Kąclowej
z 1926–1929 i Bystrzycy z 1932–1935)34.
Warto zaznaczyć, że Aleksander Krzywobłocki (1901–1979), autor tradycyjnie potraktowanego
kościoła stupnickiego, to znana postać środowiska artystycznego Lwowa w okresie międzywojennym. Był on współzałożycielem i zastępcą przewodniczącego grupy „Artes” (1930) oraz sekretarzem (1934), a następnie członkiem zarządu Związku Zawodowego Artystów Plastyków we Lwowie (1938). Oprócz architektury, w której hołdował umiarkowanemu konstruktywizmowi), uprawiał
awangardowo traktowaną fotografię artystyczną35.

•
•
•
•
•

Źródła cytowane w skrócie w przypisach:
AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego
bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1868–1935.
AMP, TP 257 – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczka parafii Stupnica Polska.
AMP TD VI – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki dekanatów XIX-XX w. Akta
dekanatu drohobyckiego.
Dokończenie na str. 37

32 Brak informacji o wyglądzie wnętrza kościoła
33 AMP, TP 257, list ks. K. Kotuli do kurii w Przemyślu, 3 XI 1935. .
34 Zob. Brykowski, Kornecki 1984, s.59
35 Polskie życie artystyczne 1974, s.220, 236, 291, 325, 401, 596, 597. O roli Krzywobłockiego w środowisku lwowskim
pisze zaprzyjaźniony z nim Tyrowicz 1991, s.21, 75, 157, 165, 167. O jego twórczości fotograficznej zob. Lechowicz 1991,
s.267, il.na s. 270–271.
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Wojciech Makowiecki – Poznań

Nieznane rysunki Brunona Schulza

M39

[Bruno Schulz i Hoffmannowie]

Od Redakcji: Informacja o rysunkach ukazała się w „Gazecie Malarzy i Poetów” nr 3–4 Poznań (2000), ss. 52–53.

W

1. Portret Kazimierza Hoffmanna,
(rys. 19,6x15,6, Bruno Schulz)
ze zbiorów Wojciecha
Makowieckiego

2. Szkic portretowy Stanisławy
Hoffmann 1,(rys. 19,6x15,6,
Bruno Schulz) ze zbiorów
Wojciecha Makowieckiego

przypadku artystów nieżyjących od dawna, a dotyczy to
Brunona Schulza nieżyjącego od 1942 roku, których twórczość wydaje się zinwentaryzowana, opisana i przebadana, trudno liczyć na odkrycie nieznanych dotąd prac. Ale życie pokazuje,
że jest to możliwe.
Katalog wystawy Bruno Schulz 1882–1942. Rysunki i archiwalia
ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Warszawa 1992 obejmuje 305 rysunków, a tom II uzupełnia
ten dorobek o prawie 100 dalszych pozycji, uzyskanych przez Muzeum po 1992 roku oraz prace z prywatnych kolekcji. Trzeba pamiętać, znając dramatyczne losy Schulza w radzieckim, a potem
niemieckim Drohobyczu, iż nie udało mu się przekazać przyjaciołom i znajomym całej spuścizny, że niestety zaginęła część niepublikowanych rękopisów, a także część dorobku rysunkowego
i malarskiego.
W kwietniu 2000 roku miała miejsce w poznańskim Arsenale
wystawa Gabinet osobliwości Jerzego Ficowskiego, w której prezentowane były również rysunki i grafiki Brunona Schulza, zgromadzone przez znakomitego najpierw odkrywcę, potem badacza
i znawcę, później gorącego propagatora twórczości autora z Drohobycza. W czasie trwania tej wystawy zatelefonował do mnie
znany poznański kompozytor i artysta Lech Jankowski, mieszkający na skraju Puszczy Drawieńskiej, z informacją, że jego sąsiad,
architekt, zna kogoś, kto ma rysunki Schulza. Była to dla mnie wiadomość zaskakująca, ale kiedy przypomniałem sobie, że Lechu jest
zafascynowany twórczością Schulza i przyjaźni się z braćmi Quay,
z którymi współpracował przy filmie Ulica Krokodyli wg Sklepów
cynamonowych, potraktowałem sprawę serio. O tym niezwykłym
odkryciu powiadomiony został
Jerzy Ficowski oraz Muzeum
Literatury w Warszawie, którzy
nawiązali kontakt z właścicielką
rysunków. Ja skontaktowałem
się dopiero niedawno z panią
B. (prosiła o nieujawnianie nazwiska), mieszkającą w Kotlinie
Kłodzkiej i poznałem historię

tych rysunków.
Zacznijmy od początku. Drohobycz, lata 30. W 1934 roku przybywa do Gimnazjum Państwowego im. Władysława Jagiełły po
dyplomie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie Stanisława Szczepańska. Odbywa tutaj, jak wymagają tego przepisy,
prywatną praktykę, jako przyszła nauczycielka. Nauczycielem
rysunku w tym Gimnazjum jest Bruno Schulz. Prawdopodobnie
zauroczony młodą dziewczyną narysował kilka szkiców portretowych na wydartych z zeszytu kartkach i podarował je praktykantce. W 1936 roku podejmuje w Gimnazjum pracę Kazimierz
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3. Szkic portretowy Stanisławy
Hoffmann 2,(rys. 19,6x15,6,
Bruno Schulz) ze zbiorów
Wojciecha Makowieckiego
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Hoffmann jako „zawiadowca pracowni zajęć praktycznych i zbiorów do nauki rysunków”, mówiąc prościej – nauczyciel zajęć
praktycznych i rysunku. Staje się więc młodszym kolegą Schulza.
Prawdopodobnie poznaje w tym samym roku Stanisławę, która
podejmuje wówczas pracę nauczycielki w Prywatnej Szkole Kupieckiej. W 939 roku Kazimierz Hoffmann poślubia Stanisławę
w Krakowie.
Pani B., córka Stanisławy i Kazimierza Hoffmannów, zostaje
„wtajemniczona” w historię tych rysunków dopiero pod koniec lat
70. Ale wtedy nie przywiązuje do tego wagi. Z jej relacji wynika,
że rodzice nie utrzymywali głębszych, towarzyskich kontaktów z
Schulzem, który był od nich starszy (różnica wynosiła 17 lat). Ojciec miał oczywiście codzienny kontakt z nim w Gimnazjum jako
nauczyciel tego samego przedmiotu. I prawdopodobnie dzięki
tej znajomości jeden z rysunków, portret, został wykonany przez
mistrza i podarowany młodszemu koledze. O ile szkice portretowe Stanisławy nie podlegają dyskusji, mimo że nie są sygnowane, pewna wątpliwość co do autorstwa Schulza może pojawiać
się przy portrecie Kazimierza Hoffmanna, który jest bardziej konwencjonalny i „szkolny”. W archiwum córki zachowało się zdjęcie
ojca z 1938 roku, z identycznym ujęciem, co każe przypuszczać,
że portret został wykonany ze zdjęcia. Schulz czasami wykonywał
takie „zamówienia” dla znajomych i kolegów. Portret Hoffmanna
wykazuje wyraźne, stylistyczne podobieństwa np. z Portretem
starszego mężczyzny z 1933 roku czy Portretem Bernarda Mantla
z 1939 r. Podobieństwa dotyczą nie tylko układu głowy, ale także
operowania kreską, światłocieniem…
Powracając do losów Stanisławy i Kazimierza Hoffmannów.
Wojnę spędzili w Drohobyczu, a w 1945 roku osiedlili się w Strzelinie k.Wrocławia. W 1950 r. przenieśli się do Kotliny Kłodzkiej
i pracowali jako nauczyciele w liceum. Wedle słów córki, o rysunkach Schulza znajdujących się w jej posiadaniu po śmierci rodziców w 1956 roku, wiedziało tylko parę osób w Polsce, przyjaciół
rodziny. Dopiero poznańska wystawa i kontakt z Jerzym Ficowskim nadały im nowe znaczenie. Pojawienie się tego skromnego zbioru szkiców ołówkowych Brunona Schulza może być dla
badaczy spuścizny artysty pewną niespodzianką, która co prawda nie wnosi nic nowego, poszerza jednak dotychczasowy zbiór.
A takie niespodzianki zawsze cieszą. Dwa rysunki z tego zbioru
zostaną wystawione na aukcji organizowanej przez Galerię Miejską Arsenal w Poznaniu w dniu 18 października 2000 roku.
•
•
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4. Szkic portretowy Stanisławy
Hoffmann 3,(rys. 19,6x15,6,
Bruno Schulz) ze zbiorów
Wojciecha Makowieckiego

5, Szkic portretowy Stanisławy
Hoffmann 4,(rys. 19,6x15,6,
Bruno Schulz) ze zbiorów
Wojciecha Makowieckiego



Dokończenie ze str. 35
Kronika – Kronika diecezji przemyskiej, Przemyśl.
ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław 1962–1973.

Od Redakcji: Dzięki staraniom byłych mieszkańców Stupnicy Polskiej 21.09.2014 r. Odbyło się
poświęcenie przywiezionej z Polski figury Matki Bożej ustawionej na miejscu dawnego kościoła
p.w. Najświętszej Marii Panny z napisem: „Matko Boża błogosław nas”. Głównym „sprawcą” tego
upamiętnienia była Beata Segułyn z d. Łysik córka wiertacza z Borysławia. W pobliżu jest głaz z tablicą: „Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Zbudowany w 1935 r. Zniszczony w 1988 r.”,
obok tekstu narysowano sylwetkę kościoła. (Święto w Stupnicy Zbigniew Zawałkiewicz K.G. nr 22,
(2014) s. 15).
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Stanisław Furtan – Złotoryja

Rychciczanie i ich sąsiedzi na przełomie wieków.
Część I Spis ludności z roku 1692

M50

Od Redakcji: Tekst stanowi fragment przesłanego przez Członka Korespondenta obszernego opisu
Rychcic w Ziemi Drohobyckiej. Pozostałe części planujemy sukcesywnie publikować.

H

istoria Rychcic i mieszkańców polskiej części wsi, sięga początków XV w. i nieodłącznie związana jest z historią kościoła. Ufundowanie kościoła przez pierwszych właścicieli Rychcic Stanisława Korytko i Marcina Korawę w 1434 r., potwierdzone zostało przez syna Władysława Jagiełły,
Kazimierza Jagielończyka na sejmie w Piotrkowie 25.11.1462. Informacje z życia szlachty i stanów
wyższych łatwiej przybliżyć, gdyż zachowała się większa liczba dokumentów potwierdzających i opisujących wydarzenia historyczne. Poznanie mieszkańców wsi, okresu średniowiecza jest niezwykle
trudne i w niektórych przypadkach niemożliwe. Dzięki poszukiwaniom bibliograficznym odnaleziono
dokument, „Opis stanu majątkowego wsi Rychcice z roku 1692”, Materiał źródłowy pozwala stwierdzić jakie rodziny mieszkały na przełomie omawianego okresu, jaką liczbę domostw wieś liczyła,
jak kształtowało się piśmiennictwo nazwisk i nazw własnych. Badania spisów ludności w kolejnych
okresach historii, pozwala zaobserwować jak wieś się powiększała a pojawianie się kolejnych rodzin
zmieniało strukturę wsi. Analizując materiał źródłowy można określić: etymologię piśmiennictwa nazwisk i narodowość osób zamieszkujących wieś wyznania rzymsko katolickiego. Należy pamiętać, że
wieś ta miała również część należącą do Rusinów, tzw. część ukraińską której początki są wcześniejsze.
W rozwoju wsi należy wyróżnić okresy:
1/ powstanie wsi
–1434 r. ufundowanie kościoła
2/ rozdział Rychcic
–1494 r. Rychcice i Wacowice
3/ zmianę wyznania
–XVIw – kalwinizm, (1612–1619 – powrót katolicyzmu).
Przedstawiony dokument datowany na rok 1692, jest okresem, gdzie królem Rzeczypospolitej był
król Jan III Sobieski, a tereny Rzeczypospolitej nękane były wojnami Polsko- Tureckimi (1683–1699).
W okresie tym właścicielem Rychcic była JM Podkomorzyna Brzeska. Wioska liczyła 105 numerów
(zauważona pomyłka pisarza – pominięcie nr 63). Wyznawaną religią był katolicyzm. Książe Daniłowicz wybudował w 1612 nowy kościół drewniany. We wsi funkcjonował młyn i karczma.
Wykaz ówczesnych mieszkańców wsi (pisownia oryginalna rękopisu):
Rychcice dobra Jey M. Paniey Podkomorzyney Brzeskiej dziedziczne iey osiadłość taka
1.
Maćkało Bartek na ogrodzie
2.
Wojtek ogrodnik na ogrodzie
3.
Maciek Nakonieczny na ogrodzie
4.
Woytek Pawłow na częsci
5.
Sobek Wrenikow na części
6.
Wojtek Maćkało na częsci
7.
Piotr Werenikow na częsci
8.
Maciek Piotrow na częsci
9.
Jozef Piotrow na części
10. Jasiek Jachow na częsci
11. Sobek Jachow na ogrodzie
12. Błazek Karwecki Tkacz na chałupie
13. Jacek Marcychow na czesci
14. Sobek Czysz na części
15. Maciek Gumienny na częsci
16. Sobek Bachow na częsci
17. Jasiek Dudziak na ogrodzie
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Marcin Dudziak na ogrodzie
Sobek Woytenkow na ogrodzie
Maciek Dudziak na ogrodzie
Jasiek Czyż na części
Jakub Grabarzow na ogrodzie
Paweł Grabarzow na ogrodzie
Krzysiek Kocyk n ogrodzie
Maciek Popiel na ogrodzie
Szymko Kobryn na ogrodzie
Wojtek Błahuciak na ogrodzie
Piotr Rupniak nas ogodzie
Wawrzek Błahuciak na części
Wawrzek Rupniak na ogrodzie
Sobek Jędruszczyn na ogrodzie
Szymek Szczęsnego na ogrodzie
Jasiek Rupniak na części
Jasiek Bartkow na części
Wojtek Kockos ogrodnik
Kuliczka wdowa bez ogrodu uboga
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Mackowa wdowa na ogrodzie
Mackowa Rupniaczka na części
Marcin Błyszczak na części
Jędruch Marcinów na części
Paweł Wrenikow na części
Piotr Miszczyszyn ogrodnik
Walek Hayduk na ogrodzie
Jędruch Psiuk na ogrodzie
Tkacz Blazek na ogrodzie
Paweł Drozdzyszyn na cześci
Jasiek Pawłow na części
Jasiek Szczęsnego na ogrodzie
Sobek Lidelak na ogrodzie
Wawrzek Oczkos na ogrodzie
Jakub Jozefin Tkacz na ogrodzie
Paweł Greniów na ogrodzie
Pieszczoszka (wdowa) na ogrodzie
Gren Suchopolec na części
Wiencek Swierniak na ogrodzie
Maxym Bury na ogrodzie
Maciek Hodak na ogrodzie
Stas Dziubka na ogrodzie
Stas Frankow na ogrodzie
Stas Kopacz na ogrodzie
Szymek Łuczyszyn na ogrodzie
Piotr Bachow na ogrodzie
?
Maciek Pita na ogrodzie
Maichayło Nakonieczny na części
Stas Pankow na ogrodzie
Iwan Łoik na części
Fed Pacydłyn na części
Fedyha wdowa na ogrodzie
Michayło Łoik na częsci
Ichnat Moroszczyn na ogrodzie
Wasyl Pawlikow na ogrodzie
Fed Pankow na części
Hryn Jaremczak na ogrodzie
Fed Jaremczak na częsci
Iwan Prystupa na części
Stas Starakow na ogrodzie
Iwan Sydorow na części
Stec Sydorow na trzech zagonach
Wasyl Bosak na trzech zagonach
Iwan Procak na ogrodzie
Łuczka Kuskow na ogrodzie
Stec Szczerbak na ogrodzie
Iwan Hrycow na ogrodzie
Tymko Hrycow na ogrodzie
Bartek Psiuk na ogrodzie
Maciek Psiuk na części
Stec Jaremczak na części
Matniy Anulak na ogrodzie
Stec Hanulak na ogrodzie

Spis ludności z roku 1892 (przykładowa
karta nr 1) (fot. Stanisław Furtan)
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Michayło Kuszko na części
Stec Antoni na części
Wasyl Kisielow na ogrodzie
Wasylicha wdowa na ogrodzie
Hryc Kuszkow na ogrodzie
Jędruch Parhun na ogrodzie
Iwan Parhun na ogrodzie
Jan Żydzik na ogrodzie
Wasyl Zohin nz części
Żobczycha wdowa na ogrodzie
Sobczycha wdowa na części
Jurko Sznic na ogrodzie
Woźny na ogrodzie
Krzysiek Jackow ns ogrodzie
Kasper Patyka na ogrodzie
Jasiek Boguszczak na ogrodzie

Młyn o dwuch kamieniach do którego jest ogrod
z chałupą. Karczma do ktorey z Browary trunek
daią. Wszych zas chałupek które zadnego pola
nie nalezą. Same tylko chałupki stoią znajdzie się
dwadzieścia na ogrodach siedzą to rzemie… Ja…
także… dobrych wszystko się Urodzi ludzie ted
nek wozy wozą
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Wałbrzyskie szkice
Z Borysławia, Drohobycza… i łagrów syberyjskich1

M52

P

rzyjazdy ludności polskiej z byłych obszarów II RP przyjęło się określać repatriacją. Dla tych
masowych ruchów ludności polskiej z Kresów i dalekich obszarów imperium radzieckiego (sowieckiego) zamiennie używa się także terminu przesiedlenia (przesiedleńcy ze Wschodu). Wydaje
się jednak, że zwrot repatrianci jest powszechniejszym określeniem, definiującym wszystkich Polaków, których metodą presji politycznej i administracyjnej zmuszono do opuszczenia rodzinnych
stron, a także tych osób, które w ramach represji zesłano np.: do Kazachstanu, syberyjskiej tajgi.
Przybywali oni do Polski w tzw. dwóch falach przesiedleń: pierwszej (1945–1946) i drugiej, uzupełniającej (1955–1959).
Powojenne przesiedlenia ludności polskiej z byłych obszarów II RP przeprowadzano na podstawie
tzw. umów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z rządami republik państwa sowieckiego (ukraińska, białoruska) zawartymi 9 września 1944 r. W treści tych umów używano zwrotów
„ewakuacja ludności” lub „wymiana ludności”. Rosjanie na wiele miesięcy przed Jałtą metodą faktów
dokonanych utrwalali teherańską zgodę USA i Wielkiej Brytanii na tzw. linię Curzona jako granicę
wschodnią powojennego państwa polskiego. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR dekretem z dnia 22
czerwca 1944 r., czyli przed powołaniem PKWN, przyznało prawo do obywatelstwa polskiego żołnierzom i oficerom Armii Polskiej (gen. Berlinga) i ich rodzinom. Następny akt prawny, czyli dekret
z dnia 10 sierpnia 1944 r. jest amnestią dla wszystkich obywateli polskich przebywających w miejscach zesłania czy przesiedlenia na terenie ZSRR (oprócz skazanych za szpiegostwo i morderstwo).
Po tych wcześniejszych, wewnętrznych decyzjach odnośnie statusu prawnego Polaków w ZSRR,
doszło do podpisania układu pomiędzy PKWN a republikami, na mocy którego rozpoczęto proces
przesiedlenia już w październiku 1944 r.2 najpierw w formie dobrowolnego rejestrowania woli obywateli polskich do „ewakuowania się”. W środowiskach inteligenckich, akademickich i mieszczańskich już latem 1944 r. kreowano wizję niechybnej zmiany tej niekorzystnej decyzji. Rejestrowanie
woli wyjazdu „do Polski” uważano za moralny akt zdrady narodowej. Naiwnie oczekiwano, że w najbliższym czasie przywódcy Wielkiej Brytanii i USA będą interweniować i zmuszą Rosjan do zmiany
stanowiska co do powojennej wschodniej granicy RP.
Już po kapitulacji Niemiec najbardziej radykalni „znawcy” przewidywali, że w sprawie Lwowa i jego
powrotu do wschodnich granic II RP wybuchnie wojenny konflikt pomiędzy USA a Rosjanami. Takie nierealistyczne wizje wkraczających do Polski dywizji amerykańskich w towarzystwie polskich
wojsk gen. Andersa długo pokutowały wśród ludzi. Wyrzuceni brutalnie z rodzinnych domów i wsi,
zmuszeni do opuszczenia wschodnich terenów łudzili się nadzieją szybkiego powrotu. Znaczna część
mieszkańców Małopolski Wschodniej okazywała bierny opór wobec „dobrowolnego” wysiedlenia,
np. we Lwowie do jesieni 1945 r. wolę wyjazdu do Polski zarejestrowało zaledwie 35% Polaków (!),
a 25 tys. osób nie przyjęło kart ewakuacyjnych. Nawet będąc już tu, na Dolnym Śląsku takie romantyczne nadzieje w sposób trwały towarzyszyły pierwszemu pokoleniu repatriantów, hamując ich proces adaptacji do nowych warunków życia. Wielu repatriantów tkwiło w postawie tęsknoty i bierności
przez długie lata pomimo faktu, że większość z nich zastała na Ziemiach Odzyskanych o wiele lepsze
warunki bytowe, materialne i cywilizacyjne. Czynnikami, które najbardziej przekonywały Polaków
do opuszczenia swoich dotychczasowych terenów były działania eksterminacyjne UPA i innych ukraińskich organizacji skierowane przeciw ludności polskiej na Wołyniu i Ukrainie. Zwłaszcza ludność
wiejska decyzję wyjazdu uznawała za możliwość znalezienia bezpiecznego miejsca do życia.
Na obszarze Ukraińskiej Republiki Radzieckiej do czasu zakończenia rejestracji zgłosiło się 816
000 osób, z czego przyjechało do Polski ok. 787 000 osób (96,5%). Z terenu Białoruskiej Republiki
Radzieckiej zarejestrowało się 816 870 osób, ale do Polski udało się wyjechać tylko 274 163 osobom
(33,6%).
1 Ludność osadnicza w procesie formowania społeczeństwa polskiego w Wałbrzychu w latach 1945–1950, Gmina Wałbrzych, Wałbrzych 2015, 381 s., ss. 15–86. (Red.).
2 Przesiedlenia ludności polskiej z ZSRR w latach 1920–1960, R. WYSZYŃSKI „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2013,
nr 2 (34), www.bas.sejm.qov.
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Tabela 1. Przesiedlenia ludności polskiej z ZSRR w latach 1944 – 1948 (z uwzględnieniem narodowości)

Źródła: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, J. CZENIAKIEWICZ, Warszawa 1987;
Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955–1959, M. RUCHNIEWICZ, Warszawa 2000.
Rok

1944

1945

Litwy
–

73 042

Przesiedlono z:
Białorusi
–

Ukrainy

Innych terenów ZSRR

158 435

221 717

117212

135 654

511 877

–

74

22 058

1946

123 443

RAZEM

197 156

274 163

787 674

258 990

Inni

2 384

605

12 114

66

1947

1948

W tym Polacy:
Żydzi

671
–

177 814
16 956

136 419

–

2090

269 027
4 531

76

742 455
33 105

7964
7251

140 313

118 611

Towarzyszący tysiącom powojennych tułaczy klimat niepewności oraz wielopokoleniowe doświadczenie życia pod niemieckim, bądź rosyjskim panowaniem w naturalny sposób skłaniały ludzi do poszukiwania odpowiedzi na pytanie na ile jest to sytuacja trwała? Jak długo tereny te będą polskie?
Wątpliwości takie utrwalały masowe kryminalne czyny żołnierzy Armii Czerwonej wobec ludności
polskiej zwłaszcza w latach 1945–1946 utrwalały wśród polskich osadników stan zagrożenia, niepewności i wątpliwości co do sensu planowania tu własnej przyszłości. Pierwsza grupa repatriantów z Borysławia, tzw. borysławiaków przybyła do Wałbrzycha transportem kolejowym po dwóch tygodniach
podróży w pierwszej połowie sierpnia 1945 r. i składała się z 165 rodzin w liczbie 700 osób. W grupie tej był m. in. Marian Franciszek Winnicki, doktor nauk medycznych, chirurg z ogromną praktyką
zdobytą we Lwowie i Drohobyczu. Od 1 stycznia 1936 r do 31 lipca 1945 r. był ordynatorem oddziału
chirurgii i dyrektorem Szpitala Miejskiego w Borysławiu. Decydując się na wyjazd w pierwszym transporcie, przyjął obowiązki sprawowania opieki lekarskiej nad współtowarzyszami. Ten fakt pozostał
w pamięci kilku ostatnich żyjących świadków i uczestników tej historycznej podróży do Wałbrzycha.
Wykaz (niestety niepełny) osób stanowiących pierwszy transport z Borysławia:
∙ dr med. Marian Franciszek Winnicki z żoną i córkami: Władysławą i Barbarą,
∙ Artur Załoziński z żoną Marią i synami Bronisławem i Zygmuntem,
∙ Stanisław Narolski i Karolina z córką Zdzisławą,
∙ Stefania Patko,
∙ Wojciech Jawor z żoną Olgą i synem Kazimierzem,
∙ Helena i Jerzy Brylewscy z 3 dzieci,
∙ rodzina Skórów,
∙ rodzina Sokołów.
Drugim transportem w sierpniu 1945 r. przyjechała rodzina Piotrowskich: Władysław z żoną Zofią
i synami Adamem i Kazimierzem. W tym też czasie przybyła Bronisława Stążka z córką Anną oraz rodzicami Marią i Mikołajem Wołoszańskimi i synem Władysławem.
Długą podróż do Wałbrzycha wspominają też członkowie rodziny Mączyńskich, którzy we wrześniu
1945 r. dotarli w składzie wagonów towarowych do stacji Wałbrzych Miasto. Filomen z ojcem Emilem,
żoną Rozalią oraz dziećmi: Janem, Jadwigą, Wiesławą i Krystyną. Wraz z nimi przyjechała także… krowa, którą oddali wojskowemu osadnikowi z gospodarstwa w Szczawienku i przez miesiąc odbierali od
niego codziennie jeden udój. Spis powszechny z 14 lutego 1946 r. wykazał, że w Wałbrzychu mieszkało
19 647 Polaków, 52 176 Niemców, 650 osób innej narodowości oraz 503 osoby wobec których prowadzono postępowanie weryfikacyjne.
Repatrianci z Drohobycza a zwłaszcza mieszkańcy Borysławia wyróżniali się dużym doświadczeniem i umiejętnościami technicznymi. W pracowniczym żargonie określano ich mianem „kluczyków”,
głównie z tego powodu, iż wielu z nich przywiozło ze sobą zestawy narzędziowe i klucze. Wyróżniali
się także zamiłowaniem do śpiewu i muzyki, z charakterystycznym wschodnim akcentem, nie stronili
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od mocnych trunków, ale przede wszystkim cenili pracę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Byli
ludźmi aktywnymi społecznie o określonych preferencjach politycznych – wspierali swoim doświadczeniem organizacyjnym miejscowe struktury PPS.
Tabela 2. Zestawienie repatriantów i przesiedleńców osiedlonych w maju 1946

Źródło: Zestawienie osiedlonych w miastach na terenie Dolnego Śląska, AP W, sygn. 210
Wałbrzych

Dolny Śląsk

Repatrianci (od początku
akcji osiedleńczej)
11 976
rodzin

48 302
rodzin

35 929
osób

143 204
osób

Repatrianci (w maju
1946 r.)
702

7592

Leonid Golberg – Drohobycz

2106

23 732

Przesiedleńcy
(od początku akcji
osiedleńczej)

11 103
59 215

33 306

163 946

Przesiedleńcy
(w maju 1946 r.)
331

3439

Nowatorskie badania drohobyckiej polonistki

M48

Od Redakcji: Artykuł stanowi przedruk z „Kuriera Galicyjskiego”
nr 1 (293) 18–29 stycznia 2018, s. 23.

N

iewielu jest w Drohobyczu nauczycieli szkolnych, którzy zajmują
się badaniami naukowymi i mają stopnie naukowe. Chyba około dziesięciu. Na Uniwersytecie Czernowickim pracę naukową z teorii literatury obroniła nauczycielka z Drohobycza Wira Romanyszyn.
Na co dzień jest nauczycielką języka polskiego w drohobyckiej szkole
średniej nr 11 i pracuje w Polonistycznym Naukowo-Informacyjnym
Centrum im. Igora Menioka przy Uniwersytecie Drohobyckim. Tematem jej badań były „Problemy teorii czasoprzestrzeni miasta w literaturze (na przykładzie utworów Brunona Schulza i Debory Vogel)”.
Wira Romanyszyn
Kierownikiem badań doktorantki była docent Katedry slawistyki
(fot. Leonid Golberg)
i literatury światowej Uniwersytetu Drohobyckiego Wira Meniok. Pracę recenzowali dr Olga Czerwińska z Katedry literatury zagranicznej Uniwersytet Czerniowiecki i docent
Teresa Lewczuk z Katedry teorii literatury Uniwersytetu Łuckiego.
Czytelnikom nieobeznanym w tematyce wyjaśniamy, że czasoprzestrzeń, czyli chronotyp – jest to związek czasowych i przestrzennych stosunków w utworze literackim. Jest to określona pozycja utworu literackiego, w którym większe fragmenty składają się z mniejszych cząstek. Tę kwestię na przykładzie dwóch
wielkich pisarzy ubiegłego wieku, Bruno Schulza i Debory Vogel, zbadała autorka pracy. Jeżeli twórczość
Schulza jest od dawna przebadana i znana, o tyle dzieła Debory Vogel są na razie mało znane na Ukrainie.
Chociaż ostatnio pojawiły się przekłady jej twórczości na język ukraiński.
Debora Vogel urodziła się w 1900 roku w Bursztynie, a zginęła w 1942 w lwowskim getto. Była wybitnym pisarzem, krytykiem literatury, filozofem. Pisała po polsku i w jidysz. Dziś jest – nie tylko w Polsce – jedną z najbardziej znanych przedstawicielek modernizmu i awangardy jednocześnie. Jej postać, jak
i Brunona Schulza, wnosi wiele do poznania fenomenu pogranicza Europy Centralno-Wschodniej, łącząc
w sobie trzy pierwiastki: żydowski, polski i ukraiński.
Praca naszej rodaczki, poświęcona autorce „Kwitnących akacji”, jest chyba jedną z pierwszych na Ukrainie, tak głęboko i gruntownie badająca jej twórczość. Członkowie komisji wysoko ocenili pracę Wiry Romanyszyn i wszyscy orzekli zgodnie, że wypełnia ona wymagania stopnia doktorskiego w dziedzinie nauk
filologicznych. W rozmowie z naszym dziennikarzem prof. Olga Czerwińska podkreśliła, że praca naukowa jest „bardzo sensowna i nowatorska”.
Młoda pani doktor wróciła do rodzinnego miasta, ale już snuje plany kontynuacji swoich badań, które,
mamy nadzieję, w przyszłości przysłużą się powstaniu nowych opracowań o Deborze Vogel.
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N

awiązując do artykułu o „odkryciu” Krynicy Szlacheckiej (Biuletyn 22 (2018), str. 39), muszę
się odnieść do uwagi mojej redakcji co do „odkrycia” przeze mnie tejże Krynicy. Otóż nie uważam się absolutnie za jej odkrywcę dla świata, ale odkryłem ją na pewno dla naszego Stowarzyszenia, bo do tej pory w żadnej naszej publikacji nie pojawiła się informacja o tej miejscowości czy jej
mieszkańcach. Opisana w ww. artykule uroczystość upamiętnienia tak niewielkiej wsi szlacheckiej
z udziałem znacznych i licznych przedstawicieli władz i duchowieństwa budzi potrzebę szerszego
zainteresowania.
Szczególnie zainteresowałem się losem ociemniałego artysty z Drohobycza, Stanisława Stawa, autora wiersza wygłoszonego podczas uroczystości, bo mimo licznych dotychczasowych publikacji,
rozmów czy „remanentu” Drohobycza, nazwisko to się nie pojawiało. Dopiero wertując materiały
o losach naszego wiekowego członka Koła Korespondentów, sybiraka Kazimierza Chmury, stwierdziłem, że jego mama to Teodozja z domu Staw, a to już ułatwiło dalsze poszukiwania. Ojciec Stanisława
Alojzy miał trzy żony i z pierwszą żoną Heleną miał trójkę dzieci: Stanisława, Mariannę i Teodozję.
Najstarszy nasz Stanisław z żoną Leontyną miał sześcioro dzieci. Ciekawe losy tej rodziny (rodu) zasługują na osobny artykuł i trudno je rozwijać w temacie Krynicy.
Odwołując się do wyżej wspomnianego artykułu, warto odnotować, że żyje nadal w dobrym zdrowiu osoba, która wygłosiła wiersz Stanisława Stawa. To Janina Nikorowicz, rocznik 1926, urodzona w Krynicy, córka Tadeusza Czajkowskiego i Anieli z domu Bandrowskiej. Jej syn Ryszard jest
członkiem KK. Jubilatce z okazji ukończenia 90 lat zostały złożone życzenia w naszym Biuletynie nr
22/2018. Do dziś Janina pamięta fragment wygłoszonego wtedy wiersza:
„I wy dumni z orlich źrenic
patrzcie na wschód w bok Medenic.
Pięknie zowie się Krynica,
ziem rycerskich to strażnica…”.
A także fragmenty pieśni śpiewanych przez dzieci:
„Nad brzegiem naszej rzeki
Krynica stara leży na granicy polskości.
Podajmy wszyscy dłonie,
śpiewajmy pola, łany,
zanućmy: niechaj żyje nasz polski gród kochany”.
„Myśmy przyszłością narodu,
pierś nasza pełna jest sił,
dążmy do wolności grodu,
naprzód, lecz nigdy w tył.
Laurami przystrojmy głowy,
nie znajmy w życiu swym trwóg,
polskiej ojczystej nam mowy
nie wydrze żaden wróg.
Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju,
czy w tajgach Syberii nam gnić,
z trudu naszego i znoju
Polska powstała znów żyć".

Należy również wspomnieć, że rodzina Tadeusza Berendy Czajkowskiego, który witał gości na opisanej wcześniej uroczystości, „zapłaciła” za swoje szlacheckie pochodzenie. Syn Tadeusza Ludwik
(1906–1994) został w 1946 r. zesłany na 25 lat na Sybir. Później również jego żonę Józefę z dwójką dzieci: Bogdaną i Janem zesłano do Kraju Krasnojarskiego, skąd powrócili bezpośrednio do Polski do Dominikowa w 1959 r. Bogdana wyszła za mąż za kryniczanina Bolesława Winnickiego. Jest absolwentką
Dokończenie na str. 45
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Stanisław Furtan – Złotoryja

80 lat figury Chrystusa Króla w Rychcicach
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F

igura
Chrystusa
Króla
w Rychcicach góruje na cokole i kopcu sztucznie stworzonym przed 80-laty. Jedyna taka
na Kresach. Trudno powiedzieć
jakie było założenie twórcy tego
dzieła, ks. Proboszcza Tomasz
Jarocha i komitetu organizacyjnego, ale z dużą dozą pewności
można przypuszczać, że był to
jubileusz 20-lecia odzyskania
1. Zaproszenie na uroczystość poświęcenia pomnika
niepodległości Rzeczypospoli(ze zbiorów ks. dr Adama Dzióby)
tej. Faktami przemawiającymi
za prawdopodobnym czynnikiem inspirującym był pierwowzór – figura Chrystusa Króla Zbawiciela z Rio de
Janerio z roku 1931. Powstała ona ze składek wiernych
w 100 rocznice odzyskania niepodległości Brazylii.
,,W 1921 r. rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na budowę
pomnika, który miał upamiętnić setną rocznicę niepodległości Brazylii. Pieniądze zebrano w kościołach całej
Brazylii. Sam pomnik został zaprojektowany przez francuskiego rzeźbiarza polskiego pochodzenia Paula Lan2. Pomnik Chrystusa Króla
dowskiego. Rzeźbę zbudowano we Francji i przewieziow Rychcicach (materiały archiwalne
no do Rio de Janeiro, a przed umieszczeniem na szczycie
Władysława Olszewskiego)
wzgórza obłożono steatytem. Odsłonięcie nastąpiło 12
października 1931 r. Dokonał tego projektant oświetlenia pomnika Guglielmo Marconi, który włączył je z jachtu
przycumowanego w porcie we włoskiej Genui. Uroczystość tę powtarzano jeszcze dwa razy. Za drugim razem
gdy zainstalowano nowe oświetlenie, włączenia dokonał
papież Paweł VI, a za trzecim z okazji 50. rocznicy budowy 12 października 1981 uświetnił włączeniem papież
Jan Paweł II. W 1980 roku, przed pielgrzymką do Rio papieża Jana Pawła II, umyto figurę Chrystusa” (1).
Nieznane są szczegóły powstania rychcickiego pomnika. Nie można wykluczyć, że budowa pomnika przebiegła w latach 1936–1937. Nieznany jest autor projektu,
wykonawca i miejsce powstania. Nie ulega wątpliwości
że uroczystości poświęcenia pomnika przebiegły w atmosferze patriotycznej i religijnej z zachowaniem wyjątkowej staranności, pietyzmu i atencji. Gratulacje kierowane były od władz lokalnych, jak również od władz
wojewódzkich miasta Lwowa.
Wybuch II wojny światowej, przerwał harmonijny rozwój wsi, ukazując dramaturgię wojny. Zniszczenia wojenne , dramaty życiorysów, dotykały niemal każdej rodziny
w okupowanym kraju, Dramat ten również był udziałem
Rychciczan . Część mężczyzn brała czynny udział w działaniach wojennych, część mieszkańców doznała zsyłki
na Syberię, a w części do obozów koncentracyjnych. Po
3. „Ku wiecznej pamięci”
zakończonej wojnie , repatriacja ludności na Ziemie za(ze zbiorów ks. dr Adama Dzióby)
chodnie, powodowała ogromną niepewność i domnie-
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5. Poświęcenie pomnika
(materiały archiwalne
Władysława
Olszewskiego)
4. Gratulacje Wicewojewody lwowskiego
(ze zbiorów ks. dr Adama Dzióby)
manie tymczasowości. Przewijała się myśl powrotu na ziemię ojców. Los niepewności i dramaturgii
podzieliła figura Chrystusa Króla. Nowe władze
USRR szerzyły ateizm, likwidowano symbole religijne. Kościół w Rychcicach pełnił funkcję magazynu. Propagowany był zakaz praktyk religijnych.
Trudno precyzyjnie określić kiedy doszło do zniszczenia pomnika, prawdopodobnie było to w roku
1961. Przy użyciu liny i czołgu zerwano figurę z po6. Porzucona figura Chrystusa Króla
stumentu. Z opowiadań miejscowych, wynika ze
w zaroślach cmentarza w Rychcicach
grupa mieszkańców uszkodzoną figurę Chrystu(materiały archiwalne
sa pod osłoną nocy schowała na cmentarzu. DzięKazimierza Świerniaka)
ki temu uchroniono ją od całkowitego zniszczenia.
Zmiany polityczne zapoczątkowane w 1989 r. w Polsce – wielki zryw wolności – zainicjowany przez Solidarność , spowodował również przemiany na
Ukrainie. Kościoły wracały do wiernych, symbole religijne poddawane były renowacji. Figura Chrystusa Króla powróciła na cokół, poddana renowacji w 1990 r. została ponownie poświęcona i oddana
wiernym.



Dokończenie ze str. 43.
Wyższej Szkoły Plastycznej w Poznaniu i właśnie w malarstwie utrwala swoją sybiracką gehennę. Jest członkiem naszego Koła Korespondentów i członkiem Związku Sybiraków. Poprzez swoje
obrazy prezentowane na wystawach i w czasie spotkań, zwłaszcza z młodzieżą, utrwala pamięć
o tamtych okrutnych czasach. W korespondencji do mnie pisze: „Obrazy są malowane farbami olejnymi, czerpią z metaforyki ikon, przeniknięte są bólem i cierpieniem, a jednocześnie wiarą w zwycięstwo dobra…”.
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Wacław Kesselring – Stargard Szczeciński
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Ziemia nie obiecana

Artykuł poświęcam Krajanom,
którzy pamiętają Borysław.

N

a skutek splotu historycznych wydarzeń naród
żydowski przestał być panem
swojego losu, lecz dzięki wyznawanej religii, staro hebrajskich przekazów zachował
tożsamość w diasporach w innych krajach. Dawne Kresy
Południowo-Wschodnie Polski
były tego przykładem. Wyróżniała się Ziemia Drohobycka
z terenami Borysławskiego
zagłębia przemysłu naftowego. Rozległe tereny tej miejscowości należały do hrabiów
Karnickich i zostały wykupione przez przedsiębiorczych Żydów, którzy wykorzystali brak
zainteresowania bogactwem
zasobów podziemnych przez
administrację C.K. Austro-Węgier.
Chodziło nie tylko o ropę
1. Typy wieśniaków z polskich wsi (z archiwum Autora)
naftową, zwaną też olejem
skalnym, czy przez miejscowych mieszkańców „kipiaczką”. Czerpali ją z kopanych, płytkich studni
traktując jako smarowidło.Prócz ropy naftowej były tam też pokłady ozokerytu – wosku ziemnego.
Nowymi właścicielami stali się: Dawid Lindenbaum – większości terenów Borysławskich, natomiast
Gartenbergowie sięgnęli po dobra ziemskie w głębi Karpat, gdzie również były złoża ropy naftowej,
podobno lepszej do rafinacji [frakcji] zwanej lekką. Tereny roponośne okrzyknięto bogactwem „płynnego złota”. W krótkim czasie na przełomie wieków z wioski zwanej Borysławiem powstało przemysłowe miasto liczące około 40 tys. mieszkańców wchłaniając okoliczne osiedla: Wolankę, Ratoczyn,
Mrażnicę, Banie. Szybko wzrosła nacja wyznawców judaizmu – stanowili około 1/3 mieszkanców.
Może słowo „wyznawcy” jest nieodpowiednie, gdyż wielu zaczęło się asymilować i wtapiać w społeczeństwo borysławian, w którym nie brakło nazwisk jakie pozostawiła historia C.K Austro-Węgier
w Galicji. Rusini jak nazywano Ukraińców jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym nie wykazywali tendencji wzrostowej.

  
Piątek, 01 września 1939 roku.
Liczne syreny przyzakładowych kotłowni ogłosiły wojnę. Przerywany, ostrzegawczy sygnał rozchodził się z doliny Tyśmienicy, wyrażając niepokój o przyszłość, jaka miała spotkać Borysław w nadchodzących latach. Zmotoryzowani zwiadowcy niemieckiej armii szybko się wycofali ustępując „czerwonoarmistom”. W ponury deszczowy, jesienny dzień pojawili się „bojcy” w szpiczastych czapkach
z gwiazdą, w burych szynelach dołem nie obrębionych z frędzelkami nici. Buty – harmonijki, cholewy
parciane nasiąknięte dziegciem, którego czuło się długo po przejściu takiego oddziału. Maszerowali
w tak zwaną nogę, co uniemożliwiało zmiany kroku, tym samym nie było przerw między rzędami,
lecz nie ukrywało żartów i wesołych uwag u obserwatorów, zwłaszcza młodzieży na poboczach ulic.
Wojsko zajęło zabudowania f-my „Limanowa” na Mraźnicy, adaptując je na koszary.
Szybko należało się przyzwyczaić, że po chleb trzeba było odstać ponad godzinę z samego rana
przed otwarciem sklepu, a po kilogram cukru ustawiano się w kolejce już o trzeciej w nocy, często by
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dowiedzieć się rano, że „dziś towaru nie przywiozą”. Takie produkty jak „cukier” czy „mąka” sprzedawano kilogram na głowę, stąd w kolejkach spotykały się całe rodziny. Odczuwało się powszechnie
charakterystyczną inność w kulturze przewędrowanej ze Wschodu, i narzuconą prymitywną ideologią, nawet w szkolnych programach dla klas z podstawowej „Alma Mater”.

  
22 czerwca 1941 roku.
Nad ranem pojawiły się samoloty niemieckie. Nowa wojna: pożar Borysławia. Ostatni akt władzy
sowieckiej. Krótką, pogodną noc czerwcową poprzedził głośny wybuch w elektrowni Borysławskiej
gdzie zniszczono urządzenia prądotwórcze. Od strony stacji kolejowej pojawiły się potężne słupy ołowianych dymów z palących się zbiorników ropy naftowej. Wkrótce Borysław stał się wielkim ogniskiem
płomieni, żagwi i iskier. Paliły się drewniane wieże
szybów naftowych na zboczach doliny Tyśmienicy.
Prądy rozgrzanego powietrza wyczyniały piekielne piruety. Nad każdą zapadającą się drewnianą konstrukcją wznosiły się w gwiaździste niebo tumany iskier,
jakby konkurowały ze sklepieniem niebios. Paliły się
niektóre przyszybowe zbiorniki, także kotłownie dostarczające do końca parę pod ciśnieniem. Orkiestra
czarownic – sabat na zlocie zaślubin z diabłami. Takie
„barbaro” przechodzące w powolne „adagio”, by znów
z nieodległej „tuby” parowej ogłosić „doloroso” – bolesny koniec technicznych urządzeń. Ostatnim aktem
przed nadchodzącym świtem były pełzające ognie na
zboczach Horodyszcza i nad Mraźnicą. Takie znicze
rozległego cmentarzyska, wszak nachodził Dzień Zaduszny Borysławia. Nowy krajobraz. Zamilkły syreny
rozpoczynające szychtę.
Z wolna ustępowała dusząca atmosfera rozległego
paleniska. Z górskiego leśnego otoczenia spływało
świeże powietrze, uzupełniające zużyty tlen i wypychając resztki dymów w dół doliny Tyśmienicy. Miesz2. Typy wieśniaków z ukraińskich wsi
kańcy zaczęli z powrotem wprowadzać się ze swoim
(z archiwum Autora)
dobytkiem do domów, które opuścili na wypadek
pożaru. Zaczęło się życie na przetrwanie, na każdy darowany dzień
z apokalipsy jaka dotknęła Borysław. Nastąpił parodniowy okres
„interregnum” Z rąk ukraińskich
bandytów zginęło kilkadziesiąt
osób narodowości żydowskiej.
Z piwnic NKWD wyniesiono zwłoki rozstrzelanych więźniów. Nastał czas w którym gubił się sens
życia jako warunek istnienia. Pozostała filozofia doskonalenia
wartości bycia w czasie. Człowiek
z desygnatem „myślę więc jestem”,
ale bez pewności.
Milan Kundera, pisarz czeski:
„XX wiek rzyga swoją historią”.
Właściwie taką trafną sentencją można zakończyć opisywane
wspomnienia.

3. Typy galicyjskich Żydów (z archiwum Autora)
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Krzysztof Lorenz – Wrocław

Pomniki Nieznanego Żołnierza
na Ziemi Drohobyckiej

M82

Od Redakcji:Wykorzystano fragmenty książki „Pomniki Nieznanego Żołnierza” Czesława SKIBY, Warszawa, 2004 Bellona, 347 s.

Borysław. Płyta
Nieznanego
Żołnierza

Borysław
Płyta Nieznanego Żołnierza była w Borysławiu obok szkoły powszechnej
w miejscu wybranym przez Członków Związku Strzeleckiego. Pełniła ona
funkcję miejsca patriotycznych uroczystości. Na płycie wyryty był równoramienny krzyż a poniżej napis:
PAMIĘCI
NIEZNANEGO
ŻOŁNIERZA
POLEGŁEGO
ZA
OJCZYZNĘ
W początkach 1926 r. odbyło się tu poświęcenie sztandaru Związku Strzeleckiego oraz uroczyste złożenie wieńca na płycie. Nie są znane dalsze losy płyty.

Drohobycz
Bardzo mało jest informacji o płycie Nieznanego Żołnierza w Drohobyczu.
Znajdowała się u stóp pomnika Grunwaldzkiego w ogrodzie kościelnym obok fary. Zachowała się informacja, że w listopadzie 1925 r., po nabożeństwie odbyło się złożenie wieńca na płycie.

Bibliografia:
1. Gazeta Samborska Nr 47 z dnia 22.11.1908 r., s.2.
2. Kalendarze Farmaceutyczne Franciszka Heroda z lat 1921–1939 Warszawa.
3. Kronika Farmaceutyczna. Organ Galicyjskiego Tow. farmaceutycznego „Unitas” w Krakowie. Nr 6,
z dn.15.06.1899 r. Rok II, s.113. , Nr1, z dn.15.01.1900 r. Rok III, s.16.
4. Kronika Farmaceutyczna. Organ Galicyjskiego Tow. farmaceutycznego „Unitas”w Krakowie. Nr 10.
z dn. 15.10.1900 r. Rok III, s.150., Nr 2 z dn. 15.02.1906 r. Rok IX, s.30.
5. Książka adresowa członków Związku Żyd. Stowarzyszeń Humanitarnych „B`NEI B`RITH” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. 1937. Kraków Nakładem Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych
„B`nei B`rith” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Opracował Artur Górowski. s.122, 124.
6. Przegląd Podkarpacia. Drohobycz – Borysław – Truskawiec. R.6.1939 nr 89 (5 III) s. 3.
7. Sawicka – Wiśniewska B., Wiśniewski R.: Dawne apteki drohobyckiego rynku do 1939 roku. Acta
Medica Jaroslaviensia. Jarosław. 2013, T.35(2013), s.75–76.
8. Sprawozdanie roczne Wydziału Towarzystwa Rygozantów (Żydowski Dom Akademicki) we Lwowie
48. Za rok akademicki 1926/1927. Lwów 1927. Nakładem Tow. Rygozantów. Z drukarni I. Friedmana. Lwów, Sykstusa 4. s.37.
9. Urzędowy spis lekarzy… 1924/25, 1926/27, 1931, 1939 Warszawa. 10.Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem Krakowskiem na rok (1901–1914). Nakładem C.K. Namiestnictwa we Lwowie.


