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Tak się zaczęło – Legnica 1989

Koncert III, Marek CELT
Atelier fotograficzne Drohobycza, Jerzy M. PILECKI
Wspomnienia, Andrzej LERCH
II Zjazd SPZD, Franciszek IWANICKI
Nahlikowie i cmentarz Drohobycki, Jerzy M. PILECKI
Leśnicy w Podbużu, Edward ORŁOWSKI, Anna KRZOSEK
Jan Zeh, Krzysztof LORENZ

Okres założycielski SPD/SPZD
Od Redakcji: Kalendarium powstało na podstawie opracowania Romana Lorenza 15.12.2015/2018
oraz materiałów z Archiwum Komisji Historycznej ZG SPZD.
•

•
•
•
•
•
•
•
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…„Z entuzjazmem przeczytaliśmy z siostrami notatkę mgra Mieczysława Nawalickiego zamieszczoną na 3 stronie Gazety Robotniczej, wzywającą drohobyczan do nawiązania współpracy z Drohobyckim Oddziałem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Spotkanie drohobyczan wyznaczono na
dzień 6 maja 1989 roku [w salce katechetycznej parafii Św. Trójcy w Legnicy przy ul. II Armii Wojska
Polskiego 33 (?)] o godz. 11:oo. Na taki apel trudno było zareagować inaczej. Pojechałyśmy z siostrą
Krysią do Legnicy. Dzień 6 maja 1989 roku był bardzo chłodny, deszczowy i wietrzny. Co za uczucie, zrobiłyśmy coś ważnego, zapoczątkowaliśmy Koło Przyjaciół Drohobycza. Cieszymy się bardzo.”
Czesława BAŁAZIŃSKA z d. Paździocha [Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie nr 10 (1996) s.14].



Redakcyjna poczekalnia (tytuły robocze):
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Spotkanie informacyjne marzec 1989 Dom Kultury „Hutnik” w Legnicy. Inicjatywa M. Nawalickiego z poparciem Romana Lorenza. Obecni: Roman Szwabowicz, Adam Urbanowicz, Kamila Weremko, Halina Stawik z d. Strugała. Podjęto decyzję powołania Stowarzyszenia Przyjaciół
Drohobycza. Rejestracją w tutejszym Sądzie Wojewódzkim zajął się prawnik M. Nawalicki w wymaganej trójce, z udziałem Romana Lorenza i Danuty Prypchan (tarnopolanka). Założenie SPD
odbyło się 6.05.1989 r. [w DK „Hutnik”(?)] w powiększonym oprócz wyżej wymienionych gronie:
Alicja Brzyszczan z d. Turek, Jerzy Kazak, Adam Kowalski z Bolesławca, Bolesław Fronkowski
i Adam Mazur z Jawora , Zbigniew Lęcznarowicz, Anna Wac z d. Szczurek, Tadeusz Lityński nazwisko rodowe Stryczek, Cecylia Pawlukiewicz z d. Broda, Bolesław Cerolewicz, Krzysztof Kozioł
z Malczyc.
I Zebranie Założycielskie z 10.07.1989. SPD z wyborem władz : Prezes Zarządu Głównego – Mieczysław Nawalicki, wiceprezes – Roman Lorenz, skarbnik – Adam Urbanowicz, sekretarz – Halina
Strugała-Stawik. Adres siedziby: plebania kościoła p.w. św. Trójcy – proboszcz ks. Władysław
Jóźków.
II Zebranie Walne Statutowe w Legnicy10.07.1989 KRS zatwierdza.
III Zebranie – adres ZG przeniesiony na Legnica ul. Rataja 2/6 z powołaniem kół terenowych:
Wrocław, Warszawa, Wałbrzych, Bolesławiec.
4.09.1989 – M. Nawalicki w Drohobyczu. Nawiązanie współpracy z Marią Galas, przew. tut. Oddz.
Tow. Kult. Polskiej Ziemi Lwowskiej.
17.09.1989 – udział wielu członków SPZD w Przemyskim Zjeździe Drohobyczan (org. O. Dominik,
Krzysztof Werner i Janina Pilichowska).
1989/90 – tłumne „opłatki” i „święcone” drohobyczan w sali przy kaplicy Św. Stanisława Kostki
w parafii kościoła p.w. św. Trójcy.
7.08.1990 – wyprawa wrocławsko-legnicka (Grażyna Mielnicka, Roman Lorenz i Jerzy Kazak) do
Lwowa i Drohobycza z darami pomocy szkolnych dla polskich dzieci Oddz. TKPZL w Drohobyczu
na spotkaniu z Marią Galas, jeszcze radną miasta.
Wielkanoc 1991 – młodzieżowy zespół „Odrodzenie” pod kier. M. Galas i Alfreda Schreyera, goszczony przez legnickie rodziny drohobyckie, daje liczne występy dla Kresowian w Legnicy i we
Wrocławiu.
8.08.1991 – legnickie spotkanie z „białymi kurierami” – Tadeuszem Chciukiem i Władziem Ossowskim (Klub „Parnasik” NSZZ „S”). Brakło miejsca dla wszystkich chętnych. Wydawanie opracowania R. Lorenza „Skąd nasz ród” jako Biuletynu nr 1 SPD (od 1 do 7 nru tej serii).
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9.08.1991 – Legnica „Parnasik”: posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem przewodniczących
kół terenowych. Mieczysław Nawalicki przerywa swoją kadencję. Na funkcję prezesa ZG zostaje
wybrany Roman Lorenz na następne kadencje do 1996 r., z nadaniem tytułu Honorowego Prezesa
Stowarzyszenia.
4.09.1991 Zebranie Walne SPD. Zmiana nazwy stowarzyszenia na: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (SPZD).
IV Zebranie Wyborcze ZG SPD 13.06.1992. zatwierdzone przez KRS (Sąd Wojewódzki Legnica).
26–31.08.1992 – Historyczna Pielgrzymka drohobyczan SPZD (kół: Legnica, Wałbrzych, Bolesławiec, Wrocław) z udziałem Tadeusza Chciuka i Władysława Chciuka z żoną Krystyną, uczestnikami
z Warszawy, Poznania, Brzegu, w 600-letnią rocznicę jubileuszu kościoła św. Bartłomieja. Bogaty
program dla 44 uczestników, goszczonych przez tut. drohobyczan, organizacji Oddz. TKPZL (Przew.
Maria Galas i Eugeniusz Dąbrowski).
V Zjazd SPZD 9.09.1995 we Wrocławiu. Prezesem ZG SPZD wybrany zostaje Adam Czupkiewicz.
19.09.1995 – Przeniesienie siedziby Zarządu Głównego SPZD z Legnicy do Wrocławia.
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Prezes SPZD. Obecnie członek ZG SPZD. Organizator pomocy Rodakom na Ziemi Drohobyckiej oraz
integracji legniczan wokół polskiego dziedzictwa Kresów. Organizator legnickich Dni Kultury Kresowej i „Wrześniowych Kresowian”. Inicjator i współtwórca partnerstwa miast Legnicy i Drohobycza.
Działacz tutejszego Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uczestnik szeregu
kampanii wyborczych (Komitet Obywatelski, AWS, ROP, PIS), członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Notka autobiograficzna, marzec 2007 r.