Tadeusz Tarnawski (1923–1987)1

Partyzanckie mogiły

Parciany strzęp
Nie wiadomo już
Po czym



Emil Safrin – aptekarz społecznik

E

M90

mil Safrin urodził się w 1869 roku. Był wyznania mojżeszowego. Po ukończeniu studiów w 1892 roku uzyskał dyplom
magistra farmacji (2,9). W 1901 roku został właścicielem „Apteki pod białym orłem” w Drohobyczu i prowadził ją do 1939 roku
włącznie. Apteka zlokalizowana była w Rynku obok wieży Kościoła Farnego pod wezwaniem św. Bartłomieja (2,7,9,10). Istnieją rozbieżności dotyczące daty nabycia na własność apteki przez
Emila Safrina. Według Kronik Farmaceutycznych był to rok 1899
lub 1900 (3). Prowadził również szkolenia i w 1900 roku przyjął
na praktykę aptekarską uczennicę Freide (Frieda) Reich, która w
Koperta do przechowywania
1905 roku uzyskała dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie
recepty wydana
lwowskim (4). Poza pracą zawodową pełnił liczne funkcje społeczprzez Emila Emila Safrina
ne. Był prezesem Towarzystwa Pomocy Groszowej w Drohobyczu
oraz członkiem Stowarzyszenia Humanitarnego „Humanistas” w Przemyślu i członkiem wspierającym
Towarzystwa Rygozantów we Lwowie (5,6,8). Nadto powołany został na urząd przysięgłych w c.k. Sądzie Obwodowym w Samborze (1). Ciekawostkę stanowi koperta przeznaczona do przechowywania
recepty wydana przez Emila Safrina będąca jednocześnie reklamą własnej apteki.
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Od Redakcji: W zbiorze „Wałbrzyskie ścieżki literackie” wydanym
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Wałbrzychu w tomie „Myśli
codzienne” (1996), ukazały się m.in. dwa wiersze Autora. Jeden z nich
publikujemy:

Redakcja: Mamy nadzieję, że Szanowni Czytelnicy dokładniej zlokalizują płytę w Borysławiu a może
także ustalą jej dalsze losy. Temat płyty w Drohobyczu jest szerzej omówiony w pracy: 150. rocznica
stycznia 1863 i wielointencyjny krzyż na drohobyckim cmentarzu (Biul. SPZD nr 12–13 (2013) ss.16–29.).

Bożena Sawicka-Wiśniewska – Rzeszów
Ryszard Wiśniewski – Rzeszów
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Partyzanckie mogiły
Darnie leśne
Łagodzące ból
Odradzającym się
Życiem
Czasem przypadek
Odkryje
Spopielałe kości
Łuskę rdzawą

a1

Rozżarzy się iskra
Pamięci
Przez oczy
Błyskawica przeleci
To było…………………
…………………………….
Nie……………………….
Już nie dostrzegam
Tamtych twarzy
Gaśnie melodia
Leśnej piosenki
W półdźwięku

Czasu
Darnią zieloną
Złagodzona dotkliwość
Tych dni



1 Tadeusz Tarnawski urodził się w Borysławiu w 1923 r. Był Kierownikiem Administracyjno-Gospodarczym Pastwowego Teatru
Lalek w Wałbrzychu. Publikacje – wiersze i opowiadania w prasie, utwory sceniczne dla Teatru Lalek, tomik poezji „Myśli codzienne”. Wyróżnienia na konkursach literackich – dwukrotny laureat Złotej Lampki Górniczej. (WBP).
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Szczepan Borkowski (1929–2003)

Z Borysławia przez Krotoszyn... do Gliwic1
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…I

le razy wspominam bowiem lata szkolne, szczególnie gimnazjalne, tylekroć przeżywam to znowu: półgodzinna droga z domu
do dworca kolejowego w Borysławiu, potem pół godziny jazdy koleją
z Borysławia do Drohobycza, a następnie znów tyle samo trwające dojście do gmachu Państwowego Gimnazjum im. Wł. Jagiełły, do którego
wstęp uzależniony był od posiadania pełnego zestawu atrybutów gimnazjalisty, tzn. granatowego mundurka z niebieskimi bądź czerwonymi
wypustkami, tarczy z numerem i czapki. Do dziś pamiętam też donośny
głos Dyrektora o niepozornej postaci (metr pięćdziesiąt wzrostu), lecz
poważnej pozycji w hierarchii państwowej, bo senatora RP: „Kotuńciu, do domu!”, którym to „kotuńciem” najwyższa władza w gimnazjum
„osładzała” nieodwołalny wyrok odmawiający zapominalskim lub „indywidualistom” prawa do udziału w lekcjach i skazujący ich na powrót
do szkoły jedynie w pełnym umundurowaniu i w asyście rodziców. Dyscyplinę taką, która w owym czasie wydawała mi się śmieszna i niepoMarian Palej w okresie
trzebna, muszę przyznać, wspominam dziś nie tylko z rozrzewnieniem,
pracy na Politechnice
ale i nutką uznania. W tym jednak coś było!
Śląskiej (wikipedia)
Naukę w gimnazjum rozpocząłem od drugiej klasy. Pierwszą odrobiłem uczęszczając jednocześnie do klasy szóstej szkoły podstawowej w Borysławiu. Stało się tak
w wyniku „zachłyśnięcia się” przykładem kolegi, który w taki właśnie sposób próbował odrobić
swoje kalendarzowe, edukacyjne opóźnienia. Za jego pośrednictwem, na trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego zameldowałem się u korepetytora, przystojnego absolwenta gimnazjum.
Rozmowa była oczywiście taka, jakiej mogłem się spodziewać: że jest zbyt późno na taki eksperyment, że on nie bierze żadnej odpowiedzialności za powodzenie i że ja, skoro chcę ryzykować, powinienem od razu przewidywać zdawanie egzaminu wstępnego w jakimś bardzo prowincjonalnym
miasteczku, gdzie wymagania stawiane kandydatom mogą być mniej surowe. Padła nawet propozycja konkretnej szkoły, którą korepetytor uważał za łatwiejszą do „zaatakowania”. Możliwości takiej
jednak nie uwzględniałem z wielu powodów. Oprócz ambicji bowiem sama perspektywa rozłąki
z domem była nie do przyjęcia. Jako jedyny chłopiec w rodzinie byłem zdominowany przez swoje
cztery siostry i, chcąc nie chcąc, ulegałem ich wpływom w wielu dziedzinach. Także i owo trzymanie
się mamy fartuszka nie było mi obce.
Wszystko ułożyło się jak najlepiej, bo bez trudności zostałem przyjęty do Gimnazjum w Drohobyczu, odległego jedynie 11 km. Wkrótce złamałem przyrzeczenie, że zamieszkam w tym mieście
w bursie gimnazjalnej (grupa dojeżdżających z Borysławia nie była łaskawie widziana przez dyrekcję
szkoły, która zbyt poważnie przyjmowała różne donosy na temat zachowania się tej grupy uczniów),
ale nie budzące wątpliwości oceny otrzymane w pierwszych tygodniach nauki usankcjonowały ten
stan, odpowiadający mi najbardziej. Pobierając nauki w Drohobyczu, mieszkałem nadal w domu tj.
w Borysławiu. Z migawek, które podczas wspominania tamtych lat przesuwają mi się przed oczyma,
więcej dotyczy wychowawców niż kolegów. Może dlatego, że ci ostatni często się zmieniali. Pamiętam
więc wspaniałego nauczyciela matematyki, uczulonego na długość i schludność fryzury – nasi hippisi
i skinowie nie mieliby żadnych szans na najlichszą choćby trójczynę z matematyki, pamiętam wciąż
zamyślonego fizyka, który potrafił czasami pół lekcji spędzić na milczącym wystawaniu pomiędzy
tablicą a oknem, uroczą lektorkę języka francuskiego, dzięki której sympatia do języka stała się czymś
naturalnym i trwałym, pamiętam wreszcie wychowawcę klasy, byłego legionistę, nauczyciela języka
polskiego. Prowadzone przez niego wykłady były tak głęboko nasycone wspomnieniami z lat wojny

1 Prof. zw. dr hab. inż. Marian Palej ur. się 12.04.1923 r. w Borysławiu jako syn Józefa i Marii z Malczewskich. Jeden
z najwybitniejszych polskich geometrów wykreślnych, były dyrektor jedynego w Polsce Instytutu Geometrii Wykreślnej.
Zmarł w Gliwicach w 2001 r.
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oraz opisami przeróżnych sytuacji życiowych, że na prawdziwe omawianie literatury czasami nie
było już miejsca. Był również wymagający i budzący respekt łacinnik, roztargniony biolog, nauczyciel robót ręcznych, czyli tzw. zajęć praktycznych, który traktując nader poważnie swój przedmiot,
„w konsekwencji” (stąd przydomek „Konsekwencja”) potrafił trzem czwartym klasy postawić oceny
niedostateczne, i wreszcie historyk, zagorzały kibic piłkarski drużyny „Junaka”, która pod koniec lat
trzydziestych robiła furorę w skali kraju.
Był również ktoś, o kim ostatnio dużo się mówi i pisze. Zajęcia z rysunku, a wcześniej także z robót
ręcznych, prowadził Bruno Schulz. Pamiętam jego fascynujące rysunki, sporządzane kredą na tablicy.
Pojawiały się one podczas zastępstw innych nauczycieli jako ilustracje ad hoc wymyślanych, jak mi
się wydawało, opowieści bajkowych. Pamiętam również, jak zaskakującej krytyki doczekał się mój
rysunek przedstawiający jakiegoś ptaka. Chodziło o to, że przyciskając ołówek, narysowałem zbyt
wyraziście kontur tego ptaka, z którego zresztą byłem bardzo dumny. Chociaż tego błędu już nigdy
nie powtórzyłem, trudno byłoby mówić o podnoszeniu się walorów moich rysunków. […]
Wojna w 1939 r. według zgodnej opinii mojego środowiska musiała się zakończyć naszą wygraną
i nie ulegało wątpliwości, że doprowadzi do umocnienia pozycji Polski w świecie. Przyznaję dziś ze
wstydem, że byłem jakoś na swój sposób zadowolony z jej wybuchu. Pierwsze dni września, kiedy jeszcze nie znaliśmy hiobowych wieści z frontu, zadowolenie to utwierdzały, gdyż wszystko było
takie inne i takie ciekawe: kopanie rowów przeciwlotniczych, zaciemnienia, warty nocne itd., itd.
Po zajęciu Borysławia przez Armię Czerwoną, gdzieś w październiku otwarto szkoły podstawowe
i średnie. Moje gimnazjum zostało „wykwaterowane” z gmachu przy ul. Zielonej, gdyż zainstalowano
tam nowo otwarty Instytut Pedagogiczny. Przeniesiono nas do budynku dawnej szkoły podstawowej, gdzie staliśmy się ostatnią klasą szkoły średniej nr 12 miasta Drohobycza. Pewnym novum było
wprowadzenie koedukacji. W klasie liczącej ok. 30 chłopców pojawiła się… jedna dziewczyna. Było
to ważne zdarzenie, które zmieniało dotychczasowe grupy i układy klasowe. Nowe linie podziału
teraz przebiegały w zależności od bliskości i wzajemności zainteresowanych tą jedną koleżanką. Nie
mogę powiedzieć, że byłem wśród tych nielicznych, na których nowa sytuacja nie wywierała żadnego
wrażenia. Patrząc jednak realnie, ani mój wiek (najmłodszy w klasie), ani warunki fizyczne (nigdy
nie imponowałem swoją tężyzną fizyczną), ani wreszcie stopień zamożności nie dawały mi szansy na
zdystansowanie sporej grupy wielbicieli tej jednej jedynej. Tak więc, przeżycia związane z uczestnictwem w koedukacyjnej klasie szkoły średniej pozostały moją słodką tajemnicą.
W maju 1940 r. odbyła się matura. pamiętam zaglądające w okna klasy przysłowiowe kwitnące
kasztany. Sam egzamin przeszedł bez niespodzianek, nie licząc drobnego szczegółu. W czasie odpowiedzi z języka francuskiego zabrakło mi jakiegoś terminu. Pamiętam, że zdecydowałem się wówczas
na użycie określenia francusko-podobnego, co jednak nie wywołało protestu ze strony egzaminatorów. Wydawali się akurat zajęci czymś innym. Wyniki egzaminu dojrzałości, a przede wszystkim
postępy z całego okresu nauki, zaowocowały uzyskaniem specjalnego świadectwa umożliwiającego
wstęp na dowolną uczelnię wyższą ZSRR bez egzaminu kwalifikacyjnego. Skorzystałem z tego już
w czerwcu tego roku, podejmując studia w nowo powstałym w Drohobyczu Punkcie Konsultacyjnym
Azerbejdżańskiego Instytutu Naftowego w Baku. Punkt ten w parę tygodni po uruchomieniu został
przekształcony w placówkę Politechniki Lwowskiej i oto mając 17 lat, stałem się studentem zaocznym Wydziału Budowy Maszyn PL. Wcześniej jednak, bo w lutym 1940 r., dotknęła mnie tragedia
rodzinna – nagła śmierć ojca. Spadł na mnie obowiązek opieki nad matką, której stan zdrowia był od
lat bardzo kiepski, oraz utrzymywanie domu. Tak więc tuż po ukończeniu szkoły musiałem podjąć
pracę. Znalezienie jej wymagało sporo zachodów i dopiero we wrześniu udało mi się uzyskać etat
nauczyciela analfabetów i półanalfabetów w spółdzielni stolarzy. Była to praca niezbyt absorbująca i
umożliwiała kontynuowanie rozpoczętych już studiów. Jedynym jej mankamentem było konieczność
prowadzenia wykładów w języku ukraińskim, ale przy niewymagającym audytorium, które stanowili
w ogromnej większości prości Żydzi, jakoś sobie z tym wszystkim radziłem.
Z końcem roku szkolnego w czerwcu 1941 r. zaczynała się sesja egzaminacyjno-zaliczeniowa. Pojechałem więc do Lwowa , by po raz pierwszy zmierzyć się z wymaganiami, jakie przed swoimi studentami stawiała poważna uczelnia techniczna. Po paru dniach miałem za sobą egzamin z matematyki (u prof. Nikliborca) i laboratorium z fizyki i chemii. Egzamin z chemii zdawałem już w pierwszym
dniu wojny sowiecko-niemieckiej. Pamiętam zdenerwowanie egzaminatora – prof. Jakuba – i krążące
nad miastem samoloty, przy których raz po raz wykwitały obłoczki dymu o fantazyjnych kształtach.
Byłem przekonany, że są to ćwiczenia, ale rychło się okazało, że jesteśmy bombardowani. Pomimo,
że efekty pierwszych nalotów w bezpośrednim sąsiedztwie naszego akademika nie były dotkliwe,
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to jednak widok gruzów i stłuczonego szkła ze śladami krwi robiły wrażenie. Postanowiliśmy wraz
z grupą kolegów wracać do domu. Nie było oczywiście mowy o kolei czy autobusie. Pozostawała
jedyna możliwość przejść pieszo tych sto kilkanaście kilometrów, jakie dzieliły nas od Borysławia.
Droga powrotna trwała trzy dni. Pamiętam jej dramatyczną monotonię: odbywała się na tle niewiarygodnej masy żelastwa – czołgów, samochodów pancernych i armat oraz żołnierzy, ciągnących bez
przerwy w kierunku wschodniej granicy. Próbowaliśmy omijać główne drogi, ale wszędzie było tak
samo. Jak przez sen pamiętam krótkie wypoczynki w chłopskich chatach (jeden z rewelacyjnym
kwaśnym mlekiem) i wreszcie rogatki rodzinnego miasta, do którego dowlokłem się już resztkami
sił. Dom, a potem… długi sen we własnym łóżku – prawie że w poczuciu bezpieczeństwa. Mówię
„prawie”, gdyż pomimo okrutnego zmęczenia dotarła do mojej świadomości informacja o aresztowaniu wszystkich mężczyzn z naszego podwórka, w tym jednego z moich szwagrów. Gdyby nie wyjazd
do Lwowa, znalazłbym się niechybnie w tej grupie. Co prawda po paru dniach szwagier szczęśliwie
wrócił do domu, był jednak tak pobity i przestraszony, że właściwie do końca nie wiedzieliśmy, o co
go pytano czy też, o co oskarżano. Nie zwolniono jednak nikogo z młodych, których wówczas aresztowano. Po wycofaniu się Rosjan wszyscy oni zostali znalezieni w jednej z piwnic, nieludzko skatowani
i pomordowani. Mogę zatem uważać, że wyjazd do Lwowa na sesję egzaminacyjną uratował mi życie.
Moja edukacja skończyła się. Co prawda raz jeszcze poderwałem się do kontynuacji nauki, usiłując
w roku 1943 dostać się na tzw. „Fachkurse”, które były zwyczajnymi, zakonspirowanymi studiami na
Politechnice Lwowskiej. Byłem już prawie przyjęty, kiedy na przeszkodzie stanął „Baudienst”. Służba w tej formacji była w naszym regionie obowiązkowa i jedynie wyjątkowe okoliczności mogły od
niej zwalniać. Od wkroczenia wojk niemieckich, pracowałem w przemyśle naftowym. Zajmowałem
co prawda mało znaczące stanowisko, ale w zaświadczeniach pracy wybijala się na plan pierwszy
nazwa poważnej firmy Karpathen Oel. Tak więc przebywałem w Borysławiu i mogłem korzystać z odroczenia służby w Baudienst. Gdybym zwolnił się z pracy aby studiować, podlegałbym automatycznie
wcieleniu do Baudienstu, a to już było koszmarne. Nic dziwnego zaatem, że z ambitnych planów studiowania w Fachkurse musiałem zrezygnować. Jeśli chodzi o pracę w okresie okupacji, to przetrwałem na tym stanowisku do 1945 r., tj. do czasu repatriacji.
Osobny rozdział to zaopatrzenie. Borysław otaczają ubogie wioski w górach, gdzie zbiory zbóż
(z dominującym udziałem owsa i jęczmienia) były zawsze bardzo liche. W roku 1941 miała miejsce
na Podkarpaciu olbrzymia powódź. Ledwie zauważalne strumyki rozrosły się w naszym mieście do
rozlanych szeroko, burzliwych rzek. Szkody materialne były ogromne. Skromne gospodarstwa rolne
uległy zniszczeniu, w okolicy zapanował głód. Rozpoczęła się „wędrówka ludów”, czyli zaopatrzeniowe wyjazdy do rejonów mniej dotkniętych powodzią i zasobniejszych w żywność. Zakupy polegały
na wymianie. Mogliśmy wymieniać jedynie to, co jakoś nam jeszcze w domu zostało: bieliznę, odzież
i rózne drobiazgi. I nie byłoby tak tragicznie, gdyby nie to, że policja niemiecka – a pomagała im w tym
policja ukraińska – przeprowadzała ciągłe obławy i odbierała nam to wszystko, co udało się ze wsi
przywieźć. Obławom towarzyszyły pałki, szczucie psami, zatrzymywanie na posterunkach. Jeżeli dodać do tego niechętny, a potem wręcz wrogi stosunek chłopów ukraińskich do Polaków, można z niejakim przybliżeniem wyobrazić sobie całą udrękę wegetacji, która była naszym udziałem.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej, powtórne spotkanie z Sowietami nie było szczytem naszych
marzeń. Wszyscy dobrze pamiętaliśmy lata 1940–1941: wysyłkę na Sybir niewinnych ludzi, cywilizacyjny regres prezentowany przez przedstawicieli „przodującego” państwa i obłudną propagandę,
która pozwalała redaktorowi miejscowej gazety wmawiać nam, że elektrownia miejska wysadzona na naszych oczach przez wycofujące się w 1941 r. oddziały Armii Czerwonej, została zniszczona
przez Niemców. Rozumieliśmy jednak, że tak musiała przebiegać droga ku wolności. Niemal z dnia
na dzień stanęliśmy wobec wyboru: pozostać wiernym stronom rodzinnym, gdzie wszystko było „nasze”, znajome i bliskie bądź też, rzucając wszystko wyjechać w nieznane na zachód. Wybraliśmy to
drugie i na podstawie karty ewakuacyjnej z lipca 1945 r. we wrześniu wyruszyliśmy pociągiem repatriacyjnym do Polski. Podróżowaliśmy w wagonach towarowych – w pierwszej części drogi nawet nie
zadaszonych – przez około dwa tygodnie. Transport nasz kierowany był do Wałbrzycha i tam niewątpliwie zaczynałbym nowy etap swojego życia. W drodze dowiedziałem się o utworzeniu Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. Będąc już w Krotoszynie (pociąg repatriacyjny jechał tak okrężną drogą!), kiedy
od kolejarzy dowiedziałem się, że na sąsiednim torze stoi pociąg odchodzący na Śląsk, decyzja zapadła błyskawicznie i już po kilkunastu minutach jechaliśmy na południe. 12 września 1945 r. razem
z matką siostrą i szwagrem znaleźliśmy się w Gliwicach.
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Dekada niemiecka w Polminie 15–24.09.1939 r.

M25

Od Redakcji: Opracował syn na podstawie wspomnień ojca Kaliksta Iwanickiego.

P

o kilku wcześniej odgrzebanych wspomnień z pamiętnika ojca, natknąłem się na notatki z roku
1939, okresu już toczących się walk Armii Polskiej z Niemcami, a ściślej okupacji niemieckiej
Drohobycza. Wspomnienia dotyczą pobytu sztabu żołnierzy niemieckich na Polminie, wśród których byli również cywile (gestapowcy?), czy też fachowcy związani z przemysłem rafineryjnym,
gdyż ich uwagi na temat wydobycia przetworów naftowych z płonącej fabryki potwierdzały doskonałe rozeznanie w tym temacie. Przypomnę, że samoloty niemieckie zbombardowały Polmin
10 września 1939 r., co było powodem, że fabryka stanęła w wielodniowych płomieniach.
…Jak już wspomniałem, Niemcy po wkroczeniu do Drohobycza, przystąpili do grabieży majątku
narodowego. Ponieważ brak mi informacji jak to wyglądało w innych rafineriach np. Galicji, czy
Nafcie, oraz w magazynach miejskich, ograniczę się do notatek ojca. relacjonujących grabież Polminu.
„Mieszkałem wraz z rodziną w osiedlu przyfabrycznym, w odległości ok. 40 m od trzech zbiorników, wysoko obwałowanych, o pojemności miliona litrów z benzyną i 500 m od „serca rafinerii” destylacji wieżowej i olejowej. Te ostatnie były już objęte pożarem. Na obrzeżu rafinerii, od
wschodniej strony (kolonii mieszkalnej) stały również zbiorniki nie objęte pożarem i wypełnione
różnymi paliwami. Nie objętych pożarem było jeszcze kilka magazynów z materiałami stałymi np.
parafiną, czy beczkami ze smarem.
Ewakuacyjny sztab niemiecki urzędował w tzw. „kasynie”, budynku hotelowo-restauracyjnym.
Rozpatrywali oni możliwość wywiezienia wszystkiego co się uratowało przed ogniem i to możliwie w krótkim czasie, gdyż zgodnie z paktem Mołotow – Ribbentrop, ziemie wschodnie w tym
i Drohobycz, miały być oddane za kilka dni sowietom. Ponieważ w wyniku bombardowania wyleciały w naszym mieszkaniu wszystkie szyby, nie było prądu ani wody, więc przeprowadziliśmy się
do rodziny zięcia Stanisława Bużantowicza. Do pilnowania domu zostawiliśmy syna Franciszka,
dwudziestolatka uzbrojonego w karabin, który wydało mu Przysposobienie Wojskowe do ochrony mostu strategicznego na trasie Dworzec PKP Drohobycz
– Stryj, nad rzeką Tyśmienicą. Broń ta dodawała mu
odwagi, jeszcze wykombinował gdzieś szablę ułańską
i tak uzbrojony podjął się trudnego i niebezpiecznego
zadania. Oczywiście ktoś z rodziny zawsze podjeżdżał
rowerem, aby się przekonać „jak mu leci” i na posiłki.
W nocy staraliśmy się aby było dwóch „wartowników”
ponieważ kuchnia była od strony fabryki, a pokoje od
wspomnianego szlaku. Ostrożność była niezbędna ponieważ z Zakładu Karnego rozpuszczono więźniów,
a i chłopi ukraińscy z okolicznych wsi podjeżdżali furmankami, grabiąc opustoszałe domostwa.
Już na drugi dzień po zajęciu przez Niemców fabryki, podjechał, jak mi powiedział syn – łazik, w którym
było dwóch żołnierzy niemieckich i cywil, też Niemiec,
pracownik Polminu p. Müller, mój dobry znajomy,
z którym pracowałem przez wiele lat. W dzień przed
nalotem, przyszedł do mnie do warsztatu i namawiał
mnie abym nie szedł jutro na dyżur, bo „Polmin” będzie bombardowany. Wiadomości nie przyjąłem na
poważnie i na dyżur poszedłem, jego słowa się sprawdziły. Tylko Bóg chciał abym to bombardowanie przeżył. P. Müller zapytał syna gdzie jest ojciec. On odpowiedział, że u Bużantowiczów na Wójtowskiej Górze.
Rafineria Polmin
Kazał mu wsiąść do samochodu i go tam zawieźć. Syn
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odpowiedział, że musi pilnować mieszkania. Müller poszwargotał coś z żołnierzami, jeden z nich
został, a syna zabrali do mnie. Jak zobaczyłem syna w otoczeniu żołnierzy niemieckich bardzo się
przeraziłem. Ale Muller mnie uspokoił i powiedział i powiedział po co przyjechał. Sztab domaga
się fachowca, która zna dobrze fabrykę i ma wskazać jakie należy podjąć przedsięwzięcia aby mogli
oni zrealizować swoje zadania. Podkreślił też, że jest wojna i każdy sprzeciw byłby surowo ukarany.
Wróciliśmy do kasyna, gdzie urzędował sztab niemiecki i przystąpili do omawiania szczegółów.
Kazali się najpierw oprowadzić po płonącej fabryce, towarzyszył nam Müller, który pełnił rolę tłumacza. Niemcy byli pewni wielkich „połowów”, nagromadzili dziesiątki cystern samochodowych,
wielotonowych samochodów ciężarowych i dość liczne oddziały ratownictwa technicznego. Niestety „połów” im się udał i przez kilka dni i nocy (światła nie były potrzebne, bo można było czytać
gazetę) wywozili wszystko co im popadło z niemiecką dokładnością. Trudno było ustalić ilościowo
ile tego było i co wywożono, gdyż ruch był ogromny i sprawny, dzięki doskonałej służbie „ruchu”.
Relacja ojca ze spotkania w sztabie niemieckim: „Był tu dyrektor Biluchowski, który mieszkał
naprzeciw kasyna oraz jeszcze kilku inżynierów a także werkmistrzów. Niemcy zażądali, aby werkmistrze potworzyli grupy z pracowników zamieszkujących na osiedlu Kolonia i pod kierownictwem ich oficerów i pododdziałów technicznych wykonywali wskazane przez nich prace. I tak
Niemcy „wypompowywali” resztki roponośnej „krwi” z konającego obiektu. Załadowany transport
kierowano początkowo na Sambor, a po wybudowaniu przez noc bocznicy za Rychcicami (węzeł
kolejowy Drohobycz Dworzec Główny był zniszczony tym samym bombardowaniem co Polmin)
przepompowywano do cystern kolejowych i kierowano na tyły frontu.
Już podczas drugiej okupacji niemieckiej (1941–1944), dyrektor Polminu Leitner w rozmowie
ze mną, przyznał, że Wehrmacht niepotrzebnie bombardował rafinerię, gdyż armia polska tu na
Podkarpaciu była tak słaba, że mogli oni z marszu zdobyć Zagłębie Borysławsko-Drohobyckie.
I miał rację. Gdy wzmocniony patrol niemiecki zajechał na Rynek, to nasze wojsko było jeszcze
w koszarach pod Górką i chyłkiem brzegiem Tyśmienicy kierowało się na Stryj, gdzie na moście
pod Wygodą odbierano żołnierzom broń i zabierano do niewoli. 24 września 1939 r. Niemcy wycofali się, a godzinach popołudniowych Drohobycz został zajęty przez wojska sowieckie. I nastąpiły
straszne dni dla pracowników Polminu i ich rodzin.



Jarosława Głębocka z d. Ruczkówna – Kalifornia USA

Krótka historia rodziny Ruczków z Podbuża

M21

Od Redakcji: Historia spisana została przez Joannę Ruczkę w 2009 r. na podstawie wspomnień
Autorki.

„J

adwiga (Głębocka) Ruczka moja matka (1988–1943) urodziła się w Przemyślu. Dalsze losy
toczyły się już w Krakowie. Jadwiga studiowała filozofię, botanikę i chemię. Wyszła za mąż
tuż po I w.ś. za Aleksandra Ruczkę (dawniej Ruczka-Kulczycki, herbu Sas), którego poznała gdy
przychodził jako lekarz do jej matki Bronisławy Głębockiej. Mój ojciec był o 12 lat starszy od matki.
W 1919 r. urodziła się ich pierwsza córka Olga w Krakowie. Ojciec był zapalonym myśliwym i nie
chciał mieszkać w mieście, więc cała rodzina przeniosła się do Małopolski Wschodniej. Zamieszkaliśmy w Podbużu powiat Drohobycz. W grudniu 1921 r. urodziłam się ja, druga z kolei ich córka
Jarosława. W 1924 r. urodziła się moja młodsza siostra Irena zwana Isią. Ponieważ w Podbużu nie
było gimnazjum, a Jadwiga, moja mama nie chciała marnować swoich studiów, w kilka miesięcy
potem objęła posadę profesorki gimnazjalnej w niedalekiej Turce nad Stryjem na wschód od Podbuża. Kontakt z Podbużem był bardzo ścisły. Na każde wakacje szkolne, długie czy krótkie przyjeżdżałyśmy do Podbuża. Wybuch wojny zastał z wyjątkiem Olgi w Podbużu.
Niemcy byli u nas niedługo. Podpalili rafinerię naftową w Drohobyczu (32 km od nas) i szyby
naftowe w Borysławiu (18 km od nas). Łuna tych pożarów rozświetlała noce przez wiele dni. Oficerowie niemieccy często zachodzili do naszego domu, ale nie objawiali żadnych wrogich intencji. Interesowała ich kolekcja broni myśliwskiej mojego ojca. Aż pewnego razu zaaresztowali go i zabrali
ze sobą, dokąd? Nie mieliśmy pojęcia. Byliśmy przerażeni, ale nie mogliśmy nic zrobić. Na szczęście
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wieczorem przywieźli go z powrotem. Opowiadał, że go pytali dlaczego na różnych uroczystościach
wygłaszał mowy patriotyczne, był prezesem „Strzelca” itp. Odpowiadał im, że robił to we własnym
kraju i dla jego dobra. Mówił płynnie po niemiecku, bo jego matka była Austriaczką z Wiednia. Zostawili ojca w spokoju. Co oni wiedzieli, a my nie, to to, że wnet przyjdą bolszewicy i „unieszkodliwią”
wszystkich wybitnych ludzi. Gdy przyszli, zaczęli nas uczyć jak żyć pod „sierpem i młotem”. Cały czas
drżeliśmy ze strachu. Niedługo zaczęły się nocne rewizje. Kilku uzbrojonych NKWDzistów przewracało cały dom do góry nogami i po kilku godzinach odchodzili. Mieliśmy 5 psów myśliwskich, one
były równie przerażone jak my i nie rozumiały co się dzieje. W czasie [13-tej] rewizji zaaresztowali
mego ojca, było to w nocy w marcu 1940 r. Nie pozwolili mu się nawet ubrać porządnie, była jeszcze
zima (był w kalesonach i koszuli). Na nasze prośby pozwolili mu jednak ubrać długą kurtkę podbitą
lisami. Później po latach gdy ojciec odnalazł nas w Kazachstanie, miał jeszcze tę kurtkę, tylko był
tak chudy, że prawie zsuwała mu się z ramion. Opowiadał, że gdyby nie ona – zamarzłby na śmierć
w obozie. Po aresztowaniu siedział w więzieniu w Drohobyczu. Olga mieszkała wówczas w Borysławiu i podała mu raz paczkę.
Wiem, że miał rozprawę sądową taką „lipną” jak wszystkie inne. Oskarżony był o szpiegostwo
(dla kogo – to nie było sprecyzowane). Gdy kazano mu podpisać przyznanie się do winy – odmówił.
Na to wściekła prokuratorka rzuciła w niego kałamarzem, który na szczęście nie rozbił się i tylko
atrament poplamił mu twarz i ubranie. Te wiadomości mam od dr Strzeleckiego z którym tatuś
siedział w Starobielsku. Ja spotkałam go już po amnestii w marcu 1942 r. w Kermine (Uzbekistan),
które z uwagi na tysięczne ofiary tyfusu plamistego zostało nazwane Doliną Śmierci. Po Starobielsku
„przeniesiono” ich do obozu na Uralu, rejon Iwdel, obł. Swierdłowsk.
Po naszym wywiezieniu 13 kwietnia 1940 r., jechaliśmy 13 dni w zaplombowanych wagonach,
w których w połowie wysokości były półki po obu stronach. W naszym wagonie było 53 osoby,
a wagonów było wiele. Dojechaliśmy do Kazachstanu, tam ciężarówkami rozwieziono nas po kazachskich kołchozach, na roboty. Było „chłodno i głodno”. Ojciec nie wiedział co się z nami dzieje i na
odwrót. Gdy pozwolono więźniom wysłać list (raz w roku) – napisał do naszej gosposi (Ukrainki) od
wielu lat w Podbużu. W tym czasie ona już miała kontakt z nami, więc uświadomiła ojca o naszym
losie i podała mu nasz adres w Kazachstanie (obl. Aktiubińska) Dostaliśmy od niego jeden list pisany
ołówkiem. List ten mam do dzisiaj. Gdy Niemcy zaatakowali ZSRR, generał Sikorski zawarł umowę
ze Stalinem, że wszyscy uwięzieni Polacy będą zwolnieni, utworzą Armię Polską na terenie Związku Radzieckiego i będą u boku Armii Czerwonej walczyli z Niemcami. Byli więźniowie z północy
wyjechali na południe, ojciec wyruszył z nimi. Dzięki temu, że ojciec miał nasz adres, później po
uwolnieniu z obozu, wiedział mniej więcej gdzie nas szukać. – mamę, Isię i mnie. Dzięki przypadkowi, który można by nazwać cudem, odszukał nas. Mój ojciec zmarł w grudniu 1945 r. „w domu”,
to znaczy na łonie rodziny na wygnaniu. Przyczyną śmierci ojca była daleko posunięta gruźlica płuc.
W maju 1946 r. na tzw. „wyzew” od ciotek w Krakowie) pozwolono mojej mamie i siostrze Isi wyjechać z ZSRR do Krakowa. Ja byłam wówczas w Anglii. Adres mój mama dostała przez Czerwony
Krzyż i przynaglała mnie do powrotu do Polski. Mamusia po tych sześciu latach wygnania wyglądała
jak mumia egipska ale po pewnym czasie przyszła trochę „do siebie”. Żyła cicho i ubogo a po kilku
latach umarła wiosną 1953 r. na wylew krwi do mózgu.
Przypominając sobie [tę historię] przyszło mi na myśl, że powinnam to opisać, bo inaczej pójdzie
w zapomnienie. Nasza mama w Kazachstanie mówiła nam – Irusi i mnie – pamiętajcie i opowiedzcie światu, żeby chociaż w ten sposób był jakiś pożytek z naszego cierpienia. Pomna na to gdy tylko
znalazłam się poza granicami ZSRR1, zaczęłam się intensywnie uczyć j. angielskiego, żeby mieć
możność opowiedzieć Anglikom nasze przeżycia. Gdy w końcu po 1,5 roku dojechałam do Anglii,
znając na tyle język by rozumiano co mówię, nikt nie chciał mi wierzyć. Pomyślałam sobie, że to
akurat tak jak Rosjanie w Kazachstanie słuchając naszych opowiadań o życiu w Polsce pękali, ze
śmiechu uważając to za świetny kawał. Oczywiście nikt nie wierzył nam, (nam, bo takich jak ja było
więcej) ale ubaw mieli „po pachy”. Na ich doświadczenie życiowe to było za fantastyczne żeby mogło być prawdziwe”.



1 Ciocia Jarka dotarła do armii Andersa z którą, jako pielęgniarka w korpusie medycznym przeszła cały szlak bojowy.
Była już uznana za zmarłą na tyfus, ale ktoś zobaczył, że jeden „nieboszczyk” się rusza i tak wróciła pomiędzy żywych. Pod
Monte Cassino straciła narzeczonego. W Anglii poznała poznała swojego przyszłego męża – polskiego lotnika. Po wojnie
wróciła do Polski i została lekarką podobnie jak jej młodsza siostra Isia (Joanna Ruczka).
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Arden van Remy (właśc. Kazimierz Swaryczewski (1921–2008)1
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Od Redakcji: Publikowana relacja stanowi obszerne fragmenty wspomnień Autora (95 s. maszynopisu) pt. „Ucieczka z Tartaru” znajdujących się w Archiwum Komisji Historycznej SPZD.
„Moją chwałą jest to, że żyję, aby pisać te słowa,
a Państwa chwałą, Panie i Panowie, że żyjecie aby je czytać.

…D

ostałem rozkaz eskortowania kuriera ze Lwowa do Drohobycza. Kurier przyjechał z Warszawy przez granicę niemiecko-sowiecką i czekał we Lwowie na przewodnika. Ucieszyłem
się nawet tą funkcją, gdyż miałem okazję zobaczyć się z Renią [studentką matematyki, członkiem
nowo tworzącej się organizacji konspiracyjnej ZWZ, poznanej we Lwowie u rodziny dowódcy DOK6]. Zaczęła się praca konspiracyjna. Byłem łącznikiem z centralami we Lwowie i w Warszawie. Z początku wszystko wydawało się bagatelką. Pokazano mi „Stefana”, który miał wykuty na pamięć tekst
informacji. Moim zadaniem było, aby nie wpadł pod „żadnym pozorem” w ręce NKWD. Na razie nie
zdawałem sobie sprawy, co to znaczy, dopiero w przeddzień wyjazdu zrozumiałem, gdy dostałem pistolet i fiolkę cyjanku. A więc po to mam ten pistolet – pomyślałem i poczułem krew odpływającą mi
z twarzy. Schowałem ampułkę z cyjankiem do kieszeni marynarki. Trzymanie tego świństwa w ustach
to głupie zarządzenie – pomyślałem sobie. Można przypadkowo przegryźć i skaleczyć się szkłem –
błysnąłem wisielczym humorem, dla dodania sobie animuszu, ponieważ czułem się podle.
Wiozłem baranią nogę pod pachą, aby upozorować cel mojej podróży, jako zaopatrzeniowiec wygłodzonej rodziny, lub w ostatecznym wypadku, spekulant. „Stefan” miał również coś pod pachą, ale
jechał w innym przedziale, według harmonogramu z odprawy. Dojeżdżając do Drohobycza, oswoiłem
się na tyle, że byłem na powrót pełen dobrych myśli. Pociąg zatrzymał się i „Stefan” wyszedł spokojnie, nie spiesząc się, na peron. Ma zimną krew – pomyślałem sobie. Widziałem jego jasną czuprynę
płynącą w morzu głów. Nagle dwóch zbirów złapało go pod ręce i zaczęło ciągnąć w kierunku budynku stacyjnego. Co robić? – czułem drżenie całego swego ciała. Ścisnąłem pistolet w kieszeni i zacząłem
przeciskać się przez tłum, nie spuszczając z oka blond włosów, które co chwila ginęły mi z oczu, aby
po chwili ukazać się na nowo. W poczekalni byłem już blisko. Strzelać teraz albo nigdy – pomyślałem.
Wyciągnąłem pistolet i w tej chwili zobaczyłem kątem oka, że twarz „Stefana” zrobiła się dosłownie
biała, a on sam zwisł na rękach eskorty jak łachman. Pomyślałem: cyjanek – i chowając szybko pistolet do kieszeni, poczułem stalowy uchwyt czyjejś dłoni na moim przegubie ręki. – Czto tam imiejesz,
pakaży – zabrzmiał złowrogo przyciszony głos. – Imiejem druguju pticu – i silne ręce chwyciły mnie
z drugiej strony. – Koniec! – pomyślałem bezwiednie. Dopiero grubo później dowiedziałem się, że
kurier był spalony i czekano na niego z jego fotografią w ręku. Ja wpadłem niepotrzebnie. Zawieziono mnie z wykręconymi rękoma do gmachu sądu w Drohobyczu, gdzie mieściła się centrala i kaźnia
NKWD. Szczegółowa rewizja odkryła fiolkę z cyjankiem w kieszonce marynarki. Szkło było identyczne z okruchami wydobytymi z ust „Stefana”. Mój pistolet leżał na stole. Byłem skończony.
Była już trzecia nad ranem, gdy wepchnięto mnie do kilkunastoosobowej celi w piwnicy gmachu
(siedział już w niej prof. Lityński i dyrektor mojego gimnazjum senator Kaniowski). [Czas mijał]…
Czekałem, kiedy mnie wezwą. Bałem się tego bardzo, ale przedłużająca się zwłoka stawała się coraz większym cierpieniem. Wzywano po kolei moich współwięźniów – wszyscy wracali poturbowani. Najgorzej było z Romkiem Wawnikiewiczem, złapanym przy przekraczaniu granicy rumuńskiej.
Gdzieś podobno w okolicy zastrzelono funkcjonariusza NKWD i Romkowi starano się udowodnić jego
udział, co dla śledczych byłoby większym osiągnięciem, niż udowodnienie przekraczania granicy. Wykręcono mu prawą stopę do tego stopnia, że przez resztę życia miałby z nią trudności, wybito mu cztery zęby oraz obito go ogólnie. Ciągle wnoszono go do celi, gdyż miał trudności z chodzeniem. Romek
nie mógł się przyznać, gdyż oznaczałoby to egzekucję. NKWD również wiedziało, że to bzdura, więc

1 Adaptowany syn Antoniego Swaryczewskiego (księgowy w rafinerii Polmin i główny księgowy w rafinerii Galicja w Drohobyczu, aresztowanego przez NKWD 14 maja 1940 r. – skazanego na 3 lata łagru, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
i konfiskatę mienia (zmarł w nieznanym łagrze 1 listopada 1941 r.) i Joanny Swaryczewskiej z d. Obuch, nauczycielki, aresztowanej 23 czerwca 1941 r. i prawdopodobnie zamordowanej następnego dnia na terenie Sądu w Drohobyczu, gdzie odnaleziono zwłoki aresztowanych razem z nią sąsiadów. (Red.)
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w końcu przestali go wzywać. W celu oderwania mnie od złych myśli kochany Romek zaczął mnie
uczyć medycyny, pomimo swojej kondycji. Przepytywał mnie ostro, abym musiał intensywnie myśleć.
Leszka Krajewskiego – filozofa nie bito w ogóle, choć był złapany z materiałem w drukarni, na gorącym uczynku. Profesorów nie wzywano wcale. Ukraińców (czterech) traktowano bardzo ostro, szczególnie tych z ukraińskiego gimnazjum im. Iwana Franki w Drohobyczu. Całą moją przyjemnością była
gra w szachy, które ulepiliśmy z przeżutego chleba, oraz dyskusje, których tu nie brakło. Chleb był gliniasty, z drobnymi trocinami, i nadawał się bardziej do lepienia figurek niż do jedzenia. 400 gramów
tego chleba dziennie nie wystarczało jednak do podtrzymania życia. Zawsze obiecywałem sobie, że
zatrzymam przynajmniej połowę do porannej gorącej wody kipiatok, ale w nocy nie wytrzymywałem
i okruch po okruchu zjadałem wszystko. Na obiad była „zupa plujka”, to znaczy ugotowany owies
z plewami bez żadnego tłuszczu. Chudło się znakomicie. Marzyliśmy, czy kiedykolwiek będziemy mogli zjeść tego gliniastego specjału tyle, ile tylko będziemy chcieli…
– Krajewski Lek – otczestwo! – zawył od progu strażnik. Czapki trzech innych, z pistoletami u boku,
widniały na korytarzu. Lech Stanisławowicz – wyśpiewał pośpiesznie Leszek, zrywając się z pryczy.
– Nu, ładno, dawaj z wieszczami – krzyknął strażnik. Powiało grozą. Albo przenoszą go, albo idzie na
sąd – szepnął profesor [Lityński], próbując złagodzić sytuację. Leszek powiódł spokojnym wzrokiem
po nas i powiedział: – Żegnajcie przyjaciele, spotkamy się wcześniej lub później. Tam na ścianie napisałem wiersz – przeczytajcie sobie. – Wyszedł. Drzwi zatrzasnęły się za nim, a mnie wydawało się, że
to wieko trumny. Nie wiem, dlaczego wywarło na nas to pożegnanie tak wielkie wrażenie, ale przez
kilka minut nie mogliśmy powiedzieć słowa. Nawet Ukraińcy milczeli i przestali nucić swoje patriotyczne pieśni. Wreszcie odezwał się dyr. Kaniowski: – Po sądzie wszystkich ładują na salę transportową – za trzy, cztery dni pojedzie na białe niedźwiedzie. Przeczytajmy przynajmniej ten jego wiersz.
„Zza czerni krat ze słońcem padł – promienia okruch złoty.
Zapachniał w krąg zapachem łąk i znikł, jak z kwiatu motyl.
A więźnia twarz, co „Ojcze Nasz” za swą Ojczyznę mówił,
Rozjaśnił on – radosny dzwon znad polskich niw i równin.
Promyczku mój, czy trud i znój Ojczyźnie mej potrzebny?
Jeżeli tak – to ja, jak ptak wykonam lot podniebny”.
Obóz Wielkiej Polski – Lech K. Narodowa Demokracja.