Biogramy współzałożycieli SPD
Mieczysław Nawalicki urodził się w Drohobyczu w znanej rodzinie Karola, właściciela domu na ul.
Samborskiej oraz wytwórni obuwia i sklepu obuwniczego. Po śmierci pierwszej żony, ojciec ożenił
się powtórnie. Mieczysław miał 3 przyrodnich braci oraz 3 przyrodnie siostry. Po wojnie rodzina
zamieszkała w Złotowie na Pomorzu a Mieczysław ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie
w Gdańsku. Po śmierci ojca rodzina przeprowadziła się do Legnicy gdzie pracował jako radca prawny
w różnych jednostkach. Na fali przełomu w 1989 r. Mieczysław zainicjował powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Drohobycza. W październiku 1990 r. w uznaniu zasług nadano Mu tytuł Honorowego
Prezesa SPD. W wyniku konfliktów w łonie Zarządu Głównego w 1991 r. został odwołany ze stanowiska Prezesa i zerwał wszelkie kontakty ze Stowarzyszeniem. Zmarł w Legnicy 20.05.1996 r. po
ciężkiej chorobie.

Adam Urbanowicz urodził się w Drohobyczu w znanej rodzinie. Jako 16. letni junak 19.09.1939 r.
przyłączył się do oddziałów 10. Brygady Pancernej płk. St. Maczka wycofujących się na Węgry przez
Przełęcz Użocką, dzieląc odtąd los późniejszej I Dywizji Pancernej gen. St. Maczka do końca II wojny
światowej. Ranny w 1944 r. na terenie Francji, odznaczony Krzyżem Walecznych, wrócił do Kraju
w 1946 r. Zamieszkał z rodziną w Legnicy, pracując kolejno w Ubezpieczalni Społecznej i ZUS jako
księgowy i gł. księgowy do emerytury. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Drohobycza,
przewodniczącym Koła legnickiego i skarbnikiem Zarządu Głównego SPZD do 1995 r. Udzielał się
też w Stowarzyszeniu byłych żołnierzy PSZ, będąc skarbnikiem oddziału legnickiego, uczestniczył
w uroczystościach inwazji Francji przez aliantów. Zmarł w Legnicy 13. 02.1997 r.

Roman Tadeusz Lorenz urodził się 11.11.1930 r. w Drohobyczu, jako syn Stanisława, przemysłowca-kupca o rodowodzie spolonizowanych potomków austriackich przodków z Karyntii, osiadłych w końcu XVIII w. w Nadziejowie k. Doliny, bojownika o niepodległość (POW) i wolność (AK),
więźnia NKGB, „łagiernika” i Franciszki z d. Gorzka z rodzimych drohobyczan. Mieszkał z rodzicami
przy ul Sobieskiego 40c. Wzrastał w środowisku religijno-patriotycznym, zainteresowanym kulturą,
oraz historią i przyszłością ojczyzny. Ekspatriant z 1945 r., po rocznym epizodzie w Wieliczce osiadł
z rodziną w Wałbrzychu. Uczeń szkoły powszechnej im. A. Mickiewicza w Drohobyczu oraz LO im.
J. Matejki w Wieliczce. Absolwent I LO im. B. Limanowskiego w Wałbrzychu (1950 r.) oraz Liceum
Pedagogicznego im. A. Kamińskiego w Lubomierzu (1952 r.). Absolwent Politechniki Wrocławskiej:
Wydziału Mechanicznego (1964 r., inż.) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania (1974 r., mgr inż.).
Nauczyciel m. in. wieczorowego szkolnictwa technicznego. Pracownik budownictwa, przemysłu
maszynowego i energetycznego w Wałbrzychu i we Wrocławiu. Główny konstruktor w Zakładach
„Madro” we Wrocławiu. Kierownik Zakładowego Biura Konstrukcyjnego Huty Miedzi „Legnica”, do
przejścia na emeryturę w 1996 r. Nominacja na stopień porucznika rezerwy – Legnica 1981 r.W ZHP
przyboczny w 205 DDH im. Janka Bytnara przy Wałbrzyskim Liceum Handlowym do 1949 r. Przewodniczący Rady Pracowniczej „Madro” we Wrocławiu. Działacz Klubu Oficerów Rezerwy, twórca
rozwiązań techniczno-organizacyjnych i działacz ruchu wynalazczego: zakładowego, w zarządach
szczebla wojewódzkiego, branżowego i krajowego (Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). Współzałożyciel struktur SPZD, prezes Zarządu Głównego (1991–1996) i Honorowy
4
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Tak się zaczęło – Przemyśl 1989
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Od Redakcji: Wśród wielu ważnych dla Ziemi Drohobyckiej wydarzeń z okresu ożywienia 1989 r. jest
też I Zjazd Drohobyczan w Przemyślu 17/18.09. Szczegółowe sprawozdanie z tego spotkania zamieścił
O. Dominik Orczykowski w zeszycie 1 serii „Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie [Wrocław 1993] Zjazdy
i pielgrzymki” 37 s. Z racji 30-lecia tego zdarzenia publikujemy przedruk opisowej części sprawozdania
wraz z zestawieniem nazwisk uczestników (z Archiwum Komisji Historycznej SPZD).

B
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ędąc kapelanem Instytutu Onkologii w Krakowie pewnego razu natknąłem się na chorego, który
w rozmowie na temat harcerstwa przyznał się, że był Harcerzem Orlim w Drohobyczu przed II
wojną światową. Nazywał się Rudolf Różycki. Twierdził także, że może mnie mieć na zdjęciu harcerzy
z Drohobycza. Po jakimś czasie inż. Różycki zmarł w domu. Gdzieś na początku 1986 roku, pracująca
w Instytucie Onkologii druga żona (Rosjanka) Rudolfa Różyckiego wręczyła mi zdjęcie. Na nim rozpoznałem o. Apolinarego Borkowskiego, kapucyna, który przed wojną był kapelanem więzienia w Drohobyczu. Innych osób na tym zdjęciu nie rozpoznałem. Na odwrocie zdjęcia była odciśnięta pieczęć:
„Administracja czasopisma młodzieży polskiej WŁÓCZĘGA w Drohobyczu – Ratusz”. Zainteresowany
rozszyfrowaniem tego zdjęcia poprosiłem mego przyjaciela hm Bolesława Leonharda, lekarza o pomoc w rozwiązaniu zagadki historycznej. Podał on to do czasopisma „Przekrój”, który zamieścił ten
tekst w numerze 2170 z dnia 11.01.1987 r.:
„Kochany Przekroju! Może jeszcze jedną zagadkę uda się wyjaśnić dzięki Twym życzliwym łamom. Załączone zdjęcie jest już dokumentem historycznym, przedstawia harcerzy z lat 1935–1939 w Drohobyczu, z ich kapelanem o. Apolinarym, oraz w otoczeniu rodziców z Koła Przyjaciół Harcerstwa (o. Apolinary w środku, w okularach). Kto pozna? Kto pamięta nazwiska i imiona tych harcerzy i osób z KPH?
A może ktoś określi dokładną datę zdjęcia i pamięta z jakiej okazji było wykonane? Wieść głosi, że paru
z tych harcerzy należało do Szarych Szeregów w czasie okupacji hitlerowskiej 1939–1945. Którzy – i czy
są na tym zdjęciu? Może ktoś pamięta gdzie i w jakich akcjach przeciw okupantowi uczestniczyli? Jakie
są ich dalsze dzieje? Proszę o informacje i wyjaśnienia pod adresem: Bolesław Leonhard, 31–108 Kraków, ul. Retoryka 9/4”.
Na temat zdjęcia w Przekroju „Harcerze w Drohobyczu 1935–1939” przysłali listy na adres mego
przyjaciela następujący: Jerzy Drobiszewski, Emilia Falandysz-Mazur, Feliks Milan, Krystyna Suberlak, Jadwiga Stankiewicz, Stanisław Kozłowski, Florian Smieja – Rutkowski, Józef Mieczysław Misiołek i dwoje którzy się na zdjęciu rozpoznali: Eugenia Trzaskowska – Mazur i Bolesław Malik.
Po otrzymaniu tych listów odwiedziłem dodatkowo Styrnę
Mariana, Dirycza Zbigniewa,
Mazurową Emilię, Geisler Janinę i Mazurową Eugenię. Mnie
zaś we Wrocławiu, w tym celu
odwiedzili: Malik Bolesław i Janina Diug – Pilichowska. Najwięcej danych dostarczyła Eugenia
Mazurowa z Bolesławca. Okazało się, że zdjęcie wykonano
w czasie Harcerskiego Opłatka
2 lutego 1939 r. na jakiejś sali
gimnastycznej (?). Osoby rozpoznane: O. Apolinary Borkowski, kapucyn – wówczas kapelan
więzienia na „Górce”, Szczepan
Michalski – Komendant Hufca
ZHP, Matylda Balicka – Petruniak, Eugenia Bach – Łacina, Julia Pietruszka – Różycka, Helena
1. „Harcerze z Drohobycza” (2 luty 1939 r.)
Bach, Jan Humiński, jego żona,
Ze zbiorów Rudolfa Różyckiego
7
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2. Reprint rozprowadzany
na Zjeździe

3. Tablica – Wotum

4. Plakietka Zjazdu
8
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Tadeusz Molenda, Janina Diug – Pilichowska, Eugenia Trzaskowska – Mazur, Jaworowski i jego żona. To byli dorośli –
prawdopodobnie KPH i może rodzice harcerzy. Z harcerzy
rozpoznano tylko Bolesław Malika i Mieczysława Wolańskiego.
Po odwiedzinach u mnie p. Diug – Pilichowskiej, mojej
profesorki z handlowej szkoły w czasie okupacji hitlerowskiej i rewizycie u niej wraz z kilkoma kolegami z czasów
1942–44 postanowiliśmy urządzić Zjazd Drohobyczan.
Wysunąłem pomysł, aby to się odbyło w Przemyślu w siedzibie diecezji naszego miasta (Drohobycz należał do Przemyśla). Do kolegów dotarłem dzięki naszej Pani Diug – Pilichowskiej. Miała adresy tych, których ja nie miałem. Jeszcze
przed pierwszym spotkaniem organizacyjnym, dwukrotnie
byłem u ks. bp. Ignacego Tokarczuka ze zgłoszeniem projektu Zjazdu i prośbą by można go upamiętnić Tablicą Wotywną w katedrze przemyskiej. Ksiądz Biskup na takową się
nie zgodził, lecz poradził aby ją umieścić na Murze Pamięci
u PP. Benedyktynek za zgodą Ksieni i proboszcza tamtejszego kościoła Świętej Trójcy. Po załatwieniu zgody, wysłałem pismo do kurii z projektem i otrzymałem pozytywną
odpowiedź. Na pierwszym naszym organizacyjnym zebraniu była p. Klawinszowa z mężem i pokazała nam medal
Samborzan. Postanowiliśmy nasz Zjazd w podobny sposób uwiecznić. Gwoli faktu podaję: zaprojektował tablicę inż. arch. Ryszard Wcisło z Krakowa,
projekt medalu: Anrzej Pasiciel z Rozwadowa
(pomysł rewersu O. Dominik Orczykowski, a pomysł awersu O. Józef Marecki). Wykonanie form
do obydwu odlewów: Andrzej Pasiciel a pomoc
w odlaniu Marian Janik. Odlano tablicę i 250 medali w Zakładzie Odlewniczym mgr inż. Władysława Bartosiaka w Rudniku nad Sanem.
Spotkaliśmy się jeszcze dwa razy u p. J. Pilichowskiej w Brzegu przy ul. Zamkowej 2/7, ustalając
program Zjazdu i zadania. Zasadniczo trzy osoby
podjęły główny ciężar przygotowań: Janina Diug-Pilichowska, O. Marian Orczykowski i Krzysztof Werner. Inne osoby wniosły znaczący wkład,
za który w posłowiu po Zjeździe podziękuję.
W trakcie przygotowań nie obyło się też bez pewnych nieprzewidzianych przeszkód. Ponieważ p. J. Piluchowska przebywając
w Przemyślu przygotowywała kwatery po mieszkaniach „ludzi
dobrej woli” i zgłosiła to do NSZZ Solidarność, dlatego p. inż.
Żółkiewicz przyjechał do mnie odradzać mi organizację Zjazdu, jak wcześniej ustaliłem z ks. bp. Tokarczukiem i proboszczem parafii katedralnej ks. Marianem Burczykiem. Podobna
przygoda spotkała mnie ze strony p. Mieczysława Nawalickiego
z pretensjami jaki prawem organizuję Zjazd bez zgody Stowarzyszenia Przyjaciół Drohobycza (rozpoczynając poszukiwania
„Harcerzy z Drohobycza” nic nie wiedziałem o konstytuowaniu
się Stowarzyszenia – dopisek: stowarzyszanie się musiało być
błagodarne!). Ostatnia przeszkoda pojawiła się w lipcu 1989 r.
Skoczyły ceny i pojawił się ostry kryzys! Z ym uporaliśmy się
dzięki Rodakom na Zjeździe.
Pierwszy nasz Zjazd zarejestrował wtedy jeszcze dziennik
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Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej NOWINY, w artykule:
„Hołd bohaterskim obrońcom Polski, ofiarom terroru – oficerom
i żołnierzom 17 września. 17 września w 50 rocznicę dramatycznych wydarzeń na wschodnich granicach Rzeczypospolitej."
Gazeta z 18 września 1989 r. Pod tą samą datą krótki anons
o naszym Zjeździe zamieścił krakowski DZIENNIK POLSKI.
SEMPER FIDELIS, lipiec-październik 90 (4-5), miesięcznik
Towarzystwa Miłośników Lwowa – Wrocław umieścił artykuł
Janiny Diug-Pilichowskiej pt. Zawsze wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie (Zjazd Drohobyczan w Przemyślu 17… (z błędem
drukarskim X ma być IX 1989 r.). Dodaję, że w pięknym artykule znalazło się wiele nieścisłości z którymi będą się borykać
kiedyś historycy. Amicus Plato, sed magis amica veritas.
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Punkt zborny Zjazdu był w klasztorze PP Benedyktynek przy
placu Konstytucji 8. Tam została zorganizowana recepcja. Od
samego rana 16 września zaczęli przyjeżdżać pierwsi drohobyczanie. Na dworcu kolejowym czekali na nich harcerze
z Rozwadowa ze szczepu Leśne Plemię i odprowadzali na miejsce kwaterunku. Witała także przyjezdnych p. Janina Diug-Pilichowska. Dzięki ofiarnej służbie s. Anny benedyktynki w domu
pielgrzyma przy klasztorze sióstr każdy był nakarmiony i skierowany na miejsce zamieszkania. 50 osób mieszkało w hotelu
„Przemysław”, a reszta w domu pielgrzyma. Wiele osób miało
zakwaterowanie uznajomych i krewnych. W salce koło domu
pielgrzyma urządzono wystawę akwarel Feliksa Lachowicza
„Historia Drohobycza”. Eksponaty przywiozła p. Wiesława Lachowicz-Podemska. Pokazano również wiele zdjęć harcerstwa
5. Medal Zjazdowy
drohobyckiego. W recepcji można było kupić: medal pamiątkowy, plan miasta Drohobycza, mini kalendarium harcerstwa drohobyckiego, broszurę „Lista Polaków
aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie
rządów sowieckich w latach 1939–1941” i reklamówkę przyszłego albumu akwarel F. Lachowicza
(wydanie tego albumu podjęła się spółka „Comet” z Lublina prowadzona przez Witolda Skulskiego).
17 września w niedzielę rano wszyscy zgromadzili się na dziedzińcu klasztornym i poprzedzani pocztami sztandarowymi wymaszerowali do Katedry. Na Mszę św. prowadziły drohobyczan sztandary:
• Związku Hallerczyków w Drohobyczu (poświęcony 4 VI 1939 r.).
• 5 Lwowskiej Drużyny Harcerskiej Orląt im. Władysława Jagiełły.
• 19 Krakowskiej Lotniczej Drużyny Harcerzy.
• 11 Karpackiej Dywizji Armii Krajowej Okręgu Stanisławowskiego.
• Harcerskiego Plutonu AK „Grunwald” ze Lwowa.
Na placu przed Katedrą dołączył jeszcze sztandar Samborskiego Oddziału Leśnego AK Zgrupowanie
„Pogardy” oraz sztandary przemyskie Solidarności, Kombatantów i Harcerzy. Przy dźwiękach orkiestry kolejarzy, poczty sztandarowe weszły do Katedry i zajęły miejsca przy ołtarzu w prezbiterium.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Edward Frankowski, a nie ks. bp Ordynariusz Ignacy
Tokarczuk jak w wielu czasopismach było ogłoszone (nawet poza granicami kraju). Koncelebrowali:
proboszcz katedry ks. prał. Marian Burczyk, diecezjalny duszpasterz harcerzy ks. Stanisław Czenczek, proboszcz św. Trójcy kościoła PP. Benedyktynek ks. Stanisław Zarych, ks. Zdzisław Seremak –
drohobyczanin, O. Ludwik Paluch TJ (zdawał maturę w Drohobyczu), O. Anastazy Barć OFMCap był
gwardianem w Drohobyczu w latach 1939–1945, O. Dominik, Marian Orczykowski OfmCap – drohobyczanin i ks. Stanisław Zygarowicz, rektor Seminarium. Byli także obecni na Mszy św.: br. Jakub,
Kazimierz Nowak kapucyn – drohobyczanin, s. Inwiolata Rupniak felicjanka z Rychcic i s. Klotylda
serafitka w okresie okupacji pracująca w ochronce na Polnej. Na wstępie przywitał wszystkich ksiądz
proboszcz. Jedną z lekcji mszalnych przeczytał były więzień Workuty i innych łagrów, członek plutonu AK „Orlęta” ze swoim autentycznym numerem łagrowym na piersiach inż. arch. Krzysztof Werner.
Ksiądz Biskup wygłosił homilię pełną akcentów „drohobyckich”. Po Credo modlitwę wiernych popro9
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wadził O. Dominik M. Orczykowski podkreślając cel Zjazdu drohobyczan. W trakcie składania darów
ofiarnych drohobyczanie p. Diug-Pilichowska i p. Werner złożyli kwiaty i medal pamiątkowy. Po Mszy
św. księdzu Biskupowi i wszystkim obecnym podziękował O. Dominik w imieniu drohobyczan, a także
krótko przemówił senator ziemi przemyskiej p. Jan Musiał. Po odśpiewaniu „Boże coś Polskę” drohobyczanie uformowali się za swoimi sztandarami i wyruszyli do PP. Benedyktynek pod „Mur Pamięci”. Drugi pochód udał się na cmentarz z księdzem Biskupem w celu poświęcenia symbolicznej Mogiły
tych, którzy zginęli na Wschodzie. W pochodzie na cmentarz brała udział delegacja drohobyczan z p.
Diug-Pilichowską, która złożyła tamże wieniec. Pod „Murem Pamięci” zgromadzeni drohobyczanie
byli świadkami odsłonięcia tablicy „Wotum” ufundowanej przez nich. Odsłonięcia dokonali p. Stanisława Grabowska-Borzemska (harcerka-nauczycielka) i p. Władysław Chciuk (harcerz-pilot) z USA,
poświęcił tablicę, na której jest herb miasta Drohobycza i słowa „Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie
1939 – 17 IX 1989”, O. Anastazy Barć OFMCap. Po tej ceremonii dwóch harcerzy z Rozwadowa z drużyny im. gen. Józefa Hallera złożyło Przyrzeczenie Harcerskie na ręce O. Hm. Dominika M. Orczykowskiego HR i na sztandar Związku Hallerczyków. Odbyła się też uroczystość odznaczenia odznaką 11
Karpackiej Dywizji AK. Po odśpiewaniu „Nie rzucim ziemi” drohobyczanie udali się na wspólny obiad
do restauracji w Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Mickiewicza. Tam też potem odbył się zjazdowy
„Kominek Wspomnieniowy” przeplatany pieśniami. Program kominka był taki: 1. Co wiemy o harcerzach drohobyckich, 2. Wspomnienia Sybiraków, 3. Opowieści Łagrowców, 4. Relacje Akowców, 5.
Wypowiedzi współobywateli drohobyckich Rusinów i Żydów, 6. Problemy piśmiennictwa o Drohobyczu i plany wydawnicze, 7. Kwestia kontaktu ze współczesnym Drohobyczem i sprawa „Towarzystwa
Przyjaciół Drohobycza”, 8. Wolne głosy. Sala wynajęta okazała się zbyt szczupła dla wszystkich. Po zakończeniu spotkania jeszcze długo trwały rodaków rozmowy w miejscach spoczynku. Wielu musiało
wcześniej wyjechać. Recepcja zarejestrowała 230 uczestników. Wielu jednak nie dotarło do recepcji,
tylko z marszu przyszli do katedry na Mszę św. Niektórzy niezorientowani poszli za pochodem na
cmentarz, a nie pod „Mur Pamięci”. Dlatego należy przypuszczać, że na Zjeździe mogło być obecnych
około 250 osób. Dnia 18 IX w poniedziałek została odprawiona Msza św. w kaplicy domu pielgrzyma
PP. Benedyktynek w intencji wszystkich dobrodziejów naszego Zjazdu, a szczególnie s. Anny Margańskiej. Wręczono także medale ks. bp. Edwardowi Frankowskiemu, Matce Ksieni Benedyktynek, ks.
prał. Marianowi Burczykowi. Przekazano taki medal Prezydentowi RP na Uchodźstwie do Londynu.
Wysłano telegram do Sambora do ks. Kazimierza Mączyńskiego o łączności drohobyczan na Zjeździe
z jego parafianami w dzisiejszym Drohobyczu. Przesłano Ojcu św. medal i list o takiej treści:
Jego Świątobliwość
Jan Paweł II
Rzym – Watykan
Zgromadzeni na swoim pierwszym po wojnie Zjeździe w pamiętną 50 rocznicę 17 IX 1939 r. drohobyczanie, z których wielu przeszło gehennę sowieckich wywózek i łagrów, pozbawieni „Ziemi Ojców swoich”, lecz zawsze „wierni Bogu i Polsce” składają hołd i proszą o błogosławieństwo w imieniu
uczestników
w imieniu uczestników
organizatorzy
Przemyśl 17 IX 1989 r.