– Mam schowany kawałeczek ołówka i trochę bibułek papierosowych. Odpiszcie to sobie ostrożnie.
To piękny wiersz – powiedział profesor. Dowiedzieliśmy się potem, że Leszek został rozstrzelany.
Moje „medyczne studia” nie zaszły zbyt daleko, gdyż zabrano mnie na śledztwo. Na rogu korytarza
kazano mi stanąć z rękami do tyłu, twarzą do ściany. Nie wiedziałem, że taka była procedura, gdy
więźniowie prowadzeni z różnych kierunków mijali się, aby jeden drugiego nie widział, dla dobra
śledztwa. Automatycznie spojrzałem zezem na przechodzącego obok mnie więźnia i nagle wszystkie
gwiazdy zaświeciły mi się w oczach, a z rozbitego nosa buchnęła krew. Okazało się, że strażnik zauważył moje spojrzenie i z całej siły uderzył w tył mojej głowy, a ja twarzą w mur. Już nigdy nie zrobiłem
takiej pomyłki, zresztą nie spodziewałem się żadnego wspólnika tam w więzieniu.
Śledczy nazywał się Lebiediew. Poczęstował mnie papierosem i zawiadomił mnie, że mieszka
w domu moich rodziców. Pochwalił się, że był dla nich bardzo dobry, gdyż z całego domu zostawił
im jeden pokój, a mógł zabrać wszystko, gdyż dom oficjalnie podlegał konfiskacie na podstawie tego,
że syn właściciela jest kontrrewolucjonistą. A więc dowiedziałem się, że moi rodzice gnieździli się
przeze mnie w jednym pokoju z trojgiem małych dzieci. To było celne uderzenie i z miejsca obniżyło
moją odporność. Powiedział mi oczywiście, że nie ma sensu nic ukrywać, bo po pierwsze wszyscy już
zeznali, że wiozłem ważne instrukcje dla armii podziemnej, których nauczyłem się na pamięć, po drugie – mają już informacje od swego kontrwywiadu, że jestem groźnym przeciwnikiem ustroju komunistycznego i zaufanym władz reakcyjnych. – Ja wiem, że korzystając z twego młodego wieku, faszyści
wprowadzili cię w błąd. Chcieli cię zamordować, jak twego kolegę, dając ci cyjanek. On był głupi, bo
przegryzł fiolkę – ty jesteś maładiec mądry – schowałeś truciznę do kieszeni. – Poklepał mnie po ramieniu. – Nu i ładno – nie trzeba ryzykować. Teraz powiesz wszystko ładnie, jak rodzonemu ojcu, i to
będzie kolejny przejaw twojej mądrości, gdyż nie chcesz chyba, aby twoją rodzinę rozstrzelali. – Ja
również, jego zdaniem, dobrze na tym wyjdę, gdyż dostanę najwyżej 3 lata i on sam mi załatwi pozycję
w bibliotece na Łubiance w Moskwie, gdzie życie jest, że palce lizać, a zupa tak gęsta od mięsa, że łyżka
po prostu stoi. Teraz ryczałbym ze śmiechu, ale wtedy do śmiechu mi nie było. Wyjął teczkę z dokumentami z szuflady, wieczne pióro z kieszeni, spojrzał na mnie filmowo i powiedział: – Nu, naczynaj!
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Zrozumiałem, że nikogo nie aresztowali i nic nie wiedzą, ale przeraziłem
się, że biorą mnie za kuriera, względnie
drugiego kuriera. Powiedziałem mu, że
się myli. Jakiś człowiek dał mi rewolwer,
abym odwiózł jego znajomego do Drohobycza. Nie chciałem, gdyż myślałem,
że to sprawa polityczna, a ja na polityce się nie znam i staram się być od niej
jak najdalej. Ten człowiek szepnął mi na
ucho, że to szmugiel narkotyków. Bardzo
chciałem mieć taki rewolwer, aby sobie
postrzelać do celu, ale zauważyłem, że
brak do niego naboi. Nieznajomy powiedział, że da mi jeden magazynek pod
warunkiem dostarczenia jednej próbki
1. Bal dobroczynny (styczeń 1939 r.) pracowników
człowiekowi, który o czwartej po połuRafinerii Polmin w Drohobyczu. Od prawej: Antoni
dniu następnego dnia podejdzie do mnie
Swaryczewski, jego syn Kazimierz Swaryczewski,
przy ulicy Polnej 9 i zapyta, czy mam dla
dalej NN. (Ze zbiorów Tadeusza Swaryczewskiego)
niego lekarstwo. Ponieważ wiozłem już
mięso, ryzyko nie było wielkie. Lebiediew zawył jak ranny zwierz i uderzył mnie na odlew w mój
rozbity i tak nos. Krew znowu mi zaczęła lecieć ciurkiem. Skąd ja mam tyle krwi – pomyślałem sobie.
Nie widziałem w życiu tak wściekłego człowieka, jak ten matoł. – Posiedź sobie w celi, ty polska swołocz. Posiedź i pomyśl, i tak powiesz mi wszystko, choćby z ciebie miał zostać tylko strzęp mięsa. Won
z nim! – krzyknął do strażnika.
Znowu procedura przechodzenia przez korytarze i nareszcie otworzyły się drzwi dobroczynnej celi,
gdzie byli Polacy, dobrzy, inteligentni i tak mi nagle drodzy. – No i jak poszło? – zapytał mnie profesor,
ale spojrzawszy na moją twarz, już nic nie powiedział, tylko namoczył chusteczkę i zaczął mnie obmywać. W kontakcie ze współczuciem rozpłakałem się. Dyr. Kaniowski, normalnie taki surowy pedagog
i senator, powiedział: – Płacz dziecko, płacz – to ci pomoże. – Nos mi spuchł tak bardzo, że miałem
trudności z otwieraniem ust. Najgorsza jednak była tortura psychiczna – co mam mówić, aby uniknąć
tortur fizycznych. Ja przecież nic nie wiedziałem, poza adresem ciotki, Reni i paru kolegów. Może popełnić samobójstwo? Co za różnica, i tak mnie rozstrzelają…
Na śledztwo zabierali tylko w nocy. Człowiek wyrwany ze snu jest bardziej podatny na presję niż
w dzień. Wiedziałem o tym, a mimo tego bałem się tych wizyt tak bardzo, że drżałem na całym ciele,
ilekroć wywoływano w nocnej ciszy moje nazwisko. Ponieważ nie mogłem nic konkretnego powiedzieć, zastosowano mi torturę wodną. Nie zapomnę tego, jak długo będę żył. Włożono mi rurki do
nosa, powieszono za nogi i wpuszczano mi wodę przez nos, zmieniając ciśnienie. Dusiłem się, mając
płuca pełne piekącej wody, a oczy dosłownie wychodziły mi z orbit. Aby przerwać te męczarnie, podawałem jakieś zmyślone nazwiska, których w następnym śledztwie nie pamiętałem, więc wyrwano
mi paznokcie u nóg. Nie będę opisywał wrażeń bólu i szoku, gdyż nie jestem pewien, czy potrafiłbym
to oddać wystarczająco realistycznie, co zresztą nawet dla czytelnika nie należałoby do przyjemności.
W każdym razie szok był tego rozmiaru, że złapałem z biurka alabastrowy przycisk i rzuciłem nim
w oprawcę. Nie trafiłem go, ale siła była tak wielka, że przeleciał przez cały pokój i uderzył w centralne spojenie ram w oknie, w wyniku czego całe okno wyleciało. Nastała chwila ciszy, w której nawet
ja oprzytomniałem. Kilogramowy przycisk przeleciał milimetry od głowy śledczego siedzącego za
biurkiem, tyłem do okna, i z ogromnym hałasem wypadł, z drugiego piętra, wraz z oknem do ogrodu,
mobilizując pół gmachu. Następstwa były okropne. Czterech zbirów zwaliło mnie na ziemię, wskoczyło na mnie butami i dosłownie zaczęło mnie deptać i kopać. Nie wiem, jak to się stało, że żyję. Jeszcze
dwa tygodnie później byłem przekonany, że mam pękniętą wątrobę. W wyniku miałem złamaną rękę
i pęknięte trzy żebra. Wrzucono mnie do małej pojedynki. Widocznie nie zależało oprawcom, aby
chwalić się moim wyglądem. Chociaż uważam, że byłaby to dla nich niezła reklama. Zabrało mi dwa
dni, aby doczołgać się do pryczy.
Tu w tej celi zdarzyło się jednak coś, co sprawiło, że przebaczyłem Ukraińcom, że chcieli mnie zabić
pod Kwasiłowem [w drodze z Wilna do Lwowa]. Jednego ranka drzwi celi otworzyły się cichutko…
(chodzić nie mogłem, więc wiedziałem, że na śledztwo mnie nie wezmą) i do celi wsunął się po kry58
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jomu starszy wiekiem strażnik Ukrainiec. Rozejrzał się jak złodziej i pomógł mi wejść na pryczę. Następnie dał mi pomidora i maleńką, słodką bułeczkę, mówiąc: – Detyno, szo oni z tebe zrobyły – zjedz,
to moje śniadanie – ja nie głodny. Tylko nie pokazuj nikomu, bo będę siedział razem z tobą. – Tego nie
zapomnę do końca życia.
To śniadanie zjadłem dopiero następnego ranka. Przyszedł lekarz i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu zrobił mi transfuzję krwi. Do dzisiaj nie mogę sobie wyjaśnić tego niezwykłego wydarzenia.
Mógł to być jakiś niewytłumaczalny wynik mojego zachowania z bibularzem, którego wieść dotarła
do nadrzędnych czynników, czy też po prostu zdecydowali, że będę im jeszcze potrzebny, co z kolei nie
zachwyciło mnie zbytnio. Owinięto moje żebra elastycznym bandażem i na razie dano mi spokój. Nogi
„po operacji” miałem strasznie spuchnięte, więc pokazałem je lekarzowi, gdyż wyglądało na gangrenę,
ale ten zignorował to zupełnie. Potem nadszedł dla mnie znowu bezmyślny okres, gdyż nie dawano mi
spać. Przez trzy dni i trzy noce strażnicy siedzieli przy mnie na zmianę i budzili mnie. Gdy popadłem
w półśpiączkę, zaniesiono mnie na górę (jeszcze nie mogłem chodzić), oblano zimną wodą i przepytywano pod reflektorem. Kiedy nie rozumiałem pytania, bito mnie po głowie. Potem nie wzywano mnie
przez jakiś czas. Pięć tygodni siedziałem w sumie w tej celi.
Jedyną niedogodnością teraz stała się maszyna do mielenia kamieni, umieszczona akurat pod moim
oknem. Potrzebowali tego prawdopodobnie na zaprawę murarską. Efekt był taki, że biały, kamienny
pył przez cały dzień dostawał się do mojej celi. Już myślałem, że dostanę pylicy płuc, gdy wezwano
mnie z „wieszczami”. Oho – pomyślałem sobie – idę na sąd. Tymczasem zamiast na sąd zaprowadzono mnie do mojego śledczego, który przeczytał mi z jakiegoś papieru, że zostałem zaocznie skazany
na śmierć. Egzekucja w trybie bieżącym. Byłem za młody, aby odkryć nieścisłości i groteskowość tej
sceny. Teraz widzę ją inaczej. Widocznie zbladłem, gdyż Lebiediew podszedł do mnie i kładąc mi rękę
na ramieniu, zapytał, czy przynieść mi szklankę wody. Już po tej „czułości” powinienem się zorientować, co jest grane, ale ja dałem się nabrać bez reszty. Nie pamiętam, czy coś odpowiedziałem. Śledczy
poinformował mnie, że ma młodszego brata w moim wieku i jest gotów podpisać rekomendację łaski,
a w tym przypadku dostanę tylko 10 lat, i wyśle mnie do ogrodniczego obozu pracy pod Moskwą,
gdzie jest zdrowo i przyjemnie. Oczywiście o ile podam wszystkie informacje, które „wykułem na pamięć”. Nic nie odpowiadałem, więc ryknął znowu: – WYKONAĆ!!!
Zaprowadzono mnie krętymi schodami przez piwnicę na malutkie podwórko, podobne do studni. Na betonowym murze podziurawionym kulami były ślady krwi lub farby. Kazano mi stanąć pod
tym murem i przywiązano mi ręce do drążka z tyłu i nałożono papierową torbę na głowę. Zapytano
mnie jeszcze raz, czy mam coś do powiedzenia. Niezbyt dobrze ich słyszałem. Rozległa się komenda,
zarepetowano broń, znowu komenda i… salwa. Umarłem. A jednak stałem. Mój umysł był wyprany
z wszystkich myśli i uczuć. Gromki śmiech upewnił mnie, że jeszcze żyję. Zdjęto mi torbę z głowy. Roześmiane, nawet życzliwe, proste, szczere gęby. Jaki fajny kawał, co?...
Zawieziono mnie windą do pokoju śledczego, posadzono na moim krześle do tortur, zapalono reflektor świecący prosto w twarz i trzech funkcjonariuszy zadających szybkie pytania na różne oderwane
tematy, na które miałem odpowiadać w ułamku sekundy. Jeśli spóźniłem się o mgnienie oka, dostawałem straszny cios w plecy długą, gumową pałą z metalowym rdzeniem. Nie wiem, czy mówiłem
cokolwiek, bo mózg ogarniał paraliż, zemdlałem… obudziłem się w swojej dawnej celi. Zacząłem mieć
nadzieję, że chyba przeżyję. Ostatecznie nic im nie powiedziałem, gdyż na szczęście nic nie wiedziałem… Doręczono mi akt oskarżenia. Był na bibułkowym papierze, pisany [po rosyjsku] na maszynie.
Brzmiał on [w tłumaczeniu] następująco: „Oskarżony jest członkiem i jednym z przywódców polskiej,
zbrojnej, podziemnej organizacji, która miała na celu obalenie władzy sowieckiej i ustanowienie dawnego polskiego państwa”. – Nie wiedziałem, że jesteś taki ważny – odezwał się Romek. – Ja też nie,
bracie – odpowiedziałem i ogarnęło mnie zwątpienie znowu, gdyż wymieniono tam cztery paragrafy,
które już znałem z oskarżenia Leszka, z których trzy kwalifikowały się do kary śmierci. Było to zabójstwo polityczne, szpiegostwo i zdrada stanu…
Po tygodniu zabrali mnie znów z rzeczami, samego. Rzeczy kazano zostawić na dyżurce. Przyszedł
konwój. Ustawili około dziesięciu ludzi na korytarzu i skuli kajdankami ręce do tyłu. – Krok w lewo,
krok w prawo uważa się za ucieczkę. Konwój będzie używał broni bez ostrzeżenia – obwieszczono
nam uroczyście. Jak się zaczęło, tak się skończyło. Okazało się, że dołączono mnie do grupy czterech
oskarżonych o zamordowanie oficera NKWD w czasie przekraczania granicy. Nikogo z „moich wspólników” nie znałem, wszyscy nie przyznaliśmy się do winy i wszystkich nas skazano na karę śmierci.
Umieszczono mnie w pojedynczej celi, gdzie nie było żadnych regulaminów. Mogłem leżeć, siedzieć
i stać, kiedy chciałem i jak chciałem. Tylko wisieć nie było wolno i dlatego pozabierano mi wszystko, co
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by mi mogło to umożliwić. Już chciałem, aby to się wreszcie skończyło. A oni mnie trzymali i trzymali.
Pogubiłem się w kalendarzu. Pewnego dnia zgrzyt klucza i ukazała się w drzwiach okrągła, wielka,
rosyjska twarz mojego strażnika, a za nim cztery czapki. – Wychadi z wieszczami! – Przeprowadzono
mnie korytarzem do punktu, w którym ten rozdzielał się na dwa kierunki: na podwórko więzienne
i do kancelarii. Postawiono mnie dokładnie na rogu i trzymano tak przez dobre 20 minut. Wreszcie
wprowadzono mnie do pokoju jakiegoś naczelnika, który spojrzał na mnie i powiedział obojętnym tonem: – Kasimir Antonowicz, mimo faktu, ze jesteś zbrodniarzem i chciałeś matce radzieckiej wepchnąć
nóż w plecy – Wierchownyj Sowiet skorzystał z prawa łaski, ze względu na twój młodociany wiek, który wykorzystali faszyści, aby cię użyć do swoich brudnych celów i zdeprawowali cię. Skazany zostałeś
na 25 lat ciężkich robót w poprawczych obozach pracy w odległych rejonach Związku Sowieckiego2.
Zaprowadzono mnie teraz na drugie piętro, do pokoju, gdzie przeszedłem gehennę przesłuchań. Zamiast Lebiediewa siedziała ładna, młoda kobieta Tatiana Woronowa, która zażądała, abym podpisał
oświadczenie, że byłem dobrze traktowany. Podpisałem, ale zapytałem, czy może patrzeć w lustro bez
obrzydzenia po takim żądaniu. Urocza Tatiana popatrzyła z wściekłością, a potem zerwała się, i podnosząc spódnicę, ukazała pełnię swoich wdzięków, bez kamuflażu dolnej bielizny, i powiedziała: –Popatrz po raz ostatni, bo już więcej tego nie ujrzysz. Będziesz żył, ale ochoty na figle nie będziesz miał.
Umieszczono mnie w dużej sali transportowej w grupie około 140 ludzi. W nocy spanie było wprost
niemożliwe, gdyż normalnie sala mogła pomieścić najwyżej czterdzieści osób. Spaliśmy na siedząco,
wiążąc własne nogi razem, na brzuchu półleżącego przed nami człowieka. Nie jestem w stanie opisać
tej makabry. To wiązanie nóg było zastosowane w celu nienaruszania lewego czy prawego, podobnie
usytuowanego rzędu. Po „komforcie” celi śmierci ta sala wydawała mi się piekłem. Nie zamierzam
opisywać dantejskich scen rozgrywających się w dzień i w nocy przy „paraszy”, czyli po prostu kiblu,
który ustawicznie przelewał się na głowy „dyżurnych” nieszczęśników. Co noc cały ten układ śpiących przesuwał się o jedno miejsce w kierunku kibla, wg jakiegoś, dość skomplikowanego systemu,
w którym każdy mógł dostąpić przyjemności spędzenia kilku nocy w tym zadziwiającym miejscu…
Ta okropna cela transportowa miała też dla mnie i dodatnią stronę, mianowicie przestałem się bać
czegokolwiek. Ten miecz Damoklesa wiszący przez tak długi czas nad moją szyją musiał zostawić jakieś piętno na mojej psychice – teraz właśnie to nastąpiło. Pocieszałem się tym, że przeżyłem własną
śmierć, więc teraz powinienem żyć „wiecznie”. Czy będę miał jednak siłę znieść to, co mnie czeka na
śnieżnych polach kraju „ponurej anegdoty”…
Miałem kurtkę z lisa, którą matka dostarczyła mi do więzienia. Zaszyłem ją w poszewkę i używałem
jako poduszki. Nareszcie doczekaliśmy się zwiastunów końca naszego pobytu na sali transportowej.
Wydano nam po 5 kg chleba, czyli racji pięciodniowej, i po dziesięć deko cukru. Oznaczało to niezbicie: „jedziemy na białe niedźwiedzie”. 10 czerwca 1941 r. opuszczałem ojczyznę, której nie miałem
nadziei znów zobaczyć. Widok bydlęcych wagonów nie był dla nas niespodzianką; 40 ludzi na wagon
to nie był komfort. Głuche odgłosy drewnianych młotów oznaczały, że enkawudziści sprawdzali, czy
podłoga nie jest przepiłowana. Każdy wagon miał budkę ze strażnikiem, a w środku zestawu wagonów była platforma z karabinem maszynowym. Byliśmy bezpieczni! Do granicy Polski jechaliśmy
5 dni. Pogłoski o wojnie [z Niemcami] były prawdziwe. Ta wiadomość spłynęła na mnie jak ożywczy
balsam. Wyładowano nas bez ceremonii. Siedzieliśmy w kucki czterdziestkami na swoich rzeczach,
głodni, spoceni, na polu przylegającym do stacji. O wstaniu, aby rozprostować nogi, nie było mowy.
Około południa nadjechał pociąg szerokotorowy, sowiecka więźniarka. Przedziały jak w osobowym
pociągu, po dziesięciu ludzi każdy, pięć miejsc siedzących po każdej stronie. Drzwi-kraty z korytarza
do każdego przedziału. Osiem przedziałów w wagonie. Dali suchy prowiant, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po dwukilowym bochenku chleba na 5 dni, zeschniętego na kość, 10 dkg cukru i dwie
cebule. Chleba nie można było niczym rozbić, mieliśmy moczyć go w wydawanym dwa razy dziennie
ukropie, ale jak? Skorzystaliśmy „z kurtuazji” strażnika Ukraińca, który podkutymi butami skakał po
chlebach, gdyż bez moich przednich zębów próba ugryzienia go zębami trzonowymi nie była możliwa… W Charkowie odczepiono dwa wagony z polskiego transportu, a doczepiono trzy inne, z Odessy.
Byli to kryminalni recydywiści, zwani „urkami”. Odłączone wagony miały wejść w inny skład kierowany do Kołymy.
Ruszyliśmy w dalszą drogę. Czy ktoś próbował jechać na siedząco przez osiem dni, ramię przy ramieniu, na twardej ławce? Tortura zaczyna się w piątym dniu. Próbowaliśmy wstawać na zmianę co
2 Wyrok kary śmierci K. Swaryczewskiemu zamieniono na 25 lat łagru w wyniku apelacji złożonej przez matkę – Joannę
Swaryczewską.
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15 minut, ból kręgosłupa zwiększał się z godziny na godzinę, odbierając w końcu całą chęć do życia.
Stanęliśmy parę kilometrów od Moskwy, bez jedzenia, pod ciągłym niemieckim bombardowaniem.
Podjechały w końcu ciężarówki i trzy wagony przewieziono do ponurego, olbrzymiego więzienia
na Butyrkach i rozlokowano w celach z toaletami po dwunastu więźniów. Komfort – po prostu raj.
Byliśmy wszyscy z wyrokami, więc nikt nas na śledztwo nie wzywał. Po paru dniach sformowano
transport wagonów towarowych, który przejechał szmat drogi do Kożwy – punktu rozdzielczego
„północnych rejonów poprawczych obozów pracy”. Tutaj, wśród naszej grupy wyłącznie młodych
ludzi, zaczęto szukać rzemieślników, ślusarzy, spawaczy itd. Mój przyjaciel Piotr był inżynierem, więc
podał się za mechanika samochodowego skazanego z paragrafu 80, więc został natychmiast przyjęty,
prawie entuzjastycznie. Ja zastanawiałem się za długo nad wyborem fachu, przyszły dokumenty i powiedziano mi od razu, że jestem „wrogiem ludu”, przeniesiono mnie z miejsca jako „politycznego” do
baraku transportowego. Czekałem teraz na transport statkiem kilkaset kilometrów w górę rzeki Usa,
do Workuty. Towarzystwo było tu bez porównania lepsze, ale jedzenie i zakwaterowanie – dużo gorsze. Parostatku ciągle nie było, więc zaczęto formować tymczasowe brygady do prac polowych i przy
karczowaniu pni. Po kilku dniach miałem pęcherze na rękach, opuchnięte kolana i zdawałem sobie
sprawę, że najdalej za dwa miesiące będzie pełna zima.
W obozowym laboratorium były dwie pielęgniarki, przychodzące z obozu kobiecego. Estonka Sonia przychodziła we wtorki rano, druga, Litwinka Lena Malisaukas, studentka pochodząca podobno
z polskiej rodziny, ładna, małomówna, bardzo oficjalna, przychodziła w czwartki. Do laboratorium
bardzo rzadko ktoś miał szansę wejścia na zakazany teren. Niewiele zresztą tracili, bo nie było tam
nic, z wyjątkiem jodyny i bandaży ze starych koszul. Ja ze swoimi pęcherzami na rękach nie miałem
w ogóle najmniejszej szansy. Lekarza nie było, ręce mi popuchły tak, że odmówiłem pójścia do pracy
i pokazałem rany strażnikowi. Dostałem pałką po głowie i aby uchronić się przed drugim ciosem [powiedziałem:] – Proszę mnie puścić, zabandażuję ręce i pójdę do pracy. – Nic z tego, dzisiaj jest środa
i pielęgniarek nie ma – powiedział strażnik. – Sam to zrobię, jestem lekarzem – palnąłem. – Możesz
być nawet ministrem, ale u siebie… Do roboty. – Poszedłem do roboty, było mi wszystko jedno. Zdecydowałem, że będę stał z kilofem i czekał na koniec pracy. Strażnik pieklił się niesamowicie. Dowiedziałem się, jaki był mój rodowód od dziesięciu pokoleń, ale o dziwo nie uderzył mnie. Wszyscy byli tym
tak zdziwieni, że przestali pracować i popodnosili głowy. Dopiero gdy enkawudzista zaczął wyżywać
się na nich, powrócili do pracy. Oczywiście trzymałem na widoku moje sfatygowane dłonie, stojąc
oparty o pień i nic nie robiąc, ku skrywanej zazdrości współtowarzyszy. W mojej wędrówce po „wnętrzu Tartaru” doszedłem do przeświadczenia, że w każdym tygodniu istnieją dwa dni, o które martwić
się jest rzeczą bezużyteczną. Pierwszy dzień to „wczoraj”, ze swoimi pomyłkami, troskami i niedociągnięciami. Drugi dzień to „jutro”. On też jest poza naszą kontrolą. Pozostaje mi „dzisiaj”. O wiele łatwiej
jest zwalczać bieżące, dzisiejsze trudności, niż wyrzuty sumienia za wczoraj, lub drżenie przed tym,
co jutro przyniesie. Będę radził od dzisiaj wszystkim moim przyjaciołom, aby podróżowali przez swoje życie, ale po jednym dniu na raz.
Maszerowałem na końcu kolumny jako ukarany, mając przed sobą nie najlepsze perspektywy. Po
posiłku, który nie był uszczuplony, zawołano mnie do kancelarii. Zaczyna się – pomyślałem. Kazano
mi zaczekać na porucznika. Wreszcie przyszedł lejtienant i zapytał mnie, gdzie tak pokaleczyłem sobie ręce. – W lesie – wykrztusiłem. – Trzeba uważać, jak człowiek nieprzyzwyczajony do kilofa – poradził lejtienant – no, wiadomo, lekarz nie po to się uczy tyle lat, aby potem machać kilofem. – W jednej
chwili przyszło na mnie olśnienie. Przypomniałem sobie poranną kłótnię ze strażnikiem, w której
podałem się za lekarza. Musieli go teraz, z jakiegoś powodu, bardzo potrzebować, gdyż lejtienant był
wyraźnie uradowany. Zdawałem sobie sprawę z mego młodocianego wyglądu, powiedziałem więc,
siląc się na spokój: – Nie jestem jeszcze lekarzem, jestem studentem 4. roku medycyny. – Nu, ładno –
powiedział lejtienant – nie mamy lekarza, a grupa rzemieślników musi niedługo odjechać do roboty.
Do czasu transportu będziesz mieszkał w przychodni. Masz tam dwie pielęgniarki, ale na wyjazd dostaniesz tylko jedną, gdyż my też potrzebujemy opieki medycznej.
Zakręciło mi się w głowie, w pierwszej chwili odczułem radość, ale po chwili zorientowałem się, że
będę musiał jechać z rzezimieszkami. Przecież ja nie miałem zielonego pojęcia o medycynie z wyjątkiem tych kilku terminów, które mi wpoił Wawnikiewicz, aby mnie oderwać od okropności śledztwa.
Wyrwał mnie głos porucznika: – Dam wam kilka bandaży, doktorze – przecież nie możecie chodzić
z takimi rękoma. – Kiedy więc na drugi dzień rano kazano mi się przenieść z rzeczami do zakazanego
rejonu, gdzie była przychodnia, nikt w obozie nie był zdziwiony i uważał to za rzecz normalną. Kiedy wszedłem do przychodni, stwierdziłem z rozczarowaniem, że był to zwykły, obskurny barak, bez
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żadnych medycznych udogodnień. W małej, bynajmniej nie białej, była jodyna, bandaże ze starych
prześcieradeł, butelka z aspiryną i piękna, chromowana wanienka z palnikiem do gotowania narzędzi. Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, jak mają narzędzia chirurgiczne wyglądać. Drzwi otworzyły się
bez pukania i w progu stanęła drobna, ładna blondynka, która krzyknęła oburzonym głosem: – Kto
cię tu wpuścił? Wynoś się stąd! Ale już! – Opierając się na pogłoskach, że jest polskiego pochodzenia,
postanowiłem zaryzykować i odezwałem się po polsku: – Jestem nowym lekarzem, zanim nie wyjadę, będziemy razem pracować. Wydaje mi się, że ma pani na imię Lena. – Dziewczyna zamarła i stała
z otwartymi ustami…
Jedną z dobrych stron przychodni było jedzenie, które dostawałem ze speckotła, plus 600 gramów
chleba. Niezależnie od tego przydzielono na przychodnię 15 porcji cyngotnoje, dania przeciwszkorbutowego (jakaś zielenina polana olejem), które wydawało się chorym na szkorbut. To było okropne
w smaku, ale faktycznie ratowało ludzi przed chorobą, która panoszyła się wśród dawniej tu przybyłych więźniów. Ja z pielęgniarkami zjadaliśmy profilaktycznie po porcji tego świństwa, jedna porcja
szła dla Piotra, a resztę rozdzielałem wśród najbardziej potrzebujących. Tymczasem nadszedł mój
chrzest bojowy. Jednego urka, ze specbaraku, bolał od kilku dni ząb, należało go usunąć. Przyniesiono
mi coś, co było skrzyżowaniem pomiędzy obcęgami a szczypcami dentystycznymi. Urka odgrażał się,
że jak będzie go bolało, to wybije mi oko. Zdenerwowany i w takich warunkach przystąpiłem do zabiegu, ten pierwszy raz pamiętam do dziś. Wygotowałem szczypce, zajodynowałem dziąsła i uchwyciłem ząb szczypcami, pociągnąłem i ku mojemu zdziwieniu miałem ząb w ręku, a pacjent nie zdążył
krzyknąć. Wśród złodziei rozeszła się fama o moim geniuszu, a ja zyskałem pierwsze narzędzie…
Sonia i Lena nigdy nie były razem w przychodni, ale też nie było wiadomo, czy nie dzielą się wrażeniami u siebie w obozie, więc musiałem uważać, co mówię jednej i drugiej, aby nie było rozbieżności. Zauważyłem, że pielęgniarki były trochę o mnie zazdrosne. Nie przybierało to oczywiście zbyt
widocznych form, ale byłem bardzo ostrożny i nie poddawałem się amorom. Sonia przyznawała się
do lat 30 według założenia, że najlepsze 10 lat w życiu kobiety to okres między 30. a 31. rokiem
życia. Czekałem na odjazd transportu do Workuty, tymczasem dostałem zarządzenie, aby spakować
przychodnię, pobrać lekarstwa, strzykawki, bandaże, gdyż jedziemy na stację. Przyjechał samochód.
W szoferce dwóch strażników i… Lena. Cała specgrupa sześćdziesięciu ludzi szła 8 km do stacji. Znowu
więźniarka z metalowymi przedziałami. Z ośmiu przedziałów jeden był dla straży, jeden przychodnia
i sześć dla reszty. Reszta składu pociągu to były wagony towarowe, czymś wyładowane i przykryte
brezentem. Lena oznajmiła, że jedziemy do jakiegoś portu. Po trzech dniach podróży stanęliśmy na
pustkowiu, skąd były dwa kilometry do trzech ogromnych, blaszanych hangarów, a obok nich cztery
baraczki z numerami. W trzecim była „stołówka”, a w czwartym „ambulatorium”. Lena kilkakrotnie
usiłowała się zbliżyć do mnie emocjonalnie, ale bałem się czegoś, choć miałem na nią ogromną ochotę… Dziesięć dni upłynęło od naszego przybycia, a ciągle naczalstwo na coś czekało. Trochę mnie to
denerwowało. Zaczęło się robić zimno, szczególnie w nocy. Miałem jeden koc, prosiłem o drugi, ale
powiedziano mi, że na razie nie mają. W nocy przyszła Lena ze swoim kocem, nakryła mnie, a potem
sama wślizgnęła się do łóżka. Miała rację, nie marzliśmy tej nocy.
Nareszcie coś się dzieje. Ustawili nas piątkami, ja na końcu, Lena została w ambulatorium. Nagle
zaczęło mi desperacko brakować Piotra. Kolumna ruszyła, po pół godzinie na horyzoncie zamajaczyły dźwigi portu Archangielsk. Doszliśmy do dużego, betonowego mola z drewnianymi pomostami wybiegającymi w morze. Tam gdzieś daleko jest Polska, jest wolność. Okazało się, że do portu
w Archangielsku przypływają statki alianckie. Więźniów przyprowadzano, gdy ładunki zostały już
wyładowane, aby zabrali sprzęt do naszej bazy i przygotowali go do transportu dalej przez ekipy wojskowe. W naszych wielkich „beczkach” zamieniano na samochodach białe amerykańskie gwiazdy na
czerwone kilkoma pociągnięciami pędzla. Segregowano i pakowano sprzęt, narzędzia i oporządzenie
w wielkie drewniane kraty, które odjeżdżały pociągami na południe. Papierosy i wołowina w puszkach należały do artykułów ścisłego zarachowania i były pakowane pod czujnym okiem personelu
wojskowego. Obowiązkiem naszej grupy było również przygotowanie zaopatrzenia dla odpływających statków w postaci sucharów, świeżego chleba, doskonałych konserw rybnych itd. Pakowano to
wszystko w wielkie brezentowe wory i ustawiano przy numerowanych słupkach wzdłuż wybrzeża,
a statki zabierały je według rozdzielnika.
Praca była zorganizowana w ten sposób, że więźniowie nigdy nie stykali się z obcymi marynarzami. Kiedy przychodziliśmy rano do portu, ładunek stał już na molo, a statki na redzie. Po południu
lub wieczorem stawialiśmy worki z zaopatrzeniem przy słupkach. Do portu przychodziliśmy w różnych dniach, czasem codziennie, czasem raz w tygodniu. W obozie pracowano intensywnie, spawano,
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malowano, pakowano. Odwołano mnie z portu nagle
i w pośpiechu, wioząc mnie
do obozu nr 4. Mile się rozczarowałem, gdy spotkałem
tam Lenę. – Nic wielkiego
– powiedziała Lena lekceważąco – strażnik ma atak
wyrostka – będziesz go natychmiast operował. – Pociemniało mi w oczach. – Nie
mam narzędzi – powiedziałem głosem, którego sam nie
poznałem. – Zaraz przyniosą nowy zestaw z przychodni wojskowej, nie denerwuj
się. – Słuchaj, Lena. Ja nawet
nie wiem, z której strony
jest wyrostek. – Ty nie jesteś
2. Trasa zsyłki z Drohobycza do Archangielska (Red.)
lekarzem – wyszeptała zbielałymi wargami. – Nie jesteś
nawet studentem medycyny. Słuchaj, ciebie mogą rozstrzelać, może i mnie. Musisz zrobić tę operację.
Ja ci zaznaczę, gdzie naciąć. Dam mu więcej chloroformu. Nie trzęś się tak, bo już go wiozą.
Przywieźli pacjenta, tracił co chwilę przytomność. Czułem bezwład w rękach i nogach, Lena położyła gazę na jego twarzy i zaczęła skrapiać ją chloroformem. Potem wskazała mi palcem miejsce po
prawej stronie brzucha i powiedziała: – Tnij tutaj jakieś 8 centymetrów. Tym! – pokazała mi jeden
z dwóch skalpeli. Ukazała się ropa z krwią. – Wyrostek już pękł – za późno. Szyj ranę! Jakkolwiek, nie
możemy go tak oddać. – Do dziś nie pamiętam, jak to zaszyłem, ale wyglądało nieźle, jak powiedziała
Lena. Nie było nikogo przez półtorej godziny, aż zjawił się komendant. – No i jak? – zapytał. – Wyrostek był pęknięty, nie udało się nic zrobić – powiedziała po rosyjsku, swobodnie i autorytatywnie Lena
swoim dźwięcznym głosem. Czułem się słaby i zmęczony, jakbym miał sto lat. – Jaki jest twój prawdziwy zawód? – dopytywała się Lena. Jestem studentem prawa – kłamałem dalej bezczelnie, nie chcąc się
przyznać, że jeszcze nie studiowałem. – Będziemy razem tak długo, jak to będzie możliwe, nie martw
się – pogładziła mnie po twarzy. Wróciliśmy ze strażnikiem piechotą do obozu, zjedliśmy po miseczce
cyngotnoje – świństwa „ze starym olejem samochodowym”, jak twierdził Piotr…
Była niedziela, kazano nam iść do portu. Wszedł strażnik! – Masz zaraz iść do kancelarii w dokach.
Trzeba opatrzyć nogę jakiemuś marynarzowi. Stanął na gwóźdź w desce. Przeszedł przez obuwie
i skaleczył go. – Wziąłem jodynę, plastry i bandaż, na wszelki wypadek, i poszedłem zdziwiony, ale
i zaintrygowany. Do doków było jakieś 200 metrów, więc zmarzłem w ręce, niosąc opatrunki bez torby. W kancelarii doków byłem po raz pierwszy, gdyż była to strefa zakazana i więźniowie nie mieli
prawa tam chodzić.
Kancelaria była jasna, ciepła, z kantyny dochodził zapach smażonego mięsa, poczułem się głodny.
Na krześle siedział człowiek z rudawą bródką w marynarskim swetrze. Nogę lewą miał bosą. Marynarz spojrzał na mnie… i nagle stało się coś dziwnego – jego oczy stanęły w słup, twarz zbladła i patrzył na mnie przerażony, jak gdyby zobaczył ducha. Po chwili wypowiedział szereg niezrozumiałych
słów, a widząc, że go nie rozumiem, spytał po niemiecku: – Sprechen się deutsch? – Gdy potwierdziłem, zaczął mówić po niemiecku. Z jego słów zrozumiałem, że jest Holendrem, że w czasie nalotu
w poprzednim rejsie zginął jego syn, jego żona została w Anglii, dokąd uciekli przed Hitlerem. Potem
wyciągnął holenderski paszport i wskazując na fotografię, powiedział: – Tak wyglądał mój syn. – Teraz ja zdębiałem. Z fotografii patrzyła na mnie moja własna twarz. – Muszę ciebie koniecznie ze sobą
zabrać – powiedział. – To niemożliwe – wydukałem – jestem więźniem politycznym. Na noc zabierają
mnie do obozu… – Kapitan był rozgorączkowany i powtarzał w kółko: – Jutro lub pojutrze – słupek
37 – wejdź do worka, wyrzuć suchary – jak będzie ciemno. – Powiedziałem po raz wtóry, że gdy będzie
ciemno, mnie już na przystani nie będzie. Kapitan jakby nie rozumiał mnie zupełnie, powtarzał swoje:… słupek 37, pamiętaj, jutro lub pojutrze – jak będzie ciemno…
Rano następnego dnia było zimno jak zwykle. Nie było mi do śmiechu, gdy wyruszyłem z kolumną
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drogą do portu. Ktoś z miejsca przygniótł rękę i miał złamany palec. Usztywniłem go deseczkami i zabandażowałem mocno. Dzień leciał szybko, a ja w dalszym ciągu nic nie wymyśliłem. Koło południa
przyszedł strażnik – mój pacjent, i przyniósł kawałeczek mydła toaletowego. Podziękowałem… i nagle
zapytałem: – Chcesz jeszcze moją skórzaną kurtkę? – Strażnikowi zaświeciły się oczy, jak u wilka. –
Oczywiście – sprzedajesz? – Tak, ale dasz mi fufajkę, bo muszę w czymś chodzić. – Dam, ale co chcesz
za kurtkę? – Nic, ale zostawisz mnie w przychodni na noc, gdyż boli mnie noga i nie mogę tak biegać
tam i z powrotem 16 km dziennie. – Czto ty, z uma zaszoł? Tego nie mogę zrobić. Co ja powiem na bramie? Nie! – skoczył strażnik. – Ja tego nie mogę zrobić. Swojej fufajki też nie mogę dać, bo to kazionna.
Należy do umundurowania. – Nie to nie – powiedziałem, siląc się na spokój. Zapadał zmierzch, było
już po godzinie czwartej. Nagle wpadł mój strażnik i powiedział ostro: – Jak chcesz koniecznie zmarznąć, zostawaj! – To mówiąc, rzucił mi starą, ale ciepłą fufajkę. Bez słowa zdjąłem swoją piękną kurtkę
i mu dałem. Wtedy wyjął z kieszeni odrobinę boczku, kawałek chleba i siedem kostek cukru. Wyszedł
i zamknął drzwi na dwa spusty.
Czekałem chwilę, aż ucichną głosy odmaszerowującej kolumny więźniów, gdyż zawsze była możliwość, że wrócą po mnie. Gdy zaległa cisza, popatrzyłem przez małe, zakratowane okienko, molo
było wymarłe, tylko wiatr zdmuchiwał resztki śniegu z nadbrzeża. Zdałem sobie sprawę, że muszę
wyjąć przynajmniej jedną deskę ze ścian baraku, abym mógł w razie potrzeby wyjść. Oględziny ścian
nie wypadły dobrze, deski były grube, zdrowe i wpuszczone od dołu pod listwę przebitkową, którą należało usunąć, aby dostać się do końca deski. Nie miałem niczego, co można było wykorzystać
w tym celu. Przecież mogłem przynieść z terenu jakieś narzędzie. Dobrze ci tak, durniu – beształem
siebie, ale to nie zmieniało sytuacji. Taka szansa! Tymczasem odezwały się głosy, przyszli jacyś ludzie
i zaczęli ustawiać worki z prowiantem przed słupkami. Szukałem słupka 37 – stał przed nim worek mniejszy od pozostałych. Chyba bym się do niego nie zmieścił – pomyślałem. Od czasu do czasu
reflektor świecił wzdłuż nabrzeża. Widziałem tylko żarzące się punkciki papierosów wartowników,
którzy pogadawszy ze sobą, rozeszli się w przeciwne strony. Doliczyłem do 400, gdy wartownicy zeszli się znowu. Ogarnęło mnie przerażenie, gdy w świetle reflektora zobaczyłem, jak strażnicy długim
bagnetem przebijali wybrane worki i szli dalej. Może brak narzędzi uchronił mnie od śmierci, może
moja przygoda życiowa jest czymś, co warto przeżyć? Na razie to mi się nie podoba, ale może inaczej
spojrzę na nią z perspektywy odległości.
Ranek zastał mnie niewyspanego, zmarzniętego i w złym humorze. Przypomniałem sobie nagle, że
kapitan powiedział: „jutro lub pojutrze”. Pojutrze jest dzisiaj, więc jest szansa, tylko muszę zostać
jeszcze drugą noc. Może to jakiś inny statek zaopatrywał się wczoraj? Doleciały mnie głosy. Więźniowie szli zwykłą kolumną. Największą radość sprawił mi dźwięk klucza w zamku i okrągła twarz
mego strażnika, który powitał mnie rubasznie: – Kak żywiosz? Postanowiłem przejść się po nabrzeżu.
Musiałem znaleźć jakieś narzędzie. Natrafiłem na krótki łom do otwierania skrzyń i zabrałem go do
przychodni. W południe przyszedł mój strażnik z jakimś urkiem, co miał zerwany paznokieć i krwawił
dość mocno. Kiedy urka wyszedł, złapałem mego strażnika za rękaw. – Słuchaj – wyrzuciłem jednym
tchem – zostanę jeszcze dzisiaj, widzisz, że nie mogę chodzić. – Nic z tego! Tym razem mnie nie wrobisz, nie będę się narażał. Wczoraj tylko czekałem, że mnie ktoś o ciebie zapyta. Nie ma mowy! Pojedziesz samochodem. Klops – pomyślałem – koniec pieśni. O czwartej przyszedł strażnik i powiedział,
że samochodu dziś nie będzie i muszę iść z nimi. Pomyślałem, że muszę zrobić coś drastycznego, czas
naglił. – Jeśli mnie nie zostawisz dzisiaj, zamelduję, że zabrałeś mi kurtkę. Wszyscy ją znają. – Ach, ty
swołocz! To taki jesteś? Dobrze, zostań, ale z nami koniec. – Trzasnął drzwiami i zamknął je na klucz.
Jeśli kapitan zapomniał lub to wszystko lipa?... Czekałem, aż ucichną głosy, czułem, jakby coś urwało się w moim życiu, jak hazardzista, który postawił ostatnie, pożyczone pieniądze w ciemno. Teraz
oderwanie zamocowania nie przestawiało zbytnich trudności. Światło reflektora musnęło nabrzeże
i znikło. Zauważyłem tylko ciemne sylwetki ludzi z obsługi, którzy dostarczali worki z prowiantem.
W ciemności zaświeciła latarka, plusk szalupy, a po chwili dwa żarzące się punkciki papierosów oddalające się od siebie. Nagle serce zaczęło mi bić gwałtownie… pod słupkiem 37 stał ogromny wór
z sucharami. Gdzie wartownicy są teraz? – pomyślałem. Światło oświetliło słupek 37, a koło niego
dwóch niepalących obecnie strażników. Cholera! – zakląłem. Co za fatalny zbieg okoliczności. Teraz
albo nigdy – wydałem sobie komendę i pobiegłem do worka. Rozsupływałem węzeł sznura, jak mi się
wydawało, strasznie długo. Nareszcie, zacząłem gorączkowo wyrzucać suchary do wody, wartownicy
byli daleko, ale ruszył promień światła. Przycupnąłem za workiem, od strony wody, bez ruchu. Czekając na przejście światła reflektora, zauważyłem napis na worku: „Johan de Vitt”. Wszedłem do worka
i usiadłem z kolanami pod brodą. Zabranym z przychodni skalpelem zrobiłem w worku mały otwór
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od strony morza i wciągnąłem powietrze. Nagle usłyszałem słowa rosyjskie wypowiadane innym niż
poprzednio głosem. Struchlałem. Byli to strażnicy przebijający worki bagnetami. Czekałem na bagnet… żeby tylko nie w brzuch – modliłem się. Sekundy wydawały się wiekiem. Kto tego nie przeżył,
będzie miał trudności z wyobrażeniem sobie tej psychicznej tortury. Znowu cisza. Moje podkurczone
nogi domagały się wyprostowania, za wszelką cenę. Trudno mi opisać ból i pragnienie zmiany pozycji
nóg. Nagle… ktoś stanął przy moim worku, poklepał uspokajająco w okolicy moich pleców i pojechałem w górę, lądując na cudzych barkach. Usłyszałem skrzyp deski i poczułem kołysanie się szalupy.
Plusk wioseł, miękkie kołysanie siatki towarowej – jazda w górę i jeszcze dłuższa w dół. Poczułem,
że coś twardego wbija mi się w bok. Zakładając, że jestem już na statku, rozwiązałem worek i chciałem wstać. Czułem się tak, jakby moje nogi były sparaliżowane. Po pewny czasie przyszedł marynarz
z kubkiem rosołu, po wypiciu którego spałem kilka godzin. Wreszcie przyszło trzech, jeden wydał mi
się lekarzem z prawdziwego zdarzenia. Wyniesiono mnie po badaniu na górę do czystego, białego
pomieszczenia, rozebrano i wsadzono do wanny z ciepłą wodą. Po kąpieli znalazłem się w czystym
łóżku, dostałem śniadanie złożone z płatków owsianych, herbaty i chleba z marmoladą. – Jeszcze nie
jesteś zupełnie bezpieczny – powiedział kapitan. Przyszedł ten, co wyglądał na lekarza, rozmasował
mi nogi i dał zastrzyk, po którym zapadłem w sen. Nie wiem, co mi dali, ale obudziłem się po dwóch
dniach „letargu”. Powiedzieli, ze szczerym uśmiechem, że jestem już poza niebezpieczeństwem, z wyjątkiem niemieckich U-bootów i samolotów, ale to już dotyczy wszystkich na statku.
Dopiero o wiele później dowiedziałem się od Bogusia Steckiego, młodego więźnia z mojej grupy,
który wyjechał z gen. Andersem, że dopiero na trzeci dzień, gdy zdarzył się wypadek i potrzebny był
lekarz, zaczęto mnie szukać po całym porcie i pewnie do dzisiaj nie wiedzą, co się ze mną stało.
Moje losy potoczyły się potem wartko. Rodzina kapitana włączyła mnie w swoje grono zupełnie naturalnie. Sami byli poza własnym krajem, ufali jednak, że niedługo wrócą do Holandii. Ja ukończyłem
szkołę oficerską w Iraku, w II Korpusie gen. Andersa – wchodzącym w skład 8 Armii Brytyjskiej. Wraz
z tym Korpusem w szeregach 6 Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich przemierzyłem pola bitew łącznie z Monte Cassino, gdzie zostałem ciężko ranny w bitwie czołgów o Piedimonte3. Zdemobilizowany
w Anglii, rozpocząłem studia fizyki stosowanej na uniwersytecie londyńskim, które dokończyłem w
Toronto. Pracowałem aż do emerytury w Kanadzie, najpierw w Canadian Military Electronic Standards Agency, a następnie w Hydro Electric Power Commision.
Podsumowując tę całą „moją wycieczkę po Tartarze”, twierdzę, że nie istnieje doprawdy granica
absurdów, które można wpoić społeczeństwu w formie dogmatów, przez odpowiednią akcję czynników rządzących. Mając odpowiednią armię, policję, możliwość płacenia im większego uposażenia
i karmienia ich lepiej od reszty społeczeństwa, można w ciągu tylu i tylu lat wpoić w większość ogółu,
że 2+2=3, że woda zamarza, gdy jest gorąca, a gotuje się, gdy jest zimna, lub jakikolwiek inny nonsens,
który mógłby ewentualnie przydać się państwu czy rządowi.

Od Redakcji: Redakcja otrzymała od Pana Tadeusza Swaryczewskiego, szereg informacji dotyczących
Autora – serdecznie dziękujemy. Cała historia „holenderska” (trzeba przyznać, napisana sensacyjnie!
– uwierzył w nią również tak znany historyk jak prof. Stanisław S. Nicieja, opisujący historię „ucieczki
z Archangielska” w VII tomie swojej „Kresowej Atlantydy”) mimo wątpliwości może być prawdziwa.
Nie wiadomo czy grupa robocza z Archangielska dotarła w końcu do Workuty, czy też znalazły się
tam tylko dokumenty – a w ewidencji brakowało wieści co stało się z Kazimierzem Swaryczewskim.
Wyjście było proste: odnotować, że został zwolniony do Armii gen. Andersa w Buzułuku. W Anglii
K. Swaryczewski nie miał problemu z dostaniem się do polskiego wojska, wykorzystując fakt bycia
siostrzeńcem gen. Aleksandra Litwinowicza (II Wiceministra Spraw Wojskowych – Szefa Administracji Armii II RP), który pozostawał w przyjacielskich stosunkach z gen. Andersem. Remy van Arden
po 1956 r. przyjechał do Polski. Zamieszkał w Warszawie, założył rodzinę i doczekał się syna Alana.
Na podstawie zeznań sióstr Zofii i Heleny zostało mu odtworzone świadectwo urodzenia i uzyskał
obywatelstwo polskie nie rezygnując z nazwiska Remy van Arden i obywatelstwa angielskiego. Po
rozwodzie z pierwszą żoną, ożenił się powtórnie (z Zofią) i zamieszkali w Słupcy (poznańskie) gdzie
zmarli oboje dzień po dniu 18/19 września 2008 r. i tam są pochowani.



3 Por. Remy van Arden za zasługi bojowe w kampanii włoskiej został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari
V klasy i Krzyżem Walecznych. KMC nr 30874. (Red.)
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Włodzimierz Kiecuń (1921–2016)1

WSPOMNIENIA

Z rodzinnego Drohobycza na wojenną tułaczkę

M26

Od Redakcji: W Archiwum Historycznym SPZD znajduje się obszerny materiał Autora, z którego publikujemy cz. I.