Posłowie
Dobry Bóg i Matka Najświętsza dopomogli, że w ciągu roku osiągnęliśmy cel – ZJAZD – pod wodzą p.
Janiny Diug-Pilichowskiej. Na zakończenie składam najserdeczniejsze podziękowanie za poniesione
trudy: „naszej Pani Profesorce” Janinie Diug-Pilichowskiej, Krzysztofowi Wernerowi, Stanisławowi
Huczyńskiemu, Marii Huczyńskiej, Wiesławie Lachowicz-Podemskiej, Lesławowi Osmakiewiczowi,
Feliksowi Milanowi, Witoldowi Borowcowi, Adamowi i Jerzemu Stumpfom, Witoldowi Skulskiemu,
Barbarze Mściwujewskiej-Rojek, i Zofii Frydlewicz-Ciesielskiej. A nie drohobyczanom dziękuję: Bolesławowi Leonhardowi za spowodowanie „lawiny” listów od drohobyczan, O. Józefowi Mareckiemu
OFMCap za nadzwyczajną pomoc w odlaniu medali i tablicy „Wotum”, Irenie Lewandowskiej za materiały do mini kalendarium harcerstwa drohobyckiego, Marioli Marynicz za wydawnictwo. Harcerzom
za służbę czuwaj.
Harcerze z Drohobycza
10
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Uczestnicy „I Zjazdu Drohobyczan” w Przemyślu 17.09.1989 r.
(lista sporządzona przez Organizatorów z Archiwum Komisji Historycznej SPZG)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Antochów Henryk
Dobroszyce
Aseńko (Wolańska) Irena
Krosno
Balicka Maria
Gliwice
Balicka Monika
Gliwice
Balicki Szczepan
Rybnik
Bechowski Adam
Przemyśl
Bendkowski Stanislaw
Sanok
Bobecka (Werner) Emma
Jarosław
Bogunia Tadeusz
Borcz Ryszard
Tarnobrzeg
Bużantowicz Marian
Wałbrzych
Cebula Elżbieta
Gliwice
Cebula Ewa
Gliwice
Ceremuga Janusz
Brzozów
Chciuk Władysław
USA
Chmura Kazimierz
Leżajsk
Cholewka Kazimiera
Przemyśl
Choma Kazimierz
Wrocław
Choma Maria
Wrocław
Ciesielska (Frydlewicz) Zofia
Kraków
Cieplich Jan		
Rzeszów
Ciołek Zofia
Legnica
Ćmikiewicz Zofia
Raciborowice
Ćwikłowska (Dąbrowska) Wanda Zabrze
Czerwińska (Matusiak) Krystyna
Żary
Czerwiński Ryszard		
Żary
Darzecki Adolf
Strażów
Deręgowski Antoni
ków
Dowolna Krystyna
Gliwice
Drobiszewski Jerzy
(Australia)
Dubarska Henryka
Częstochowa
Dubarski Mirosław
Częstochowa
Ekert (Tront) Janina
Gliwice
Fabiszewski Jerzy
Mysłowice
Freyer Andrzej
Kraków
Frydlewicz-Katana Jadwiga
Warszawa
Gałuszka Zofia
Rzeszów
Gałuszka Zbigniew
Jarosław
Gawron Franciszek
Kraków
Gleń Alicja
Kraków
Głowacka Krystyna
Gliwice
Gniewek Edward		
Gliwice
Grabowiecki Jerzy
Jelenia Góra
Gręczyński Tadeusz
Kraków
Grynda Józefa
Nowy Sącz
Gołuch Grażyna
Kraków
Gołuch Mieczysław
Kraków
Haczewski Ireneusz
Lublin
Hampel (Tront) Ludwika
Tychy
Hawryło Józefa
Sopot
Hołub Lesław
Wrocław
Hoszowski Artur		
Kraków
Huczkowski Jerzy
Kraków

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.
91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Huczyńska Maria		
Brzeg
Huczyński Stanisław
Brzeg
Huczyński Bogusław
Wrocław
Hyła Daniela
Bydgoszcz
Hyła Eugeniusz		
Bydgoszcz
Iwanowski Bolesław
Bolesławiec
Jakubowicz Antoni
Gliwice
Janczyk Eugeniusz
Skawina
Janczyk Maria
Skawina
Janicki Eugeniusz
Kanada
Janicka Helena		
Kanada
Januszewska Maria
Gliwice
Jarosz Łucja
Nowy Sącz
Jastrzębski Bolesław
Kraków
Jaśko (Grynda) Ewa
Tarnów
Jaśko Jerzy
Tarnów
Jochman Janusz
Grudziądz
Józków Irena 		
Kraków
Jurkiewicz Artur		
Jarosław
Jurkierwicz Urszula
Jarosław
Kallas (Kutyłowska) Halina
Wrocław
Kaliński Jan		
Przemyśl
Kawalec Wacław		
Kluczbork
Kawalec Zuzanna
Kluczbork
Kindykiewicz Janusz
Łódź
Kiserak Antonina
Przemyśl
Kleja Kazimierz		
Kraków
Klimkowicz Wanda
Przemyśl
Koczy (Wąsowicz) Ewa
Poznań
Kolasińska Janina
Inowrocław
Konieczna Maria		
Przemyśl
Kopaczyński Zdzisław
Kraków
Korfanty Krystyna
Brzozów
Korfanty Eugeniusz
Zabrze
Korfanty Leopold
Brzozów
Kornalewicz Wiesław
Opole
Kosior (Ekert) Stanisława
Drohobycz
Kosior Andrzej
Drohobycz
Kostek (Hawranek) Józefa
Przeworsk
Koszykowska (Kobrynowicz Halina)
Rzeszów
Kowal Tadeusz		
Rybnik
Kozłowski Jan 		
Opole
Krupa Lucyna
Siemianowice
Kuczyńska Barbara		
Rawicz
Lachowicz Helena
Stalowa Wola
Lachowicz Tadeusz		
Wrocław
Lenart (Kielesińska) Janina
Warszawa
Lenart Janina-Maria
Wrocław
Lentowicz Dominik 			
Lęcznarowicz Zbigniew
Legnica
Linca Lidia		
Gliwice
Liszka Witold
Kraków
11
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106. Lorenc [Lorenz] Roman
Legnica
107. Lubczyński Zbigniew
Wrocław
108. Lubczyńska Wiesława
Wrocław
109. Lurski Marian
Kraków
110. Lutowski Tadeusz
Jedlina-Zdrój
111. Łopatowska (Linca) Barbara Rabka-Zdrój
112. Łuzna Danuta
Zielona Góra
113. Majewski Mieczysław
Gliwice
114. Majewska Krystyna		
Gliwice
115. Malec Stefania
Gliwice
116. Malec (Repa) Helena
Opole
117. Malik Dorota
Bydgoszcz
118. Malik Bolesław
Bydgoszcz
119. Mazur Emilia
Oława
120. Międzybrodzki Kazimierz
Kraków
121. Mika Stanisława
Jasło
122. Milan Roman
Łódź
123. Mleczko Teresa-Wiesława
Bielawa
124. Mleczko Maria
Bielawa
125. Mleczko Wiesław
Bielawa
126. Mliczko Marian
Ziębice
127. Mliczko Feliksa
Ziębice
128. Mrówczyńska Zofia
Szczecin
129. Mściwujewski Wiesław
Rzeszów
130. Mucha Władysław
Kraków
131. Mudrycki Jerzy
Przeworsk
132. Musielak Józef
Kraków
133. Najsz Maria		
Chojnice
134. Obertyńska Helena		
Kraków
135. Olczak Halina
Gliwice
136. Olszewski Władysław
Bytom
137. Orczykowski Dominik
Wrocław
138. Osmakiewicz Lesław
Sosnowiec
139. Peczyńska Stanisława
Poznań
140. Peczyński Edward
Poznań
141. Piechocińska Antonina
142. Piechowicz Wanda
Chrzanów
143. Pietrus Albin
Jasło
144. Pietrus Danuta
Jasło
145. Piotrowska Alicja
Gliwice
146. Pilichowska (Diug) Janina Wanda
Brzeg
147. Podemska (Lachowicz) Wiesława
Szczecin
148. Podeszfa Maria
Nędza
149. Polak Laura		
Kraków
150. Przepłata (Ścieżka) Stanisława
Jarosław
151. Przystajko (Werner) Alicja
Opole
152. Radecki Tadeusz
Kraków
153. Rejdych Janina		
Tychy
154. Rekucka Stanisława
Kraków
155. Romankiewicz Zbigniew
Wrocław
156. Sawaryn Roman
Lipnica Wielka
157. Sawaryn Klementyna
Lipnica Wielka
158. Seremak Zdzisław
Lądek Zdrój
159. Sernicka (Morcz) Maria
Gliwice
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160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