P

ochodzę z terenów województwa lwowskiego, gdzie w małym, pięknym miasteczku Drohobycz
przyszedłem na świat 6 stycznia 1921 roku. W Drohobyczu, mając 6 lat, rozpocząłem naukę
w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza zwanej powszechnie Białą Szkołą, Może w roku 1927 albo
1928 zetknąłem się z Bruno Schulzem. Był on wtedy zaangażowany do pracy na etacie w Gimnazjum
im. Króla Jagiełły, a do nas przychodził uczyć rysunku i różnych robót ręcznych. Pamiętam jak przed
Bożym Narodzeniem rysowałem szopkę i kiedy Schulz zobaczył mój rysunek zapytał:
– A z drzewa byś to samo zrobił ? – Tak – odparłem. Cieszyło go bardzo, gdy ktoś umiał wykonać coś
interesującego.
W 1935 roku ukończyłem szkołę i natychmiast, bez korzystania z wakacji podjąłem pracę w warsztacie samochodowym Münnicha, mieszczącym się nieopodal budynku straży pożarnej na ulicy Stryjeńskiej. Po pewnym czasie, będąc już pracownikiem warsztatu, ponownie zetknąłem się z Bruno
Schulzem. Bakcyl zaszczepiony przez niego w szkole podstawowej tkwił we mnie przez cały czas. Po
krótkiej rozmowie Schulz zaproponował mi abym przychodził do niego na lekcje. Przychodziłem, robiłem szkice, słuchałem wskazówek jak rysować, a ponadto oglądałem książki i albumy z rysunkami.
Wszelkie jego uwagi i wskazówki były dla mnie niezwykle cenne. Schulz uważnie i z widocznym zadowoleniem przyglądał się mojej pracy, a po kilkunastu lekcjach powiedział, że poleci mnie swojemu
koledze Jerzemu Janischowi, który odnawia polichromie w jakimś kościele, w okolicy Przemyśla. Było
to tuż przed wybuchem wojny. Niestety, wojna zniweczyła nasze zamiary, a moje losy potoczyły się
zupełnie innym torem.
Wiosną 1939 roku, w gorączce przygotowań do wojny, ochotniczo wstąpiłem do Junackich Hufców
Pracy. Po krótkim przeszkoleniu kompania, w której odbywałem służbę, skierowana została na Wołyń
do miejscowości Horyniec, gdzie przebywałem do 17 września. Zanim wkroczyły do nas wojska Armii Czerwonej dowództwo hufca rozwiązało kompanię. Kto chciał mógł wracać do domu. Duża grupa
junaków częściowo uzbrojona, a wśród nich także ja, zdecydowała się razem ze swoim dowództwem
ruszyć na pomoc walczącym wojskom. Z miejscowości Antonówka dojechaliśmy pociągiem do Kowla.
Tu panował już chaos, a wśród wojska szerzyła się dezercja. W Kowlu uzyskaliśmy broń i przydział
do ochrony pociągu wiozącego mąkę dla walczącego Brześcia. W czasie podróży byliśmy nieustannie
atakowani przez samoloty z sowieckimi gwiazdami na skrzydłach. Nie wiem jak daleko odjechaliśmy
od Kowla, gdy wskutek nieustannych ataków lotnictwa pociąg został unieruchomiony, a my zmuszeni
byliśmy do opuszczenia swoich stanowisk i ucieczki przez pola, przylegające do torów kolejowych.
Wybuch bomby lotniczej powalił mnie na ziemię. Szybka pomoc ochotniczego punktu Czerwonego
Krzyża pomogła mi w odzyskaniu przytomności. Na szczęście poza przysypaniem ziemią i chwilową
utratą słuchu nie odniosłem poważniejszej kontuzji. Trzeba było uciekać jak najdalej od torów kolejowych. Wraz ze mną uciekał młody poborowy żołnierz ranny w nogę. Nie wiedzieliśmy co dalej robić,
ale po krótkiej naradzie postanowiliśmy iść w kierunku Warszawy, aby uczestniczyć w jej obronie.
Spotykani wojskowi i cywile radzili nam żebyśmy unikali wiosek ukraińskich bo nie są one nam przyjazne. Ich mieszkańcy wyłapują żołnierzy i oddają w ręce Sowietów, a nawet dopuszczają się mordów.
Ostrzeżenia sprawiły, że zaczęliśmy kluczyć po lesie i zagajnikach, których na szczęście nie brakowało
na naszej drodze. Po kilku dniach nie wiedzieliśmy gdzie jesteśmy i jaki jest dzień tygodnia. Powoli
wracałem do zdrowie, powracał mi słuch, a kolega korzystając z podręcznej apteczki i różnych ziół nie
dopuszczał do zakażenia rany na nodze. Na polach nie było już warzyw, a leśnych owoców było coraz
mniej i coraz trudniej było je znaleźć.
Wszystko wskazywało na to, że idziemy we właściwym kierunku, bo dochodził do nas odgłos podobny do grzmotów podczas burzy. Uznaliśmy, że słyszymy wystrzały armat i chociaż nie wiedzieliśmy jakie wojska są przed nami szliśmy w kierunku skąd dochodziła kanonada. Idąc wzdłuż torów

1 Urodził się w rodzinie Anny z domu Raniowskiej i Stefana Kiecuniów. Ojciec był m.in. dozorcą, matka pracowała jako
pomoc domowa w Drohobyczu. Prezentacja Autora jest w wspomnieniu Anny Lanczont Biul. SPZD nr 18 (2016) ss. 138–
139. (Red.)
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kolejowych doszliśmy do zerwanego mostu nad
niedużą rzeczką, przeprawiliśmy się na drugą stronę i wkrótce zobaczyliśmy zabudowania
przed którymi bawiły się dzieci. One już wcześniej nas zauważyły i obserwowały w milczeniu.
Gdy upewniły się, że jesteśmy polskimi żołnierzami zaprowadziły nas do komendanta obrony
miasta Włodawy. Sztab obrony miasta mieścił się
w niedużym, wolnostojącym domu zbudowanym
z drewnianych bali i był podobny do tych jakie
są budowane na Podhalu. Komentanta nie było
w budynku. Komendantem okazał się spieszony
ułan w stopniu rotmistrza. Zastał nas najedzonych
i odświeżonych. Moim kolegą zajęli się sanitariusze, a ja przenocowałem w budynku sztabowym.
Na noc ułożono mnie w pokoju, gdzie na podłodze
leżała świeża słoma. Spało mi się tam tak dobrze
jak nigdy do tej pory. Przez miasto przejeżdżały
i przechodziły różne grupy wojska i cywilnych
uciekinierów, ale ja w czasie snu, żadnego zgiełku
nie słyszałem.
Gdy wczesnym rankiem zbudzono mnie zroPowrót z nocnej wyprawy.
zumiałem dlaczego na noc pozostawiono mnie
(rys. Włodzimierz Kiecuń)
w budynku sztabowym. Rotmistrz wydał mi rozkaz dostarczenia do Parczewa pilnej wiadomości
którą wszyto mi do furażerki. Ruszyłem w drogę zatłoczoną pieszymi i różnymi pojazdami. Czasem
udało mi się jakiś odcinek drogo przejechać. lec w drodze powrotnej takich okazji już nie miałem.
Dotarłem do Parczewa, oddałem meldunek i wyruszyłem w drogę powrotną. Przez cała drogę dochodziły mnie odgłosy zaciętej walki! Gdy już na powrót znalazłem się w budynku sztabowym zdałem
meldunek z wykonanego zadania, następnie wypiłem galon wody, zdjąłem buty, marynarkę i ułożyłem się na słomianym legowisku. Ze snu obudziły mnie karabinowe strzały i głośne krzyki ludzi.
Budynek płonął, a ciężko ranni żołnierze wzywali pomocy. Nagle usłyszałem skierowane do mnie
krzykiem polecenie:
– Zdejmij koszulę i wystaw za okno, niech przestaną strzelać! Zrobiłem tak jak mi kazano i strzelanina nagle ustała, a ja wraz z rannymi opuściłem budynek. Czy wszyscy uratowali się z płonącego
budynku, tego do dziś nie wiem…
Pod budynkiem stali czerwonoarmiści, którzy wzięli nas do niewoli i zaprowadzili na rynek miasta.
Stale doprowadzano do nas, stojących na rynku, wyłapywanych wojskowych i obcych cywili (uciekinierów). Miejscowi zwolennicy władzy sowieckiej szaleli z radości; opluwali i szarpali jeńców, kopali
z szydzili z nas. Gdy na końcu wjechał na rynek oficer sowiecki, kilku rozochoconych miejscowych
komunistów wyrwało z grupy oficerów polskich najstarszego rangą i popychając go w stronę zadu
końskiego, podnosząc ogon konia, próbowali zmusić polskiego oficera ażeby sowieckiego konia pocałował w podogonie. Na szczęście do tego nie doszło, bo nie wiadomo czy koń się spłoszył, czy jego
jeździec nie życzył sobie takiej sceny, bo rozkazał swoim sołdatom rozpędzić bandę pastwiących się
nad jeńcami mieszkańców Włodawy. Przed wojną w 80% mieszkańcami miasta byli Żydzi. W czasie kiedy na rynku trwały zabawy w upodlanie polskich żołnierzy, w oknach budynków przyległych
do rynku można było zauważyć za firankami płaczące kobiety. Specjalne służby, wspomagane przez
miejscowych komunistów, wyszukiwały wśród jeńców oficerów, policjantów, i działaczy społecznych,
których następnie zamknięto w areszcie.
Przed wieczorem kazano nam ustawić się w kolumnę marszową, a następnie otoczeni przez sołdatów i ostrzeżeni, że będą strzelać do każdego kto spróbuje ucieczki, opuściliśmy Włodawę. Po wyjściu
z miasta dostrzegłem drogowskaz wskazujący kierunek do Brześcia. Patrząc przed siebie i do tyłu
obliczyłem szacunkowo, że w kolumnie może być ponad tysiąc jeńców. Podczas marszu nikt nie mógł
się do nas zbliżyć aby nam podać coś do zjedzenia, albo jakąś odzież, której ja bardzo potrzebowałem.
Moim jedynym ubiorem były wojskowe kalesony z trokami, bo w takim stroju opuściłem płonący
budynek. Wprawdzie dzień był pogodny, ale niezbyt ciepły, bo przecież był już początek października.
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Gdy zapadł zmrok na postój obrano teren tartaku, gdzie zgromadzono drzewa przeznaczone do obróbki, po których tu i ówdzie leżała kora. Teren był podmokły i kto trafił na korę miał szczęście. Ja byłem prawie nagi i takiego szczęścia nie miałem. Ponadto znalazłem się w sąsiedztwie dużo starszych
żołnierzy rezerwistów opryskliwych i rozgoryczonych tym, że siłą wzięto ich na tę wojnę. Zwracali się do mnie pogardliwie wiedząc, że jestem ochotnikiem. Zamiast życzliwego słowa, czy jakiegoś
okrycia w chłodną noc słyszałem z ich strony złośliwości. – Gówniarzu, trzeba było zostać w domu
u mamy pod spódnicą… Tej nocy, ponurej i bardzo zimnej działy się wokół nas tragiczne wydarzenia.
Słychać było głośne krzyki: „łożyś”, „nie podnimajsia” i wielokrotnie powtarzające się strzały pojedyncze i z broni maszynowej. Nad rankiem, którego całą noc bardzo oczekiwałem, rozpoczęły się
przygotowania do dalszego wymarszu. W przedmarszowym bałaganie dwóch jeńców, których nie
znałem, przyniosło mi obuwie, spodnie, marynarkę, czapkę i płaszcz. Byłem zaskoczony ich koleżeństwem i wykazaną troską o mnie. Serdecznie podziękowałem, a oni życzyli mi szczęśliwego powrotu
do domu. Zanim ruszyliśmy w dalszą drogę zdążyłem się ubrać. Wszystko na mnie dobrze pasowało,
a jedynie buty były trochę za ciasne.
Długą kolumnę jeńców, konwojowaną przez taką samą prawie liczbę uzbrojonych krasnoarmiejców
szliśmy bardzo wolno, prawie „noga za nogą”. Droga z Włodawy do Brześcia była zbyt wąska, aby zapewnić swobodny przejazd pojazdów wojskowych oraz marsz kolumny jeńców. Dlatego kolumna poruszała się skrajem drogi co stwarzało okazję do podejmowania ucieczek. Do uciekinierów strzelano
i prowadzono pogoń za nimi. Ryzyko ucieczki było duże i mówiło się, że kto ucieknie będzie wolny,
a kto zginie wolny już. Mieszkańcy miejscowości przez które przechodziliśmy chcąc nam pomóc (może
wiedzieli, że od dwóch dni nikt nas nie karmi) podchodzili do drogi przynosząc nam pożywienie i napoje, których niestety nie mogli podać nikomu z nas. Groźna postawa sołdatów z długimi szpikulcami
na karabinach nie tylko odstraszała, ale wręcz odpychała nas jeńców od życzliwych nam ludzi. Ponadto od czasu do czasu słychać było wystrzały karabinowe i straszne przekleństwa w języku rosyjskim.
Po wyjściu z postoju na tartaku znalazłem się w otoczeniu bardziej rozumnych i sympatycznych mi
ludzi. Z rozmów, jakie prowadzili, dowiedziałem się że zanim trafili do Włodawy stoczyli bardzo ciężki
bój z Sowietami i musieli wycofać się bo brakowało im amunicji i żywności. Przy tym samoloty sowieckie rozrzuciły ulotki zawierające obietnice, że żołnierze, którzy się poddadzą, będą mogli swobodnie
wrócić do domów. Sowieci obietnic nie dotrzymali. Zrozumiałem wtedy dlaczego ci starsi żołnierze na
pierwszym postoju byli tacy opryskliwi i zgorzkniali. Z rozmów w kolumnie marszowej dowiedziałem
się też, że kilku doświadczonych żołnierzy władających językiem rosyjskim uzyskało zgodę na wzięcie
podwody dla rannych i chorych. Dzięki ich interwencji pozwolono też na pochówek tych żołnierzy,
którzy przebywali z nami przed wymarszem. Domyśliłem się wtedy, że buty i mundur który otrzymałem do okrycia zmarzniętego ciała należały do jednego z tych, których teraz pochowają. Postanowiłem
sobie, że kiedyś przybędę tu aby zapalić znicz i pomodlić się za ich dusze.
Idąc w kierunku Brześcia obserwowałem znaki drogowe i starałem się zapamiętać nazwy miejscowości przez które wiodła nasz droga do niewoli. Spośród mijanych miast zapamiętałem Kodeń. Lebiediew była nazwą innej miejscowości na naszej drodze, która mocno utkwiła mi w pamięci. Przyjaźniłem się z chłopakiem który pochodził z tej samej miejscowości i opowiadał mi o niej. Zacząłem snuć
marzenia o ucieczce. Mógłbym schronić się u jego krewnych, odczekać trochę i powrócić do domu, do
rodziny. Dochodziliśmy do Terespola. Pomimo tego, że tu droga była znacznie szersza szliśmy bardzo
wolno nie tylko dlatego, że przez cały czas przemarszu nie mieliśmy postoju – odpoczynku ani posiłków, po prostu nie mogliśmy iść szybciej bo na drogach i skrzyżowaniach dróg był wzmożony ruch
wojska. Pojazdy wojskowe mechaniczne i konne, a także przemarsz wojsk sowieckich w obu kierunkach na zachód i na wschód w znacznym stopniu blokowały drogi. Dla doświadczonych wojskowych
polskiej armii, teraz jeńców wojennych, myślących i zdolnych przewidywać, jak gracze w szachy, w ruchach wojsk wroga było coś zagadkowego. Nie mogli tego zrozumieć, bo nie mieli znikąd wiadomości,
nie wiedzieli, że granicę między zaborcami ustalono na Bugu.
Zapadł już wieczorny zmrok gdy wkroczyliśmy na ulicę prowadzącą do dworca kolejowego w Brześciu. Pomimo dużego zmęczenia i przygnębienia niektórzy jeńcy z naszej kolumny podejmują w mieście próby ucieczki. Oby daj Boże przemyślne! Słyszymy gwałtowne krzyki konwojentów i wystrzały.
Z głośnym zgiełkiem weszliśmy do hali głównej dworca kolejowego. Było tam już sporo osób cywilnych obojga płci, oczekujących na wznowienie regularnego ruchu pociągów który został zakłócony
działaniami wojennymi. Sam do tej pory nie wiem co było przyczyną sprawczą: ręka Boża, przeznaczenie, czy opatrzność, dość, że nie zauważony przez konwojentów wszedłem w tłum przyglądających
się nam cywilów. Byłem tak zmęczony i obojętny na to co się ze mną stanie, że kiedy znalazłem się
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w pobliżu stołu bilardowego bez wahania położyłem się na zielonym płótnie. Nikt na to nie zwrócił
uwagi, bo dookoła było pełno ludzi śpiących na tobołkach i podobnie jak ja zmęczonych kilkudniowym
oczekiwaniem na pociąg. Zmęczenie i głód sprawiły, że natychmiast usnąłem na stole bilardowym.
Nie wiem jak długo spałem i która była godzina, gdy ktoś stojący nade mną pochylił się i wrzasnął mi
do ucha: – Wstawaj gówniarzu i uciekaj, bo wszystkich was wyłapują, ładują do wagonów towarowych obstawionych przez krasnoarmiejców. Uciekaj bo cię wywiozą razem z żołnierzami nie wiadomo
gdzie. Uciekaj.
Kiedy oprzytomniałem przyjrzałem się człowiekowi który mnie zbudził i wykrzykując nakłaniał do
ucieczki. Po czapce i mundurze zorientowałem się, że był polskim kolejarzem, jednym z licznej armii
ofiarnych i oddanych swojej ojczyźnie pracowników PKP. Godzi się w tym miejscu dodać, że zanim
powróciłem do domu z wojennej tułaczki dwukrotnie polscy kolejarze ratowali mnie w niebezpieczeństwie. Do hali głównej dworca kolejowego przychodziło coraz więcej osób cywilnych i sołdatów,
ale wśród nich nie było nikogo w mundurze polskim lub posiadających chociażby część umundurowania. Zrozumiałem, że jestem w pułapce, z której muszę się wydostać. Ale jak to zrobić? We wszystkich
drzwiach wejściowych i wyjściowych stali uzbrojeni krasnoarmiejcy. Wyjść z hali pozwalano tylko za
zgodą komisarza. Komisarz stał na środku hali otoczony tłumem pasażerów, którzy dopytywali się
o rozkład ruchu pociągów i tych, którzy chcieli uzyskać zezwolenie na opuszczenie dworca. Dzięki
temu, że od wczesnego dzieciństwa poznałem język ukraiński, częściowo rozumiałem rozmowy jakie
prowadzono z komisarzem. Gdy komisarz wyrażał zgodę na opuszczenie dworca wtedy człowiek zainteresowany podchodził do drzwi wyjściowych i na zapytanie sołdata: – „Komisar rozreszył?” Odpowiadał: – „Rozreszył”. Wtedy sołdat ustępował od drzwi i człowiek wychodził na zewnątrz dworca. Pomodliłem się po cichu, żeby mi się powiodło i stanąłem w grupie osób otaczających komisarza. Miałem
duże wątpliwości czy mi się uda, czy komisarz wyrazi zgodę na opuszczenie przeze mnie dworca, czy
wręcz przeciwnie wyda polecenie aby odprowadzono mnie do wagonów stojących na bocznicy, (po
latach, kiedy zaczęto już głośno mówić o Katyniu, często myślami powracam do tamtych wydarzeń).
Zdecydowałem się wykorzystać dogodny moment, gdy sołdat stojący przy drzwiach był zwrócony
twarzą w naszą stronę. Wtedy odłączyłem się od grupy osób otaczających komisarza i śmiało podszedłem do sołdata i na jego pytanie czy komisarz „rozreszył” odpowiedziałem, że „rozreszył”. Bojąc się,
że mój podstęp może się wydać natychmiast opuściłem stację kolejową kierując swoje kroki w kierunku Terespola, tą samą drogą, którą zapamiętałem gdy nas prowadzono na dworzec. Szczęście mi
sprzyjało, czułem, że dobry i miłosierny Bóg wysłuchał mojej modlitwy o odzyskanie wolności.



Anna Łanczont – Warszawa1

Ziemia

M45

C

mentarze kresowe w czasie wojny były miejscem masowego rozstrzeliwania mieszkańców
(wszystkich nacji) naprzód przez Rosjan (w latach 1939–1941), później Niemców i Ukraińców.
Starzy powiadają, że gdyby odpowiednio mocno ścisnąć ziemię z tamtych regionów, to wyciśnie się
krew.
W Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej od jakiegoś czasu jest zwyczaj, że na trumnę zmarłego członka sypie się ziemię z jego rodzinnego cmentarza – to sposób, by krajana choć symbolicznie
w niej pochować. Ale cmentarnej ziemi nikt nie chce trzymać w domu. Czasami przywozi się ją w ostatniej chwili. Istnieje też przesąd, że nie wolno niczego wynosić z cmentarza, bo się szybko umrze. Takie
wierzenia miały kiedyś zapobiegać kradzieży świec.
Niedługo po przekroczeniu granicy pojawiły się na horyzoncie ukochane Karpaty. Na widok świateł miasteczka odetchnęli z ulgą, byli na miejscu przed nocą. Zostawili samochód i wyboistą drogą
udali się na cmentarne wzgórze. Mimo wczesnej godziny o tej porze roku było już ciemno.
Szli prosto aleją przez cmentarz. Mniej więcej w połowie rozglądnęli się uważnie, czy ktoś przypadkiem za nimi nie idzie lub gdzieś w pobliżu nie stoi. Przykucnęli po prawej stronie niewielkiego pagórka usypanego przy porozrzucanych płytach nagrobków i wolno zaczęli nabierać na folię

1 Fragment książki Opowieści dziwnej treści, nakł. wł. aut., Warszawa 2016, 158 s.
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wydrapaną ziemię. Odgarniali patyki, kawałki cegieł, które sterczały tu od wojny, i inne resztki
niewiadomego pochodzenia. Szło im wolno i niezdarnie. Ziemia była już zmarznięta i skawalona.
Kiedy zebrała się spora kupka, związali rogi folii i wolno, noga w nogę, podeszli pod mur ogrodzenia, gdzie w krzakach od dawna leżały pozostawione przez nich narzędzie – zardzewiała łopata
i stare sito. Cicho, powoli rozgniatali łopatą ziemię, gruda po grudzie, i przesiewali na folię. Dołożyli
wszelkich starań, aby oprócz czystej ziemi niczego innego nie wynieść, ani listka, ani nie daj Boże
czyjejś kosteczki.
Ponownie związali folię w tłumok, uklepali go na płask i umieścili w przyniesionym lnianym małym worku. Schyleni, aby nikt ich nie wypatrzył, wstrzymując oddech, przeszli pod oświetlonym
oknem dawnej kancelarii cmentarza do bramy. Po jej przekroczeniu cieszyli się, że nie zostali zamknięci wewnątrz. Cmentarz po zmroku był już niedostępny. Skręcili dwa razy w prawo i znaleźli
się przy samochodzie zaparkowanym pod odległym domem. Pakunek umieścili w bagażniku pod
kołem zapasowym. Odjechali. Nikogo w pobliżu nie było. Wiatr cicho pojękiwał w niedalekich zaroślach.
Nazajutrz miał być pogrzeb. Zmarły życzył sobie być pochowany na cmentarzu w swojej rodzinnej miejscowości, ale życzenie nie mogło być spełnione. Miejscowość, zrządzeniem losu, znajdowała się od dawna po drugiej stronie granicy. Od wojny nikt zmarłych kresowian tam już nie przywoził. Pozostali nieliczni rodacy powoli się wykruszali. Nowi miejscowi mieli własny nowy cmentarz,
a stary traktowali jako kamieniołom. Czasami tylko zjawiała się na nim grupka Polaków. Jedynym
możliwym sposobem spełnienia ostatniej woli zmarłego było pochowanie go razem z przywiezioną stamtąd ziemią.
Stanie na granicy przeciągało się. Ten i tamten pogranicznik zaglądał tu i ówdzie, niczego podejrzanego nie znalazł. Dwaj podróżni podsypiali. Ujechali kilka metrów i znowu stali. Świtało. Wreszcie ruszyli w dalszą drogę. Za nimi dyskretnie ruszył jeszcze ktoś. Na miejsce dotarli w ostatniej
chwili. Uroczystość już trwała. Kondukt wolno zbliżał się do wykopanego grobu. Trumnę postawiono na podporach. Mowy pożegnalne przeciągały się, prawie każdy bliski mówił kilka miłych
słów o zmarłym. Kapłan posypał ziemią wieko trumny, zaczęto ją spuszczać do grobu… Otaczający
wykop żałobnicy widzą: spomiędzy krewnych, jak na spowolnionym filmie, wysuwa się ręka podróżnego i przechyla lniany woreczek, a z niego wysypuje się… coś. Zamiast przesianej ziemi lecą
w dół brunatno czerwone pacyny, pac, pac, i rozbryzgują się na drewnianym wieku. Może nikt tego
nie zauważył, myśli gorączkowo wysypujący. Niestety ci, co stali najbliżej, zauważyli. Konsternacja.
Grabarze błyskawicznie łapią z łopaty i sypią ziemię do grobu. Już przyklepują. Krewni zaskoczeni
tym, co zobaczyli, gorączkowo myślą o przedwojennej tradycji niepozwalającej niczego wynosić
z cmentarza, pod groźbą rychłej śmierci.
Woreczek w foliową płachtą ląduje w najbliższym koszu na śmiecie pod stosem odpadów. Zmęczeni podróżni myślą o jednym. Szybko opuścić cmentarz, wrócić do domu, położyć się spać. Zasnąć i zapomnieć o krwawych paćkach. Krótkie – kilkugodzinne – pobyty za wschodnią granicą budziły podejrzenia Straży Granicznej. Kiedy już wszyscy żałobnicy wyszli z cmentarza, ktoś śledzący
z daleka całe wydarzenie dyskretnie podszedł do kosza, chwilę grzebał. Przysłany z turystami pogranicznik miał nadzieję namierzyć punkt przerzutowy leków czy narkotyków. Woreczek wylądował w kieszeni. Analiza w specjalistycznym laboratorium zamiast spodziewanych mikrośladów po
substancjach psychoaktywnych wykazała krew. Śledczy nigdy nie spotkał się z taką mieszaniną
różnych grup krwi. Nie udało się wyodrębnić konkretnej grupy ani domyślić jej pochodzenia. Mieszanka skrzepów nie zdradziła swojej tajemnicy. Nie było podstawy do wszczęcia dochodzenia.
Niepokoiło to znalazcę. Pragnął opowiedzieć komuś o swoim znalezisku, podzielić się z kimś wątpliwościami, zasięgnąć porady przełożonego.
Nie mógł zasnąć. Coś wisiało w powietrzu. Pojawiały się i znikały jakieś nieznane dźwięki. Nasłuchiwał ich coraz bardziej zatrwożony. Wydawało mu się, że słyszy przytłumiony płacz i jakieś
krzyki. Pod zamknięte powieki wciskały się obrazy wychudzonych postaci. Zasnął, ale koszmary
zerwały go z pościeli. Otworzył oczy. Mimo ciemności widział mordowane rodziny, był świadkiem
rozstrzeliwania. Nurtowała go myśl, że powinien coś zrobić. Nie wiedział co. Źle się z tym czuł.
Dawno już tego nie czynił, ale z samego ranka odmówił za pomordowanych wszystkie modlitwy,
jakie pamiętał. Odczuł spokój. W pracy otworzył specjalną chłodziarkę. Wybiera probówkę i ogląda. Patrzy pod światło, potrząsa. Nie wierzy własnym oczom. To ziemia, sypka, wyschnięta ziemia.
W szufladzie leżał woreczek z zabrudzoną, zapiaszczoną foliową płachtą.
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Marta Lipińska – Warszawa1

Jak mnie wychowano

M59

Od Redakcji: Tekst ukazał się wiosną 2002 r. w „Wysokich obcasach” dodatku do
„Gazety Wyborczej”.

J

edno z najpierwszych wspomnień: mam pięć lat, wchodzę do restauracji,
gdzie cudnie gra orkiestra cygańska. Zasłuchana zapominam o wszystkim.
Ktoś szturcha mnie, że czas do domu, bo już po dziesiątej. Odnajdują mnie szalejące z niepokoju mama i babcia. Mama z emocji spuszcza mi lanie, a babcia broni
mnie i robi kompresy na zbity tyłek. To działo się w Gliwicach, zaraz po wojnie,
gdzie znalazłyśmy się jako repatriantki ze Wschodu. To był taki nierzeczywisty
Marta Lipińska
rok. Z niemieckimi dziećmi biegałam po ogródkach działkowych, chodziłam na
w dzieciństwie
szaber. Wtedy świetnie mówiłam po niemiecku, gdy tylko straciłam kontakt z ko(Wysokie
obcasy)
legami, nie potrafiłam sobie przypomnieć najprostszych zwrotów.
Potem wrócił ojciec, którego w ogóle nie znałam. Na początku wojny, przed
moim urodzeniem, został powołany do wojska. Zakończył tułaczkę w Anglii u generała Maczka. Chciał
nas sprowadzić do siebie, ale babcie nie chciała wyjeżdżać z Polski, a mama nie chciała zostawić babci
i ojciec przyjechał do nas. To był powrót jak w bajce, bo i radio przywiózł, i jakieś inne lepsze cukierki, i piękny kolorowy pled, i wspaniałe farby, i kredki. No i nagle mężczyzna w domu. Zamieszkaliśmy
w Warszawie. Ojciec był inżynierem z Polminu2. Przed wojną zarządzał przedsiębiorstwem [przerabiającym ropę naftową wydobywaną w okolicach Drohobycza i Borysławia]. Był niezastąpionym fachowcem i w tych strasznych stalinowskich czasach to go chroniło, a mnie dało parę lat szczęśliwego
dzieciństwa. Ojciec od razu ucieszył się z posiadania takiej dużej córeczki, a ja go powoli poznawałam.
Dużo czasu spędzaliśmy razem. Bardzo dobrze się rozumieliśmy, bo ojciec miał sporo prawie dziecięcej
naiwności. Był z nami przez siedem lat. To był najszczęśliwszy okres w moim życiu. Gdy byłam w siódmej klasie, zmarł. Tak, że właściwie wychowywały mnie kobiety: babcia, mama i ciotka.
Babcia kochała mnie nad życie i ja babcię też. Każdego ranka wyprawiała mnie do szkoły: zaplatała mi
warkocz, przyszywała kołnierzyk do fartuszka i podawała maślane bułeczki własnego wypieku. Gdy nie
chciało mi się wyprowadzić psa, babcia robiła to za mnie. Oczywiście psioczyła na mnie swoją lwowską
mową: „Ta joj, żeby stara kobieta musiała biegać za psem”, ale wychodziła. Mogłam jej wszystko powiedzieć, zawsze się przytulić i wiedziałam, że wszystko będzie mi wybaczone. Mama była mężczyzną
w naszej rodzinie. W czasie wojny i po śmierci ojca to ona nas utrzymywała. Była nerwowa, szorstka,
a jednocześnie miała dystans do życia i wielkie poczucie humoru. Mówiłam: „Mamo, idź już na wywiadówkę, bo się spóźnisz”, a ona na to: „No i co z tego?”. Kiedyś w Wielką Sobotę przeraziłam się, bo nie
kupiłam bukszpanu do przystrojenia koszyka, powiedziałam o tym mamie, a ona: „No i co z tego? Weź
natkę pietruszki, też zielona”. Kiedy byłam dzieckiem, straszliwie się wszystkim przejmowałam, i to
mamine: „No i co z tego” mocno mnie irytowało. Ale teraz, gdy zaczynam się czymś denerwować, myślę
sobie: „No i co z tego” i wyluzowuję się – jak mówią moje dzieci.
Ciotka, Zofia Watten-Mrozowska, siostra ojca, pojawiła się w moim życiu po jego śmierci. To była mądra i czarująca kobieta. Wielka dama – w przedpokoju walczyli o nią Witkacy i Boy-Żeleński. Witkacy
namalował kilka jej portretów. Miała ogromną pogodę ducha i była piekielnie inteligentna. Podsuwała
mi lektury, przedstawiała różnym ludziom. Co roku spędzałam z nią miesiąc wakacji. Któregoś ranka
przechodziłam przez jej pokój i zbiłam dzbanuszek do parzenia herbaty. Ciocia zbudziła się, zobaczyła,
że stoję struchlała ze strachu, i zapytała, co mi jest, a gdy opowiedziałam, co się stało, i zapytałam, czy
bardzo na mnie nakrzyczy, powiedziała: „Martulinko, przecież tobie jest wystarczająco przykro, że to
się stało, to ja miałabym ci jeszcze dołożyć przykrości?!”. To na pozór banalne zdanie głęboko zapadło
mi w pamięć. Staram się o tym nie zapominać, wychowując swoje dzieci. Ciocia miała trzech mężów.
W wieku sześćdziesięciu lat wyjechała do Argentyny, tam spotkała leśnika z Podola, który został jej
czwartym mężem. Napisała do mnie: „Pamiętaj, Martulinko, dopiero czwarty mąż jest właściwym mężem”. Z tym jednym się z nią nie zgadzam. Zamierzam poprzestać na drugim.

1 Urodziła się w 1940 r. w Borysławiu, aktorka od dyplomu w 1962 r. pracuje w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Ma
w dorobku ponad 50 ról teatralnych i wiele filmowych np.: Salto, Czerwone Berety, Nad Niemnem, Lalka. Nieoceniona gosposia księdza w serialu „Ranczo”.
2 Kierownik Powiatowej Odbieralni Ropy w Modryczu w Koncernie Polmin. (Red.)
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iejscowość moja, w której odbywałem przymusowe zesłanie, znajduje się w środkowej Syberii
w województwie krasnojarskim na północ od tego dużego syberyjskiego miasta w odległości około 700 km. Jużno-Jenisiejsk, bo tak nazywała się moja osada, położona jest 80 km od dużej rzeki Angary,
która wpada do jeszcze większej syberyjskiej rzeki Jenisej. Za carskich czasów w tej osadzie tubylcza
ludność wydobywała indywidualnie złoto. Podczas mojej tam bytności (styczeń 1952–grudzień 1955)
w lecie 1952 r. jeszcze zastałem kilku (dwóch lub trzech) robotników, poszukiwaczy złota, którzy w ten
sposób zarabiali na życie. Wydobyty szlachetny kruszec odsprzedawali do miejscowego banku, który
płacił im bardzo niską cenę. W rozmowie ze mną zawsze narzekali, że wydobywając złoto, ledwie mogą
zarobić na życie. W niedługim czasie po mojej rozmowie z nimi ostatecznie zaniechali indywidualnego
wydobywania tego cennego kruszcu.
W Jużno-Jenisiejsku złoto wydobywano od dawna, lecz już mechanicznie, za pomocą tak zwanej „dragi
amerykańskiej". Był to ogromny statek, na którym znajdowała się olbrzymich rozmiarów koparka. Statek-maszyna unosił się na wodzie i "wgryzając się" do przodu przekopywał teren, do którego wraz ze
statkiem-koparką wpływała woda. Ogromnym czerpakiem maszyna wybierała ziemię zmieszaną z wodą
i wszystko to wrzucała do specjalnych myjni, gdzie również mechanicznie wypłukiwano złoto. Draga i jej
maszyny poruszane były za pomocą pary, którą wytwarzano w olbrzymiej kotłowni znajdującej się na
tejże dradze. Kotły spalały ogromną ilość drewna wyrąbywanego w pobliskich lasach i przygotowywanego przez robotników leśnych (droworóbow), do których między innymi i ja należałem.
Początki wyrąbywania lasów w tym rejonie, jak opowiadali starzy Sybiracy, przeprowadzane były już
w latach 1917-1920. Naturalnie wyrąb ten w tym okresie był bardzo ograniczony, zużywano wówczas
znacznie mniejsze ilości drewna, jednak w miarę postępu technicznego, jak również rozrostu ludności
w tym obszarze wyrąb tego pięknego lasu wzrastał. Wyrąbywano go na opał mieszkań, jak również na
materiał budowlany, rozbudowywano osadę Jużno-Jenisiejsk dla robotników poszukujących wówczas
jeszcze indywidualnie złota.
Z upływem lat wyrąb lasu oddalał się od osady, drwale posuwali się w głąb tajgi. Podczas mojego tam
pobytu na początku chatka leśna ogólnie przez robotników zwana izbuszka, w której gromadzili się leśni
robotnicy, drwale (to była tam elita robotnicza, z nimi najbardziej liczono się), jak również izwoszczyki
(furmani zwożący końmi przygotowane do eksploatacji drewno), stała na siódmym kilometrze od naszej osady, po kilku latach (czterech) przeniesiono ją już na odległość 11 km. Te drewniane leśne domy
były tak budowane przez cieśli, że w razie potrzeby można było je łatwo rozebrać, następnie przewieźć
w dowolne miejsce i ponownie złożyć. Takie domki leśne zastępowały robotnikom prawdziwe rodzinne
domy, można w nich było spać, gotować strawę, prać bieliznę i jeżeli zaszła taka potrzeba, to można było
w niej mieszkać.
Powoli, lecz systematycznie wchodziliśmy w głąb lasu, wyrąbując go dla wykopującej złoto dragi, która
pochłaniała niesamowite ilości drewna, a po jakimś czasie za nami zaczynał rosnąć młody las (samosiejka). Szkółek leśnych na Syberii nie zakładano (przynajmniej w moim rejonie i śmiem wątpić, by gdziekolwiek indziej na Syberii były prowadzone szkółki leśne, nie ma tam szacunku dla naturalnych zasobów leśnych), młodniak ten sam musiał sobie radzić i ponownie rozrastać się w miejscu wycięcia wspaniałych
syberyjskich sosen. Samosiejka musiała nie tylko przeciwstawiać się warunkom klimatycznym (aura) ale
i groźniejszemu wrogowi lasu, jakim jest człowiek. Młode drzewka nie były chronione i przez nieostrożność zadeptywane, a i często barbarzyńsko wyrąbywane przez ludność tubylczą, która z młodych sosenek robiła sztachety na ogrodzenia domowe (płoty). Służba leśna tolerowała takie bezprawne niszczenie
lasów. Były jednak wypadki, że sami drwale leśni pozostawiali pod ochroną z rzadka rosnące przepiękne
wysokie drzewa, które pod płatkami swoich szyszek rodziły nieduże, lecz za to przepyszne orzechy cedrowe. Limba rosyjska rodzi orzechy zwane z rosyjska kiedrowyje oriechy - cedrowe orzechy.
W leśnym baraku żyliśmy przez cały tydzień, w sobotę zaś wszyscy robotnicy opuszczali barak, szli
do osady, gdzie mieli swoje domki, i mieszkając w nich z rodzinami, zjawiali się ponownie w leśnym
baraku w poniedziałek przed południem i we wtorek, czasami natychmiast po przyjściu do baraku, czyli
w poniedziałek, rozpoczynali swoją ciężką pracę. Jeśli ktoś chciał, mógł codziennie chodzić do posiołka
(osady), lecz wówczas traciło się dużo czasu na przejście bądź co bądź 11 km w jedną stronę.
Latem tubylcy uprzedzali nas (tych, którzy zbyt mało znali i za mało byli obyci z syberyjską tajgą) przed
zamieszkałymi w naszym rejonie i w naszych lasach niedźwiedziami, jak nazywali je murawiejniki. Są to
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niedźwiedzie brunatne, niewiele mniejsze od naszych niedźwiedzi „polskich górskich". Nazwa ich murawiejniki (mrówkowce) powstała od zjadania przez te leśne zwierzęta dużych czarnych leśnych mrówek.
W okolicznych lasach Jużno-Jenisiejska niedźwiedzi tych było stosunkowo dużo. Oprócz tych dużych
czworonożnych zwierząt były jeszcze tylko zające, w zimie ledwo widoczne, o sierści bielutkiej jak śnieg,
z czerwonymi oczkami, tak zwane „bielaki". Zające te przypominały mi nasze polskie szaraki, były jednak
cokolwiek od nich mniejsze. Spotykałem również wiewiórki. Innych większych czworonożnych zwierząt
nie było, przynajmniej w tej części Syberii, w tym rejonie. Podobno przyczyną braku innych zwierząt
była zima, duże mrozy dochodzące nierzadko do 50 stopni C, jak również nadmiar opadów śnieżnych, za
głęboki śnieg – wilkom czy też sarnom trudno poruszać się w takim śniegu.
Tuż za naszą osadą było nieduże względnie równe wzniesienie bez wybojów i pagórków, kiedyś za czasów świetności Jużno-Jenisiejska, kiedy w tej osadzie było więcej złota, a i tym samym ruch był wówczas
większy, lądowały tam małe dwupłatowe samoloty „Antonow". Na tym niedużym lotnisku regularnie
kursowały samoloty na linii Krasnojarsk-Jużno-Jenisiejsk, „zahaczając" po drodze o inne większe osady.
Miejsce to, dobrze wykarczowane z korzeni i krzaków, latem porośnięte było piękną trawą, na której w
dzień i w nocy pasło się zawsze kilka krów, ich właścicielami byli miejscowi Sybiracy. Krowy te stanowiły
łakomy „kęs", jak również były łatwą zdobyczą dla niedźwiedzi. Bardzo częste były wypadki zabijania
krów nocną porą przez podchodzące pod samą osadę murawiejniki, gwałtowne ujadanie psów nie odstraszało tych leśnych drapieżników. Największą stratą było to, że czasami jeden niedźwiedź jednej nocy
zabijał dwie lub nawet trzy krowy, wyjadając z każdej najsmaczniejsze kęsy. Rano skoro świt właściciele
odnajdywali zabite krowy z wyjedzonym sercem i wątrobą.
Mieszkając przez kilka lat w Jużno-Jenisiejsku, miałem okazję poznać tam dwóch starych wiekiem i stażem myśliwych, którzy na całe lato wyruszali ze swoich domów i szli w tajgu – tam polowali, żyli, jedli
i spali w zrobionym przez siebie szałasie (namiotów wówczas tam jeszcze nie było i nie znane były takie udogodnienia). W latach swojej młodości, jak opowiadali, polowali na niedźwiedzie, nie mając broni
palnej, a tylko żelazne dzidy i długie noże. Zaszczuty przez psy niedźwiedź, tropiony przez myśliwych,
broniąc się przed swoimi prześladowcami, stawał na dwóch tylnych łapach, chcąc pozbyć się dzidy podstawionej mu pod pysk przez myśliwego. Stojąc tak odsłaniał w ten sposób cały swój brzuch, który wówczas był rozpruwany długim nożem przez myśliwego.
Któregoś dnia moja gospodyni, u której wynajmowałem mały pokoik za 50 rubli, powiedziała mi, że kupiła u myśliwego świeże niedźwiedzie mięso i zapytała, czy chcę spróbować, a jeżeli zgodzę się na to, ona
usmaży mi kotlety. Naturalnie wyraziłem zgodę, ponieważ nigdy w życiu do tej pory nie jadłem, a nawet
nie próbowałem niedźwiedziego mięsa, chociaż w naszej osadzie dość często było do nabycia. Zjadłem
je, smakowało jak dziczyzna, lecz było nieumiejętnie przyrządzone, podczas jedzenia w smaku odrobinę
zalatywało zapachem mchu czy też surowizną.
Jako droworób, jeszcze kiedy pracowaliśmy w lesie bez pił mechanicznych, a drzewa zwalaliśmy piłą
ręczną i siekierą, ja drzewa powalałem, czyli ścinałem tylko siekierą – robiłem pował, jak już leżały na
ziemi, przecinałem je piłą na odpowiednie długości. W lesie wówczas była względna cisza i spokój, nie
zakłócana zgrzytem mechanicznych pił, i wtedy czasami jesienią można było usłyszeć groźny, ostrzegawczy ryk niedźwiedzia, który poszukiwał w tym okresie legowiska na zimowy sen. Rozzłoszczony i zdenerwowany naruszoną przez nas ciszą i spokojem w lesie, porykiwał groźnie i ostrzegawczo, by w końcu
dać za wygraną i opuścić zagrożony teren, naruszony przez zbliżającego się człowieka i pójść dalej w głąb
tajgi, gdzie w jej gąszczu nie zagrażał mu człowiek.
Latem, bardzo często nie czekając na sobotę, w powszedni, letni długi dzień chodziłem do osady, by z leśnej ciszy (bardzo często byłem w lesie zupełnie sam, inni drwale albo pracowali w oddali ode mnie, albo
w ogóle nie przyszli do pracy, rygorystycznej dyscypliny nie było, ile kto zarobił, tyle dostał pieniędzy, nie
było co jeść, trzeba było pracować) pobyć trochę wśród ludzi, porozmawiać, pograć w piłkę, czy też pójść
do kina na jakiś amerykański trefiejny (zdobyczny) film. Etot film wziat' w kaczestwi trafieja wo wremija
wojny w Germanii (ten film zabrany z Niemiec podczas wojny, jako zdobycz wojenna) – powyższe napisy
były wówczas wyświetlane zawsze przed pokazaniem zagranicznego filmu przywiezionego z Niemiec.
Wszyscy Rosjanie uwielbiali amerykańskie kowbojskie filmy, w tych latach (pięćdziesiątych) były po raz
pierwszy pokazywane tam w ogóle filmy zagraniczne.
Powracając do naszych leśnych wspomnień, muszę zaznaczyć, że miejscowa ludność bardzo życzliwie
patrzyła na nas, soslanych politiczeskich innostranców (zesłanych politycznych cudzoziemców), a było
nas kilku w tej osadzie: Niemiec, Węgier, Litwin, kilku chińczyków, no i wreszcie Polak. Pouczali nas, jak
żyć na tym odludziu, gdzie najlepiej pracować, by więcej zarobić, jak radzić sobie, z mrozem w zimie,
a latem z moszką (milimetrowej wielkości muszki, nalatujące na człowieka całymi chmarami, gryzące aż
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do krwi) i komarami. Ja z mrozem i owadami miałem już doświadczenie z Kazachstanu i wiedziałem, jak
sobie z tym radzić. Tubylcy uprzedzali nas, aby do osady, lub z osady do lasu, chodzić zawsze w grupie,
a jeżeli już szło się w pojedynkę, to obowiązkowo, na wszelki wypadek dla ewentualnej obrony przed
spotkaniem z niedźwiedziem brać ze sobą siekierę. Ponieważ często chodziłem sam, zawsze brałem siekierę i jakoś nigdy niedźwiedzia nie spotkałem. Nosiłem ją tak długo, aż wreszcie znudziło mi się to ciągłe, jak wydawało mi się, bezsensowne noszenie bądź co bądź dość ciężkiego żelaznego narzędzia.
Któregoś dnia nie wziąłem ze sobą siekiery i już od tego czasu do osady chodziłem lekko i bez zbytniego
obciążenia. Przestałem wierzyć, że kiedykolwiek spotkam na swojej leśnej ścieżce niedźwiedzia, w końcu od czasu do czasu uczęszczanej nie tylko przeze mnie, lecz również przez innych drwali i furmanów
z zaprzęgiem konnym.
Pewnego letniego dnia idę z leśnej izbuszki do swojego mieszkania w osadzie, już niedaleko domu, bo
około 3 km od osady, patrzę i oczom nie wierzę: w odległości kilkunastu metrów przede mną, parę kroków z boku od mojej ścieżki sterczą jakieś uszy i za moment widzę już cały łeb sybirskiego „pana tajgi".
Siedząc na ziemi w głębokiej trawie był ledwo widoczny, miał rozkraczone tylne łapy, między którymi
znajdował się kopiec dużych leśnych czarnych mrówek. Przednie łapy wetknięte były w sam środek kopca, czekał tam cierpliwie, aż mrówki gęsto obsiądą je, po chwili wyjął i zlizując językiem z przednich łap
te duże pożyteczne owady leśne, pomrukiwał od czasu do czasu z zadowoleniem, na mnie zupełnie nie
zwracając uwagi, jakbym nie istniał.
Gorąco mi się zrobiło i na przemian zimno, obleciał mnie strach i zarazem wściekłość na siebie, że
zaniechałem noszenia ze sobą siekiery. W tej chwili, gdyby niedźwiedź zaatakował mnie, nie miałbym
absolutnie niczego do obrony. W pierwszej chwili chciałem zrobić w tył zwrot i dać „drapaka" z powrotem do leśnej izbuszki, natychmiast jednak oprzytomniałem, uzmysławiając sobie, że droga powrotna to
odległość około 8 km. Jeżeli już uciekać, to do przodu, do osady, bo do niej mam zaledwie dwa do trzech
kilometrów. Po chwili całkowitego uspokojenia zacząłem się zastanawiać i myśleć, bez paniki i strachu,
zacząłem przypominać sobie, co zawsze w wolnych chwilach opowiadali starzy Sybiracy i co trzeba zrobić na wypadek spotkania „oko w oko" z panem syberyjskich lasów.
Jak dotychczas na całe szczęście nie wpadłem w panikę, zachowanie moje było zupełnie normalne,
niedźwiedź zajęty jedzeniem nie mógł wyczuć mojej wewnętrznej walki strachu z opanowaniem. Idąc
z leśnej chatki na widok niedźwiedzia nie zatrzymałem się, szedłem tylko znacznie wolniej, ale szedłem
dalej do przodu, ciągle różne myśli krążyły mi po głowie, idąc tak starałem się być wyprostowany, bo
nagle poczułem, że z moimi nogami coś nie jest dobrze, a nie chciałem, żeby zwierzę wyczuło, że jestem
w strachu. Rozmyślając tak szedłem dalej na niezbyt pewnych nogach, po chwili zrównałem się z niedźwiedziem, patrząc na niego kątem oka (nie odwracałem głowy w jego stronę). Zauważyłem, że nawet
nie raczył spojrzeć na mnie, zupełnie ignorował mnie, „mrówkowej uczty" ani na chwilę nie przerywał,
już po minięciu go miałem ochotę odwrócić się, by zobaczyć, czy przypadkiem niedźwiedź nie skrada
się za mną, jednak przypominając sobie rady tubylców nie zrobiłem tego ruchu, by go nie sprowokować.
Po kilkudziesięciu krokach od ominięcia go usłyszałem trzask łamanych suchych gałęzi pod jego łapami. Odetchnąłem z ulgą, byłem pewny, że „misiek" poszedł sobie już w gąszcz tajgi, odsapnąłem ze strachu i już teraz nie bojąc się go chciałem odwrócić głowę, by jeszcze raz na ostatek go zobaczyć (w końcu
niecodziennie, nawet na Syberii, spotyka się na wolności dzikiego niedźwiedzia), gdy nagle znowu zobaczyłem go. Był kilkanaście metrów przede mną, wyszedł z krzaków, stanął na dwóch tylnych łapach
i odwrócony tyłem do mnie, wyraźnie jakby podkreślając swoje lekceważenie w stosunku do mnie,
ostrzył pazury o drzewo, to na odmianę obwąchując je od dołu i grzebiąc w mchu udawał (tak przynajmniej mnie się wydawało), że coś w tym miejscu zgubił i w tej chwili szuka tego. Musiałem go znowu
mijać, odwaga opuściła mnie, ponownie minąłem go, ale już z mniejszym lękiem jak po raz pierwszy.
Sytuacja ta z ciągłym mijaniem „misia" powtarzała się kilkakrotnie, postronny obserwator mógłby pomyśleć, że wyszedłem z domu na spacer ze swoim tresowanym niedźwiadkiem. Dochodząc do swojej
osady już dalej nerwowo nie wytrzymałem i pędem puściłem się w stronę domów. Wyczuwając, że
już jestem bezpieczny, w biegu odwróciłem się, by zobaczyć, co dzieje się za moimi plecami, patrzę,
a po moim niedźwiedziu ani śladu, zniknął w tajdze. Następnego dnia o przygodzie z niedźwiedziem
opowiedziałem tubylcom. Mówili, że zachowanie moje podczas spotkania z murawiejnikom było właściwe, śmiali się tylko z końcowego mojego zachowania, zresztą jak twierdzili, było zupełnie normalne.
Dodatkowo w dyskusji o niedźwiedziu zgodnie stwierdzili, że niedźwiedź był syty, nie zdenerwowany,
prawdopodobnie dwulatek, czyli młody - chciał mnie tylko dla zabawy postraszyć, co mu się zresztą
znakomicie udało, pomyślałem.
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Od Redakcji: Tekst stanowi (zachowując wszelkie cechy oryginału) fragment wspomnień Kaliksta Iwanickiego, pracownika „Odbenzyniarni” i Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych „Polmin” w Drohobyczu
z lat 1915–1918.