HISTORIA

Serwatka (Sucharek) Maria
Wałbrzych
Serwatka Tadeusz
Wałbrzych
Serwatka (Wygnaniec) Olga
Kraków
Sikociński Adam
Katowice
Skibińska Łucja
Milicz
Skulski Witold
Lublin
Skulska Lubomira
Lublin
Skulski Piotr
Lublin
Smolik Marian
Iwonicz Zdrój
Sobkowiak (Molenda) Zofia
Poznań
Sobkowiak
Poznań
Soja Monika
Kraków
Sokołowska (Tarkowska) Zofia Skawina
Sokołowski Czesław		
Skawina
Stadnik Wit		
Gliwice
Staruszkiewicz Ryszard
Łęczyca
Stasiowski Leszek
Bielsko-Biała
Stopyra Fryderyk
Wałbrzych
Stosio (Cymbrykiewicz) Helena
Wałbrzych
Stumpf Jerzy
Brzeg
Stumpf Adam
Wrocław
Suberlak Krystyna
Kraków
Superat (Januszewska) Irena
Gliwice
Śmigowski Karol
Głubczyce
Świątek (Diug) Janina
Gliwice
Świątek Józefa
Gliwice
Świerczek Jerzy
Bielsko-Biała
Szczepańska (Kobierska) Alicja
Zabrze
Szczęsny Andrzej
Poznań
Szklarski Julian
Warszawa
Szkolnicki Jan
Chróścina Opolska
Szlęk (Kostek) Kazimiera
Przeworsk
Szlęk Grzegorz
Przeworsk
Szpak Tadeusz
Piotrków Trybunalski
Szpak Stanisława
Piotr. Trybunalski
Szram (Moll) Elżbieta
Katowice
Szymański Wacław		
Jarosław
Tabaczyńska Łucja		
Gliwice

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199. Tereszkiewicz Anna		
Zielona Góra
200. Tuszyńska (Orczykowska) Mieczysława
Warszawa
201. Tuszyński Wacław
Warszawa
202. Urbanowicz Adam
Legnica
203. Urbanowicz Irena
Legnica
204. Urbanowicz Jadwiga		
Legnica
205. Urbanowicz Wacław		
Legnica
206. Wąsowicz (Danielczyk) Maria
Poznań
207. Werner Krzysztof
Opole
208. Werner Janina
Opole
209. Wojnar Janina
Kraków
210. Woźniak Konstanty
Wrocław
211. Wróblewska Krystyna
Gliwice
212. Wygnaniec Jerzy
Gorzów Wlkp.
213. Zandrowicz Anna
Warszawa
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214. Zandrowicz Zbigniew
215. Zarzecki Adolf
216. Zebrowski Tadeusz
217, Żelechowska Ryszarda
218. Zygadło (Werner) Krystyna
219. Zygadło Tadeusz
220. Zygadło Agnieszka
221. Zygadło Sławomir

Goście zaproszeni:
222. o. Barć Anastazy

Warszawa

Szczecin
Gliwice
Jarosław
Jarosław
Jarosław
Jarosław

Krosno

Jarosław Sereda – Ukraina
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223. S. Rupniak Inwiolata		
224. S. Klotylda		
225. Kielar Zofia
Żurawica Rozrządowa
226. Mołczan Aleksandra
Żurawica Rozrządowa
227. Pawluś Krzysztof
228. Rząsa Adam		
229. Załogowicz Władysław

Historia powstania Państwowej Fabryki
1
Olejów Mineralnych Polmin

Wrocław
Kraków
Kraków
Rzeszów
Wrocław
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Ż

ywiołowy, nagły rozwój polskiej produkcji ropy w latach od 1902 do 1909 zastał organizację
galicyjskiego przemysłu naftowego nieprzygotowaną. Ze złotodajnej ziemi borysławskiej i tustanowickiej wybuchała ropa, przerastająca swoją ilością najśmielsze marzenia – zaskoczonych tą
nie oczekiwaną wydajnością szybów – producentów. Wystarczy wspomnieć, że w roku 1908–ym
wzmogła się produkcja ropy o 50% w porównaniu z rokiem 1907–ym i że w jednym roku przybyło
aż 60.000 wagonów ponad produkcję roku poprzedniego, która już była uważana za nadmierną
i z której co najmniej 20% nie znajdowało zbytu. Wszelkie istniejące podówczas sposoby magazynowania surowca nie mogły sprostać wymaganiom chwili, rafinerie całej Monarchii Austro-Węgierskiej nie były w stanie przerobić takiej ilości ropy, krajowy rynek zbytu nie nadążał z konsumpcją.
Automobilizm, ten przyszły na wielką skalę pożeracz przetworów ropnych, tkwił jeszcze w powijakach; galicyjski przemysł naftowy z pierwszego dziesiątka lat dwudziestego stulecia stanął przed
piekącym problemem: co zrobić z nadmierną produkcją? Cena ropy spadała katastrofalnie, doszła
nawet (w r.1908) do poziomu 70 halerzy za cetnar, wytworzyła się paradoksalna sytuacja: właściciele najobfitszych szybów marzyli o tym, by ziemia nie tak hojnie darzyła ich swoimi skarbami.
Tymczasem legendarnego już dzisiaj szybu „Oil City”, wydajność dochodziła do fantastycznej liczby 200 wagonów na dobę.
„Płynny opał” – oto hasło, które w czyn
wprowadzone, mogło otworzyć nowe,
wielkie możliwości zbytu dla ropy i przetworów ropnych; zaznaczyć należy, że
znalezienie możliwości zbytu dla ropy
w granicach dawnej Austrii było tym konieczniejsze, że ówczesna koniunktura
eksportowa była wybitnie niekorzystna,
eksport wymagał wielkich ofiar ze strony
eksporterów. Producenci ropy czynili usilne starania, aby zainteresować sfery przemysłowe sprawą opału ropą. Opał płynny
był tańszy od węglowego, wymagał jed1. Rafineria Polmin –
odparowanie rozpuszczalnikowe