…B

yłem bardzo uczuciowo związany z miejscem pracy, z fabryką, którą budowałem od fundamentów i tym wydarzeniom pragnę poświęcić swoje wspomnienia. Tym bardziej, że były one tragiczne i pozostały w mej pamięci do dziś. A to, że żyję, jest zasługą Boga, który w chwili zagrożenia natchnął
mnie takimi działaniami, że śmierć się tylko otarła o mnie i do dziś czuję jej zimny i pełen strachu powiew.
Przed wkroczeniem wojsk rosyjskich do Drohobycza ówczesny dyrektor rafinerii dr Pilat zarządził,
aby zdemontować co ważniejsze części z maszyn, uniemożliwiając w ten sposób próbę szybkiego uruchomienia zakładu. To jednak nie zapewniało całkowitego unieruchomienia fabryki. Należało tak poszczególne obiekty fabryki urządzić, aby przy próbie uruchomienia fabryka została zburzona. I w tym
kierunku poszły dalsze decyzje. Fabrykę trzeba wysadzić w powietrze, ale nie przy użyciu materiałów
pirotechnicznych, lecz własnych – ropy naftowej i jej przetworów. W tym celu zlano ropę do dymowego
kanału destylacji olejowej, a do samej kotłowni włożono cztery butle tlenu. Czynności te należało zrobić
w tajemnicy przed postronnymi ludźmi. Robiliśmy to w nocy w obecności dra Pilata , dra Kozickiego, inż.
Sztarkiela i kilku zaufanych pracowników fabryki. Zgodnie z pierwszymi ustaleniami trasa ewakuacji
miała przebiegać między innymi przez Borysław – Mraźnicę – Kropiwnik – Majdan i dalej w góry na stronę węgierską. Kilkanaście wozów ciężko załadowanych majątkiem fabrycznym było gotowe do odjazdu.
Ponieważ droga przejazdu biegła przez Majdan, gdzie wcześniej zawiozłem żonę z dziećmi, bardzo
ucieszyłem się, że będę mógł wyrwać się z piekła, które zgotowaliśmy nadchodzącym wojskom rosyjskim. Dotarliśmy po kilkugodzinnej jeździe do Borysławia. Tu dr Chłapowski zmienił trasę ewakuacji
na Zalesie, gdyż w Karpatach już byli Kozacy. Żegnałem się z drem Pilatem, który nie wstydził się łez,
obejmując mnie czule i dziękował za wszystko, com uczynił, i życzyliśmy sobie rychłego spotkania. Zabrałem swoją skromną walizeczkę i zawiniątko, i w strugach deszczu i nocy rozmyślałem nad ostatnimi
słowami dra Pilata: „Niech pan zagląda na fabrykę, co tam się będzie działo, a jak nie będziecie mieli
środków na utrzymanie, to możecie rozdysponować się naftą, która pozostała w zbiornikach, a także
zostawiłem zaufanej osobie 2500 koron dla was”. Jaki dobry był to człowiek, który w takich dramatycznych chwilach myślał jeszcze o pozostałych robotnikach. W namokniętym ubraniu i butach ruszyłem do
Majdanu. A było jeszcze do przejścia około 20 km…
Kiedy byłem już w Majdanie z rodziną, coś mnie ciągnęło do fabryki. Wróciłem po pewnym czasie do
Drohobycza. Po wkroczeniu Rosjan ich sztab rozlokował się w budynku dyrekcji fabryki i rozpoczęli
poszukiwania robotników w celu uruchomienia rafinerii. Przede wszystkim naciskają, żeby uruchomić
elektrownię, bo im na gwałt potrzeba światła. Pozostawiony przez dra Pilata Drozdowski oznajmił oficerom sztabu, że jest tu jeden pracownik, który potrafi to zrobić. Jak się o tym dowiedziałem, co oni chcą
zrobić, to nogi mi się ugięły ze strachu. Przecież próba uruchomienia czegokolwiek groziła wybuchem
i niechybną śmiercią. Przyprowadzili mnie do sztabu, na stole leży nagan i zaczyna się rozmowa. W dalszym ciągu obstają, że najszybciej potrzeba energii elektrycznej i ja muszę jak najszybciej uruchomić
agregat prądotwórczy. Tłumaczę, że brak jest części do tej maszyny. „O tym pomyślimy, a na razie to
trzeba uruchomić kotłownię”. Nie mogłem przecież im powiedzieć, że podejście pod kocioł z zapałką
grozi śmiercią i wybuchem, a co dopiero rozpalenie paleniska. Ale jak jakiś oficer powiedział, że to rozkaz i na poparcie tego sięga po rewolwer, trzeba było coś zrobić.
Palaczem był mój znajomy Starościak. On podjął się zapalenia kotła. Nie mogę mu nic powiedzieć, bo
może się rozgadać przed Rosjanami, a potem żadnego tłumaczenia nie będzie. Robię wszystko, aby nie
stał przed paleniskiem, aby nie rozniecał za dużego ognia. Na szczęście nie było ciągu i płomień do kanałów dymnych się nie przedostał. Ale on wpadł na genialną myśl. Zmoczył pakuły ropą i pcha się do
paleniska. Odciągam go, szarpię się z nim i proszę, aby nic nie robił. Ale wyrwał mi się, aż guziki z ubrania
powyrywały się i tę palącą żagiew wrzucił do paleniska. I stało się. Potężny huk, wrzask, chmura dymu
i kurzu, a przy tym oślepiający blask ognia dopełniły swego. We fabryce zawrzało jak w ulu. Zdziczale
kozactwo, nie wierząc w silne właściwości wybuchowe produktów naftowych, rzuciło się przerażone
w popłochu do ucieczki i pokrzykując: „sochroni nas Boh”, wierząc że jeżeli to nie koniec świata, to na
pewno czeluście piekielne się otwarły, aby ich grzesznych pochłonąć. Przytomni oficerowie inaczej oce75
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nili sytuację. To na pewno sabotaż! Wezwano nas przed oblicze rozsierdzonych oficerów, którzy wymachując rewolwerami, co raz wykrzykiwali „rozstrelat”, domagając się wyjaśnienia tak gwałtownego
wybuchu. Tylko przytomność umysłu uratowała mnie od natychmiastowej śmierci. Przecież to wojna
i świat innymi prawami się rządzi niż w czasie pokoju. Tu kula w łeb nie wymaga większych uzasadnień.
Wytłumaczyłem im, że ich żołnierze rozleźli się po całej fabryce, palą gdzie chcą ogniska, manipulują
przy różnych zaworach, nie zdając sobie sprawy, że rozlewają paliwo po kanałach całej rafinerii. To ich
trochę przekonało. Natychmiast wydano rozkaz, aby wszystkich żołnierzy wycofać z terenu fabryki i zabronić im jakiejkolwiek samowoli. Odetchnąłem z ulgą, że moje kłamstwo tak gładko przyjęli. Ale radość
trwała krótko. Kazali nas aresztować i pod strażą dwóch Czerkiesów zamknęli w remizie strażackiej do
dalszego śledztwa. (Dalej ojciec opisuje ucieczkę z tego „aresztu” i powrót do Majdanu do rodziny).



Jan Paczosa – Wałbrzych

Spotkanie z borysławską balladą…

M

M31

ija właśnie 25 lat od uroczystego spotkania w Wałbrzychu w dniu 10 listopada 1993 r., które zaczęło się od odśpiewania pieśni Legionów „My Pierwsza Brygada” i odczytania przez Kol. Aleksandrę
Cwynar okolicznościowego wiersza. Główną okazją do spotkania okazało się powołanie w Wałbrzychu
Koła SPZD. Część relaksowo-rozrywkową prowadził Kol. K. Hass, gdzie udział w turnieju kawałów wzięli
Koledzy: Najda kontra Skrężyna. W ramach humoru borysławskiego zaprezentowano utwór „Krakowiaczek – Borysławiaczek”:
Wesół i szczęśliwy
Borysławiak ci ja,
Kto mi wejdzie w drogę,
Ten dostanie w ryja.
Gdy mi kto podskoczy,
Temu plunę w oczy,
Bo nie ma cwaniaka
Nad Borysławiaka.

Wszyscy w całym kraju
Dobrze wiedzą o tym
Jakie w Borysławiu
Były mądre koty.
Dasz mu kawę z mlekiem,
To ten kot nie frajer,
Mleko w mig wypije,
A kawa zostaje.

Borysławskie dziecię
Gdy na świat przybędzie,
Ma zamiast kołyski
Skrzynkę na narzędzia.
Ciągle coś majstruje,
Lalki mu nie w głowie,
Potem z tego dziecka
Wyrasta fachowiec.

Jest też w Borysławiu
Taki cud natury,
Że ptaki latają
Brzuchami do góry.
Taka jest przyczyna
Tego lotu ptaków,
Że nie mogą patrzeć
Na Borysławiaków.

U nas w Borysławiu
Tak przez całe wieki
Na ulicach były
Drewniane chodniki,
Ale było klawo,
Człowiek żył wesoło,
Choć drewnianą klepką
Dostał nieraz w czoło.

Borysławiak jeden
Ciągle klepał biedę,
Pojechał na zachód,
Zahaczył o Wiedeń.
Siedem lat harował,
Na wszystko żałował,
Teraz mocny w pysku,
Bo wielkie panisko.

Każdy Borysławiak,
Facet pomysłowy,
Miał w swoim ogródku
Własny szyb naftowy.
Tam nie trzeba było
Wiercić ani kopać,
Wyrywasz marchewkę
I już tryska ropa.

Dziś co drugi Polak,
Gdy dobry fachowiec,
Rodem z Borysławia
albo z Nahujowic.
Jest nas coraz więcej
Od morza do Tater,
A kto z nas się śmieje,
Temu naser mater.
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Łucja Bogacz-Czerwonka – Białystok
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Borysławska kurierka ppłk. W. Mroza. Cz.II

M67

Od Redakcji: Jest to ciąg dalszy wspomnień („Biuletyn Informacyjny Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”, 1999 Nr 2 ss. 4–9).
Okręg AK Stanisławów – Obszar Lwów
Żydaczów, Chodorów, Stryj
ie muszę meldować. „Baca” wszystko już wie. Opowiada o „brataniu się”, gigantycznej popijawie całonocnej i nie dopuszczaniu do poważnych, wiążących rozmów. Jest przygnębiony. Jeszcze jeden zapamiętany moment, już na naszej kwaterze. „Baca” wpatruje się w trzymane na dłoni
maleńkie fiolki szklane, skądś wydobyte. Wiemy co trzyma na dłoni i domagamy się ich dla siebie.
Odpowiada, że nic nam nie grozi, bo i cóż my wiemy, zresztą jesteśmy takie młode i życie przed
nami, lecz on nie ma prawa dostać się w ich ręce żywy. natychmiast zniknęły z jego dłoni, gdzieś
w klapie marynarki. Nieco wcześniej, zanim jeszcze doszliśmy do kwatery, zobaczyliśmy długą kolumnę naszych rozbrojonych chłopaków, otoczonych kordonem uzbrojonych żołnierzy sowieckich.
Niektórzy z nich, podnosili ręce i krzyczeli w naszą, najwyraźniej stronę, odwracając głowy, jakby
rozpoznawali któreś z nas. Prowadzono ich do Brygidek drohobyckich.
Żegnamy się, powracam do domu do Borysławia. Mam pozostawać w pogotowiu. Jeszcze ostatni
rozkaz „Bacy”. Każdego dnia, chodzę pod Brygidki, sama nie wiem jak to się dzieje, że nagle pojawiają się nieznani ludzie i idziemy w stronę Borysławia skrótami a potem ktoś ich przejmuje. Nie
pamiętam jak długo to trwało, ale wiem, że zatrudniano ich potem na kopalniach i może któremuś
pomoglo przetrwać. Późną jesienią 44 r. przybyła ze Lwowa kurierka od „Bacy”, z poleceniem dla
mnie, abym wyjechała do Sambora. Stąd jeździłam samochodami wojskowymi do Lwowa, był pewnie grudzień. Nocowałam wtedy na krótkiej uliczce, zamkniętej kościołem, lub klasztorem, odchodzącej od ul. Łyczakowskiej, u starszej, milczącej pani, ale czułam się tu bezpiecznie. Wszystko to
trwało krótko, bo już w styczniu 1945 r. zamieszkałam w wynajętym pokoju, u starszego małżeństwa, bodajże przy ul. Łąckiej. W mieście było ubogo, smutno, atmosfera przygnębiająca. NKWD
szalało i ludzie masami dostawali się do więzień, ale o tym starano się nie myśleć.
Z „Bacą” spotykałam się w różnych miejscach i porach dnia. Interesował się moją egzystencją,
czasem jedliśmy obiad w prywatnych mieszkaniach, prowadzących jadłodajnie. Jakby uczył mnie
Lwowa, ale ciągle nie wiedziałam co mam robić. Bywałam też na jego polecenie u p. „Eleonory” Ref.
WSK Okręgu – Janiny Tarnawskiej, przy ul. Jabłonowskich 4. Byłam też zapraszana, przez „Grażynę” – Korpakównę do „jej domu rodzinnego” gdzie demonstrowała niechęć do nauki, do której
zmusił ją ojciec, nakazując odejść z konspiracji. Kiedyś zauważyłam, przemykającego się korytarzem „Bacę” (najwyraźniej nie chciał, abym go zauważyła). Działo się coś, czego nie rozumiałam
a co niepokoiło mnie i przygnębiało. Rudowłosa „Grażyna”, kurierka. zapraszała na obiad, wprowadzała w nowe środowisko lwowskie. Na polecenie „Bacy”, udałam się do lokalu starszej pani, na tej
bocznej uliczce, od Łyczakowskiej. Spotkałam tam „Juhasa”, czyli „Andrzeja” – kpt. Pacaka-Kuźmirskiego (dla mnie był ciągle „Juhasem”, gdyż tak przedstawił się w Żydaczowie i do dziś nie wiem
dlaczego). Gdybyśmy nieco dłużej rozmawiali, wyjaśniłoby się może coś z tej niejasnej atmosfery,
ale wystraszył mnie, całując w rękę, do czego nie byłam przyzwyczajona, bytując jak dotąd w spartańskich, wojennych warunkach. Mogło to być w połowie stycznia 1945 r.
W tym mniej więcej czasie, spotkałam na Łyczakowskiej jednego z braci stryjecznych Stączka
Jerzego, znajomego chłopca, którego nie widziałam od 41 r. Ze swoim bratem stryjecznym Staszkiem, byli nierozłączni, gdyż rodzice Jerzyka wywiezieni zostali do Rosji w 1940 r. Rozmawiał ze
mną otwarcie, jakby wiedział, że jestem w konspiracji i namawiał usilnie, abym z jego grupą, już
przygotowaną szła do Polski. Siedząc w ich pokoju i czekając na Staszka, opowiedział mi, jak uciekli
z mieszkania dworcowego w Drohobyczu, gdy NKWD przyszło po nich. Ojciec Staszka był zawiadowcą stacji kolejowej Drohobycz. Wiem, że do Warszawy dotarli, bo moja przyjaciółka Borysławska, dostała list od Jerzyka z warszawskiej Pragi, ale potem słuch o nich zaginął. „Baca” polecił mi
wyrobić w Urzędzie Miasta paszport rosyjski i nie miałam z tym trudności, brakowało jeszcze tylko
zatrudnienia. Byłam więc zalegalizowana we Lwowie, ale nie czułam się dobrze, byłam ciągle niespokojna o jutro.
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Uwięzienie – niewola
14 luty 1945 r.
Gdybym usłuchała tego wewnętrznego głosu i nie weszła tego dnia do lokalu na Jabłonowskich
4 a wszystko, jak nigdy dotąd i bez przyczyny, odpychało mnie od tych drzwi. Żadnego dnia nie
sprawdzałam tak wnikliwie okolicy i wnętrza domu i nie znajdowałam nic niepokojącego. Nie mogłam się wycofać, zawiodłabym „Bacę”. Natychmiast po otwarciu drzwi, pochwyciły mnie silne ramiona ludzi w rosyjskich mundurach i krzyki do kogo, po co? Starsza pani, spotykana w tym domu,
krewna, może właścicielka mieszkania, stojąca przy płycie kuchennej, uderzyła w płacz a mnie
wepchnięto do znajomego pokoju. Wszystkie krzesła wokół stołu, umieszczonego w dużej wnęce
pokoju były zajęte. Usiadłam na ostatnim wolnym jeszcze, obok dziewczyny, spotykanej tu niekiedy przelotnie. Dawała mi znaki, że się nie znamy, ale tak było przecież istotnie. Mijały godziny
w bezruchu i milczeniu, bo pilnowano nas surowo i tylko od czasu do czasu słychać było dzwonek
u drzwi i nie wiadomo, czy zmieniały się straże, czy wpadał ktoś nowy do tego kotła. W pewnym
momencie, spod pościeli, porządnie zasłanego łóżka, zaczęła wysuwać się bezwładna, drobna, kobieca ręka i opadła, aż po ramię widoczna. W pokoju nastąpiło poruszenie, widok był wstrząsający.
Wściekły strażnik dopadł łóżka, ukrył tę biedną rękę i groźnie nakazał ciszę. Obok siedząca dziewczyna, zdążyła mi dać do zrozumienia, że w drugim, na tej samej ścianie umieszczonym łóżku, leży
martwy mężczyzna.
Było już ciemno, gdy nas wyprowadzano i sadowiono luźno dużych, krytych samochodach wojskowych, pod silną obstawą wojska. Wprowadzono nas (byłyśmy jedynymi kobietami zatrzymanymi w tym lokalu) do dużej celi, o drewnianej podłodze, gdzie leżały pokotem kobiety i było ich
dużo. Moja towarzyszka powiedziała, że jesteśmy w więzieniu łąckim, że p. Janina otruła się i zrobił
to również mężczyzna1, który był w lokalu, podczas najścia NKWD. Nie zdążyła powiedzieć skąd
to wie i myślę, że mogła być przy tym obecna. Radziła nie przyznawać się, lecz czasu na rozmowę
nie było, gdyż otworzyły się drzwi i wezwano mnie. Znalazłam się w ciemnym pokoju, oślepiona
silnym strumieniem światła. Personalia, wymyślanie, krzyk, razy. Zastraszająca sceneria. Oszołomioną i obolałą, odprowadzają do celi, za chwilę wywołują ją. Jestem tak wyczerpana niezwykłymi
wrażeniami tego dnia, bardzo długiego, że nie usłyszałam jej nazwiska ani powrotu do celi nie
pamiętam. Z całego, krótkiego pobytu w tym więzieniu, zapamiętałam tylko poszczególne fragmenty i odczucia. To wszystko, jakby nie tyczyło mnie, jak ze złego snu. Zabrano mnie z tej ogólnej
celi i jestem zupełnie sama. Leżę na pourywanych, gołych sprężynach, żelaznego łóżka a żarówka
u sufitu, świeci całą noc, nie pozwalając usnąć. Zresztą nocą zabierają mnie z celi i każą rozpoznawać mężczyzn właśnie przesłuchiwanych. Stoję wtedy w ciemnym pokoju a oni otwierają drzwi
do oświetlonego w którym przebywa delikwent. Jeszcze jedno nocne przesłuchanie, tym razem
spokojne, uświadamiające mi moje wykroczenie wobec władzy radzieckiej i do celi wpuszczają na
krótko jakąś dziewczynę, która paple o sobie i swoich czynach w AK. Słucham cierpliwie, nie dając
się wciągnąć w zwierzenia. Znów jestem sama.
I nagle któregoś dnia a nie jak zwykle w nocy, wyprowadza mnie strażn ik i prowadzi długo po
schodach i patrząc na mnie z podziwem mówi, że idziemy do „samowo gławnowo naczalnika”. Normalnie strażnicy nie odzywają się do nas, ale jest mi to zupełnie obojętne, lecz kiedy wchodzę do
gabinetu i widzę osobę siedzącą za biurkiem, zamieram. W fotelu siedzi uśmiechnięty, niezmiernie
zadowolony z siebie „sojusznik”, poznany w pierwszych dniach „wyzwolenia” w Drohobyczu, gen.
Iwanow. No i spotkaliśmy się, mówi na przywitanie i każe siadać. Mam mu tylko powiedzieć kto wydał mi paszport i gdzie przebywają „Agnieszka”2 i „Baca”. Kiedy odpowiadam mu zgodnie z logiką,
że mogą być wszędzie, bo wiedzą już gdzie ja się znajduję, zaczyna być zły i już krzyczy. Wymyśla od
faszystek, że jak to możliwe, aby kochanka nie wiedziała, gdzie „Baca”. Bardzo dotknięta i obrażona,
ale głupia, wstaję i krzycząc odpowiadam, że może u nich panują takie zwyczaje, lecz u nas nie mają
miejsca. Purpurowy z gniewu zrywa się, chwyta linijkę i jej kantem okłada mnie tak umiejętnie, że
głuchnę i nic nie słyszę. Zakrywam twarz, a potem już nic nie wiem.
Ocknęłam się w ciasnym i ciemnym pomieszczeniu, na kupie tekturowych opakowań, na brzuchu.
Usiłuję podnieść się, ale brak miejsca dla stóp i wtedy widzę szczelinę, przez którą wpada światło dnia,
to niedomknięte drzwi, więc powiększam szparę. Czuję się tak sponiewierana i upokorzona, że myślę
tylko o śmierci, ale nic z tego, okno w gabinecie, obito gęstą, metalową siatką. Robię sobie miejsce wśród
1 Kpt. Wilczewski „Uszka” (opr. Jerzy Węgierski „Antek”).
2 Zapewne Adela Frankiewiczówna (opr. Jerzy Węgierski „Antek”).
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pudeł po „swiniaczoj tuszonkie” i stwierdzam, że
jestem w maleńkiej, nie
używanej ubikacji, zamienionej na składzik. Siadam
więc na klapie sedesu i siedzę jeszcze dość długo, aż
przychodzi po mnie strażnik. Jestem teraz w innej
celi, są tu jakieś kobiety
i nawet wyprowadzono nas na krótki spacer.
Miałam jeszcze dziwne
spotkanie, w sanitariacie
więziennym, sam na sam,
z dziewczyną z Jabłonowskich. Strażniczka poleciło mi wynieść wiadro
do umycia. Dziewczyna,
przykładając palec do ust,
kazała mi milczeć a sama
Na zdjęciu od lewej: Julia Korpakówna ps. „Grażyna-Bożena”
mówiła, że nie powinnam
(z Drohobycza), żołnierz AK, łączniczka ppłk. AK o pseud. „Baca”.
się martwić, bo wszystko
Z prawej: Autorka w ogrodzie domu – kwatery w Drohobyczu
będzie dobrze, jest na dow oczekiwaniu na rozkaz wyjazdu rowerem do Stryja z tajnymi
brej drodze i ona również
raportami. Lipiec 1944 r. Źródło: „Okupacyjne wspomnienia
czuje się dobrze. Trwało to
z Borysławia i opowiadania z ZSRR”. Adam ŻARSKI,
chwilę, bo strażniczka kazaWDN PAN Wrocław, 2003
ła nam wyjść.
Wkrótce znów znalazłam się przed obliczem gen. Iwanowa. Tym razem był uprzejmy i nawet
zaprosił do śniadania, które właśnie konsumował a kiedy stojąc podziękowałam za zaproszenie
mówiąc, że już nas nakarmiono, rozbawiłam go niezmiernie. Śmiał się przez chwilę i powiedział,
że doskonale wie czym nas karmią. Powiedział mi, że nie jestem mu już potrzebna, bo i bez mego
udziału, mają już i „Agnieszkę” i „Bacę”. Kiedy na odchodnym, wyciągnął do mnie rękę z cegiełką
chleba, jak słońce, uznałam, że mogę ją przyjąć. Sam odprowadził mnie na korytarz, gdzie siedział
na szafce jakiś mężczyzna, który popatrzywszy na mnie, wykonał ruch zaprzeczenia. Nie wiem co
to miało znaczyć. Któregoś ranka, wyprowadził mnie z celi mój oficer śledczy, na podwórko więzienne, gdzie stało auto ciężarowe. Nagle zarzucił na mnie koc i okręcił nim szczelnie, pomagając
następnie w wejściu na platformę przyczepy. Wóz ruszył a zanim oswobodziłam ręce na tyle, aby
odsłonić sobie twarz, stwierdziłam, że jesteśmy za miastem, ale nie wiedziałam dokąd mnie wiozą.
Byłam skostniała z zimna, wokoło zalegał śnieg, lecz nie wiedziałam jaki to dzień ani nawet miesiąc. Straciłam rachubę czasu i nie był mi do niczego potrzebny. Byliśmy w Stryju, a wkrótce na podwórzu więziennym. Stoję obok wozu. Odrzuciłam z głowy koniec koca, chcę, aby mnie widziano.
Jakiś milicjant w cywilnym ubraniu, z opaską na ramieniu i karabinem, podnosi rękę, jakby znak
dla mnie, ale oficer gniewnie zarzuca mi koc na głowę. To był krótki postój i znów jechaliśmy, jak
rozpoznaję do Drohobycza.
Na NKWD znalazłam się w dużym holu piwnicznym, wśród Rosjanek lub Ukrainek. Tylko na noc
zamykają mnie w okratowanym boksie, w rogu tego holu z łóżkiem i siennikiem. Śpię sama. Za
dnia kręcimy się po tej obszernej piwnicy, jemy posiłki z żołnierskiej kuchni i o dziwo, nikt nie
nęka przesłuchaniami. Nic z tego nie rozumiem. Którejś nocy, mój oficer wiezie mnie do NKWD
w Borysławiu. Już w gabinecie, otwierając drzwi do sąsiedniego pokoju mówi mi, że zaraz zobaczę
„Agnieszkę”. Bokiem do nas, stoi siostra, lub krewna „Agnieszki”. Wielkie rozczarowanie mojego
oficera i moja wielka ulga a więc Iwanow kłamał, „Agnieszka” i „Baca” ciągle na wolności. Pewnego
dnia do piwnicy wchodzi sprzątaczka, która wsuwa mi w rękę ogryzek ołówka i maleńką karteczkę. Gryzmolę adres rodziców i jedno zdanie, gdzie się znajduję. Od jesieni nic o mnie nie wiedzą
i wiem, jak są niespokojni. Dziewczyna, niby Polka, ale kto to wie, różnie być może. Po kilku dniach,
zabierają mnie na górę i wpadam w ramiona mamy. Nie pozwalają nam rozmawiać, wypychają siłą
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biedną, płaczącą mamę, serce mi się ściska. Mój oficer zagniewany pyta skąd rodzina wie, gdzie
przebywam, ale ja zdumiona odwagą mojej kochanej mamy, tylko wzruszam ze zdumieniem ramionami. Nie oczekiwałam odwiedzin a chciałam jedynie dać znak, że żyję i jestem jeszcze blisko nich.
Znów bezsensowne snucie się po piwnicy, ale nawet tu, czuje się nadchodzącą wiosnę, tak bardzo
tęskni się do słońca. Jest noc, gdy mego boksu wchodzi mój oficer i nakazuje zabierać się z „wieszczami”. Nie bardzo wiem o co mu chodzi, bo przecież mam tylko to co na sobie od połowy lutego
a jest już pewnie kwiecień. Nie pytam, przywykłam milczeć, ale jestem pełna niepokoju. Jedziemy do Borysławia otwartym łazikiem, każą mi wysiadać i iść „domoj”. Nie rozumiem, bo przecież
mieszkamy w bloku, po co mnie tu przywieźli, ale oni naglą, idi. Oficer oddaje jeszcze torbę, zabraną we Lwowie, więc idę powoli przed siebie, pustą drogą, w stronę gimnazjum. Nie ma tu domów
mieszkalnych, ani nawet czynnych szybów i późna już pora. Nie wiem czemu, ale czekam na strzał
w plecy a jestem szczęśliwa, bo granatowe niebo jest tak urzekająco piękne, że godzę się na takie
rozwiązanie. To tylko wybujała wyobraźnia, bo gdy odwracam się, by skręcić w boczną uliczkę, oni
już odjechali. Obchodzę jedyny, stojący tu domek i widzę światło w jednym tylko oknie. Moi rodzice
siedzą przy kuchennym stole, cichutko stukam w szybę, aby ich nie przestraszyć i ojciec natychmiast podrywa się do drzwi, jestem w domu…
Boję się kontaktów z kimkolwiek, boję się wychodzić, wiem, że jestem zagrożeniem, nie ufam im,
ale koleżanki wyciągają mnie z domu na boisko szkolne do siatkówki, nie pytając o nic. Oswajam
się z nową sytuacją, ale w domu czeka już na mnie wezwanie do NKWD w Drohobyczu. Na skwerze czeka znajomy oficer i prowadzi do lokalu „konspiracyjnego”, pusty domek. Nie mam mu nic
do powiedzenia, więc każe pisać po rosyjsku, zaś po powrocie do domu zgłosić się do pracy w jakiejś firmie handlowej. Oczywiście monolog o wyższości ustroju itd., itp. Przyjmuje mnie Rosjanin
i oświadcza, że będę jego sekretarką, to, że słabo znam rosyjski i nie umiem pisać na maszynie
nie zraża go, nauczę się szybko. Nie przemęczam się, mało pisaniny, ale dużo rozmowy. Jest człowiekiem w średnim wieku, inteligentnym i taktownym. Usilnie pracuje nad moją osobą a ja nie
pojmuję komu potrzebny ten wysiłek. Nie ukrywam przed nim chęci wyjazdu do Polski, co usilnie
mi odradza. Wyjaśnia mi, że to w tej chwili właściwie ten sam kraj a tu możliwości ogromne. Kiedy wracam z boiska szkolnego, idzie za mną jeden z gapiów śledzących grę i mijając mnie, wsuwa
w rękę kolejne wezwanie do Drohobycza. Wpadam w rozpacz. Rozumiem, że jestem śledzona, że
nie spuszczają ze mnie oka ani na chwilę. Znów na skwerze ten sam oficer, ten sam lokal i ten
sam monolog i pytanie co mam do powiedzenia, a ja niezmiennie, że chcę do Polski. Jestem zupełnie sama (przygotował mnie na to „Skarbowiec”3) nikomu nie mówię o swoich kłopotach, męczę
się, ale idą słuchy o szykującym się transporcie do Kraju. Moja rodzina przygotowana do wyjazdu.
Za radą ojca znikam, przestaję chodzić do pracy, przemykam się do wagonu i ruszamy wreszcie.
Jeszcze lęk na granicy, były jakieś awantury, niejasności w papierach, ale transport przepuszczono
i wysadzono nas w Wałbrzychu. Był pewnie sierpień 1945 r.
Powoli w pracy i szkole, wśród rówieśników jak i ja zapóźnionych w nauce, z podobną mojej
przeszłością, przy pomocy wspaniałych, tak chętnych do pomocy i wyrozumiałych profesorów, zapominałam, uspokajałam się, uczyłam się normalnego życia. Zapomnieć ani mogłam, ani chciałam.
Przeszłość żyła we mnie i dawała znać o sobie. W 1947 r. powrócił z gułagu wuj Zygmunt Rudzik,
po rocznym pobycie w Szachtach. Dowiedziałam się, że wywieziono ich w styczniu 1945 r. jeszcze
przed moją wpadką. Wybrano całą żydaczowską Organizację. Mój szef, Kom.Rej.Żydaczów zgłosił się do Armii Berlinga i zaraz po wojnie zdemobilizowany, zamieszkał z rodziną w Rzeszowie.
O reszcie nic nie wiedziałam, przez pół wieku, choć usilnie szukałam. Oto i relacja z trzech lat okupacyjnego życia rocznika 1926.




3 „Skarbowiec”, ppor. rez. 53 p.p., od VI.1941 w AK, kom. rejonu a potem obwodu (Żydaczów), awansował do stopnia
por. 11.XI.1943 (CA KC PZPR 203/XV-9k. 104), (opr. Jerzy Węgierski ps. „Antek”).
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Erwin Schenkelbach – Izrael1

Ostatni dzień sierpnia [1942]
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Od Redakcji: Przedstawione opowiadanie to skrót pierwszego z trzech, zapisane w „Pokładowym
Dzienniku Podróży poprzez Ocean Czasu Pogardy”. Drugie opowiadanie „ Pierwsza noc u Szatana”2 to
48 godzin na przełomie listopada i grudnia 1942 r. Trzecie „ Kamień pokryty zielonym mchem” to opis
podróży Autora do Drohobycza w lipcu 1992 r. opublikowany w „Ziemi Drohobyckiej” nr 19–20, (2007),
ss. 138–141. Opisana tu Lerna to Wisia Cukierman zastrzelona podczas pracy przez drohobyckiego gestapowca Feliksa Landaua {K.Günthera]. Kartki tego „Dziennika” to swego rodzaju przestroga przed
tym, co może się wydarzyć na świecie w dowolnym czasie i dowolnym miejscu.

N

iebo tego dnia było bezchmurne. Jego głęboki błękit przechodził w fantasmagorię nasyconych
aż do bólu odcieni fioletu. Ich przerażającą intensywność mogłoby odczuć jedynie dziecko,
przyjmujące każde nowe usłyszane słowo, barwę czy gest jako swoją jedyną, skrzętnie ukrywaną
przed całym światem tajemnicę. Tajemnice, jak i wszystkie te inne tajemnice rangi najwyższej, które
odkrywa się kiedyś w życiu, zawsze po raz pierwszy i ostatni zarazem. Gorący dzień drżał w ramionach lekkiego wiatru. Jego przeźroczysty powiew przenikał przez rozwarte okno pokoju. Towarzyszyła mu zmieniająca się bez przerwy melodia zapachów polnych kwiatów. Rozrzucone niby dłonią genialnego artysty kolorowe ich plamy jarzyły się intensywnym płomieniem w tłustym splocie
dojrzewającej pszenicy. Wzburzone wiatrem fale zboża podpływały tuż pod pstrokaciznę krzywych,
pochylonych ze starości to w jedną to w drugą stronę drewnianych domków biednej, peryferyjnej
dzielnicy. Jej ulice ziały pustką.
Tylko od czasu do czasu skądś – z jakiegoś innego wymiaru, bo o tej porze królował tutaj kamienny spokój i bezruch, pojawiał się nieoczekiwany obraz przerywający na chwilę letarg południa. To
podskakując śmiesznie na kocich łbach przesuwała się sennie zaprzężona w jednego konia chłopska furmanka. Jej właściciel często drzemał na koźle, gdy wetknięty w żelazny uchwyt bat kołysząc
się wysoko w powietrzu jak odwrócone wahadło, leniwie odliczał czas tego słonecznego dnia pełni
lata. Przemierzając swój codzienny szlak stara szkapa ciągnęła wóz ku znanym li tylko jej przeznaczeniom. Za chwilę obraz ten rozpłynie się za węgłem i zniknie bezpowrotnie. Tylko coraz słabszy
odgłos końskich kopyt regularnie uderzających o brukowe kamienie drgać będzie jeszcze jakiś czas
w powietrzu, ażeby w końcu też wtopić się w tło panującej tutaj martwej ciszy. Byłem w domu sam.
Już od rana nie odrywałem się od lektury książki Karola Maya o dzielnym wodzu Winnetou. Przedzierałem się poprzez dżunglę zapełnionych drobnym drukiem kartek zapominając o otaczającym
mnie świecie zupełnie. Towarzyszyłem bohaterowi opowieści we wszystkich jego wspaniałych przygodach jak cień. Od momentu gdy nauczyłem się czytać magia odbitych czarną farbą na białym papierze czcionek ogarnęła mnie na zawsze. W tamtych nierzeczywistych czasach, gdy ziemia obracała się
jeszcze wokół słońca, ustawiałem je na stoliku obok łóżka jedna na drugiej. Podstawę tej papierowej
kolumny tworzyły prenumerowane a potem skrzętnie oprawiane przez mojego ojca różnojęzyczne
albumy z reprodukcjami obrazów wielkich malarzy, grube atlasy, najczęściej tłumaczone z angielskiego i francuskiego westerny i thrillery, zaś na samej górze, równo poukładane pyszniły się kolorowymi okładkami zeszyty „Zorro”, „Lord Lister”, „Świat przygód” i „Karuzela”. Książki czytywałem
najczęściej równolegle. Kiedy nużyły mnie już rozwlekłe opisy „Potopu” czy „Quo Vadis”, odkładałem
na miejsce jeden z ozdobnych tomów „Dzieł Wszystkich” Sienkiewicza sięgając w zamian po skromniejsze wydania „Opowieści Ojca Browna” Chestertona, eskapad Arsena Lupina czy kryminalnych
łamigłówek Sherlocka Holmesa. Czytanie książek przeplatałem oglądaniem fotografii, magicznych
map atlasów. Papierowa kolumna pulsowała wlasnym rytmem, była w ciągłym ruchu, zmieniała bez
przerwy swoją wysokość i formę.
Teraz to wszystko należało już do przeszłości. Tę książkę o czerwonoskórym wodzu-dżentelmenie czytałem jak zawsze półleżąc w ulubionym przeze mnie fotelu, który ceniłem teraz dużo, dużo
1 Erwin Schenkelbach (okupacyjne nazwisko – Jerzy Szeliński) urodz. w Drohobyczu w 1929 r. to wybitny fotografik
pochodzący z Drohobycza, podobnie jak jego ojciec Berthold (1893–1942), będący bliskim przyjacielem i sąsiadem Brunona Schulza a zamordowany wraz z żoną w Drohobyczu. Książka jak pisze prof. Jerzy Jastrzębski – literaturoznawca, jest
prywatną historią chłopca, który zetknął się z koszmarem ludobójstwa i tułaczki, opisem bardzo sugestywnie i zarazem
rzetelnie odbijającym przeżycia żydowskiego dziecka. (Red.)
2 Opowiadanie pod tym tytułem jest jednocześnie tytułem książki. (Red.)
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bardziej niż uprzednio. Ze wszystkich mebli naszego starego mieszkania tylko on jeden ocalał jakimś
cudem Stał się on dla mnie teraz wszystkim. Stary,
tak bliski mi przyjazny i znajomy kształt, miękkość
znakomicie wypchanego wnętrza i delikatność jego
skóry dawały mi iluzję komfortu i bezpieczeństwa.
Od pewnego czasu służył mi za krzesło, szafę, biurko
i łóżko zarazem. Gdy zasypiałem mocno tuliłem policzki do gładkiej powierzchni obić i obejmowałem
jego misternie wyrzeźbione w drzewie poręcze. Zastępowały mi ramiona matki. Rodziców już nie było.
Z czyjegoś wyroku, jak większość mieszkańców tego
miasteczka rozsypani zostali ciemnym delikatnym
pyłem na jakimś nieznanym, odległym polu. Smuga
1. Drohobycz, mała synagoga,
cienia na niewinnej zieleni. Trwałem teraz sam w miB. Schenkelbach 1932
gotaniu pustych dni i pustych nocy nie licząc ich zupełnie, gdy w moim pokoju pojawili się skądś państwo „N”.
Rodzina ta składała się z czworga osób. Henryk – były starszy
prokurent jedynego w naszym miasteczku banku, jego żona Nuna,
mój rówieśnik – dwunastoletni Alek i … Lerna. Siedemnastoletnia
Lerna o ciemnych włosach i fioletowych, jak niebo owego sierpniowego dnia, oczach stała się od pierwszego wejrzenia niejasnym i zwiewnym przeczuciem tego, czym będzie kiedyś moja
pierwsza spełniona miłość. Lerna przychodziła do domu bardzo
późno. Długie godziny dzielące mnie do jej powrotu ciągnęły się
w nieskończoność, wypełnione były męką oczekiwania i czającym się gdzieś głęboko na dnie duszy mrocznym niepokojem. Gdy
jej smukła sylwetka pojawiała się wreszcie we framudze drzwi
ogarniała mnie fala niewysłowionego szczęścia. Otaczający mnie
świat zapadał się w nicość. Istniała tylko ona, ona jeszcze raz ona.
Wracając po długim jak wieczność dniu wyczerpującej pracy Lerna nie jedząc i nie pijąc prawie nic, półprzytomna ze zmęczenia,
zupełnie się nie krępując zrzucała sukienkę i siadywała na skraju
krzesła rozczesując swoje długie, lśniące włosy. Gdy rozdzielała
grzebieniem już ich ostatnie pasma zwalała się po chwili jak kłoda
do jedynego w pokoju łóżka, zasypiając prawie natychmiast.
2. Drohobycz, wielka synagoga,
Leżała zazwyczaj na wznak podłożywszy rękę pod głowę. Jej
B. Schenkelbach 1932
jedwabiste, ciemne włosy rysowały się na tle białego płótna poduszki czarnymi, wzburzonymi kaskadami. Okolona nimi, w czasie jej spokojnego snu ta dla mnie
najpiękniejsza na świecie twarz, nabierała rysów klasycznych posągów wykutych w kamieniu. Gdy
współmieszkańcy mojego pokoju zasypiali jak i ona na swoich rozłożonych na podłodze w nieładzie
materacach, wpatrywałem się w to zaczarowane zjawisko w przyćmionym świetle kilkuwatowej żarówki długo, długo w noc. Kiedy gasiłem wreszcie światło i zwijałem się w kłębek na swoim fotelu,
Lerna zjawiała się znowu w moich snach – ciepła, bliska, dotykalna. A potem te wczesne poranki,
gdy poprzez prześwit uchylonych drzwi spoglądałem na spiętą cięciwę białego ciała pochylonego
nad emaliowaną miską z wodą… zastygłe w ukradkowym spojrzeniu fazy ruchu… zarejestrowane na
zawsze strzępy podeszłego czasu. Lernę widywałem rzadko.
Kilka miesięcy temu wcielono ją wraz ze swoimi rówieśnikami do jednej z brygad przymusowej
pracy. Odtąd wychodziła bardzo wcześnie na punkt zborny, mieszczący się w koszarach nie istniejącej już, rozbitej armii tego okupowanego kraju. Utrzymane niegdyś w pedantycznej czystości baraki
z czerwonej cegły znajdowały się teraz w stanie zupełnego rozkładu. Ktoś powyrywał z zawiasów
wszystkie drzwi. Pozostałe nieliczne okienne ramy, z tkwiącymi w nich resztkami szyb, przy każdym
silniejszym podmuchu wiatru uderzały o ściany budynku, wydając przeraźliwy dźwięk przypominający płacz obudzonego nagle po środku nocy dziecka. Poprzez rozsypujący się dach, z którego ubywało z każdym dniem dachówek, przenikały letnią porą palące promienie słońca, zaś jesienią i zimą
deszcz, śnieg i przejmujący aż do szpiku kości chłód. Podłoga w której brakowało już większości par82
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kietów, podobna była do klawiatury jakiegoś gigantycznego, zniszczonego fortepianu. Ziała wyrwami, czernią i zgnilizną. W ogromnych pustych halach, opierając się o brudne ściany, nie zamieniając
ze sobą prawie żadnego słowa stali wychudzeni, młodzi ludzie. Trwali tak w ponurym milczeniu skupieni w małe grupy długie kwadranse czy godziny, aż pojawiali się umundurowani osobnicy z przewieszonymi na piersiach automatami i grubymi pejczami w rękach. Wtedy mury koszar zaczynały
podawać sobie oszalałym rykoszetem wyrzucane z ochrypłych gardzieli synkopy słów ostrych jak
uderzenia bicza. Popędzane pchnięciami kolb, kopniakami podkutych butów i uderzeniami skórzanych pejczy zmaltretowane i poniżone istoty zbiegały do pomalowanych na ochronne kolory wielkich
wojskowych ciężarówek oczekujących na dziedzińcu koszar. Za chwilę brygady pracy zostaną rozwiezione do różnorodnych prac budowlanych i transportowych. Będą też zbierać, sortować i pakować
dobytek ludzi wywiezionych już donikąd.
Ostatnim zadaniem brygady do której wcielono Lernę był transport kamieni do brukowania dróg.
Początkowo niezbędny do tego celu materiał pochodził ze znajdujących się niedaleko od tego podgórskiego miasteczka kamieniołomów. Ale prowadząca do nich trasa wydała się komuś widocznie
za długa, gdyż szybko znaleziono nowe, dużo bardziej atrakcyjne i wygodniejsze, z punktu widzenia
budowniczych, źródło zaopatrzenia. Stał się nim pobliski, stary cmentarz. Droga do niego wiodła
tuż za niskim ogrodzeniem otaczającym podwórko naszego domu. Ze wzniesienia, na którym go
zbudowano roztaczał się rozległy widok na tę zatopioną w zieleni enklawę. Gdy ktoś spoglądał w
tamtą stronę po raz pierwszy nie mógł się uwolnić od niepokojącego wrażenia że ma przed sobą
jakieś przedziwne, nierzeczywiste i realne zarazem miasto. Rysowało się ono miękką linią na tle
łańcucha majaczących w oddali dostojnych gór.
Pod wieczór, w skośnie padających promieniach
późnego słońca ów gród zaczynał się jakby ożywiać. Na krótką chwilę w tle pogrążonej w światłocieniach plamy cmentarza zaczynały wyłaniać
się zarysy murów jakichś fantastycznych fortec
czy zamków. Pod koniec szczególnie upalnych
3. Drohobycz, stary cmentarz żydowski,
dni, gdy jeszcze wibrowało przesycone gorącem
B. Schenkelbach 1932
powietrze, a lekki przedwieczorny wiatr zaczynał tylko co baraszkować pośród gęstego listowia
wprowadzając go w nieprzewidziany ruch o zmieniającym się co
chwila rytmie, pojawiały się w tym zamgleniu obrazy odzianych
w żelazne zbroje rycerzy.
Przemierzali oni mroczne dziedzińce pałaców kierując swoje
konie ku wysoko sklepionym bramom z kamienia, gdy ich wydłużone cienie migotały na grubych murach układając się w fantasmagoryjną, ruchomą mozaikę. Idąc w kierunku cmentarza jego
obraz zaostrzał się coraz bardziej. Rozmazane dotąd kontury zaczynały wolno przeobrażać się w nagrobki o rozmaitych gradacjach szarości. Dla zaakcentowania tej abstrakcyjnej kompozycji
z kamienia wyłaniały się gdzie niegdzie większe i bogatsze pomniki z białego alabastru czy wypolerowanego jak lustro, czarnego marmuru. Wszystkie nagrobki były u góry zaokrąglone. Wyciosano je na podobieństwo tej niepotrzebnej już teraz nikomu
Księgi Ksiąg. Na kamiennych płytach wyryte były w niezrozumiałym mi alfabecie jakieś zagadkowe napisy. Przywodziły one na
myśl egipskie hieroglify, sakralne symbole zaginionych plemion
Majów i Azteków, czy przedziwne znaki magów dalekiego wschodu. Wiedząc, że tym martwym językiem posługiwali się niegdyś
4, Drohobycz, brama starego
moi odlegli przodkowie często przyglądałem się im w zadumie
cmentarza żydowskiego,
pragnąc przeniknąć ich tajemniczą treść – ale na próżno…
B. Schenkelbach 1932
Od pewnego czasu każdego poranka pod bramę cmentarza za83
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jeżdżały teraz wielkie, wojskowe ciężarówki. Wśród przekleństw
i wrzasków w jakimś obcym języku umundurowani osobnicy
wypędzali z nich zdesperowanych ludzi w zniszczonych cywilnych ubraniach, którzy zabierali się natychmiast do pracy. Przywiezionymi ze sobą ciężkimi młotami, kilofami, łopatami czy po
prostu gołymi rękoma zaczynali oni wyrywać kamienne księgi
z ich gniazd. Często stalowe ostrze opadającego kilofa napotykało na rozsypujący się zbielały szkielet kogoś kto komuś z tych
ludzi podarował życie. Wzbijające się kłęby kostnego pyłu zmieszanego z ziemią i piaskiem opadały na liście pobliskich drzew
przydając ich soczystej zieleni coraz to głębszego odcienia popiołu. Kamienne pomniki i płyty nagrobkowe nie poddawały się
łatwo. Wydawało się, że jakaś nieznana siła uwielokrotniała ich
ciężar do nieskończoności, stapiając cząsteczki materii w niezniszczalny monolit.
Ale to było tylko złudzenie. Kamienie ulęgały wreszcie zbiorowym wysiłkom. Wtedy ociekający potem, zakatowani ludzie
zaczynali je wlec ostatkiem sił na podobieństwo gigantycznych
mrówek wśród wściekłego wrzasku ponagleń ku oczekującym
na nie lorom. Powoli ich rozwarte, nigdy nie nasycone paszcze
5. Drohobycz, brama nowego
napełniały się aż po brzegi. Gdy nie pozostało w nich już więcmentarza żydowskiego,
cej miejsca udręczone istoty wdrapywały się na kamienne stosy
B. Schenkelbach 1932
przymocowując je grubymi linami do mocnych stalowych haków wkręconych w ramy wozów. Ciężki ładunek musiał dotrzeć nienaruszony do miejsca przeznaczenia. Po chwili na wydany przez komendanta
konwoju rozkaz umundurowana eskorta wskakiwała
na położone po obu stronach kabin stopnie. Wysoko
na pudłach ciężarówek ciemne sylwetki rozpościerały swoje ramiona na oślizgłych od wieczornej wilgoci
kamiennych płytach w rozpaczliwym geście ukrzyżowania. Widoczne z oddali przywodziły na myśl
posągi zagubione w mrocznych nawach wyniosłych
kościołów. Ludzie-cienie ostatnim wysiłkiem wpijali
palce swych dłoni w najmniejsze nawet zagłębienia
kamieni błagając ich chłodne powierzchnie o zmi6. Drohobycz, brama nowego cmentarza
łowanie. Utrzymanie się na nich w czasie jazdy było
żydowskiego, B. Schenkelbach 1932
kwestią życia lub śmierci.
W tym samym czasie pełni inwencji szoferzy dla samej li tylko igraszki rozpędzali i przyhamowywali jadące już szybko maszyny, co zważywszy na ich ciężki
ładunek graniczyło wręcz z wirtuozerią. Gdy któryś
z przylgniętych do kamieni współczesnych helotów
spadał wreszcie wprost pod koła następnej ciężarówki konwoju radość kierowców wozów jak i innych członków eskorty nie miała granic dochodząc
wręcz do euforii. Ale o tym wszystkim dowiedziałem
się dopiero później. Na razie dochodzący do mnie
warkot motorów, rozbłyski świateł oddalających się
reflektorów, przynoszący niekiedy przez wiatr wysoki pisk opon nagle hamowanych kół, stłumiony krót7. Drohobycz, nowy cmentarz zydowski,
ki krzyk i wtórujące mu wybuchy głośnego śmiechu
B. Schenkelbach 1932
budziły we mnie przechodzący w trwogę niepokój.
Robocze ekipy ciągle zmieniały swój skład. W tej,
która pracowała na cmentarzu owego sierpniowego dnia była też Lerna o czym wówczas jeszcze nie
wiedziałem…
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Znajomy krajobraz nabierał teraz jakiegoś nowego, coraz to bardziej mrocznego odcienia. Czaiła
się w nim nieuchwytna zagadka czy rodzaj zadanego w ciszy posępnego pytania. Biegłem coraz szybciej i szybciej. Oczy zalewał mi gorący i lepki pot. Mijane przeze mnie drzewa odpływały gdzieś za
granice czasu, pozostając zagubione tam na zawsze. U wylotu alei, którą przemierzałem majaczył
nie widziany tutaj nigdy dotąd wysoki stos narzuconych na siebie kamieni. Biegnąc w jego kierunku
zauważyłem nagle wynurzającą się z poza czarnej marmurowej płyty rękę. Nieruchoma, zawieszona
jakby w powietrzu dłoń przywoływała – błagała o pomoc. W pewnej chwili potknąłem się o jakiś kamień i uderzyłem się mocno w kolano. Z rosnącej nieopodal kępy łopuchów oderwałem jeden z ich olbrzymich liści robiąc sobie zaimprowizowany kompres. Przed oczyma zaczęły mi przelatywać czarne
pasma. Gdy ból nieco przeszedł rozglądnąłem się uważniej dookoła. Znajdowałem się teraz na skraju
ścieżki biegnącej skośnie poprzez kamienny pejzaż obrazów Georgio di Critico. Przede mną wznosiła
się podobna do tajemniczych budowli Majów wysoka piramida utworzona z narzuconych na siebie
nagrobnych płyt.
Na rozjarzonych porażającą źrenice słoneczną poświatą białych pryzmach kamieni leżały w niezwykłych pozach dwie młode dziewczyny o zmasakrowanych do niepoznawania głowach. Ich ciała
były zupełnie nagie. Na pobliskich krzewach ożywione wiatrem trzepotały strzępy różnokolorowych
sukienek. Trzecia dziewczyna leżała rozpostarta na przechylonej, czarnej marmurowej płycie znajdującej się na odwrotnej, ocienionej stronie piramidy. Głowę zwróciła w bok jak gdyby nie chcąc patrzeć
na to co wydarzyło się tutaj tak niedawno. Podszedłem bliżej i ukląkłem aby jej spojrzeć w twarz. To
była Lerna…
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Paweł Oparski (1900–1943)
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yn Szymona Oparskiego i Zofii z domu Petreczko. Urodzony 5 czerwca 1900 r.
w miejscowości Słońsko k . Drohobycza , wnuk Pawła Oparskiego i Anny Paszków (przezwisko rodowe „Szwajcar”). Posiadał rodzeństwo: Józef – ur.1886 r., Piotr –
1886 r., Jan – 1904 r., Michał – 1907 r., Bartłomiej – 1911r., Franciszek – 1915 r.
Po ukończeniu 7 lat w 1908 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej 4-klasowej
w Słońsku oraz uczęszczał do szkółki przykościelnej w Lipowcu prowadzonej przez
proboszcza Tomasza Sapytę i siostry zakonne. Równocześnie był ministrantem i służył
Paweł
do mszy w polskim kościele parafialnym rzymsko-katolickim w Lipowcu oraz w koOparski –
ściele pw. „Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Słońsku.
Rok 1920
Jego pierwszy katecheta proboszcz z Lipowca Tomasz Sapyta nauczyło pisać po polsku i wszczepił mu patriotyzm i pragnienie wolnej Polski, co mocno podkreśla w swych pamiętnikach. W latach 1919–1921 pełnił służbę wojskową w kompanii, w 6 Armii w Drohobyczu, Lwowie,
Czortkowie, Trembowli i znowu we Lwowie , dosłużył się stopnia plutonowego. W latach 1922–1926
pomagał swojemu ojcu Szymonowi – Wójtowi Słońska, w prowadzeniu Gminy pełniąc obowiązki sekretarza oraz działał w Polskim Kółku Rolniczym. W 1931 r. zmarł ojciec Szymon. Należał do polskiej
organizacji Drużyny Bartoszowe, w okresie miedzy wojennym rozwijał się jako pszczelarz i propagator nowoczesnego rolnictwa, co nie zawsze było właściwie odbierane przez niektórych mieszkańców
Słońska. Wstąpił w dniu 18 października 1925 r. w związek małżeński z Katarzyną Walków, z którą
miał sześcioro dzieci: Mieczysław – 1926 r., Jadwiga – 1931 r., Stanisława – 1934 r. – moja mama, Eugenia – 1936 r, Helena – 1938 r. i Paweł – 1943 r. zmarł w 1945 r. W latach trzydziestych dwukrotnie
pełnił funkcje Wójta Słońska. Trudny okres II wojny światowej odcisnął piętno na zdrowiu dziadka
Pawła. Obowiązki wynikające z kontyngentów, jednocześnie konieczność utrzymania dużej rodziny
gdy zewsząd była bieda i nienawiść wpływały negatywnie na psychikę dziadka. Mając wielką wiedzę,
jeszcze większe plany nie mógł się zrealizować, gdyż żył za krótko – zmarł 23 kwietnia 1943 r. Nie doczekał końca wojny, jego patriotyzm, który wynika z pisanych pamiętników, jest godny naśladowania
przez następne pokolenia jako wzór Polaka, patrioty ze Słońska.
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Dziadek Paweł – patriota,
Polak ze Słońska k. Drohobycza

WSPOMNIENIA

M80

M

iałem dwóch dziadków, którzy pochodzili ze Słońska k. Drohobycza – których niestety nie miałem okazji nigdy poznać, gdyż umarli przed moim urodzeniem.
Dziadek Mikołaj Dudziak zajmował się tkactwem. Mieszkał z 5-osobową rodziną w małym domku
w Słońsku, po repatriacji w 1946 r. do Polski Zachodniej mieszkał i zmarł w Urzutach k. Niwisk niedaleko Zielonej Góry w 1947 r.
Natomiast chciałbym więcej miejsca poświęcić dziadkowi Pawłowi Oparskiemu od strony mojej
mamy Stanisławy. Jeździłem z babcią Katarzyną Oparską, z domu Walków, do Słońska od małego dziecka – byłem tam wielokrotnie, czuję ten klimat kresowy i miejsca oraz historia dawnej Polski Wschodniej
nie są mi obce. Dziadek Paweł pomimo, że żył dość krótko, bo zmarł mając 43 lata w czasie II wojny
światowej, to jego życie było warte tej pamięci i opisania, choć w wielkim skrócie. Pomocne przy tym
są pamiętniki, które pisał i które zachowały się do dnia dzisiejszego. W pierwszej części opisał okres
od 1908 roku przed I wojną światową, okres wojny oraz lata wojny polsko-ukraińskiej i wojny polsko –
bolszewickiej do 1920 roku. Druga część to okres międzywojenny. Natomiast trzecia ostatnia to okres II
wojny światowej do końca 1942 r.
Zarówno dziadek Paweł jak i jego ojciec Szymon i wcześniejsze pokolenia pochodzili ze Słońska, a obydwaj w swoim czasie pełnili funkcję wójta we wsi (poza okresami okupacji niemieckiej i radzieckiej).
Dziadek Paweł Oparski był zawsze inspiracją dla mnie i wzorem do naśladowania. Szkoda, że żył
w tych trudnych czasach i tak krótko. Znałem go z opowiadań babci Katarzyny, a następnie pamiętniki
pogłębiały wiedzę o nim i rodzinnym Słońsku. Był nieprzeciętnym człowiekiem, oczytany próbował
we wsi wprowadzać wiele innowacji w życiu codziennym Słońska. Pielęgnacja rowów melioracyjnych,
które pomagają w prawidłowej gospodarce rolnej, zagospodarowanie nieużytków i innych terenów poprzez nasadzenia sadów owocowych, czy też popularyzację pszczelarstwa oraz wprowadzanie nowszej
techniki rolniczej do gospodarstw.
Czytając jego pamiętniki nasuwają się jako znamienne trzy słowa,: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Co jest ważne w tych pamiętnikach, to polskość tych ziem – była zawsze jego największym pragnieniem, a gdy tak
się stało po I wojnie światowej, to dbał o utrwalenie i popularyzację wszystkiego co polskie, choć nie
było to łatwe wśród wiejskich mieszkańców.
Był człowiekiem bardzo wierzącym. Razem z babcią Katarzyną mieli sześcioro dzieci: dwóch synów
– Mieczysław i Paweł (zmarł w wieku kilku lat) oraz cztery córki (Jadwiga, Stanisława, Genowefa i Helena), z których najstarsza córka Jadwiga została na ojcowiźnie, a wszyscy pozostali wyjechali wraz
z krewnymi na tzw. Ziemie Odzyskane do Nowego Miasteczka i Popęszyc w obecnym województwie
lubuskim.
Dziadek opisuje w swoich pamiętnikach bardzo trudne czasy okresu II wojny światowej.
Najważniejsze zadanie to wyżywienie licznej rodziny w sytuacji, gdy o pracę było bardzo trudno.
Wszystko to bardzo obciążało dziadka Pawła zarówno fizycznie jak i psychicznie. Także nie zawsze
życzliwi sąsiedzi, Polacy i Ukraińcy. To wszystko kumulowało w nim coraz większy niepokój i coraz
większą apatię. Zmarł w dniu 23 kwietnia 1943 zmarł i pozostawił babcię z sześciorgiem dzieci. Ale
tak widocznie musiało być. Chciałbym przytoczyć cytaty z Jego pamiętników, które opisywały nie tylko
Słońsko, ale tamte trudne czasy, gdzie takie słowa jak: „Chleb, Bóg, Ojczyzna” były bardzo cenne. Zapiski
w pamiętnikach obrazują ogrom biedy w okresie wojny, ale i wiarę w Boga, że On pomoże ocalić rodzinę
i Polskę.
Cytaty z Pamiętników zamieszczone są kursywą, w cudzysłowie w formie oryginalnej. (Red.)
Część I. Fragmenty pamiętnika z okresu przed i podczs I wojny światowej i międzywojennego.
Dziadek był inteligentnym synem i chciał mając zamiłowanie do nauki, aby ojciec Szymon posłał go
w wieku 10 lat na dalsze kształcenie po skończeniu bursy, ale nie zawsze było rodzinę na to stać.
„Pierwszy raz w życiu straciłem coś, pierwszy raz serdecznie zapłakałem i pierwszy raz dostałem żal do
ojca. Myślałem, że ojciec mógł mnie dać do szkół, bo koniecznie chciałem dalej się uczyć, do czego miałem
zamiłowanie. Na pociechę i pamiątkę zostały mi trzewiki, które miałem przez kilka lat, w których chodziłem do Rychcic do kościoła. Trzewiki miałem na rękach – pod kościołem dopiero wzuwałem się. I nie tylko
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ja, ale mój ojciec, stryk Jan, wujko Tomko i inni tak samo szli na bosaka a przed kościołem w potoku myli
nogi i ubierali buty. Do kościoła chodziło się przeszło 5 kilometrów”.
W Pamiętnikach jest piękny opis rodzinnej wsi Słońsko, w której wychowały się pokolenia rodziny
Oparskich.
„Gmina nasza liczy 50 gospodarstw a 10 gruntu wydzielonego z ustaniem pańszczyzny. Obecnie Słońsko
położona jest w uroczej dolinie z „Wielką Górą”, „Małą Górą”, Kierykami, a nawet jest Łyczaków jak we Lwowie. Od wschodu i południa jest otoczona lasem, na południowej stronie stoi Dwór Fundacji Stanisława hr.
Skarbka, na zachodzie Drohobycz i sławny Borysław, którego światło w nocy przebija do nas. Od północy
równolegle idą łąki tzw: „Błota i łęg”. Przez wieś przepływa potok, któren graniczy ze stawami Fundacji
Skarbka., jest tu urocze miejsce dla letników. A nawet jest „Wilia bez troski” w pobliskiej „Szwydce” i dąb
z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Podanie głosi, że dawniej miało być miasteczko zwane Słońsko.
Gdy napadli Tatarzy i Turki, nie mogąc go zdobyć gdyż było warowne (do dzisiaj są wały) tzw. „Waliska”
puścili gołębie z ogniem i tym sposobem spalili. Słońsko było własnością hr. Dulskiego spokrewnionego
z Oparskimi, „Zaklęty Dwór” Walerego Łozińskiego opisany maziarz ma być tym hrabią. Po jego śmierci
zapisane zostało na rzecz Fundacji Skarbkowskiej”.
Ciekawie opisuje naukę języka polskiego, prowadzoną przez księdza Tomasza Sapytę i siostry zakonne w szkółce w Lipowcu dla zachowania polskości..
„Ksiądz proboszcz Sapyta zbierał nas zawsze na religię koło kościółka, gdzie nas uczył. A była to nauka
ciężka, gdyż żadne dziecko nie umiało po polsku. Jest zwyczaj u nas, że na nowy rok chodzą dzieci z powinszowaniem po chałupach, za co dostają zawsze bułki. Jest to wielka uciecha dla dzieci. Do tego, że powienszowania składają po polsku „Na szczęście na zdrowie na ten nowy rok, niech wam się tu rodzi pszenica
i groch, ziemniaki jak pniaki, bób jak chodaki, len i dobre proso abyście nie chodzili boso”. Tak samo na
święta wielkanocne dziewczęta bawiąc się koło kościoła śpiewali po rusku i tu także ksiądz proboszcz
przyszedł z pomocą i nauczył różnych piosenek po polsku, co zostanie u nas na wieku”.
W czasie I wojny światowej jak Węgrzy zajęli wioskę.
„Jako chłopak stałem koło domu na drodze, gdy Majdarzy maszerowali ja z uciechy mówiłem „Et, kiedy”,
„Et, kiedy” tj. raz dwa, gdy lejtnant jakiś przyleciał do mnie i jak mi gwiźnie, „et, kiedy”, to aż się nogami
nakrył, za co tego i do dzisiaj nie wiem. Dosyć, że później tak ich nienawidziłem, że bym ich był wszystkich
podobnie kropił, tylko, że byłem bezsilny. Niedługo to trwało, a już w roku 1918 rozbroiłem jednego i także
„et, kiedy” mu oddałem”.
Front walk naszych zaborców w czasie I wojny światowej, przechodził także przez Słońsko.
„Austryjacy i Moskale mieli okopy zaraz za wsią na pagórku na naszem polu. Bitwa trwała przez 3 tygodnie, dużo ludzi we wsi zostało zabitych, połowa wsi spalona. Ciotkę moją pod chałupą zabito z dwoma
synami, na górze znowu matkę i troje dzieci rozszarpał szrapnel na kawałki. Przez kilka razy w nocy było
słychać na polu i łąkach hura, ale później nie było widać pobitych w szturmie. Ja się był przyzwyczaił do
wojny, że śmierci się nie bałem, gdyż spodziewałem się jej codziennie. Chodziłem pomiędzy kule jak dzisiaj
pomiędzy pszczoły, a tylko mnie jedna przeszła przez palec i przez bluzę, i to jak zawracałem i jechałem
na koniu, że paśli się w sadzie (widocznie wzięli mnie za kozaka, bo byłem wtedy obsypany kulami ). Stryjecznemu bratu zaś zabili konia także, a on cało uciekł ( ten, że był zapalił ropę na wierzbie nad brzegiem
Tyśmienicy).
Pragnienie demonstrowania polskości bez względu na tego konsekwencje.
„Na tartaku u nas był tracznik legionista u niego kupiłem sobie maciejówkę i orzełek. I tak dla zamanifestowania, że i tu są polscy chłopi założyłem sobie na głowę czapkę z orzełkiem i idę. Po drodze spotykam
się ze znajomymi, którzy mi na to zwracają uwagę, żebym się nie narażał na niebezpieczeństwo, bo w mieście mogą mnie aresztować. Ja się z tego śmieję. Przecież ja nikomu nic złego nie zrobił i nie robię, za co
mnie mają aresztować – a że jestem Polakiem przecież mnie wolno nim być. Niestety – skoro przyszedłem
na stację już mnie jakiś posterunek złapał i powiada „Lach na hilu” „Skidaj toho kuśka” Ja stałem w swojej
obronie i orzełka nie myślę zerwać. Wtedy zlecieli się do mnie kilkuch hajdamaków, zdarli mi czapkę z głowy i potraktowali nogami, mnie zaś zabrali na wartownię rozciągnęli na ławkę i dalej 25 nahajkami. Zrazu
czułem wielki ból a później zaczęło mi się robić bardzo gorąco aż zemdlałem, gdy przyszedłem do siebie
siedziałem w areszcie. Ojciec, gdy się o tem jakimś sposobem dowiedział po różnych staraniach wydostał
mnie z aresztu”.
Okres służby wojskowej w latach 1919–1921.
„Największą werwę i wesołość miałem za czasów Ukrainy. Był to mój wiek młodzieńczy. Miałem swoją
ukochaną Hanke i miłość we mnie się paliła, gdyż był to dziewietnasty wiek mego życia. Dnia 11 czerwca
1919 r. zwerbowałem jedenastu swoich kolegów i wstąpiliśmy jako ochotnicy do WP. Pomimo protestu
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ze strony ojca i swojej ukochanej. Poświęciłem wszystko dla ojczyzny. Nie było to prawdziwe wojsko, ale
banda, spaliśmy na łóżkach bez siennika i prześcieradła, pieca także nie było. Pchły słomę aż ruszali. Gdy
sobie raz z domu przyniosłem w łóżko czystej słomy to kapral Stankiewicz wyrzucił mnie razem ze słomą
i jeszcze dostałem”.
Ciąg dalszy okresu służby wojskowej we Lwowie
„Profos sierżant Grabowski to był najdelikatniejszy człowiek między nami. Chodził zawsze w rękawiczkach z harapem w ręku, którem nie jeden aresztant oberwał po karku. Jednego razu zachorował i do tygodnia umarł. Odnieśliśmy ciało do miejscowej kostnicy. W nocy posterunek uciekł z warty, bojąc się stać
koło kostnicy, gdyż tam był stukot, pisk itp. Rano wchodzimy do kostnicy a naszego sierżanta kiszki po
całej kostnicy porozrzucane. Oczy wyjedzone. To byli szczury i jak on mścił się za życia tak na nim szczury
zemścili się po śmierci. Tęskniłem do wsi do braci i do przyrody. Dlatego co niedzieli uciekałem poza miasto
na pola i łąki, gdyż ruchu miastowego znieść nie mogłem. Ażeby opisać swoje wszystkie przygody przy wojsku to musiałbym grubą książkę napisać, wobec tego uciekam do życia cywilnego. Z batalionu dostałem
przydział do sądu polowego, do 6-tej Armii, gdzie byłem do końca z tym że sądem”.
Część II. Pamiętnik poświęcony jest w większości sprawom typowo rodzinnych z pokazaniem
życiowych pasji dziadka jak min. pszczelarstwa czy innowacje w rolnictwie.
Część III. Fragmenty Pamiętnika z okresu II wojny światowej.
Początek wojny w 1939 r.
„19.IX. - masa wojska Niemieckiego na motocyklach, autach i samochodach ciężarowych w Drohobyczu. Chłop w chłopa zdrowy i ubrany czysto, zdyscyplinowani i kroczą z dużą inteligencją. Piechoty nie
widać. Natomiast Polskie wojska zmizerowane i przybiedzone. Polskich samolotów w ogóle nie było ani
jednego, natomiast Niemieckie codziennie po kilkunastu. Ludność ukraińska wkraczające wojska witała
z kwiatami i niemiecka również. Ludność polska złożyła pieniędzy na samoloty a nie widziała ani Jednego.
Połączenia żadnego”.
„Gdy Sowieci wkroczyli do wsi, zaczął się masowy rabunek dworów. Do księdza proboszcza w Lipowcu
przyjechali Kozacy z rewolwerami na Plebanję, a ludności, która stała ze sznurami na podwórzu mówili
rabować. Ksiądz proboszcz był w kościele, jednakże obecność dużo ludzi dobrej woli odpędziła rabusiów.
Aż dopiero za kilka dni zrabowano. Po rabunkach zaczęła się parcelacja gruntów dworskich. Sowieci ogłosili, że należy grunty dawać najpierw dla tych, że wcale nie mają, później dla, że mają dużo dzieci, a na
ostatku dla tych że mają mało. Uczciwi ludzie uchylili się od tego. Zaczęło się parcelowanie gruntów dworskich i plebańskich w niedzielę we wsi. Uciecha była jak nigdy przedtem ani potem, bo za darmo dają grunta a to jest cel życia chłopskiego i czas który się nie powtórzy – co żyło wyszli na pole”.
23.V.1940 r. – Boże Ciało – zimno.
Smutek razem za mgłą powity. Zdaje się, że ludzie znajomi – skoczą sobie do oczu. Podejrzenie, nieufność,
złość, zazdrość, obłuda i nienawiść, skojarzyło się to wszystko razem. Sprawdzają się słowa przepowiedni,
że słońca nie da ciepła, tego co ma być i tak jest, trzęsienie ziemi także w Rumunii, a nawet jak gazety piszą,
odczuto ją w Kijowie”.
„Boże Narodzenie w roku 1940 mrozy i śniegi. We Wigilję jest... w Bolechowcach. Idziemy piechotą po
śniegach. W Nowej Wsi (Neudorf) widać smutek po Niemcach, którzy wyjechali. Wsie stoją na swoich miejscach, wszystko tak na ogół jak było, jednakże zmiana bardzo wielka jest. Tartak robi na Boże Narodzenie.
Na Pasterce mało ludzi. W kolędach słychać skargę i rozpacz. Na stole leży jeden chleb. Na drzewku jest
jedna świeca. Opłatki są bez miodu. Śliwek ani ryby wcale nie ma. Święta minęły smutnie. Kawalerowie nie
chodzili, jak co roku z kolędą. Pili po chałupach z dziewczynami.
Wielkanocne Święta 1941, miałem chleba dosyć, zapracowałem przy rurach gazowych, jednakże zachorowałem na święta i leżałem cały tydzień. Przeziębiłem się koło pracy”.
Rok 1941 i trudy egzystencji w okresie II wojny światowej.
„11.III. – Chleba w chałupie nie ma przez cały tydzień. Dzieci proszą chleba.
Żyjemy kartoflami i kapustą.
1.V. – Dzieci płaczą, kartofli nie ma, jest głód w chałupie, do tego drzewa jeszcze w uśpieniu, ja jestem
osłabiony i chory.
19.V. – W nocy deszcz i woda zalała podwórze. W ogrodzie na polu. Deszcze i deszcze.
Kara Boża a do tego zimno. Dwa razy siałem rozsadę i nie zeszła. Ludzie zaczynają się nawracać do Boga.
W chałupie jest głód, brak chleba nawet przez kilka dni, brak kartofli itp. Pomimo pracuję trudno wyżyć.
20.VI.1941 r. Najświętszego Serca Jezusowego.
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Budzi mnie żona – 2-ga godz. w nocy. Wstawaj wojna jest. W powietrzu hałas i warkot samolotów. Słychać strzały i bombardowania nad Drohobyczem, aż okna brzęczą. Samoloty mijają się jeden za drugim.
Czuć w powietrzu, że się coś odbywa. Wrony i wszelkie ptactwo w powietrzu także. Myślałem, że to ćwiczenia. Trochę wiałało, poszedłem do kościoła. Podczas kazania słychać na drodze huk tanki walą z Gajów na
Lipowiec, jeden zawalił na potoku pod dworem most i zwalił się do potoku za skarpę, mosty także połamali.
Około 400 rubli przepadło mi. Ukr. – gaz zakradł pieniądze, uciekł tam skąd przyszedł... Klimów i inni
złodzieje zwiali z cudzymi pieniędzmi”.
31.VI. 1941 r./1.VII.1941 r. – zaraz po ataku Niemców na Związek Radziecki.
„31.VI. – Uciekli czerwoni bandyci i rabusie. Uciekali w poniedziałek, w wtorek, środę, czwartek, piątek,
sobotę, niedzielę i poniedziałek. Cały tydzień, ławkami zawalili most pod dworem i „Za okopem”. Pole mi
zniszczyli i łąkę.
Zdaje mi się, że inne powietrze jest na świecie i człowiek może swobodnie oddychać i śmiało wyjść z chałupy. Do... już nie wołają. Hołowa uciekł za Sowietami i inni pozostali.
W Drohobyczu biją Żydów Ukraińcy, straszny sąd. W Medynicach zabito księdza polskiego. W... w Drohobyczu zabito 2 księży ruskich, w sądzie pobitych także przez sowietów.
Zdaje mi się, że jest inne powietrze, choć jest niewola, ale już człowiek nie boji się...
1.VII.1941 r. – Wkroczyło wojska niemieckie do Słońska”.
Trudne czasy okresu wojny – rok 1942.
„IX.1942 r. - Trzy lata wojna. Wytrzymałem wszystko z pomocą Bożą.
Teraz przychodzi najgorszy czas. Zdaje się, że nijak człowiek nie wytrzyma. … i …. wyniszczony do ostatniego, nijak nie mogę się zdobyć na podatek i różne opłaty jak też na wyznaczony kontyngent. Trzeba by
wszystko zboże oddać i na jedzenie nie zostałoby nic, gdyż i tak bez kontyngentu marny widok. Głód pomimo wszystko zagląda w oczy. Kartofli nie ma posadzonych i głód mimo woli nastanie.
Jeżeli Pan Bóg człowieka nie użałuje, nie ma życia i żadnego wyjścia. Pomimo wszystko stracił człowiek
chęć do życia.
Niesprawiedliwość wzięła górę i zapanowała na świecie. Życie jest beznadziejne i bezcelowe. Żyje się
z dnia na dzień a coraz to gorzej.”
Ostatnie zapiski dziadka z ostatniej części Pamiętnika.
„15.X. - żyję w apatii bez chęci do życia i do pracy.”

Na koniec można przytoczyć fragment pamiętnika księdza Tomasza Sapyty, który był proboszczem
w Lipowcu – w skład parafii wchodziło Słońsko. Był jednocześnie pierwszym katechetą mojego dziadka
Pawła.
Ksiądz Tomasz Sapyta w swoim pamiętniku zamieścił zdjęcie dziadka z okresu służby wojskowej
i opatrzył takim tekstem:
„Paweł Oparski ze Słońska, najinteligentniejszy człowiek w powiecie, samouk, pisał pamiętniki. Uczciwy
do przesady”.
Niestety, okropności wojny, a także inne przyczyny sprawiły, że dziadek nie doczekał jej końca i zmarł.
Pamięć jednak po Nim nigdy nie zaginie. Zapisał się na trwałe w historii Słońska i nie tylko. Był przykładem prawdziwego Polaka, dla którego słowo Polska było ponad życie.



Tablica wmurowana w Borysławiu
na terenie kościoła upamiętniająca 27 członków
Komendy Obwodu Drohobycz-Borysław ZWZ
zamordowanych 7.07.1941 r.
przez NKWD w Kijowie
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Z kroniki 2018 roku

M46

1.01. Wrocław. Zmiana adresu Zarządu Głównego SPZD na: 54–212 Wrocław, ul. Małopanewska
1/9.
15.01. Lublin. Urząd Miasta zadecydował o przeznaczeniu Pałacu Lubomirskich na siedzibę Muzeum Ziem Wschodnich. Placówka ma rozpocząć działalność 2019/2020.
10.02. Kraków. Prof. Zofia Ciesielska z d. Frydlewicz otrzymała Medal „Pro Patria” przyznany przez
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
17.03. Wrocław. Na posiedzeniu ZG SPZD przyjęto z numerem 500 w ewidencji KK deklarację
Leszka Bandurskiego s. Bazylego i Zofii Leśniańskiej.
28–29.04. Sokolec. IV Zjazd Ważnych. Ok. 50 uczestników.
24.05. Obraz Leopolda Gottlieba (1879 Drohobycz–1934 Paryż) „Wieczerza rybaków” z 1926 r. został wystawiony na aukcji w Desie. Cena wywoławcza 380 tys. zł, estymacja: 600 tys. – 800 tys. zł.
27.05. Słońsko k. Drohobycza. Wręczenie legitymacji SPZD 27 członkom Koła Słońskiego przez
Przewodniczącą Koła dr Olę Czop.
30.05. Lwów. Wernisaż wystawy „Bruno Schulz wśród artystów swego czasu” w Narodowej Galerii
Sztuki im. Borysa Woźnickiego. Zamknięcie 1.08.2018.
1–07.06. Drohobycz. VIII Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza (Schulzfest). Wśród uczestników byli czynni: Olga Tokarczuk i Grzegorz Gauden.
4.06. Warszawa. Złożony wniosek o dofinansowanie druku Biuletynu SPZD został zatwierdzony
i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 w kwocie 10 tys. złotych.
4–15.06. Schodnica. Letnią Szkołę Języka Polskiego zorganizowało dla 40 uczniów Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo ZGODA z Borysławia.
8.06. Wrocław. Premiera spektaklu „Xsięgi Schulza” w Teatrze Polskim w reżyserii Jana Szurmieja.
10.06. Borysław. Po 12 latach posługi kapłańskiej pożegnano ks. Krzysztofa Szczygłę.
10.06. Wałbrzych. Konsekracja kościoła pw. Świętej Rodziny w wałbrzyskim Białym Kamieniu.
13.06. Borysław. 110 rocznica rekordowej erupcji ropy naftowej i gazu w Tustanowicach w szybie
głębokości ponad 1000 m i wydajności dziennej 3000 ton, wierconym przez Firmę Oil City.
15.06. Drohobycz. Brat Artur Deska został odznaczony przez Mera Miasta „Medalem za Zasługi dla
miasta Drohobycza”. Polak z Zielonej Góry jest od 15 lat działaczem Ukraińskiego Caritasu.
23–26.06. Truskawiec. III Forum Rozwoju Regionalnego z udziałem ponad 400 gości z Ukrainy,
Polski, Węgier i Rumunii.
1.07. Borysław. Powitanie nowego proboszcza ks. Piotra Wiśniewskiego byłego proboszcza w Drohobyczu.
3–13.07. Ziemia Drohobycka. Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
5–17.07. Środa Śląska. 18.dzieci i 3.wychowawców z Zespołu ODRODZENIE z Drohobycza na zaproszenie Starosty odpoczywało na Dolnym Śląsku.
7.07. Borysław. Wmurowanie tablicy upamiętniającej 27 członków Komendy Obwodu Drohobycz-Borysław Związku Walki Zbrojnej zamordowanych przez NKWD 7.07.1941 r. w Kijowie. (fot. s. 89)
27.07. Szczytna k. Kłodzka. Wernisaż wystawy Jarosława Stefana Stupnickiego, 48 prac ze zbiorów
Jaroslawa Kuczyńskiego i Anny Stefaniszyn.
1.08. Międzylesie. 12. dzieci i 2.wychowawców z Drohobycza, na zaproszenie Kazimierza Pleśniara
Członka Honorowego SPZD z Legnicy, odpoczywało i zwiedzało Warszawę.
10–12.08. Mrągowo. Na Festiwalu Kultury Kresowej wystąpił zespół „Borysławiacy” z Borysławia.
17.08. Drohobycz. Oficjalne otwarcie po kapitalnym remoncie Synagogi Chóralnej w Drohobyczu
zbudowanej w 1865 r. Należała do najbardziej okazałych w Europie Wschodniej.
29.09. Wrocław. Zjazd Schodniczan.
10.10. Zakopane. Poświęcenie pomnika Dyrektora Polminu inż. Z. Biluchowskiego z Małżonką.
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Kresowy Zlot Rodaków z Łucka, Stanisławowa
i Drohobycza w Polsce Anno Domini

M93

D

zięki wielomiesięcznej pracy przygotowawczej Członka naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej mgr. Stanisława FURMANA zorganizowany został kolejny Zlot naszych Rodaków z Łucka, Stanisławowa i Drohobycza do Polski – pod naszym patronatem. Artykuł ten jest przede
wszystkim wyrazem wdzięczności pod adresem tak wielu osób, dzięki którym 10-osobowa grupa naszych Rodaków ze Wschodu mogła spędzić w Warszawie i okolicach pełen atrakcji pobyt w dniach od
18 do 25 maja 2018 roku.
W dniu 19 maja w niedzielę uczestnicy Zlotu w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim
w Warszawie wzięli udział w konferencji pod tytułem POLSKA – WIELKI PROJEKT z udziałem Marszałka Senatu RP Pana Stanisława KARCZEWSKIEGO i Pani senator Anny Marii ANDERS. Prowadzący
konferencję na wstępie poinformował licznie zebranych, że to właśnie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej patronuje Kresowemu Zlotowi naszych Rodaków z Łucka i Drohobycza. Po zakończeniu konferencji uczestnicy Zlotu na pamiątkę sfotografowali się z Panią senator Anną Marią ANDERS.
Artykułem tym dziękujemy po raz kolejny Konsulowi Generalnemu w Łucku Panu Krzysztofowi
SAWlCKlEMU za pokrycie i w tym roku 2018 kosztów wynajęcia mikrobusu, którym nasi Goście przyjechali do Polski i przemieszczali się w okolicach Warszawy.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Moniki KOWALSKIEJ, Dyrektor Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Twardej 1 w Warszawie, za pełne serdeczności przyjęcie i powitanie naszych Rodaków
w dniu 18 maja w Warszawie.
Kierujemy je do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pana Jana ŻYCHLIŃSKIEGO, za powitanie i decyzję zakwaterowania i wyżywienia uczestników Zlotu w Lesznie w internacie szkoły.
Składamy je Panu Marcinowi ŁADZIE, który opowiadał o tragicznych losach około 3000 żołnierzy
polskich pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, gdzie obok powiewającej na maszcie flagi polskiej, powiewa na drugim flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam spoczywa także
snem wiecznym 106 Ułanów Jazłowieckich poległych w szarży na pozycje, z których Niemcy atakowali
Powstańców Warszawy w sierpniu 1944 roku. Pan Marcin ŁADA opowiedział także o losach amerykańskich pilotów, niosących pomoc Powstańcom Warszawy samolotem LIBERATOR, zastrzelonych
przez Niemców w powietrzu, gdy na spadochronach ewakuowali się z płonącego samolotu. Oprowadził nas również po cmentarzu około 3000 Polaków pomordowanych przez Niemców i pochowanych
w Palmirach. Modliliśmy się tam przy grobie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Macieja RATAJA i Janusza KUSOCIŃSKlEGO, Olimpijczyka.
Słowa podziękowań kierujemy do Proboszcza Parafii w Łomiankach Księdza Jacka SKIERSKIEGO,
który wspaniale zorganizował pobyt naszych Rodaków u 11 parafian, Obywateli Łomianek, którym
imiennie wyrażamy podziękowanie za Ich gościnność i życzliwość okazaną w swoich domach, a mianowicie Panu Czesławowi ZAREMBIE, Pani Małgorzacie GONTA, Państwu Lidii Marii i Janowi Tomaszowi CZAPIEWSKIM, Państwu Urszuli i Dariuszowi KUPIECKIM, Państwu Ewie i Lechowi ŚLIWOM,
Pani Stanisławie KICIOR, Państwu Marii i Andrzejowi ZALEWSKIM, Panu Bogdanowi KAMlŃSKIEMU,
Państwu Marzenie i Pawłowi WRÓBLOM, Państwu Małgorzacie i Paulowi LEUENBERGER oraz Państwu Katarzynie i Krzysztofowi TALARKOM.
Nasi goście zwiedzili w Żelazowej Woli Muzeum i park Fryderyka Szopena i Dworek, gdzie nasz wybitny pianista i patriota przyszedł na świat. Zwiedzili także Niepokalanów, gdzie w drewnianej kaplicy
zbudowanej w roku 1927 przez św. Maksymiliana KOLBE odmawialiśmy modlitwę Tadeusza CHCIUKA-CELTA, Kawalera Krzyża Virtuti Militari, drohobyczanina, żołnierza wojny 1939–1945, o wolność,
niepodległość i całość Rzeczypospolitej, zatytułowaną „Hasło i odzew", a kierowaną do Hetmanki oręża
polskiego, Pani naszej Jasnogórskiej, za wstawiennictwem Świętego Maksymiliana KOLBE.
Dziękujemy serdecznie Dyrektorowi Stowarzyszenia POLSKA-WSCHÓD Panu Józefowi BRYLLOWI
za piękne przyjęcie naszych Gości w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, przekazane informacje
i deklarację kolejnego wsparcia w roku 2019. W spotkaniu tym uczestniczyły Członkinie Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Koleżanka Bogusława GOZDEK z Warszawy
oraz Jej siostra Irena FROCH z Wałbrzycha i oczywiście Komandor Zlotu Kolega Stanisław FURMAN.
Odrębne, szczególne podziękowania składamy Władzom miasta Góra Kalwaria, którego Przedsta91
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wiciele na kilka tygodni przed Zlotem
przyjechali do Warszawy, aby w siedzibie Stowarzyszenia Polska – Wschód
omówić z naszym Kolegą Komandorem
Zlotu mgr. Stanisławem FURMANEM
szczegóły pobytu Rodaków z Kresów.
W Górze Kalwarii, mieście zbudowanym na planie krzyża, Rodaków naszych powitał w pomieszczeniu Ratusza Burmistrz Miasta i Gminy Kalwaria
Pan mgr Dariusz ZIELIŃSKI. Nasi Rodacy z Kresów także w Górze Kalwarii
przyjmowani byli niezwykle serdecznie. W programie spotkania zwiedzili
Sanktuarium
Św. Stanisława PAPCZYŃStoją od prawej: Irena Kosenko z Łucka, Anna Maria
SKIEGO,
oglądali
film o zabytkach Góry
Anders, Senator RP, Marta Rozhko ze Stanisawowa,
Kalwarii oraz zwiedzili Dom Pomocy
Romuald Kołudzki-Stobbe z Warszawy
Społecznej położony na obszarze około 8 hektarów z 24 budynkami. Dom
ten to największa tego typu placówka
w Europie. To tylko niektóre informacje o bardzo bogatym programie pobytu naszych Rodaków w jakże gościnnej
Górze Kalwarii.
Goście nasi, dając wyraz swojej
wdzięczności, śpiewali polskie i ukraińskie pieśni Panu Burmistrzowi Góry
Kalwarii i Pracownikom Urzędu Miasta, i właścicielom Agroturystycznego
Gospodarstwa „Jabłonka", Państwu
Barbarze i Markowi JABŁOŃSKIM, opiekunom Gości naszych z Wołynia, dbającym o lch zakwaterowanie, pożywienie
i atrakcyjny program pobytu.
Stoją od prawej: Stanisław Furman z Warszawy, Romuald
Dziękujemy Pani dr Ninie POREMKołudzki-Stobbe z Warszawy.
SKIEJ,
Przewodniczącej Polskiego TowaStoi od lewej: Jan Żychliński, Starosta Pwiatu
rzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza
Warszawskiego Zachodniego
Kościuszki w Łucku za zorganizowanie
po raz drugi przyjazdu do Polski naszych Rodaków. Żałujemy, że Pani Przewodnicząca nie przyjechała
w roku 2018 do Warszawy, bo miłość i poczucie obowiązku przy chorej Mamie zatrzymały Ją w Łucku.
Dziękujemy najserdeczniej Pani Marcie ROZHKO ze Stanisławowa za redagowanie bardzo szczegółowych raportów z każdego dnia pobytu w Polsce, czasami w późnych godzinach nocnych, i za ogromną
pomoc Komandorowi Zlotu, Naszemu Koledze Stanisławowi FURMANOWI.
Dziękujemy Pani Irenie KOSENKO, Kierowniczce całej grupy pod nieobecność Pani Niny POREMSKIEJ, za promocję wśród Członków Towarzystwa w Łucku wiersza pod tytułem „Moja Polska" Pani
Barbary URBAŃSKlEJ z Krakowa oraz modlitwy Tadeusza CHCIUKA-CELTA „Hasło i odzew ".
Kilkoro z naszych Rodaków było w Polsce po raz pierwszy. Zrzeszeni w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza KOŚCIUSZKI zachowują polską tradycję i kulturę oraz wiarę Ojców. Równie serdecznie przyjmowani w Lesznie, Łomiankach i w Górze Kalwarii, wyjechali z Polski zachwyceni naszą
Ojczyzną i gościnnością.
Kończę ten artykuł przesłaniem, które mówił i mówi do nas także dzisiaj śp. Ksiądz Roman INDRZEJCZYK, ofiara tragedii smoleńskiej, Kapelan śp. Prezydenta Lecha KACZYŃSKIEGO:
„DOBRO powróci...powróci do Ciebie wszystko to coś rozdał,
może nawet więcej od Boga otrzymasz”.
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Od Redakcji: Tekst jest związany z pobytem grupy mieszkańców Wałbrzycha w lutym 2018 r. w sanatorium „Południowy” w Truskawcu a przekazany został Redakcji przez Przewodniczącą Koła SPZD w Wałbrzychu borysławiankę Irenę Froch.