1 Artykuł inż. J. Seredy napisany i przygotowany do
druku ok. 1937 r. nie został opublikowany z nieznanych przyczyn. Materiał udostępniony został przez
dr. Zenona Seredę i dr. Michała Bratyczaka ze Lwowa (Redakcja „Wiek Nafty” Nr 1 (2003) ss. 14–16).
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nak przebudowy urządzeń zakładów
przemysłowych i dlatego napotykał
początkowo wielki opór. Ówczesna
Galicja była krajem słabo uprzemysłowionym tak, że gdyby nawet
wszystkie istniejące gorzelnie, młyny, browary i elektrownie przeszły na
opał ropny, w znikomym tylko stopniu wpłynęło by to na poziom cen
surowca, którego obfitość wzrastała
w tych latach niemal codziennie.
Podczas gdy ropa zalewała okoliczne pola, wlewała się strumieniami do
rzeki Tyśmienicy, a z nią spływała do
2. Odbenzyniarnia państwowa
Dniestru, trując ryby oraz wypalając
trawę i roślinność po brzegach – producenci ropy – w pełnym poczuciu grozy sytuacji – postanowili założyć silną organizację, by
wspólnymi siłami kołatać do wrót rządu wiedeńskiego o konieczną pomoc. W roku 1908 powstaje Krajowy Związek Producentów
Ropy; naczelnym postulatem tego Związku jest pozyskanie Ministerstwa Kolei dla idei opalania ropą lokomotyw, gdyż jedynie jak
najszybsze zaprowadzenie opału ropnego na kolejach zapobiegłoby dalszej obniżce cen. We „Wspomnieniach z przemysłu naftowego” podaje Dr. Stefan Bartoszewicz swoją rezolucję, uchwaloną przez Związek i wysłaną do Ministra Kolei i Koła Polskiego we
Wiedniu, gdzie rzecznikiem spraw przemysłu naftowego był poseł
Władysław Długosz. Rezolucja ta brzmiała następująco:
„Wobec gwałtownego wzrostu produkcji i zapasów ropy, która nie
znajdując zbytu ani pomieszczenia od dwóch dni płynie do rzeki,
wobec grożącej wśród takich stosunków ostatecznej ekonomicznej
i elementarnej katastrofy – zebrani w Drohobyczu dnia 14 czerwca
3. Dr. Stanisław Piłat –
celem zorganizowania się, galicyjscy producenci ropy, zwracają się
dyrektor techniczny Polminu
do przedstawicieli rządu, kraju i wiedeńskiej naszej reprezentacji,
z gorącą prośbą i rozpaczliwym wprost wezwaniem, by niezależnie
od niezbędnej ogólnej akcji ratunkowej, do jakiej ważność naszego
przemysłu i groza położenia zmusza – zechciały wywrzeć szybki
i energiczny nacisk na rząd centralny, a w szczególności na Ministerstwo Kolejowe w tym kierunku, aby nie dająca się powstrzymać w swoim żywiołowym rozroście krajowa produkcja ropy, jako
pierwszorzędny materiał opałowy, w zastępstwie pruskiego węgla, znalazła jak najszerszy zbyt przy ruchu kolei państwowych.
Zebranie daje wyraz przekonaniu, że sprawie tej, ekonomicznie
i społecznie niezmiernie doniosłej, należy się ta nagłość i to pierwszeństwo, jakie przysługują wielkim klęskom elementarnym”.
Intensywne starania Związku Producentów zostały uwieńczone
pożądanym rezultatem. Delegatom Związku udało się zainteresować Ministra Kolei, Dr. Derscattę, sprawą opału ropą. Wraz z delegacją wyjechał Minister do Borysławia, gdzie pokazano mu tryskające nadmiarem ropy wieże wiertnicze i wytoczono przed nim
wszystkie bolączki oraz wszystkie nadzieje przemysłu naftowego.
4. Dr. Stanisław Bartoszewicz W obecności namiestnika Bobrzyńskiego i prezesa lwowskiej dyrekcji kolejowej Rybickiego omówiono w ogólnych zarysach projekt umowy z koleją o zakup ropy,
która miała podlegać odbenzynowaniu w zakładzie wybudowanym przez rząd. Projekt ten wkrótce
przybrał formę konkretną i już w połowie lipca 1908 r. podpisana została umowa z ministerstwem
kolei na lat 5 o dostawę 30000 wagonów ropy rocznie, co bardzo odciążyło krajowy rynek ropny.
Rząd austriacki – idąc śladem Rosji i Ameryki – zobowiązał się używać ropy do opału lokomotyw.
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Jednakowoż ze względów technicznych
do opału lokomotyw miała być używana
ropa odbenzynowana i częściowo nawet
odnaftowana. W tym celu rząd zobowiązał się kosztem 2 i pół miliona koron wybudować Odbenzyniarnię w Drohobyczu,
którą miał dzierżawić Związek i z oddestylowanej benzyny i nafty pokrywać
czynsz dzierżawny oraz koszty fabrykacji
„ropału”2. Rząd zobowiązał się dać zaliczkę na budowę ziemnych rezerwuarów
dla magazynowania pierwszych 30.000
wagonów, zanim „Odbenzyniarnia” będzie wybudowana i puszczona w ruch,
zanim odpowiednia ilość lokomotyw
5. Destylacja wieżowa Polminu – serce rafinerii
przerobi paleniska na opał płynny i zanim na stacjach pobudowane zostaną
zbiorniki ropne.
Związek Producentów nie zdołał jednak objąć kierownictwa Odbenzyniarni; pertraktacje z ewentualnymi subdzierżawcami, z amerykańskim Standard – Oil Company oraz z blokiem rafinerów
krajowych nie doprowadziły do rezultatu. W końcu rząd stanął przed koniecznością prowadzenia Odbenzyniarni we własnym zarządzie i wskutek tego zmieniony został kontrakt z Krajowym
Związkiem Producentów na kupno ropy, /zamiast kupna „ropału”/ po cenie 2 korony 64 halerzy za
cetnar, podczas gdy w poprzednim kontrakcie była mowa o cenie „ropału” w wysokości 2 korony
84 halerzy za cetnar tego produktu. Wobec powyższego stanu rzeczy, Odbenzyniarnia dostała się
w zarząd sekcji górniczej Ministerstwa Robót Publicznych. Na wiosnę 1909 r. przystąpiono do budowy fabryki pod nadzorem Lwowskiej Dyrekcji Kolei. Z końcem roku 1909 część fabryki znajdowała się już na ukończeniu. Dnia 19 kwietnia 1910 fabrykę uruchomiono, zaś od maja 1910 rozpoczęto normalną przeróbkę. Pierwszym dyrektorem technicznym został mianowany Dr. Stanisław
Piłat, a dyrektorem administracyjnym były starosta drohobycki Hoel [Näiel].
Od chwili puszczenia w ruch fabryki do końca grudnia 1910 r. przerobiono 20.281 wagonów ropy
i uzyskano 15.600 „ropału” do dyspozycji dyrekcji kolei państwowych. Przerabiano zatem przeciętnie 2535 wagonów ropy miesięcznie, z czego uzyskiwano 1700 „ropału”. W 1911 r. kontynuowano przeróbkę na „ropał” w 67% benzynę i naftę. Wzrastająca w dalszym ciągu produkcja ropy
skłoniła rząd do zawarcia ze Związkiem producentów dodatkowej umowy na dostawę surowca dla
Odbenzyniarni; w myśl tej umowy, zawartej w 1911 r., rząd zobowiązał się zakupić łącznie 90000
wagonów ropy, z czego w latach 1911 do 1914 miano przerobić 15000 więcej, zaś w r. 1915 30000
wagonów ponad dotychczasową normę. Ministerstwo Robót Publicznych doszło do przekonania,
że chcąc pracować skutecznie i rentownie, nie może ograniczać się do fabrykacji trzech tylko produktów: „ropału”, nafty i benzyny, że należy Odbenzyniarnię rozszerzyć i zaopatrzyć w urządzenia
techniczne, umożliwiające przeróbkę ropy na produkty różnorodne. W ten sposób skromna Odbenzyniarnia została stopniowo rozbudowana w Państwową Fabrykę Olejów Mineralnych przejętą
po wojnie światowej [I] przez Rząd Polski.
Od Redakcji: Autor artykułu był nie tylko wybitnym specjalistą przemysłu naftowego, ale też człowiekiem szanowanym przez Polaków i Ukraińców. Był adiunktem w Katedrze prof. Pilłata na Politechnice Lwowskiej oraz do 1939 r. kierownikiem laboratorium rafinerii Polmin odznaczonym
w 1939 r. za długoletnią pracę. Podczas I sowieckiej okupacji był zastępcą dyrektora rafinerii i podobną funkcję pełnił po wojnie.
Fotografie pochodzą z zeszytu naukowo-historycznego – (Wiek Nafty Nr 1 (2003) ss. 15–16.