Z

amieszkaliśmy w Truskawcu. Uzdrowisko przywitało nas piękną zimą, której w Wałbrzychu nie
widzieliśmy od kilku lat, pół metra śniegu i minus 17 stopni. Na ten widok padły z naszych ust
słowa – nareszcie takaaa… zima. Potwierdziło to prawdziwość krążącej w Wałbrzychu anegdoty o tutejszych zimach. Stąd jednym z popołudni pojechaliśmy do zaśnieżonego Borysławia. Naszym celem było
odwiedzenie cmentarza na Hukowej Górze, gdzie w 2016 r. uczestniczyliśmy w poświęceniu tablicy
upamiętniającej zamordowanych 17 Polaków w 1941
r. przez wycofujących się Sowietów. Zapaliliśmy przy
niej symboliczny znicz, drugi znicz zapalony został
przy lapidarium, które od 4 lat tworzy na tym cmentarzu rodowity borysławiak Adam Piotrowski wraz
z młodzieżą uczestniczącą w akcji „Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia”. Kolejnym zwiedzanym miejscem był nowo wybudowany kościół pw. św. Barbary
poświęcony w 2013 r. Tutaj siostra zakonna zwróciła
naszą uwagę na stojącą tu od niedawna zabytkową,
doskonale zachowaną, drewnianą figurę Matki Bożej,
odnalezioną przed kilku laty w korycie rzeki. Pobyt
w Borysławiu zakończyliśmy odwiedzinami w nale1. Grupa uczestników wycieczki
żącym obecnie do grekokatolików kościele pw. Świę(Stanisław Czapla z lewej)
tej Anny, gdzie m.in. ochrzczona została uczestnicząca w naszym wyjeździe p. Irena Froch.
Przed kościołem rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Truskawcu,
należącym [do parafii w Borysławiu], prowadzonej
przez ojców redemptorystów, o historii tej świątyni –
pięknie opowiedział nam miejscowy Polak Stanisław
Czapla, który przyczynił się do jej odrodzenia. Kościół
zbudowany dla kuracjuszy w latach 1911–13, konsekrowany został 11 lipca 1914 r. przez biskupa przemyskiego Józefa Pelczara. Przez całe lata międzywojenne miał wielu hojnych darczyńców z całej Polski,
którzy w Truskawcu słynną Naftusią ratowali swoje
zdrowie. Dary w postaci wspaniałych dzieł malarskich 2. Lapidarium cmentarza na Hukowej Górze
i rzeźb wypełniły świątynię. Były wśród nich 73 obrazy malarzy francuskich, flamandzkich, hiszpańskich
i włoskich – w tym dwa autorstwa samego Rembrandta [?]: „Powrót syna marnotrawnego” i „Burza na jeziorze”. Po II w.ś. kościół zamknięto i zrabowano jego
dzieła. Budynek zamieniono początkowo na magazyn
nawozów sztucznych miejscowego kołchozu, potem
w części urządzono muzeum ateizmu. Po pożarze na
początku lat 60 zniszczeniu uległa wieża, zrujnowaniu
sklepienia kościoła i chóru, pozostały szkielet budowli
przykryty został blachą i urządzono w nim kino. Obecnie trudno to sobie wyobrazić, patrząc na schludne
i piękne wnętrze kościoła, ponownie konsekrowanego
1 czerwca 2002 r. przez metropolitę lwowskiego kard.
3.Pomnik św. Jana Pawła II
Mariana Jaworskiego.
przed kościołem w Truskawcu
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Wnętrze kościoła i jego wygląd zewnętrzny zrekonstruowano na podstawie starych zdjęć i opisów.
Z przedwojennych obrazów odtworzono już 46! Nawiązanie do pierwowzorów było możliwe tylko dlatego, że przedwojenny ksiądz dokładnie opisywał otrzymywane obrazy i inne zabytki wraz z wymiarami. Dzisiaj w kościele oryginalna jest tylko jedna figura św. Pawła oraz epitafium Walerii Klimczykowej – dwudziestodwuletniej dziewczyny związanej z rodem Żółkiewskich a zmarłej po upadku z konia
w 1888 r. Kamienna tablica i urna z jej prochami przeleżała w kącie kościoła pośród zalegających w nim
różnych śmieci. Cieszy oczy stojący przed kościołem piękny pomnik Papieża Jana Pawła II, którego powstanie sfinansował anonimowy darczyńca.
Mszę św. w Truskawcu przed Wielkim Postem odprawiał redemptorysta proboszcz ks. Krzysztof
Szczygło. Kościół był wypełniony wiernymi. „Witam serdecznie gości, którzy przybyli tu się leczyć.
Witamy w Truskawcu. Życzę, aby ten pobyt przyniósł jak najlepsze rezultaty w waszym zdrowiu i był
owocny. By służył polepszeniu waszej kondycji zdrowotnej i duchowej” – podkreślił proboszcz. Dwa
razy w tygodniu odbywają się w kościele koncerty organowe i skrzypcowe połączone z recytacją poezji
po polsku i ukraińsku, które od 23 lat prowadzi ich animator Stanisław Czapla, a Msze św. są sprawowane w soboty i niedziele (dwukrotnie) w tym przedpołudniowa po polsku.
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Czytanie na Zmartwychwstanie Pańskie

P

M56

owróciłem do dwóch ubiegłorocznych numerów „Biuletynu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Drohobyckiej”, zeszytów dużego formatu, o efektownej szacie graficznej. Przeglądałem, poczytywałem, bez żadnej premedytacji, pozwalałem prowadzić się tamtym światem i – w większości –
tamtym czasem. Może tylko kryła się poza tym niedouświadamiana potrzeba dotknięcia znów czegoś
związanego z Schulzem, z Jachimowiczem, może Chmielowcem… Ale z chwili na chwilę zajmowało
mnie coraz więcej rzeczy. Więcej osób. Nawet takich, o jakich istnieniu nic nie wiedziałem wcześniej.
Widoczne stawały się przede wszystkim więzi łączące tamtych ludzi, między sobą, ale i z tymi, którzy
ich wspominają. Spokrewnienie dosłowne i spokrewnienie poprzez epokę, epoki, poprzez ziemię.
Siła nakazująca tym, którzy pozostali, przemówić, tak jak istnieje siła pozwalająca wzejść ukrytemu
ziarnu. I to właśnie była największa moja korzyść z tej lektury. Naprowadzenie na to, co najważniejsze. Na wielorakiego kształtu miłość. To ona sprawia bowiem, iż mając do czynienia głównie z przeszłością, z nieistniejącymi już budowlami, zniszczonymi pejzażami, ludźmi zaginionymi, pogrzebanymi, rozproszonymi poza ojczyzną, ze społecznością niezwyczajną i już bezpowrotnie utraconą,
można – po ludzku – niezależnie kim się jest i skąd się pochodzi, podnieść głowę. Ci przesuwający
się na fotografiach albo w wyobraźni, pod wpływem otwierających się kolumn druku, Polacy, Żydzi,
Ukraińcy zostali kiedyś dostrzeżeni, zapamiętani, a teraz dokonuje się oto rodzaj obrzędu, padają
imiona, przypomina się, wielkie i całkiem nieraz małe, ich dzieła, współczuje losom. Nie ma to na ogół
charakteru sądu, to raczej medytacja samego ludzkiego istnienia, jakby refleks owego biblijnego spojrzenia Stwórcy, który widzi, że uczyniony przezeń świat jest dobry, człowiek jest dobry, człowiek jest
bardzo dobry z samej swojej istności, od Niego samego jest dobry, dobry niezmywalnym dotknięciem
Jego ręki, choć później, przecież nie w tym, co najważniejsze, może stać się niedobry… Zły jest w tym
tylko, co nie ma szansy przetrwać. Cmentarze, spisy umarłych, skąpe notki biograficzne, przypominające sczerniałe, bezlistne krzewy w zimie. Krzyże – stawiane z nadzieją. Dla potomności – i wieczności. Ale i te perypetie żywych wówczas i żyjących współcześnie, świat, ten najbliższy, jako środowisko
ludzkiego serca. Świat jako miejsce naszej twórczości – od tej fizycznej, biologicznej, po bohaterstwo
i męczeństwo, po najwyższe uniesienia ducha. Rzeczywistość nabierająca poloru nostalgicznej poezji
„Sklepów cynamonowych”, Schulzowska „Rzeczywistość zdegradowana” z kaprysu historii poddana dodatkowej jeszcze degradacji. Czytałem, oglądałem trochę tak, jak słucham „Marsza żałobnego”
Chopina, w którym ponad żalem, zarazem wbrew i dzięki niemu, czuję porywającą moc, godność
naszego człowieczego bytu, nieśmiertelność spojrzenia skądinąd. Wdzięczny więc jestem za to pismo. Za ukrytego w nim ducha, to znaczy – za wspomnianą już miłość. Miłość w ogóle. Ponieważ
ze wszystkiego, co widzimy, czego doświadczamy – tylko miłość jest wieczna. Ponieważ – „Bóg jest
Dokończenie na str. 95.
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Drohobyckie ulice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

M44

Franciszka Iwanickiego (Biul.SPZD):
– nr 8 (2011) ss. 16–21
Ulicami starego Drohobycza
– nr 9 (2011) ss. 62–66
Mały Rynek w Drohobyczu
–„–
ss. 66–70
Ulica Jagielońska
– nr 10 (2012) ss. 64–69
Historia nazw ulic Drohobycza
– nr 11 (2012) ss. 40–44
Borysławski szlak
– nr 12–13 (2013) ss. 106–115
Ulica Jana III Sobieskiego
– „–
ss. 116–122
Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego
– „–
ss. 122–124
Borysławski szlak – uzupełnienia
– rękopis
Ulica Mickiewicza – Corso
– rękopis
Młynki Szkolnikowe
– rękopis nieukończony
Rynek – Ratusz
– rękopis
Rakarze Drohobyccy
– rękopis
Drohobyccy żebracy

Innych autorów:
1. 244 drohobyckie ulice, Jerzy M. Pilecki, Ziem. Drohob. nr 14 (2001) ss. 111–113 (omówienie
książki R. Pastucha)
2. Młynki, Tepciuch, Tyśmienica, Marian Dynia, Ziem. Drohob. nr 19–20 (2007) ss. 106–114
3. Słownik drohobyckich ulic, Jerzy M. Pilecki, Biul. SPZD nr 11 (2012) ss. 23–39
4. O Drohobyczu. Szkice, Mieczysław Urbanowicz, WBiPD nr 10 (1996) ss. 56–72 (Plac Zwarycki,
Górna Brama)
5. Wójtowska Góra, Eugenia Dyląg, WBiPD nr 11 (1997) ss. 5–10
6. Okolica radosnego dzieciństwa, Wacław Szymański, Ziem. Drohob. nr 17–18 (2004) ss. 68–74
(Ulica Stryjska)
7. Wspomnienia o Górce [Górka Solecka], Mieczysław Goluch, WBiPD nr 8 (1995) ss. 27–37
8. Figura św. Floriana i kolumna św. Jana, Jerzy M. Pilecki, Ziem. Drohob. nr 19–20 (2007) ss.
105–106 (Plac Mariacki)
9. Słownik drohobyckich ulic – uzupełnienia i errata, Jerzy M. Pilecki, Biul. SPZD nr 12–13 (2013)
s. 125
10. MAKSIU – czyli Atlantyda w Izraelu, Andrzej Chciuk, Biul. SPZD nr 17 (2015) ss. 21–25 (Ul.
Cerkiewna
11. Oryginalny drohobycki informator, Jerzy M. Pilecki, Biul. SPZD nr 16 (2015) ss. 120–122 (schematy drohobyckich ulic w języku ukraińskim)
12. Były lata. Wspomnienie, ludzie i wydarzenia, Beno Schrayer, Biul. SPZD nr 17 (2015) ss. 90–93;
cz.II nr 18 (2016) ss. 79–88; cz.III nr 19 (2016) ss. 64–68; cz.IV nr 20 (2017) ss. 82–90; cz.V
nr 22 (2018) ss. 73–80 (Ulica Sobieskiego u zbiegu z ulicą Stryjską)
13. Powrót bez powrotu, Eugenia Dyląg, WBiPD nr 8 (1995) ss. 5–27 (Wójtowska Góra)
14. „Parafia” Romana Lorenza w Drohobyczu, Roman Lorenz, Biul. SPZD nr 15 (2014) ss. 38–39
(ul. Boczna Sobieskiego)



Dokończenie ze str. 94
miłością”, jak wiemy o tym od Umiłowanego Ucznia. I siłą miłości jedynie jesteśmy w stanie zachować
cokolwiek. Zasadniczą cechą – Bożej, ale i jakiejkolwiek prawdziwej – miłości jest bezinteresowność.
A ta bije w oczy z łamów „Biuletynu”. W tym właśnie kontekście wspominam swoją ostatnią wizytę
we Wrocławiu i skupionych nad redagowaniem pisma panów: Jerzego Pileckiego i Krzysztofa Lorenza… A także odnajduję się w sobie, w swoich przodkach i ich dawnych siedzibach, ponieważ i ja należę
do nie tak odległego przecież od Borysławia, od Drohobycza praświata – do Lwowa, do Delatyna etc.
Wielkanoc AD 2018
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Jan Paczosa – Wałbrzych

60-lecie repatriacji ludności
z Ziemi Drohobyckiej do Wałbrzycha
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J

uż na początku 2005 r. Zarząd Koła SPZD
w Wałbrzychu nosił się z zamiarem
uczczenia 60-tej rocznicy repatriacji Polaków z Ziemi Drohobyckiej do Wałbrzycha.
Decyzja o obchodach rocznicy zapadła na
zebraniu Koła 12 kwietnia 2005 r. Postanowiono, aby zwrócić się do Prezydenta Miasta
Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego z prośbą
o patronat nad obchodami. Prace przy organizacji rocznicy nabrały impetu po wyborze
10 maja 2005 r. przewodniczącej Koła Kol.
Ireny Froch. Prezydent P. Kruczkowski i przewodnicząca Rady Miasta A. Rosiak z dużym
zaangażowaniem podjęli prace przy współorganizowaniu imprezy. Postanowiono, że
Tablica z okazji 50 rocznicy przybycia na Ziemię
obchody odbędą się 10 września 2005 r.
Wałbrzyską ekspatriantów z Borysławia –
w Sali Witrażowej ratusza.
powtórnie poświęcona 17.10.2017 r.
W wyznaczonym dniu na uroczystość przyw Muzeum Stara Kopalnia
byli przedstawiciele Zarządu Głównego i nie(fot. Krzysztof Zaremba)
których kół terenowych SPZD, zaprzyjaźnionych Towarzystw Lwowiaków i Sybiraków,
a przede wszystkim byli mieszkańcy Ziemi Drohobyckiej zamieszkali obecnie w Wałbrzychu i okolicach. Prezydent P. Kruczkowski w swoim wystąpieniu powitalnym podkreślił znaczenie grupy
repatriantów z Ziemi Drohobyckiej, która dzięki swojej fachowości i doskonałemu przygotowaniu
technicznemu, walnie przyczyniła się do powojennego zagospodarowania wałbrzyskiego okręgu
przemysłowego. Kolejni mówcy, wiceminister H. Gołębiewski i wicewojewoda dolnośląski R. Lacher w ciepłych i życzliwych słowach wspominali o swoich kontaktach i przyjaźniach z wyróżniającymi się talentami organizacyjnymi i technicznymi osobami przybyłymi z Borysławskiego zagłębia
naftowego. Drugi z wymienionych należał do ostatniej grupy repatriantów, która przybyła w 1956
r. z Borysławia do Wałbrzycha. W jego domu podobnie jak i innych rodzinach kresowych wciąż
żywa jest pamięć o tamtych ziemiach ojczystych.
Przewodnicząca Koła SPZD Irena Froch serdecznie dziękowała władzom miasta za współpracę
przy organizacji obchodów, zebranym za liczny udział, sponsorom za życzliwe wsparcie materialne
rocznicy. Szczególnie podniosła atmosfera nastąpiła kiedy to Prezydent i Przewodnicząca Rady
Miejskiej wręczyli okolicznościowe listy gratulacyjne aktywnym członkom naszego Stowarzyszenia. Uhonorowano nimi: Janinę Wybraniec, Tadeusza Skrężynę, Tadeusza Potężnego, Leontynę Prokopowicz, Krystynę Rybicką-Lisiecką, Irenę Froch, Alicję Stączek, Irenę Mateję, Józefę Hoc, Alicję
Atanowską, Krystynę Ekert, Tadeusza Ważnego, Zbigniewa Sznajdera i Jana Paczosę.
Drugi etap uroczystości miał miejsce pod siedzibą Muzeum Przemysłu i Dawnego Górnictwa
gdzie wmurowana została i odsłonięta w sierpniu 1995 r. tablica upamiętniająca 50 rocznicę przesiedlenia rodzin górniczych z Borysławia do Wałbrzycha. Po krótkim wystąpieniu Prezydenta, złożono pod tablicą wiązanki kwiatów, a orkiestra górnicza wykonała nastrojowy utwór na trąbkę.
W artystycznej części rocznicowych obchodów wystąpiła para znakomitych śpiewaków operowych małżeństwo Elżbiety i Tomasza Janczaków. Artyści wykonali arie z opery „Carmen” i duet
z operetki „Księżniczka Czardasza”. Spotkanie w ratuszu zakończyło się tradycyjną lampką wina
i zbiorową fotografią. Obchody 60-tej rocznicy repatriacji nie miałyby takiego rozmachu, gdyby
nie ofiarność sponsorów. Byli to: Firma Konsultingowa „Unitek” z Wrocławia, Urząd Miejski i Burmistrz Świebodzic Jan Wysoczański, Cukiernia „Oleńka” z Wałbrzycha oraz Energia-Pro Oddział
w Wałbrzychu.
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Anna Krzosek – Nowa Ruda

IV Zjazd Rodu Ważnych
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ak co roku w ostatni weekend kwietnia (28–29.04.2018) w karczmie „Pod Sową” w Sokolcu k.
Nowej Rudy zebrali się przedstawiciele rodu Ważnych na swoim IV zjeździe. W tym roku pogoda
nam sprzyjała, w pięknej, niemalże letniej scenerii można było pospacerować i podziwiać urokliwe
zakątki Gór Sowich, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie. Znowu zebrało się liczne grono (50 osób)
z naszymi seniorami: Ireną Froch z Wałbrzycha i Tadeuszem Ważnym ze Szczawna-Zdroju na czele.
Gościem specjalnym zjazdu był Pan Tomasz Kuba Kozłowski z Małżonką, prelegent Domu Spotkań z Historią w Warszawie, który w multimedialnej prezentacji przybliżył nam blaski i cienie życia
w przedwojennym Borysławiu. Właśnie na Borysławiu skupione było zainteresowanie tegorocznych
uczestników zjazdu. Majdan był „gniazdem rodowym”, jeśli użyć tego górnolotnego określenia, tam
przyszli na świat nasi pradziadkowie: Antoni (1830–?), Józef (1836–ok. 1896), Jan (1842–1925),
Marcin (1849–1935) i Piotr (1854–1930), ale to w Schodnicy, a później w Borysławiu ich dzieci
i wnuki znalazły swoje miejsce na ziemi. Tam Ważni uczyli się, pracowali, zakładali rodziny, do Majdanu jeżdżąc na wakacje i rodzinne spotkania. I właśnie takie wspomnienia z dzieciństwa i wczesnej
młodości snuł urodzony w Borysławiu w 1925 roku Tadeusz Ważny, który zaprezentował zebranym
oryginalny przedwojenny plan tego miasta. Z kolei Irena Froch, również urodzona w Borysławiu,
sąsiadka Szewacha Weissa z ul. Zielonej, opowiedziała o pełnej przygód podróży rodziny Ważnych,
z Borysławia, który opuścili jednym z ostatnich transportów w 1946 r., do Kłodzka, aby ostatecznie
osiąść w Wałbrzychu i tam wśród przybyłych borysławiaków układać sobie nowe życie.
Wśród tegorocznych uczestników zjazdu przybyłych z zagranicy znaleźli się goście z dalekiego Kijowa. Tam również żyją potomkowie majdańskich Ważnych, wśród nich Irina i Wołodia. Kilka lat
temu postanowili pojechać do Majdanu. Chcieli zobaczyć miejsce, gdzie żyli ich pradziadkowie: Marcin Ważny (1869–1914) i Anna Ważna z domu Dutkiewicz (1874–1935). Tam znaleźli kontakt z polską linią Ważnych, ale poprzez… Holandię! Otóż w czasie jednego z wyjazdów nasza kuzynka Halina
zostawiła swój holenderski adres domowy właścicielom pensjonatu w Rybniku, w którym się często zatrzymywaliśmy. Dzięki temu Wołodia rozpoczął korespondencję z Haliną, później już mailową,
i dowiedział się o naszych corocznych zjazdach.
Irina specjalnie na zjazd przyleciała do Wrocławia samolotem z Kijowa, a Wołodia z żoną Natalią
i córką Margaritą odbył podróż samochodem połączoną ze zwiedzaniem Lwowa i Krakowa, a w drodze powrotnej – czeskiej Pragi (z Nowej Rudy to tylko 200 km) i Warszawy. W czasie zjazdu poznali
swojego krewnego Zdzisława z żoną Grażyną. Dziadek Zdzisława Michał Ważny był bratem Marcina,
pradziadka Wołodii i Iriny. Z opowieści Iriny poznaliśmy dramatyczne dzieje tej części rodziny. Przed
wojną ich prababcia Anna (na cmentarzu w Majdanie zachował się jeszcze jej nagrobek) miała sklep
i dobrze im się powodziło. W 1945 roku syn Anny, ich dziadek Władysław Ważny (1889–1974) został
aresztowany i osadzony w więzieniu, dlatego też nie mógł wyjechać do Polski tak jak reszta rodziny.
W Majdanie pozostała jego żona z dziećmi. Kiedy Władysław wyszedł z więzienia dzięki amnestii po
śmierci Stalina w 1953 r., dołączył do żony, która za pracą wyjechała aż do dalekiego Chersonia nad
Morzem Czarnym. Tam rodzina Ważnych żyła długie lata, dopiero młodzi, Irina i Wołodia, po zdobyciu wykształcenia zdecydowali się wyjechać do Kijowa i tam układać sobie życie. Kijowscy Ważni byli
bardzo zadowoleni z udziału w zjeździe, a my bardzo cieszyliśmy się z poznania nowych kuzynów,
którzy już zapowiedzieli swój przyjazd na kolejny zjazd.
Jak co roku zjazd trwał dwa dni, nie zabrakło dobrego jedzenia ani wspólnego śpiewania, jak zwykle
za mało było czasu na rozmowy i wspomnienia. Ale przecież za rok… V już Zjazd Rodu Ważnych.
Uczestnicy tegorocznego zjazdu:
• Irena Froch z d. Ważna z synem Jackiem (Wałbrzych) i siostrą Bogusławą Gozdek z d. Ważną (Józefów k. Warszawy)
• Tadeusz Adam Ważny z synem Andrzejem (Szczawno Zdrój) i kuzynem Grzegorzem Bilińskim
z rodu Błoniarzy (Wałbrzych)
• Włodzimierz Ważny z żoną Natalią, córką Margaritą i siostrą Ireną (Kijów, Ukraina)
• Lucyna Świątkowska z d. Ważna z mężem Franciszkiem Romanem, synem Mariuszem, synową
Barbarą i wnuczką Weroniką (Wałbrzych)
• Nela Ważna z mężem Eugeniuszem i kuzynką Urszulą Jeleniewską (Katowice)
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Zdzisław Ważny z żoną Grażyną (Nowa Ruda)
Eugeniusz Sobol z żoną Krystyną i synem Jarosławem (Mielec)
Bogumił Ważny z żoną Czesławą, córką Renatą, wnuczką Justyną i zięciem Wiesławem Kowalskim
Danuta Stolarczyk z d. Ważna (Ścinawa Nyska) i jej siostry: Urszula Grudzińska, Izydora Górecka
i Elżbieta Pyka (Strzelce Opolskie)
Jan Kozioł (Nowa Ruda) z córką Małgorzatą i zięciem Jackiem Żakiem (Głogów)
Zbigniew Kozioł (Poznań) z kuzynką Mariolą Olejniczak i jej córką Anną
Halina van Mourik z mężem Janem (Hoogeveen, Holandia)
Stanisław Wójtowicz z żoną Krystyną (Polanica-Zdrój)
Danuta Kőhegyi z d. Kasendra (Biatorbágy,Węgry) z córką Katarzyną, bratanicą Martą i jej 5-letnią córeczką Mają
Jan Müler z żoną Ryszardą (Nowa Ruda)
Anna Krzosek (Nowa Ruda)
Adam Piotrowski (Wałbrzych)



Tadeusz Ostrowski – Nowe Miasteczko

Powstanie pierwszego Koła SPZD na Ukrainie

M81

Pomysł powstania Koła Słońskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Słońsku k. Drohobycza był inicjatywą Tadeusza Ostrowskiego Przewodniczącego Koła Lubuskiego SPZD w Nowym
Miasteczku oraz Piotra Bojko i Oli Czop krewnych mieszkańców Słońska leżącego niedaleko Drohobycza na Ziemi Drohobyckiej podczas wspólnego spotkania i pobytu rodzinnego w Słońsku w dniu 16
maja 2017 r. Do spotkania doszło w wyniku pobytu grupy członków Koła Lubuskiego SPZD z Nowego
Miasteczka w sanatorium „ Szachtar” w Truskawcu i odwiedzin rodzinnego Słońska, rodowód tej grupy
związany jest z miejscowością Słońsko oraz Ziemią Drohobycką. Spotkali się oni ze swoimi krewnymi,
kuzynkami i kuzynami podczas odwiedzin i wspólnego uczestnictwa we mszy św. w Kościółku pw. „Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Słońsku oraz wspólnym przyjęciu zorganizowanym w ogrodzie przez
kuzynki i kuzynów : Piotra Bojko i jego żonę Lesławę, Wasyla Bojko s. Piotra, Wasyla Bojko s. Teodozusza, Włodzimierza Siańskiego zamieszkałych w Słońsku oraz Zofię Melnikowicz siostrę z Borysławia.
Po wspólnej biesiadzie i długich wieczornych rozmowach wspólnie ustalili, że za wszelką cenę muszą utrzymać ścisły kontakt ze spokrewnionymi rodzinami i kuzynostwem zamieszkałym w Polsce na
Ziemi Lubuskiej, dokąd ich rodzice i dziadkowie zostali przesiedleni w wyniku repatriacji po zakończeniu II wojny światowej. Z drugiej strony zostali poinformowani, że „Zarząd Główny Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” , działający we Wrocławiu od kilkunastu lat prowadzi działania oraz
pomaga w propagowaniu i zachowaniu kultury, dziedzictwa narodowego oraz obyczajów na Ziemi Drohobyckiej, a także udzielaniu pomocy szkołom i mieszkańcom Ziemi Drohobyckiej. Wspólnie ustalono
o nawiązaniu współpracy w dziedzinie zachowania i pielęgnowania tradycji rodzinnych, zbieraniu pamiątek rodzinnych, współpracy młodzieży, pomocy w nauce języka polskiego w szkołach na Ukrainie
oraz propagowaniu kultury kresowej – polskiej i ukraińskiej w naszych środowiskach. Ze strony mieszkańców Słońska, uczestników spotkania chęć wstąpienia do stowarzyszenia zadeklarowała większość
, proponując na Przewodniczącą Koła dr Olę Czop – lekarkę pediatrę , prawnuczkę ostatniego Sołtysa
Słońska przed II wojną światową – Pawła Oparskiego.
W dniu 27 maja 2018 r. po mszy świętej odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego wręczono
członkom Koła Słońskiego SPZD legitymacje członkowskie. Do Koła Słońskiego wstąpiło 27 członków
czynnych , 22 mieszkańców Słońska i 5 mieszkańców Borysławia z rodowodem słońskim. Wspólnie
wykonano przed kościołem pamiątkowe zdjęcia.
Lista członków Koła Słońskiego z siedzibą w Słońsku k. Drohobycza, wg stanu na dzień
27.05.2018
1. CZOP ( CZIP ) Ola – urodzona w Drohobyczu 2. BOJKO Piotr – ur. w Słońsku w 1961 r., syn
w 1988 r., córka Igora i Danuty Kohiwczuk,
Wasyla i Zofii Pruskiej, zamieszkały w Słońprawnuczka Pawła Oparskiego – zamieszkała
sku.
w Słońsku.
3. BOJKO Igor – ur. w Drohobyczu w 1993 r.,
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syn Piotra i Lesławy Stecuła, zamieszkały
w Słońsku.
4. BOJKO Wasyl – ur. w Oparach w 1989 r.,
syn Piotra i Lesławy Stecuła, zamieszkały
w Słońsku.
5. BOJKO Wasyl – ur. w Medenicach w 1977 r.,
syn Teodozjusza i Marii Becko, zamieszkały w Słońsku.
6. BOJKO Eugeniusz – ur. w Słońsku w 1989 r.,
syn Wasyla i Luby Wołczuk, zamieszkały
w Słońsku.
7. BOJKO Miron – ur. w Słońsku w 1951 r.,
syn Wasyla i Zofii Pruskiej, zamieszkały
w Borysławiu.
8. BOJKO Wasyl – ur. w Borysławiu w 1977 r.,
syn Mirona i Leny Bezkłuba, zamieszkały
w Borysławiu.
9. IWANCIÓW Irena – ur. w Słońsku w 1980 r.,
córka Michała Łazarów i Hali Bojko, zamieszkała w Słońsku.
10. ŁAZARÓW Hala – ur. w Słońsku w 1958 r.,
córka Eugeniusza i Stefanii Popyk, zamieszkała w Borysławiu.
11. ŁYSY Jan – ur. w Słońsku w 1960 r., syn Michała Kazimierza i Katarzyny Pruskiej, zamieszkały w Słońsku.
12. ŁYSY Michał – ur. w Słońsku w 1993 r., syn
Jana Kazimierza i Olgi Boruch, zamieszkały
w Słońsku,
13. WALKÓW Michał – ur. w Słońsku w 1931 r.,
syn Jakuba i Marii Trubiłowicz, zamieszkały
w Słońsku.
14. WALKÓW Ryszard – ur. w Słońsku w 1957 r.,
syn Michała i i Marii Zleśnej, zamieszkały
w Słońsku.
15. OSEREDCZUK Maria – ur. w Słońsku
w 1963 r., córka Michała Walków i Marii Zleśnej, zamieszkały w Słońsku.
16. OSEREDCZUK Włodzimierz – ur. w Słońsku
w 1961 r., syn Romana i Marii Herman, zamieszkały w Słońsku.
17. OSEREDCZUK Michał – ur. w Słońsku
w 1993 r., syn Włodzimierza i Marii Walków,
zamieszkały w Słońsku.
18. PRUS Aleksander – ur. w Borysławiu w 1985
r., syn Iwana i Luby Bojko, zamieszkały w Borysławiu.
19. PRUS Andrzej – ur. w Borysławiu w 1980 r.,
syn Iwana i Luby Bojko, zamieszkały w Borysławiu.
20. PRUS Luba – ur. w Słońsku w 1958r., córka
Wasyla Bojko i Zofii Pruskiej, zamieszkała
w Borysławiu.
21. SIAŃSKI Michał – ur. w Słońsku w 1972 r,
syn Włodzimierza i Anny Bojko, zamieszkały
w Słońsku.
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1. Spotkanie Koła Lubuskiego i Koła Słońskiego
przed Kościołem w dniu 27 maja 2018 r.

2. Przewodnicząca Koła Słońskiego Ola Czop
wręcza legitymację Piotrowi Bojko w dniu
27 maja 2018 r. Z lewej Michał Walków
najstarszy członek Koła Słońskiego SPZD
22. SIAŃSKI Włodzimierz – ur. w Stuposianach
w Bieszczadach w Polsce, syn Macieja i Marii
Mycak, zamieszkały w Słońsku.
23. MELNIKOWICZ Zofia – ur. w Słońsku
w 1940 r., córka Wasyla Bojko i Zofii Pruskiej,
zamieszkała w Borysławiu.
24. MELNIKOWICZ Włodzimierz – ur. w Słońsku w 1960 r., syn Antona i Zofii Bojko, zamieszkały w Borysławiu.
25. CZOP Roman – ur. w Drohobyczu w 1990 r.
syn Igora i Danuty Kohiwczuk, zamieszkały
w Słońsku.
26. CZOP Danuta – ur. w Słońsku w 1966 r. córka Mikołaja Kohiwczuk i Jadwigi Oparskiej,
zamieszkała w Słońsku.
27. CZUSZAK Roma – ur. w Drohobyczu w 1986 r.,
córka Włodzimierza Oseredczuk i Marii Walków, zamieszkała w Słońsku.
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Krystyna Smerd – Wałbrzych
Ryszard Wyszyński – Wałbrzych

Konsekracja wałbrzyskiego kościoła
p.w. Świętej Rodziny
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zień dobry,
Nazywam się Łukasz Obraniak i jestem krewnym Państwa zmarłego członka w postaci Janiny
Antochów. Na Państwa stronie znalazłem błąd: http://spzd.pl/index.php/byli-wsrod-nas/
Napisane jest:
"ANTOCHÓW Janina *19.03.1921 Dąbrowa Górnicza †21.10.2015 Dobroszyce, pochowana w grobie rodzinnym w Grębocicach [...]."
Prawdą jest natomiast to, że Janina Antochów pochowana jest w grobie rodzinnym w Dobroszycach
na cmentarzu komunalnym (ul. Trzebnicka)- na dowód przesyłam zdjęcie nagrobka.

  
Dodatkowo w Państwa Biuletynie nr 20(2017), s. 31, wyczytałem, że sekcja historyczna SPZD dysponuje albumem opracowanym przez Henryka Antochów. Czy są szanse na umówienie się na przyjazd do Państwa i zobaczenie ich, czy też na możliwość zdigitalizowanie tych zdjęć za pomocą skanera, do rodzinnych celów archiwalnych?
Pozdrawiam serdecznie,
Łukasz Obraniak
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Maria Galas – Drohobycz

Drohobyckie dzieci na koloniach w Polsce

M94

Od Redakcji: Jest to list skierowany do Jerzego M. Pileckiego z Wrocławia.

niedzielę 10. 06.2018 r. członkowie wałbrzyskiego Koła Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej uczestniczyli
w uroczystej konsekracji kościoła w wałbrzyskiej dzielnicy Biały
Kamień. Nową parafię ustanowił bp ordynariusz Tadeusz Rybak,
stojący na czele ówczesnej Diecezji Legnickiej, decyzją z 28.07.1997
r. Pierwsze prace ziemne przy budowie kościoła rozpoczęły się
w 2001 r. a kamień węgielny wmurowano 15.10.2003 r. Proboszcz
parafii ks. kanonik Mirosław Krasnowski, od grudnia 2015 r. na
mocy postanowienia Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca, pełni funkcję kapelana wałbrzyskich drohobyczan i borysławiaków.
Podczas uroczystości w imieniu naszego Stowarzyszenia członkowie Jan Paczosa i Helena Stosio – wręczyli Ordynariuszowi Diecezji
Świdnickiej bp. Ignacemu Decowi, który poświęcił nowo wybudowaną świątynię – w dowód wdzięczności pamiątkowy album „Szkice Syberyjskie” Feliksa Lachowicza.
Jeszcze przed oficjalną
nominacją na kapelana,
ksiądz M. Krasnowski pod1. Kościół p.w. Świętej Rodziny jął aktywną współpracę
z wałbrzyskim Kołem SPZD
w Wałbrzychu
i nadal ją kontynuuje. Po(fot. Ryszard Wyszyński)
lega ona m.in. na posłudze
kapłańskiej z okazji rocznic państwowych i świąt religijnych
– w tym konsolidujących nasze środowisko spotkań opłatkowych, organizowanych ostatnimi laty w parafialnej świetli2. Uroczystość konsekracji przez bp.
cy. Jest też współorganizatorem spotkań z uczniami Polskiej
Ignacego Deca
Sobotniej Szkoły w Borysławiu, odwiedzających Wałbrzych
(fot. Ryszard Wyszyński)
w ramach wymiany młodzieży miast partnerskich.
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P

odaję krótką informację o koloniach dzieci członków chóru „Odrodzenie” z Drohobycza 05–
17.07.2018 w Środzie Śląskiej na zaproszenie Starosty, (18 osobowa grupa dzieci + 3 wychowawców – nauczycieli z polskiej sobotniej szkoły: p. Żaneta Fedoryszyn, p. Oksana Jedlicka oraz nasza absolwentka Ilona Pinczak). Wypoczynek zorganizowano bardzo dobrze. Dodatkowo dzieci zaproszone
zostały na pizzę do domu p. Wandy Łaty, nie miały ochoty na opuszczenie tego gościnnego domu, gdzie
co roku są witane z wielką serdecznością. Na zaproszenie p. Janiny Gawlik uczestniczyły też w pikniku,
gdzie odbyły się występy naszych chórzystów razem z grupą dzieci z Francji które też tam odpoczywały.
Była bardzo sympatyczna atmosfera, niesamowicie przyjazna dla nas Drohobyczan. Oprócz tego byliśmy zaproszeni do Legnicy na spotkanie z Prezydentem Miasta. Po tak serdecznych przyjęciach, dzieci tylko marzą o tych koloniach od początku roku szkolnego. Wielkie dzięki Starostwu Środy Śląskiej
i p. Wandzie Łacie!
Obecnie grupa 12 dzieci i 2 opiekunów jest w Warszawie (20.07–01.08) na zaproszenie p. Kazimierza
Pleśniara – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, człowieka z wielkim sercem oddanym
dzieciom. Dzieci są w Międzylesiu, każdego dnia wzbogacają swą wiedzę o Polsce, zwiedzili Sejm, Muzeum Wojska Polskiego, przed nimi jeszcze wiele niespodzianek. Są zachwyceni nie tylko dzieci ale
i ich opiekunowie: Halina Kozak i Oksana Jedlicka. Dzieci oczywiście śpiewają, a piosenka „Kocham
cię Polsko” zachwyca wszystkich. Razem z naszą grupą są dzieci z Polski (20 os.), ale pochwalę się, że
w konkursach historycznych i literackich Drohobyczanie zajmują wszystkie czołowe miejsca – posiadają wiedzę o Polsce i Polakach! Jestem z tego dumna, cieszą się, że udaje się nam z naszymi polskimi przyjaciółmi zorganizować taki piękny wypoczynek dla małych drohobyczan. Wielkie dzięki wszystkim!
Warszawa 25.07.2018 r.
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zień dobry,
Nazywam się Czesław Anioł i jestem z Kędzierzyna Koźla.
Dane kontaktowe do Pana dostałem od Pana Adama z Drohobycza z którym spotkałem się przez przypadek podczas poszukiwań w Drohobyczu miejsc związanych życiem i pracą mojej mamy.
Moja mama urodziła się w Borysławiu w 1928 r i mieszkała z rodziną w Drohobyczu na Grununwaldzkiej /brak nr, mama już nie żyje/. Po wojnie wyjechała do Polski, a za nią rodzina po jakimś czasie.
Nigdy już potem nie wróciła w ten rejon.
W Stebniku mieszkała jej babcia u której dość często przebywała./Bazyli i Maria Minczak zd.Matynik/
Czy jest możliwość ustalenia:
• pod jakim nr domu mama mieszkała w Drohobyczu na ul.Grunwaldzkiej,
• co się stało z ojcem mamy który został zabrany na "Brygidki" i już więcej nikt go nie widział /znam
imię i mam radziecki dokument dot.urodzenia mamy na którym sa jego dane/,
• pod jakim adresem w Stebniku mieszkali mamy dziadkowe / znam tylko imiona i nazwisko/,
• daty śmierci dziadków mamy i odnalezienie ich grobów w Stebniku jeżeli tam zostali pochowani.
Za wszelkie informacje i inne wskazówki będę ogromnie wdzięczny.
Odwiedziłem Borysław, Drohobycz i Stebnik. Prawdopodobnie w wyniku tego wyjazdu udało mi się
ustalić kościół w Borysławiu gdzie mama została ochrzczona oraz kościół w Stebniku gdzie 22 maja
1938 przyjęła komunię św. Kościół ten określony, jest jako filialny nie zaś parafialny. Cmentarz w Stebniku jest tak duży, że nie sposób bez dodatkowych danych odnaleźć groby.
Z góry dziękuje za okazaną pomoc.
Miłego dnia
Czesław Anioł
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Adam Rosenbusch – (a935–2015)

Jerzy Kajus Jan Burczyk (1899–1941)

M38

Od Redakcji: Obszerne wspomnienie o „Radcy Burczyku”
opublikował Jerzy M. Pilecki w „Ziemi Drohobyckiej” Nr 14 (2001)
ss. 117–120. Wcześniej nazwisko „Radcy” pojawiło się na liście 27
borysławian – bohaterów kijowskiego procesu („Ziemia Drohobycka”
Nr 9 (1996) s. 14).
Jerzy Burczyk (trojga imion), naczelnik Grodzkiej Izby Skarbowej
w Warszawie, 6 września 1939 r. ewakuował się z innymi
urzędnikami państwowymi w kierunku wschodnim, wypełniając
polecenie swoich przełożonych. Pożegnał żonę i troje dzieci;
rodzina widziała Go wtedy po raz ostatni. Pierwszą i zarazem
ostatnią wiadomość od Niego dostała późną jesienią z jednego
z miast kresowych, które były już wtedy pod okupacją sowiecką.
Dalsze Jego losy nie były znane. Wracający po wojnie warszawiacy,
którzy znali Jerzego Burczyka, opowiadali, że widziano Go
w jednym z obozów w Kazachstanie, inni, że gdzieś w głębi ZSRR.
Budziło to nadzieję, że przeżył wojnę. Po 1945 r. nie było możliwości
JKJ Burczyk w 1939 r.
dowiedzenia się całej prawdy o losach Polaków, którzy znaleźli się
(legitymacja służbowa).
w systemie Gułagu w ZSRR. Jerzego Burczyka uznano za zaginionego.
[W czerwcu 1940 r. Jerzy M. Pilecki (JMP) trafił do celi w wojewódzkim więzieniu śledczym NKWD
w dawnym sądzie drohobyckim przy ul. Stryjskiej. Jednym z pierwszych jej „lokatorów”, który okazał
daleko idącą, bardzo potrzebną pomoc i opiekę młodocianemu „cuwaksowi”1 (świeżo ukończone
17 lat), był „Radca Burczyk”, bardzo szanowany reprezentant więziennej elity w celi 2 wówczas ok.
25-osobowej.]
Jerzy K.J. Burczyk był postacią niezwykłą. Urodził się 22 kwietnia 1899 r. we Lwowie. Był żołnierzem
VI Baonu Legionów w I wojnie. Po jej zakończeniu znalazł się we Francji, a później w Konsulacie
Polskim w Lille. Do kraju wrócił z rodziną w 1934 r. W wolnym czasie rzeźbił i malował. Jego rzeźba –
głowa marszałka Piłsudskiego, zdobyła pod koniec lat 30. nagrodę na jednej z wystaw krajowych. Po
powrocie z Francji zaczął pracować w Grodzkiej Izbie Skarbowej w Warszawie.
Po wojnie, która zabrała życie ponad 6 mln mieszkańców II Rzeczypospolitej, los Jerzego Burczyka
był losem jednego z 800 tys. Polaków, o których do dziś nie wiemy, jak zginęli i gdzie zostali pochowani.
Nie ma ich nazwisk na listach osób zaginionych, odnalezionych przez Polski Czerwony Krzyż, czy
innych organizacji zajmujących się poszukiwaniem zaginionych. Nie próbowano zająć się Jego losem
w programie telewizyjnym „Dopóki żyje ostatni świadek” – program ten po dobrym starcie zajął się
sprawami, które dalekie były od założeń zawartych w tytule. Dopiero informacje otrzymane z Ośrodka
Karta w Warszawie3 skierowały rodzinę Jerzego Burczyka na właściwy trop. Wysłano zapytanie do
Centrum Informacyjnego w Kijowie, odpowiedź przyszła z Prokuratury Wojskowej Ukrainy, Rejonu
Lwowskiego. Tragiczna ta wiadomość zawierała następujące dane:
Jerzy Burczyk trafił z Warszawy do Borysławia, tam wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. O jego
działalności w tej organizacji, jak też o losach 26 członków ZWZ, sądzonych w tym samym procesie,
nie ma żadnych informacji w literaturze historycznej na temat działalności ZWZ na Kresach. Wszystko,
co dzisiaj wiemy o Jerzy Burczyku, zarejestrowano w aktach NKWD Ukrainy; akta te dotarły do
1 Cuwaks to w gwarze więziennej – nowy, z niemieckiego – przyrost.
2 Należeli do niej także por. Józef Widawski z Równego, Henryk Komarnicki (eksmarynarz, dziennikarz? chyba z Borysławia, Olszewski (może Zygmunt z Borysławia) i Mieczysław Kolbe (księgowy z Polminu) (JMP).
3 Archiwum Wschodnie też nie popisało się skojarzeniami, dysponowało bowiem już informacją (Komisji Historycznej
SPZD) o procesie i wiedziało o usilnych poszukiwaniach Komisji wszelkich informacji na ten temat (JMP).
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Jego dzieci po 55 latach. Aresztowany został 15 marca 1940 r. przez NKWD w Borysławiu, potem
przebywał w więzieniu w Kijowie, 2 lipca 1941 r. został przez Trybunał Sądu Wojskowego NKWD
Okręgu Kijowskiego skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie (były to procesy bez sędziów,
adwokatów i możliwości obrony – wyrok wydawał prokurator). Wyrok uzasadniono „przynależnością
do Związku Walki Zbrojnej, która to organizacja postawiła sobie za cel obalenie władzy radzieckiej
w Zachodniej Ukrainie i przywrócenie tam polskiej władzy”. Wyrok wykonano 7 lipca 1941 r.
Perfidia tego, co zaszło między 2 a 7 lipca, a więc sąd nad J. Burczykiem i wykonanie na Nim wyroku,
odbyło się w dwa tygodnie po napaści Niemiec na ZSRR, kiedy Armia Czerwona w panicznej ucieczce
opuszczała zajęte we wrześniu 1939 r. tereny Zachodniej Ukrainy – Kresy Wschodnie RP. Ciało
Jerzego było na pewno jednym wśród tysięcy bezimiennych ciał ludzi skazanych w procesach bez
sądu, rozstrzelanych lub po prostu zamordowanych przez NKWD w pierwszych tygodniach wojny
niemiecko-radzieckiej w więzieniach na Ukrainie. Wejście Niemców na te tereny dało możliwość
poznania ogromu popełnionych przez poprzednich okupantów zbrodni. Prokuratura Ukrainy w 1995
r. przysłała dzieciom Jerzego Burczyka zarekwirowane w czasie aresztowania dokumenty i zdjęcia,
wśród nich ostatnie – zrobione już prawdopodobnie w Borysławiu. Wśród dokumentów był też akt
rehabilitacji Jerzego Burczyka.
Obok radości, jaką sprawiły rodzinie ostatnie pamiątki po Ojcu, grozę musi budzić należący
do przeszłości system, w którym pomimo przetoczenia się dwóch wojen przez Ukrainę i Kresy,
zarekwirowane dokumenty zachowały się w takim stanie, jakby były wczoraj wyjęte z portfela. Los
Jerzego Burczyka jest dowodem, że nie należy ustawać w poszukiwaniu śladów bliskich, którzy
zaginęli w zawierusze wojennej. Jerzy Kajus Jan Burczyk znalazł symboliczne miejsce spoczynku na
warszawskich Powązkach, 55 lat po śmierci. Cześć Jego pamięci.



Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)

M53

Jan Mieczysław Majewski (1924–2017)
Odszedł nr 1 członek Koła Korespondencyjnego SPZD

Z

nam dwie osoby naszego stowarzyszenia, którym na słowo „Drohobycz” załamuje się głos a oczy
wilgotnieją. Jedną z tych osób był Jan Mieczysław Majewski urodzony 15 XI 1924 w Drohobyczu
na ul. Jura. Syn Kazimierza i Marii zd – Milan, wnuk Józefa. Ojciec
Kazimierza był znanym działaczem społecznym w Drohobyczu,
a dziadek Józef powstańcem styczniowym i radnym miasta
Drohobycz. Jako zasiedziały drohobyczanin był spokrewniony
z rodzinami: Milan, Połoch, Bruch, Filar. Wyrastał więc i żył
Mieczysław w wielce zasłużonej i patriotycznej rodzinie co
przełożyło się na jego dalsze życie. Uczeń gim. im. „Wł. Jagiełły”
w Drohobyczu, a od 1942 wstąpił w szeregi AK jako „Janek„ lub
„Sęp” pod dowództwem Antoniego Biedki (po wojnie utrzymywał
kontakt z jego córką – Janiną)
Podczas okupacji pracował jako inkasent elektrowni, co było
cennym zajęciem dla działalności konspiracyjnej. Po ucieczce przez
Rzeszowczyznę i ziemię Kłodzką (gdzie był czasowo aresztowany
przez UB) po śmierci ojca w 1950 roku osiadł w Gliwicach, gdzie
zamieszkało wiele drohobyczan i tam ożenił się z Krystyną
z d. Baścik mając z nią s. Andrzeja. Pracując w paru zakładach,
studiuje zaocznie na wydziale transportu samochodowego. Żyjąc
w Gliwicach, ale serce nadal „pikało” za Drohobyczem, nawiązuje
Jan Mieczysław Majewski
więc liczne kontakty drohobyckie, zbiera liczne materiały
historyczne i dokumentuje losy jego mieszkańców, szczególnie
związanych z konspiracją.
Uczestniczył w pierwszym zjeździe drohobyczan 17 IX 1989 roku w Przemyślu, na którym
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uczestnikiem był też Władysław Chciuk z USA (brat Tadeusza i Andrzeja) Mieczysław przyjaźnił się
z Tadeuszem i był nawet na jego pogrzebie w Warszawie. W okresie powstawania S.P.Z.D, na Śląsku,
nie zawiązało się koło stacjonarne (powstało później), chociaż jego pewne zalążki stworzył właśnie
Mieczysław.
Był członkiem od 1992 z nr 1 Koła Korespondencyjnego i jego aktywnym działaczem przez cały
okres, prowadząc liczną korespondencję. Działał również aktywnie w Światowym Związku Żołnierzy
Armii Krajowej oddział Gliwice awansując do stopnia Kapitana Rezerwy. W ramach tej organizacji
wyprzedził „dekomunizację ulic”, gdyż już w 2008 roku zwrócił się do prezydenta Gliwic o usunięcie
w mieście nazw ulic noszących nazwiska „zasłużonych” działaczy PRL, proponując nadanie jednej
z ulic imienia Tadeusza Chciuka. On pierwszy zintegrował „Gliwickich Drohobyczan”, tworząc komitet,
którego celem było zebranie środków finansowych na rzecz odbudowy kościoła parafialnego im. św.
Bartłomieja w Drohobyczu.
Na dzień 20 VIII 2008 zebrano:
Ze zbiorów indywidualnych
2.370.000 zł
Ze zbiorów przy kościołach
9.049.914 zł
RAZEM:				
11.419.914zł
Kwota powyższa została przekazana o. Dominikowi Orczykowskiemu na zakup tabernakulum
w Krakowie dla kościoła w Drohobyczu.
Mieczysław uczestniczył każdorazowo w spotkaniach środowiskowych organizacji AK, zjazdach
drohobyczan, wycieczkach do Drohobycza, dbając równocześnie o grób rodzinny na cmentarzu przy
ul. Truskawieckiej – patrz zdjęcie (na zdjęciu od lewej – J. Majewski, Tadeusz Chciuk z żoną, o. Dominik
Orczykowski ). Mieczysławowi zawdzięczamy też „odkrycie” obrazu „Matki Boskiej Drohobyckiej”
z Kaplicy Kolejowej w Drohobyczu u Pani Kazimierz Hałat z Gliwic.
Po paru latach po śmierci żony, schorowany ożenił się ponownie z córką obrońcy Lwowa P. Zofią
Chrobok działaczką gliwickiego TMLiKPW.
Odszedł wielki społecznik i patriota. Spoczął w Gliwicach na cmentarzu przy ul. Lipowej. W wieku
93 lat w Gliwicach pożegnał się z nami drohobyczanin z krwi i kości pozostawiając w wielkim smutku
rodzinę, liczne grono rodaków i przyjaciół.



Wanda Ridosz – Stanisławów

Jurczakowie

M74

Oleg Jurczak (lat 50) oraz jego 27-letni syn Włodzimierz należą do Towarzystwa Kultury Polskiej
im. F. Karpińskiego około 6 lat. Z zawodu są prawnikami, prowadzą własne biuro notarialne. Zawsze
aktywnie uczestniczą w imprezach i przedsięwzięciach zorganizowanych przez Towarzystwo.
Przed trzema laty, po raz drugi, grupa osób z ww. organizacji, w tym Oleg Jurczak, została zaproszona, na 10-dniowy pobyt do Warszawy. Organizatorem pobytu było Stowarzyszenie Absolwentów
AWF, opiekunem Komandor - Stanisław Furman. Pobyt był bardzo urozmaicony, nie było żadnego
przymusu, każdodniowy plan zwiedzania stolicy składali sami uczestnicy Zlotu. Dlatego udało się
nam zwiedzić dużo obiektów i zabytków, znanych dotychczas z kartek lub telewizji.
W międzyczasie, prawie każdego dnia, udając się z powrotem do miejsca naszego zakwaterowania,
zauważaliśmy, że gdzieś nam zawieruszał się Oleg. Okazało się, iż z ogromnym zainteresowaniem
odwiedzał księgarnie warszawskie. W drodze powrotnej ogromnym ciężarem jego bagażu były tylko
książki.
Ponieważ w organizacji każdy powinien udzielać się społecznie na miarę swoich sił i możliwości,
Jurczakowie zdecydowali się zaopiekować się grobami zmarłych legionistów na zamkniętym od wielu lat cmentarzu stanisławowskim, tzw. „na Spuziaka”. Nagrobków jest sześć. Poobijane, zapomniane,
wtopione w grunt z ledwo widoczną inskrypcją. Uratowanie ich od całkowitego zniszczenia wymagało sporych środków finansowych, których Towarzystwo nie ma. Kulturalno-oświatowe organizacje
mniejszości narodowych nie są dotowane przez państwo ukraińskie. Rodziny zmarłych legionistów
jeszcze w latach pięćdziesiątych od razu po wojnie wyjechały do Polski, mogiły powoli czas zabierał
w niebyt.
Obaj panowie postanowili zaopiekować się osieroconymi nagrobkami. I nie symbolicznie, a grun104
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townie. Nie szukali środków na renowację zamierzonego kosztownego przedsięwzięcia w fundacjach
lub jakichkolwiek innych instytucjach obligowanych do ratowania nekropolii kresowych. Wynajęli
we własnym zakresie fachowca i bez rozgłosu przystąpiono do rozległych prac. W ubiegłym roku
odrestaurowano bardzo rzetelnie trzy nagrobki oraz odnowiono prawie zupełnie zatarte inskrypcje.
S. I P.
Podch.
Wincenty CHODOROWSKI
Lek.wet.
ur. 1/VII.1909 w Grondach
k. Knyszyna
zm. tragicznie 16/V.1935
Cześć jego pamięci

S. I P.
Chorąży
Wincenty ŻAK
Legionista
1 P.P. Legionów
zmarł 8.XI.1922

Zygmunt TURCZUK
Ogn. zaw. 6 Dw. Art. Konnej
*20.XII.1901 †29. X.1929
Prosi o pozdrowienie Anielskie
Śpi kolego w ciemnym grobie
Niechaj Polska śni się Tobie

Pokój tym co odeszli, wypełniwszy obowiązki swoje
(emblemat wojskowy)
S.P.
Wojciech GŁADYSZ
Kapitan 48 P.P.S.K.
*28.III.1893 †24.I.1930
R. i P.

S. I. P.
Władysław CZAPLA
Major 48. Pułku Piech. S.K.
Były legionista 6 P.P. Leg. Pol.
Odznaczony orderem
VIRTUTTI MILITARI
KRZYŻEM NIEPODLEGŁOŚCI
4-krotnie KRZYŻEM WALECZNYCH
i innymi
ur. 29.III.1896 zm. 7.V. 1937
Cześć jego pamięci
Koledzy

Ś. I. P.
Major
Czesław BEREZA
Legionista
ur. 1888 w Białej Cerkwi
zm. 1939 r. w Stanisławowie

S.K. – Strzelcy Kresowi

Rozalia Sumoska z Berezów
ur.1878 – zm. 1953
Proszą o Anioł Pański

* – informacja pochodzi ze wspomnień o. Ostapa

Rodzina Berezów była wielodzietną, brat legionisty Józef wyjechał do Opola i tam zmarł. Więcej
informacji brak. Grób ziemny, potrzebuje obudowania.
Wszystkie ww. groby i pomniki są na tak zwanym „Cmentarzu na Spuziaka” przy ul Kijowskiej
niegdyś R. Traugutta, zamkniętym w 1960 r.
Nasz dobry znajomy, grecko-katolicki mnich-bazylianin ojciec Ostap Dmytruk, przez długie lata
zwracał się do nas z prośbą o chociażby najskromniejsze upamiętnienie miejsca pochówku legionisty Czesława Berezy, które było tuż przy pomniku majora Władysława Czapli. Tylko zawdzięczając
fenomenalnej pamięci i wiedzy o. Ostapa to miejsce zostało zlokalizowane, ponieważ po grobie
ziemnym legionisty Berezy praktycznie nie pozostało nic poza zardzewiałym pochylonym krzyżem. Obok była pochowana jego siostra Rozalia.
Ojciec i syn Jurczakowie w tym miejscu postanowili ufundować nowy pomnik rodzeństwu Berezów, wzorowanym na przedwojenne pomniki. Poświęcenia odnowionych pomników i nowo postawionego dokonał w Dzień Zaduszny 2 listopada 2017 r. ksiądz-proboszcz rzymsko-katolickiej
parafii p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Stanisławowie Władysław Iwaszczak.
W roku bieżącym ich staraniem zostaną odnowione następne dwa nagrobki. Postanowienia
i uczynki godne naśladowania.
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Anna Łanczont – Warszawa

Krzysztof Łoziński (1930–2018)

M71

S
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WIADOMOŚCI PÓŁROCZNE
Z uwagi na trudności w dotarciu do wszystkich szczegółowych danych biograficznych,
przepraszamy za ewentualne pomyłki i braki. (Red.)

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)

Nasi Matuzalemowie – Jubilaci
Ukończyli 90 lat i więcej

M6

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.



traciliśmy przyjaciela. Krzysztof Łoziński urodził się
w Borysławiu w kasarni przy ulicy Szczepanowskiego
12. Kasarnie, mieściły po kilkanaście mieszkań, bez instalacji wodociągowej, kanalizacji i urządzeń sanitarnych. Większość z nich miała elektryczność. Pomieszczenia gospodarcze, takie jak piece chlebowe, wędzarnie i pralnie były
wspólne. W kasarniach mieszkały rodziny polskie, ukraińskie i żydowskie. Wszyscy, bez względu na narodowość
i religię, pomagali sobie, razem świętowali. Rodziny się lubiły, przyjaźniły i szanowały. Ojciec Krzysztofa, Ignacy był
1. Krzysztof Łoziński z małżonką Marią. ślusarzem w warsztatach mechanicznych firmy „Premier”.
W 1919 roku walczył w bitwie o Lwów i otrzymał stopień
kaprala. Młody Łoziński chodził do szkoły powszechnej im.
Adama Mickiewicza przy ul. Pańskiej. Po wybuchu II wojny światowej w dawnych warsztatach ojca ulokowała się
rosyjska wojskowa jednostka łączności. W urzędach obowiązywał język ukraiński. W czerwcu 1941 roku wybuchła
wojna rosyjsko- niemiecka. Po wycofaniu się wojsk radzieckich z Borysławia do opuszczonych magazynów jednostki
łączności zaczęli zakradać się chłopcy zainteresowani różnymi częściami urządzeń elektrycznych i telefonicznych.
Znaleziono też zostawione książkami z dziedziny łączności.
11 letni Krzysztof przy ich pomocy skonstruował z porzuconych części swój pierwszy doskonale działający aparat
2. Krzysztof Łoziński
radiowy , odbierający nawet BBC. Ta umiejętność i pasja
z Szewachem Weisem
twórcza, towarzyszyła mu przez całe życie. Nikt poza rodziną o tym urządzeniu nie wiedział. Za posiadanie radia i słuchanie wiadomości, groziło natychmiastowe
rozstrzelanie. W 1944 roku Krzysztof rozpoczął naukę w radzieckiej dziesięciolatce przy ul. Sokoła.
Po zakończeniu wojny, w sierpniu 1945 roku rodzina wyjechała z pierwszym transportem ewakuacyjnym do Białego Kamienia. W pobliskim Wałbrzychu Krzysztof uczęszczał do gimnazjum. Po uzyskaniu matury, skończył Politechnikę Wrocławską . W 1952 roku ukończył I Kurs Radiotechniki Specjalnej
w Fakultecie Wojsk Łączności Wojkowej Akademii Technicznej i uzyskał pierwszy stopień oficerski.
W Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, kierował Zespołem Zakładów Radiolokacji. Docent
Krzysztof Łoziński, jest autorem i współautorem wielu patentów , ekspertyz i opracowań, których wyniki zostały wdrożone do produkcji bądź wykorzystane w pracach badawczych. Był wiceprzewodniczącym Komisji Mikrofalowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zasiadał w: Radzie Naukowej Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Radzie Naukowej Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji,
Radzie Naukowej Instytutu Wojsk Lotniczych, Radzie Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności, Komitecie Redakcyjnym biuletynu „Technika Uzbrojenia i Radiolokacji”, w Normalizacyjnej Komisji Problemowej PKN ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego. Był członkiem Rady
Programowej i organizatorem corocznych Krajowych Konferencji Naukowo-Technicznych Radiolokacji.
Był członkiem zarządu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Brał
udział w zbieraniu materiałów do zbioru wspomnień kresowiaków o Borysławskim Zagłębiu Naftowym. W 2000 roku, pod redakcją: Lesława Będkowskiego, Adama i Bogusławy Krupów, zdołano wydać dwa tomy antologii „Borysławia w okruchach wspomnień”. Na pozostałe nie wystarczyło środków.
Zebrane materiały rozproszyły się. Zawsze mawiał, że ”borysławiacy i drohobyczanie potrafią się na
całym świecie odnaleźć”.
W słoneczny dzień , muzyką Henryka Warsa do słów Emanuela Schlechtera – „Lwów jest jeden na
świecie –… Tylko we Lwowie”, pożegnaliśmy Krzysztofa. Kompania wojskowa odprowadziła naszego
przyjaciela do grobu rodzinnego w Pyrach przy ul. Farbiarskiej, gdzie rok wcześniej spoczęła jego żona
Maria. Będzie nam brakować jego pomocnej dłoni, życzliwości, uśmiechu i pogody ducha.
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CHOMA Maria urodzona 7.09.1923 w Drohobyczu, córka Pawła Romankiewicza i Zofii z d.
Turek, żona Kazimierza, uczestniczka I Zjazdu
Drohobyczan w Przemyślu, mieszka we Wrocławiu.
KRUPA Bogusława urodzona 19.03.1928
w Truskawcu, żona Adama, mieszka w Brwinowie, córka Jana i Heleny z d. Germata.
KWASZ Izabela urodzona 18.09.1923 w Przemyślu, córka Stanisława Tumidajskiego (Schodnica) i Heleny (Mamy aktorki Gabrieli Kownackiej), mieszka w Warszawie.

LUKS Ryszard urodzony 28.03.1928 w Borysławiu, syn Bronisława i Eleonory z d. Miśko,
mieszka Nowa Ruda.

NAWRAT Maria urodzona 25.03 1924 w Drohobyczu, córka Antoniego Fiszera i Marii z d.
Flunt, mieszka w Łodzi.
ROGOŻ Janina urodzona 14.08.1924 w Borysławiu, córka Leopolda Bosowskiego (oficera WP

zamordowanego w Bykowni) i Józefy z d. Luks,
żona Władysława, mieszka w Rzeszowie.

SIKORA Anna urodzona 10.09.1928 w Rychcicach, córka Piotra Buńdziowa i Marceli z d. Wojtuściszyn, mieszka w Lubinie.

SKÓRKIEWICZ Ludomira urodzona 4.08.1926
w Drohobyczu, córka Antoniego Fiszera i Marii
z d. Flunt, mieszka w Aleksandrowie.
WOCH Waldemar urodzony 14.08.1928 w Borysławiu, syn Władysława i Stanisławy, mimo
młodego wieku łącznik AK, absolwent Wydz.
Energetycznego Politechniki Śląskiej.
WOJTUŚCISZYN Bolesław, urodzony 12.04.
1928, syn Mikołaja i Marii z d. Bliźniak, mieszka
w Nowej Soli.

ŻYŁKA Irena urodzona 11.1925 w Borysławiu, córka Jana Luksa i Apolonii z d. Porębskiej,
mieszka w Bielsku-Białej.


Z witryny księgarskiej

M83

S

prawy kresowe – bez cenzury. Tom III. Marian KAŁUSKI, Oficyna Wydawnicza Kucharski Toruń – Melbourne 2018, 686 s. Spis treści tomów
I i II.
Z uwagi na duże zainteresowanie Czytelników ukazał się kolejny tom, podobnie jak poprzednio będący zbiorem tekstów jakie ukazały się w „KWORUM”
polsko-australijskiej gazecie internetowej. Każdy kto interesuje się Kresami po
przeczytaniu tych trzech tomów pozna historię jakiej nie znajdzie w żadnej
innej trzytomowej publikacji na ten temat.
KL
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Nowi Członkowie
Koła Korespondentów SPZD
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Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych
do Koła Korespondentów na posiedzeniu Zarządu Głównego 17.03. i 26.05.2018 r.
BANDROWSKI Alojzy, urodz. w Choszcznie
w 1958 r., syn Weroniki Bandrowskiej. Mieszka
w Drawnie. Nr 501.

BANDROWSKI Leszek, urodz. w Choszcznie
w 1952 r., syn Bazylego i Zofii z d. Leśniańskiej.
Mieszka w Choszcznie, optyk. Nr 500.
BOŻENKO Tomasz, urodz. w Toruniu w 1969 r.,
syn Zbigniewa i Celestyny. Korzenie drohobyckie.
Mieszka w Celestynowie-Glinów. Nr 509.

CETNAROWSKA-STASZCZAK Zofia, urodz.
w Drohobyczu w 1944 r., córka Kazimierza Staszczaka i Heleny z d. Fiszer. Mieszka w Bochni. Nr 494.
CZERNIAK Lesław, urodz. w Białej Prudnickiej
w 1959 r., syn Waleriana i Janiny z d. Koszałkowskiej. Wyksz. wyższe pedag., żona z Czupkiewiczów. Mieszka w Prudniku. Nr 496.
DUB Oleg, urodz. w Borysławiu w 1997 r., syn
Walerego i Natalii z d. Ważnej. Korzenie majdańskie, wyksz. wyższe. Nr 515.

DUB Siergiej, urodz. w Borysławiu w 1990 r.,
syn Walerego i Natalii z d. Ważnej. Korzenie majdańskie, wyksz. niepeł. wyższe. Nr 514.

GŁOWACKI Zbigniew , urodz. w Drohobyczu w 1937 r., syn Józefa i Stefanii z d. Czerniak.
Mieszka w Bielawie. Nr 493.
GUZIKIEWICZ Michalina, urodz. w Dominikowie w 1955 r., córka Bazylego Turzańskiego i Eugenii z d. Winnickiej. Mieszka w Goleniowie. Nr
497.

HAJECKA Danuta, urodz. w Mazankowicach
w 1943 r., córka Stanisława Kapoczka i Emilii z d.
Czerniak. Korzenie Drohobycz. Mieszka w Żorach.
Nr 507.
ILNICKI Ireneusz, urodz. w Dominikowie
w 1953 r., syn Juliusza i Janiny z d. Jakubowskiej.
Korzenie Krynica. Mieszka w Morzyszynie. Nr 506.
ILNICKI Piotr, urodz. w Choszcznie w 1957 r.,
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syn Jana i Marii z d. Jakubowskiej. Ksiądz katolicki.
Mieszka w Warnicach. Nr 499.

JARYCZEWSKI Tomasz, urodz. w Bochni
w 1959 r., syn Emila i Michaliny z d. Inzorek. Korzenie drohobyckie. Mieszka w Bochni. Nr 505.

KAPUŚCIŃSKI Wincenty, urodz. w Łańcucie
w 1958 r., syn Stanisława i Józefy z d. Dosiak. Korzenie drohobyckie. Mieszka w Łańcucie. Nr 508.
KISAŁA Barbara, urodz. w Drohobyczu
w 1943 r., córka Romana Zdrzałki i Anieli z d. Tereszkiewicz. Mieszka w Boguszowie-Gorcach. Nr
512.

KRYNICKI Ryszard, urodz. w Choszcznie
w 1949 r., syn Michała i Józefy z d. Ilnickiej, wyksz.
wyższe techn. Mieszka w Raciborowicach. Nr 502.

LERCH Andrzej, urodz. w Borysławiu w 1937 r.,
syn Leopolda i Zofii z d. Trojanowskiej. Prof. dr
inż. arch. – Gł. Proj. Statków. Nr 495.
NIKOROWICZ Ryszard, urodz. w Reczu w 1959
r., syn Kazimierza i Janiny z d. Czajkowskiej. Elektronik, korzenie Krynica. Mieszka w Drawnie. Nr 504.

OLSZEWSKI Tadeusz, urodz. w Warszawie
w 1925 r., syn Stanisława i Eugenii z d. Kołodziej, Sybirak syn pracownika Z.K. w Drohobyczu.
Mieszka w Bytomiu. Nr 503.
POTĘŻNY Janusz, urodz. w Wałbrzychu
w 1946 r., syn Kazimierza i Danuty. Teatrolog, prozaik. Mieszka we Wrocławiu. Nr 498.

TERESZKIEWICZ Janusz, urodz. w Drohobyczu
w 1943 r., syn Bartłomieja i Franciszki z d. Werhun.
Mieszka w Gliwicach. Nr 513.
TERESZKIEWICZ Stanisław, urodz. w Drohobyczu w 1940 r., syn Bronisława i Marii. Mieszka w Bielsku-Białej. Nr 510.

ŚWIERNIAK Łukasz, urodz. w Lubinie w 1988 r.,
syn Józefa, ksiądz katolicki. Korzenie Rychcickie.

Nr 511.
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Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci
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Wszystkim Rodzinom Naszych Drogich Zmarłych wyrazy głębokiego współczucia
składa Redakcja. Niech wdzięczna pamięć o Nich nam zawsze towarzyszy…
 ADLER Zdzisława, *27.04.1929 Drohobycz †3.01.2016 Katowice, córka Franciszka
Kapuścińskiego i Pauliny z d. Grech.

 ALEKSANDROWICZ Stanisław, *1920
†22.11.2016 Szczecin, Pseudonim AK „Brońpolski”. Pozostawił żonę Danutę z d. Bożenko, drohobyczankę.
 BILIŃSKI Paweł,*29.12.1980 Nowa Ruda
†20.06.2018 Nowa Ruda, syn Ryszarda i Jadwigi
z d. Ejsler, korzenie majdańskie.

 BILIŃSKI Ryszard, *29.11.1939 Majdan
†25.03.2018 Nowa Ruda, syn Rudolfa Bilińskiego
i Józefy z d. Ważnej. Pozostawił dzieci: Andrzeja,
Pawła i Teofilę.

 BITTNERÓWNA Barbara, *14.09.1924
Borysław †20.01.2018 Skolimów, primabalerina
scen operowych w Bytomiu i Warszawie.
 BŁAUCIAK Bronisław,*17.04.1925 Rychcice †15.12.2017 Niegosławice k. Szprotawy, syn
Jana i Rozalii z d. Gierczak, pozostawił córkę Danutę.

 BŁAUCIAK Bronisława, *19.11.1935
Rychcice †6.12.2016 Mościczki k. Witnicy, córka
Marcina Jacha i Agnieszki Pieszczoch, pozostawiła dzieci: Bożenę i Krzysztofa.

 BOŻEŃKO Zbigniew, *1.07.1928 Drohobycz †26.01.2018 Toruń syn Stanisława prac.
Polminu. Pozostawił żonę Krystynę i syna Tomasza.
 CIELIŃSKI Zygmunt,* 1925 Drohobycz
†2017 Gliwice, syn Ignacego i Stanisławy z d. Jarychowskiej.
 CZEPIELEWSKI Bogdan,*1917 Borysław
†25.02.1998 Londyn, wielki patriota i szlachetny
człowiek.

 CZERNIAK Kazimierz, *1.01.1928 Drohobycz †19.08.2016 Bielsko-Biała, syn Józefa
i Teodozji z d. Kowal, pozostawił żonę Władysławę i dzieci: Marzenę i Waldemara.

 DROZD Helena, *1927 Rychcice †24.02.
2018 Witnica, córka Władysława Leńczyka i Rozalii z d. Watral, żona Mikołaja, pozostawiła dzieci: Kazimierę, Krystynę, Marię i Stanisława.

 DROZD Mikołaj, *1921 Kamionka Wlk.
†18.03.2018 Witnica, syn Daniela i Marii z d.
Wojtuściszyn, pozostawił dzieci: Kazimierę, Krystynę, Marię i Stanisława. Korzenie rychcickie.

 DROZDA Aniela, *26.12.1924 Rychcice
†7.07.2016 Nowiny Wlk., córka Marcina Buńdziów i Katarzyny z d. Jach, żona Piotra, pozostawiła dzieci: Józefa, Leonarda, Marię i Tadeusza.
 GŁĘBOCKA Danuta, *15.02.1921 Borysław †12.2017 Otwock, córka Jarosława Skolskiego i Ewy z d. Schmid, pozostawiła córkę Bożenę.

 GUZIK Stanisław, *26.09.1950 Jedlina Zdr.
†25.01.2016 Jedlina Zdr., syn Zbigniewa i Marii
z d. Babczuk, korzenie drohobyckie, pozostawił
dzieci: Agnieszkę, Barbarę, Ewę, Magdalenę i Michała.

 HALAJKO Teresa,*16.07.1930 Borysław
+10.2016 Jarosław, córka Michała Tumidajskiego i Zofii z d. Michałowskiej, pozostawiła dzieci:
Adama i Mariusza.
 ILNICKI Julian, *22.12.1923 Krynica
†10.02.2018 Szczecin, syn Kazimierza i Ludwiki
z d. Bandrowskiej, pozostawił dzieci: Ireneusza,
Józefa, Ludwika i Zdzisława.

 KUPCZYK Maria, *1930 Majdan †11.2017
Katowice, córka Michała Ważnego i Melanii z d.
Eisler. pozostawiła dzieci: Krystynę, Liliannę, Roberta i Urszulę.
 LERCH Andrzej, *21.05.1928 Wałbrzych
†14.01.2018 Wałbrzych, syn Józefa i Wandy z d.
Iwaniuch, pozostawił córkę Małgorzatę.

 LEWANDOWSKA Elżbieta, *7.07.1922
Medenice †4.02.2018 Suliszewo, córka Michała
Gasiewicza i Marii z d. Garbicz, odeszła najstar109

 MAJEWSKI Jan Mieczysław, *15.11.1924
Drohobycz †2017 Gliwice, syn Kazimierza i Marii z d. Milan. Członek Koła Korespondentów nr
1. Zasłużony działacz Stowarzyszenia SPZD. Pozostawił żonę i syna. Patrz s. 103 tego Biul.
 MĄKA Zofia, *18.11.1919 Drohobycz
†23.03.2016 Krzywa, córka Wojciecha Kapuścińskiego i Pauliny z d. Kulczyckiej, pozostawiła
dzieci: Alicję, Dorotę, Jadwigę, Weronikę i Wiesława.

 MICHAŁOWSKI Włodzimierz, *25.05.1931
Borysław †03.10.2017 Szczawno Zdr., syn Stanisława, pracownik Zakładów Energetycznych
Wałbrzych.
 NOWAK Kazimiera, *1932 Hołowsko k.
Turki †12.2017 Poznań, córka Bronisława Kozioła i Katarzyny z d. Walter. Sybiraczka. Pozostawiła córkę Mariolę członka KK. Sybiraczka, korzenie Majdan.

 PAWLUKIEWICZ Cecylia, *20.10.1924 Drohobycz *1924 †5.03.2018 Legnica, córka Stefana
Brody, wdowa po Wacławie.
 POCHWAŁA Alicja, *19.07.1932 Borysław
†27.03.2018 Wałbrzych, długoletnia pracownica
Zakładów Koksowniczych Wałbrzych.

 PSIUK Józefa,*1930 Rychcice †5.12.2017
Mosina, córka Wawrzyńca Janiów i Marii z d.
Świerniak, żona Bronisława, pozostawiła męża
i dzieci: Elżbietę, Genowefę, Jadwigę, Kazimierę
i Marię.

 PUDŁO Jerzy, *12.04.1942 Drohobycz
†14.04.2018 Chojnów, syn Karola i Zofii z d. Moroz. Zasłużony członek legnickiego Koła SPZD.
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 RYBOTYCKI Józef, *25.01.1937 Majdan
†8.07.2017 Ścinawa Nyska, syn Wacława i Karoliny z d. Pachla. Pozostawił żonę Alfredę i dzieci:
Barbarę, Czesława, Danutę, Katarzynę, Ryszarda
i Tomasza.

Wykaz nie obejmuje środków otrzymywanych przez Koła Terenowe SPZD. Wpłaty w walutach obcych są podawane w przeliczeniu na złotówki, a wielokrotne są sumowane.
Środki z funduszu wydawniczego i darowizn są także wykorzystywane na podstawie uchwał Zarządu Głównego na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajanów lub placówek na Ziemi Drohobyckiej.

 RYBOTYCKI Adam, *10.02.1938 Majdan
†10.10.2015 Ścinawa Mała, syn Stanisława i Gizeli z d. Thill, pozostawił dzieci: Jacka i Violettę.

 SIKORA Bronisław, *12.02.1949 Mosina
†2.03.2018 Mosina, syn Stanisława i Anny z d.
Pielech, pozostawił żonę Danutę i dzieci: Andrzeja, Janusza, Krzysztofa i Małgorzatę. Korzenie
rychcickie.
 SIKORA Tadeusz, *18.07.1939 Rychcice
†1.09.2017 Mosina, syn Michała i Katarzyny z d.
Pielech.

 SIWARGA Bronisław, *28.03.1922 Rychcice †1.08.2016 Kowary, syn Grzegorza i Franciszki
z d. Świerniak, pozostawił dzieci: Beatę, Grzegorza
i Krystynę.
 SZCZERBAK Anna, *1934 Rychcice
†10.2017 Świerkocin, córka Wojciecha Maćkały
i Julii z d. Dudziak, żona Stanisława, pozostawiła
dzieci: Danutę, Helenę, Lucynę i Stanisława.

 SZEREMETA Witold, *23.10.1934 Drohobycz †25.05.2018 Cieszyn, syn Michała i Stanisławy z d. Dańkowskiej, pozostawił żonę Sylwię
i córkę Iwonę.
 ŚLUSARCZYK Kazimiera, *19.07.1922 Majdan †6.05.2017 Łazy, córka Jana Pasiniewicza
i Józefy z d. Thiell, pozostawiła córki: Annę i Grażynę.
 WIŚNIEWSKA Wanda, *15.08.1944 Majdan †21.05.2018 Ścinawa Nyska, córka Stanisława Rybotyckiego, żona Zbigniewa, pozostawiła
męża i dzieci: Dorotę, Mariana i Renatę.

 WOLAŃSKI Tadeusz, *7.06.1920 Drohobycz
†24.12.2017 Ruda Śl., syn Andrzeja i Marii z d. Panicz. Absolwent Gimnazjum Wł. Jagiełły w Drohobyczu, pozostawił żonę Krystynę i córkę Iwonę.
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Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD

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

Wykaz wpłat Członków Korespondentów SPZD
na ręce Przewodniczącego KK w okresie 1.07–31.12.2017
Lp. / Nr

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania

1/139

DIRYCZ Zbigniew, Gliwice

3/494

CETNAROWSKA-STASZCZAK Zofia, Bochnia

2/359
4/388
5/508
6/244
7/387
8/242
9/367

10/503

11/100

12/396

13/516

14/290

15/296
16/439

Składka czł.
+ Fundusz wyd.

2016 2017 2018.
50

DUDAK Krystyna, Bolesławiec

CHOCHOLSKI Marek, Jelenia Góra
KAPUŚCIŃSKI Wincenty, Łańcut

50
50

50

50
60

KOWALSKI Robert, Bolesławiec

100

MAZUR Mieczysław, Wrocław

200

OLSZEWSKI Tadeusz, Bytom

40

KRAWCZYK Krystyna, Bolesławiec

40

MICHALSKA Krystyna, Bytom

100

OLSZEWSKI Władysław, Bolesławiec

50

OLSZYCKA Anna, Bytom

40

PIELECH Tadeusz, Polkowice

40

RASZKIEWICZ Stanisław, Bolesławiec

50

WILAND Anna, Wiedeń

120

ZIOBER Kazimiera, Brzeg

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania,
numer ewidencyjny Koła Korespondentów,
wpłata w złotych w zaokrągleniu

STYCZEŃ 2018

60

ALEKSANDROWICZ Danuta, Szczecin, 189

100

BONDER Józefa, Witnica, 247

60

CEMBIK Artur, Binowo, 458

200

FURMANEK Janina, Międzyrzecz, 207

70

FURTAN Edward, Gorzów Wlkp., 393

50

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania,
numer ewidencyjny Koła Korespondentów,
wpłata w złotych w zaokrągleniu

KOBYLECKI Jerzy, Gliwice, 204

60

KOWALSKA Barbara, Poronin, 395

40

KOZŁOWSKA Barbara, Szczecin, 172

50

MIRECKI Zdzisław, Bolesławiec, -

55

PIELECH Urszula, Nowa Sól, 322

65

PIELUCH Bogusław, Legnica, 294

100

PIOTROWSKA Alicja, Kraków, 50

100

ROLIK Barbara, Katowice, 412

200

RZEWUSKA Aleksandra, Trzebnica, 310

35

SEREDYŃSKI Janusz, Opole, 408

10

STYSIAŁ Zofia, Katowice, 298

100

SWARYCZEWSKI Tadeusz, Gliwice, 341

100

WALIGÓRA Teresa, Tarnów, 191

100

WILCZEWSKI Witold, Wrocław, 420

150

WOJTUŚCISZYN Jadwiga, Lubin, -

70

ZAZULA Grzegorz, Radzionków, 342

50

ŻUKOWSKA Grażyna, Chojnów, 182

35

LUTY 2018

50*

BATOG Witold, Zabrze, 441

50

BŁAUCIAK Henryk, Gorzów Wlkp., 333

100

CETNAROWSKA Zofia, Bochnia, 494

50

FURTAN Stanisław, Złotoryja, 282

200

CHMURA Kazimierz. Leżajsk, 455

100

GARBICZ Jan, Drawno, 480

35

FUJAK Marta, Oświęcim, 214

120

GOŁĄB Henryk, Zabrze, -

50

GARBICZ Marian, Choszczno, 230

50

HARĘDZIŃSKA Anna, Myślenice, 282

50

GŁOWACKI Zbigniew, Bielawa, 493

80

KIBIN Alicja, Kraków, 491

85

HERBEĆ Beata, Wilkszyn, 229

200

INNE

 MAĆKIEWICZ Janina,*14.12.1928 Rychcice †1.12.2016 Gułów, córka Stanisława Malskiego i Katarzyny z d. Skrzypiec, żona Czesława,
pozostawiła dzieci: Barbarę, Eugenię, Henryka,
Jana, Jerzego i Wojciecha.

 PYRDOŁ Hanna, *3.08.1932 Rychcice
†9.03.2018 Żeleźnik k. Strzelina, córka Szczepana Dudziaka i Marii z d. Błaszków, pozostawiła
dzieci: Elżbietę, Marię i Zdzisławę.

SPZD

 ŁODZIŃSKI Wojciech,*14.03.1918 Borysław †8.10.1999 Londyn, kpt. 1 pułku art. plot.,
uczestni kampanii wrześniowej, oficer 1 dyw.
panc. 1944-1945 pod dow. gen. S. Maczka.
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sza mieszkanka Medenic, pozostawiła dzieci:
Marię, Michała, Weronikę i Zbigniewa czł. KK.
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KARAŚ Jerzy, Gorzów Wlkp., 67

50

KIWACKI Adam, Częstochowa, 434

200

BANDROWSKI Alojzy, Dominikowo, 501

LERCH Andrzej, Gdańsk, 498

155

MAZUR Józef, Jędrzychowice, 335

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania,
numer ewidencyjny Koła Korespondentów,
wpłata w złotych w zaokrągleniu

SOJA Monika, Kraków, 218

70

RUSEK Kamila, Mielec, 69

100

100

ŚWITALSKI Piotr, Mietków, 257

100

SEREDYŃSKI Janusz, Opole

10

BANDROWSKI Leszek, Choszczno, 500

150

URBANOWICZ Danuta, Warszawa, 443

50

SKRZYPEK Adam Grzegorz, Nowa Ruda

50

50

BŁASZKÓW Stanisław, Wrocław, 410

50

URBANOWICZ Wiesław, Kraków, 149

200

SZEMLIJ Danuta, Choszczno, 490

40

MIKOSZ Henryk, Knurów, 238

100

BŁAUCIAK Jan, Polkowice, 402

35

WINNICKA Bogdana, Drawno, 489

100

TERESZKIEWICZ Janusz, Gliwice, 513

50

NIŻANKOWSKA Maria, Wrocław, 147

100

BOŻENKO Waldemar, Francja, 305

100

WOJCIECHOWSKA Janina, Nowiny Wlk., 302

50

TERESZKIEWICZ Stanisław, Bielsko-Biała, 510

100

NOWICKA Alicja, Szczecin, –

50

CZERWONKA Łucja, Białystok, 113

200

ŻAK Małgorzata, Głogów, 465

100

WILK Jadwiga, Bydgoszcz, 212

50

PACHLA Wiesław, 179

100

DĄBROWSKA Anna, Wałbrzych, –

50

WILK Ryszard, Zielona Góra, 206

80

PIEKARCZYK Anna, Kłodzko, 322

100

DOLINA Jadwiga, Mielec, 217

70

CIESIELSKA Zofia, Kraków, 120

150

WINNICKA Bronisława, Gładysz, 479

110

RYSZKA Elżbieta, Sosnowiec, 446

250

DUDEK Maria, Tarnowiec, 255

100

CZERNIAK Maria, Biała Prudnicka, 185

60

WOLNIEWICZ Marcin, Poznań, 474

60

SEREDYŃSKI Janusz, Opole, 408

10

DYNIA Zdzisław, Gliwice, 234

150

DĄBEK Irena, Nowa Ruda, 105

50

STANUSZ Agata, Chorzów, 438

50

FURDYKOŃ Andrzej, Biały Kościół, 487

60

GUTAJ Teodor, Jelenia Góra, 215

50

GOLONKO Anna, Wrocław, 386

50

ŚWIĄTEK Maria, Gliwice, 59

45

GRUCHMAN-OLEJNICZAK Mariola, Poznań, 461

200

JOSSE Jerzy, Tychy, 267

70

KAPUSTA Stanisława, Gorzów Wlkp., 312

100

ŚWIERNIAK Wiesław, Bolesławiec, 385

50

GRUNBERG Elżbieta, Warszawa, 375

100

KIEBZAK Bogdan, Mielec, 394

100

KAWCZYŃSKI Wiesław, Zalesie G., 383

200

GRUSZKA Kamil , Bolesławiec, –

20

KISAŁA Barbara, Boguszów-Gorce, 512

50

KLUCZYŃSKI Arkadiusz, Świdnica, 281

30

MARZEC 2018

KWIECIEŃ 2018

MAJ 2018

CZERWIEC 2018

BŁAUCIAK Zbigniew, Płock, 419

50

JAKUBIAK Barbara, Gorzów Wlkp., 293

100

KOCOŃ Mirosława Anna, Nowa Sól

100

KOŁECKA Maria, Bezrzecze, 211

500

CHMIELOCH Bogusław, Olsztynek, –

50

JĘŚKOWIAK Mariusz, Ujazd Grn., –

50

LEC Zdzisław, Wrocław, 428

150

SEREDYŃSKI Janusz, Opole, 408

10

CZERNIAK Danuta, Prudnik, 498

100

KOZIECZKO Jerzy, Jelenia Góra, 150

35

MAZURCZAK Stefania, Sulechów, 35

50

SMOLICZ Marta, Wrocław, 372

70

KIBIN Alicja, Barlinek, 491

35

MÜLER Jan, Nowa Ruda, 169

100

ŚWIERNIAK Łukasz, Chojnów, 511

40

FLIS Lesław, Wrocław, –

50

Nie Publ., Goleniów

250

KLIŚ Ryszard, Warszawa, 329

40

IWASZKIEWICZ Barbara, Warszawa, –

150

KNEROWICZ Edward, Wrocław, 424

35

KOLARSKA Danuta, Kraków, 252

150

KOSZEWAR Jadwiga, Głogów, 216

100

KOZIOŁ Teofil, Nowa Ruda, 331

50

KUŁAKOWSKI Michał, Warszawa, 416

80

KOWAL Maria, Choszczno, 418

35**

KOZŁOWSKA Barbara, Szczecin, 172

50

ŁABĘCKA Krystyna, Warszawa, 462

135

LEWANDOWSKI Zbigniew, Suliszewo, 406

100

MARCINKOWSKA Czesława, Gliwice, 194

100

ŁUNYSZYN Jan, Białystok, 422

50

MÜLLER Jan, Nowa Ruda, 169

100

MALEC Wojciech, Gliwice, 481

50

PADEREWSKA Alina, Szczecin, 171

120

MAZURCZAK Józef, Choszczno, 172

70

PERCHUN Jan, Polkowice, 334

100

MROŻEK Tomasz, Żagań, 246

35

PISOWICZ Lidia, Bielsko-Biała, 339

100

NIKOROWICZ Ryszard, Drawno, 504

150

PELC-RADLAK Iwona, Będzin, 380

35

OLESIAK Jerzy, Sosnowiec, 274

100

SABIK Janusz, Gdańsk, 463

50

PARYJCZAK Maria, Łódź, 256

35

SEREDYŃSKI Janusz, Opole, 408

10

PETRYCZKO Ewa, Tarnowskie Góry, 369

40

SIKORA Jan, Poznań, 327

200

POT ĘŻNY Janusz, Wrocław, 498

70

SOBOL Eugeniusz, Mielec, 201

100

RUCZKOWSKA Ludmiła, Kłodzko, 168

80

WISŁOCKA Renata, Wrocław, –

40

SEREDYŃSKI Janusz, Opole, 408

10

WOJEWÓDZKA Danuta, Gorzów, 300

50

SERWATKA Aleksandra, Bolesławiec, 425

90

ZABORSKA Halina, Ząbkowice, 352

100

SMOLICZ Maria, Wrocław, 372

100

112
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* – kościół
** – pomnik

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 roku.
Jest to szczególnie ważne w sytuacji gdy nie dostajemy państwowych dotacji.
Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze na konto:
30 1240 6670 1111 0000 5640 6858
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)

WIADOMOŚCI PÓŁROCZNE

Sprawozdanie z działalności Koła Członków
Korespondentów SPZD
za okres od 15.06.2014 do 17.06.2017

M92

Z

adaniem KK jest realizacja programu określonego Statutem SPZD, a przede wszystkim integrowanie rodaków z Ziemi Drohobyckiej rozsianych po Polsce i świecie. Szczególny nacisk położono
na dotarcie do środowisk wiejskich dawnego pow. drohobyckiego, takich jak Rychcice i okolice Medenic czy Wołoszcza z przysiółkiem Zady. Dumą KK jest stały wzrost liczby członków koła, szczególnie z młodego pokolenia, oraz zaangażowanie potomków członków koła, którzy odeszli.
Działalność koła realizowana jest poprzez: nabór nowych członków (w tym zaangażowanie następców tych, którzy odeszli), poszukiwanie rodzin oraz ich integrację poprzez opracowywanie drzew
genealogicznych, organizowanie i współorganizowanie wycieczek na Ziemię Drohobycką, propagowanie historii Ziemi Drohobyckiej i jej mieszkańców w różnych formach, rozprowadzanie publikacji
i map archiwalnych związanych z Ziemią Drohobycką oraz archiwizację dokumentów, zdjęć, wspomnień itp., współpracę z organizacjami kresowymi (w tym udział w ich programach i konferencjach), a także współpracę z Redakcją Biuletynu SPZD oraz rozprowadzanie jego egzemplarzy wśród
członków koła 2 razy w roku.
Ze względu na specyfikę KK, którego członkowie są rozproszenie po Polsce i świecie, a cała działalność KK jest umocowana przy Zarządzie Głównym (brak zarządu koła, odmiennie niż w kołach
terenowych), ww. działalność jest realizowana jednoosobowo przez przewodniczącego koła.

Zrealizowane cele:
1. Nabór członków do Koła Korespondentów.
Na wniosek przewodniczącego KK na zebraniach Zarządu Głównego SPZD przyjęto 115 członków,
tj. od nru 351 do 465 (w poprzedniej kadencji – 84 czł.), w tym 48 kobiet i 67 mężczyzn. Urodzonych
przed 1939 – 24, w okresie wojennym i powojennym (1939–1955) – 57, od 1956 – 34. Najmłodszy
przyjęty w tej kadencji członek, rocznik 1992, ma korzenie z Medenic, najstarszy urodził się w Borysławiu w 1921 roku. Pod względem miejsca urodzenia lub korzeni: Drohobycz – 47, Rychcice i okolice
– 35, Majdan – 13, Borysław – 9, Medenice i okolice – 8, Wołoszcza i Zady – 3. Kontynuacja członkostwa przez rodzinę – 3, przybyło członków zagranicznych – 1 (łącznie jest ich 5). Od początku istnienia koła do końca tej kadencji ubyło 157 członków.
Liczba czynnych członków KK na dzień sprawozdawczy wynosi 308.
2. Propagowanie Ziemi Drohobyckiej.
Koło było współorganizatorem:
a) wycieczki na trasie Bolesławiec–Katowice–Lwów–Drohobycz
b) wycieczki na trasie Bolesławiec–Zbaraż–Drohobycz
c) wspólnie z Muzeum Śląskim w Bytomiu wystawy „Drohobycz–miasto jedyne na świecie” otwartej 13.11.2014 r. z udziałem władz miasta, przedstawicieli ZG SPZD z Prezesem na czele i Członkiem
Honorowym prof. S.S.Nicieją. Wystawa czynna była do 25.01.2015 r. i odwiedziło ją ponad 1000 osób.
Zainicjowano budowę w Zakopanem nagrobka (pomnika) ostatniego dyrektora rafinerii POLMIN
inż. Zygmunta Biluchowskiego i jego żony Heleny. W zbiórce, w której wzięli udział członkowie KK
i kół terenowych, do 30.05.2017 r. zebrano 6030 zł.
Z inicjatywy przewodniczącego koła tytuł Honorowego Członka SPZD za propagowanie Ziemi Drohobyckiej otrzymał Pan Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
3. Rozprowadzanie Biuletynów SPZD i publikacji.
2 razy w roku rozprowadzano Biuletyn wśród członków koła oraz okolicznościowo przekazano
niektórym osobom, które ukończyły 90 lat i więcej oraz rodzinom, w których odszedł członek KK.
Rozprowadzano również VII tom „Kresowej Atlantydy” prof. S.S.Niciei oraz rozpowszechniano różne
materiały związane z Ziemią Drohobycką i archiwalne numery Biuletynu.
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4. Sprawy finansowe.
Koło Członków Korespondentów jest rozliczane bezpośrednio przez Zarząd Główny. Przewodniczący Koła prowadzi imienny wykaz członków, dokumentując wysokość wpłacanych składek i darowizn na Fundusz Wydawniczy na podstawie wyciągów bankowych przekazywanych przez skarbnika
ZG. Sporadyczne wpłaty na ręce przewodniczącego wraz z imienną listą przekazywane są na konto
ZG. W okresie sprawozdawczym z tytułu darowizn przekazano do ZG kwotę 720 zł.

5. Różne.
Przewodniczący KK bierze czynny udział w redagowaniu Biuletynu SPZD jako autor artykułów,
a także prowadzi stałe rubryki, takie jak: wykaz nowych członków KK, wykaz wpłat członków KK,
wykaz tych, którzy odeszli, wykaz jubilatów, którzy ukończyli 90 lat i więcej. Ponadto interesuje się
losem wiekowych członków KK, odwiedza ich osobiście lub utrzymuje z nimi stały kontakt telefoniczny.

6. Wnioski.
Biorąc pod uwagę duży zakres obowiązków przewodniczącego KK widzę potrzebę jeszcze bardziej
intensywnego skupienia się na naborze nowych członków KK wobec faktu zmniejszania się liczby
członków w kołach terenowych. Dlatego proponuję, aby od 1 lipca 2017 r. obowiązki dystrybucji Biuletynu powierzyć komu innemu, a od 1 stycznia 2018 r. obowiązek pilnowania terminowości wpłat
składek członkowskich powierzyć tej lub innej osobie.
Bolesławiec, 17 czerwca 2017 r.
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Errata do Biuletynu SPZD nr 22 (2018)
Strona

Wiersz

3

8g

139

7d

(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)
Jest

Powinno być

Ewa Grünhaut,

Jerzy M. PILECKI,

Władysław OLSZEWSKI
Członkek

Władysław OLSZEWSKI

Z witryny księgarskiej

Członek

M45

O

powieści dziwnej treści. Anna ŁANCZONT, Warszawa 2016, nakł.
wł. 158 s., format 170x200 mm.
Wieloletnia zasłużona działaczka warszawskiego Koła SPZD, córka Wilhelma Russa, z zawodu architekt, autorka wielu tekstów w naszym Biuletynie, zdecydowała się opublikować 32 swoje opowiadania zachęcona
nagrodami na literackich konkursach dla seniorów. Tekst Buty nubukowe
wydrukowano w Biuletynie SPZD nr 10 (2012) ss. 39–40, a Ziemię drukujemy w bieżącym numerze. Tekst Śmiecie i tożsamość ukrywa tło z Malmanstalu, a akcja pozostałych odbywa się w bardzo różnych miejscach,
także na Bliskim Wschodzie i nie wiąże się bezpośrednio z Ziemią Drohobycką. Tytuł zeszytu
dobrze oddaje rzeczywiście bardzo oryginalną tematycznie jak i w klimacie treść opowiadań.
JMP
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Skróty tytułów czasopism SPZD dla celów bibliograficznych – przykłady:
Biul. SPZD nr 15 (2015), Ziem. Drohob. nr 19–20 (2007) ); Wierni BiPD (seria Wierni Bogu
i Polsce Drohobyczanie)

Biuletyn SPZD jest czasopismem środowiskowym Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej i ukazuje się dwa razy w roku jako publikacja niekomercyjna. Otrzymują go bezpośrednio Członkowie Honorowi SPZD, członkowie kół terenowych za pośrednictwem
swoich zarządów, członkowie Koła Korespondentów za pośrednictwem przewodniczącego
oraz jednostki współpracujące z Zarządem Głównym, Komisją Historyczną, a także w drodze wymiany. Jest też dostarczany do ważniejszych bibliotek w Polsce jako egzemplarz obowiązkowy oraz do działaczy na terenie Ziemi Drohobyckiej. Publikacja jest finansowana
z darów na Fundusz Wydawniczy SPZD.

Ilustracja do tekstu Karoliny
Sikory „Wystawowe prezentacje
Marka Celta”, ss. 12–13.
Pierwsze książkowe polskojęzyczne wydania wspomnień
Tadeusza Chciuka – Marka Celta:
1. Biali kurierzy, Monachium 1986 Kontrast
2. Koncert, Monachium, 1987 Kontrast
3. Raport z podziemia – 1942, 1990 Kontrast
4. Z Retingerem do Warszawy i z powrotem,
Łomianki 2006 LTW

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 sygnalnych reprodukcji proponowanych ilustracji wraz z podpisami do nich.
Redakcja Biuletynu dziękuje serdecznie Panu Jerzemu M. Pileckiemu za pomoc w wykorzystaniu materiałów Archiwum Historycznego SPZD.

Pomnik Jerzego Burczyka
w Warszawie.
Błąd w dacie śmierci
– powinno być 7.07.1941 r.

Nakład: 650 szt.
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Plansza dydaktyczna przywieziona przez
Kazimierza Hoffmanna z Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
w Drohobyczu (ze zbiorów Liceum w Bystrzycy Kłodzkiej)

Twórcy Niepodległości Polski

Józef Piłsudski
*5.12.1867 †12.051935

Roman Dmowski
*9.08.1864 †2.01.1939

Ignacy Jan Paderewski
*18.11.1860 †29.06.1941

Wincenty Witos
*22.01.1874 †31.10.1945

Ignacy Daszyński
*26.10.1866 †31.10.1936

Wojciech Korfanty
*20.04.1873 †17.08.1939

– to wielcy Polacy, którzy współtworzyli odrodzoną po 123 latach niewoli Polskę.
Reprezentowane przez nich obozy polityczne obierały różne drogi odzyskania
wolności i w sposób odmienny sobie ową niepodległość wyobrażały,
jednak mimo wszelkich różnic ideowych,
stawiały sobie za cel pierwszoplanowy Polskę niepodległą.
Ich rola w odzyskaniu i odbudowywaniu polskiej państwowości jest nieoceniona.