2 ropał – odbenzynowana i odnaftowana ropa naftowa (Red.)
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Mścisław Mściwujewski (1883–1954)

VII. Włosi w Drohobyczu
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Od Redakcji: Zgodnie z informacją w Biuletynie SPZD nr 9 (2016) publikujemy kolejny rozdział książki
„Z dziejów Drohobycza” ss. 39–45. (Cz.I, Drohobycz, Księgarnia Ludowa 1935, 109 s.).

Z

rozpowszechnieniem się wiary katolickiej w Polsce za duchowieństwem obcym przybyli do naszego kraju i świeccy ludzie, aby tu w północnej krainie szukać wymarzonych skarbów. Byli to
zawsze ludzie doświadczeni, znający się na przemyśle i handlu, starali się przeto wyciągnąć jak największe korzyści z płodów, których krajowcy nie umieli w odpowiedni sposób wykorzystać. Przede
wszystkiem zwrócili oni uwagę na bogactwa mineralne, w które Polska obfitowała.
W XIV i XV wieku spośród obcych przybyszy najwięcej zainteresowania w Drohobyczu budzili Włosi.
Ciekawą jest rzeczą, że w tym okresie prawie wszyscy Włosi, jacy przybywają do naszego miasta, pochodzą z Genui lub Florencji. – Przyczynę tego łatwo poznamy, gdy zwrócimy uwagę na to, że genueńczycy posiadali wówczas kolonie nad Morzem Czarnym, z których do 1475 roku (do zajęcia ich przez
Turków) najpotężniejsza była Kaffa, czyli Teodozja, dziś miasto portowe w Autonomicznej Republice
Krymskiej.
Kupcom genueńskim bardzo zależało na utrzymaniu dobrych stosunków z Polską, zwłaszcza od czasu objęcia władzy przez Kazimierza Wielkiego nad Rusią Czerwoną. W Polsce bowiem znaleźli genueńczycy znakomite źródła dochodów i zarazem stworzyli sobie przez ten kraj dobrą drogę lądową,
łączącą kolonie czarnomorskie z krainami zachodniej Europy, zwłaszcza z Flandrią, gdzie istniały ich
wielkie ośrodki handlowe, np. w Brugii. Dotychczasowa droga morska od czasu walk genueńczyków
z Turkami, tj. od połowy XIV w., wobec potęgi muzułmańskiej stała się dla nich niebezpieczna, a droga
przez Polskę milsza i korzystniejsza, jakkolwiek mniej wygodna, ale i pewniejsza.
Najważniejszym źródłem dochodów królewskich i państwowych w Polsce były kopalnie, a mianowicie srebra i ołowiu koło Bytomia i Olkusza, miedzi w Chęcinach, a przede wszystkiem soli w Bochni
i Wieliczce, z przyłączeniem zaś Rusi Czerwonej także w okręgu przemyskim, samborskim i drohobyckim. W ogólności do kopalni soli i warzelni przykładano wielką wagę, gdyż dostarczały one nie tylko
niezbędnego produktu dla każdego człowieka, lecz także wielkich kapitałów państwu. Żupy dzierżawili zazwyczaj kapitaliści, którzy mogli dostarczyć władcy sum znaczniejszych. W XIV i XV wieku
żupnikami byli przeważnie Włosi i to początkowo genueńczycy, a później florentczycy i mediolańczycy.
Do najważniejszych kupców włoskich w XV wieku, związanych z Drohobyczem, należy Krzysztof
Gwardia de San Romolo z Genui. Początkowo był on dzierżawcą cła lwowskiego i gródeckiego, a od
1448 r. żupnikiem drohobyckim do spółki z Mikołajem Stradowskim. W kilka lat później wskutek energicznych zabiegów i nadzwyczajnej ruchliwości staje się on dzierżawcą wszystkich żup polskich. Posiadając wrodzony zmysł kupiecki, ujął sprężyście w swe ręce handel solą i rozwinął go do najwyższego stopnia. Tak w Drohobyczu, jak i w innych salinach wytwarza on wielkie ilości soli, dba o jej jakość,
bije w tołpie, stara się przede wszystkiem o należyte jej wypalanie, a do wysyłki w dalsze okolice każe
pakować ją do beczek, tzw. solówek, odstawia je wozami lub saniami do licznych składów po znaczniejszych miejscowościach, w wielkich ilościach spławia Sanem, a następnie Wisłą na tratwach i galerach aż do Dobrzynia i Kujaw, stąd do Bydgoszczy i Wielkopolski, na Mazowsze do Płocka i zaopatruje
północne ziemie polskie w sól smaczną, białą jak śnieg i tem samem pozbawia Krzyżaków olbrzymich
zarobków, gdyż sól pruska jako gorzka, brudna i w ogóle mało smaczna powoli traci swe rynki zbytu.
Z czasem sól drohobycka dociera nawet na terytorium pomorskie, do Torunia, gdzie żupnik Krzysztof de San Romolo chytrze założył swe bogate składy. Sprytniejszego człowieka w tych czasach chyba
nie znajdziemy. Do 1462 r. Krzysztof dorobił się wielkiego majątku, gdyż prócz Wielkiego i Małego
Lubienia, gdzie kopał siarkę, posiadał jeszcze wieś Kiernicę, Miłkowice, Czerlany w gródeckiem i Kąt
w jaworowskiem, uzyskał nadto za wzmożenie przemysłu w państwie szlachectwo polskie i herb Nałęcz. Umarł on w 1468 r., pozostawiając całą schedę córce Dorocie i bratu Dominikowi.
Wspólnikiem Krzysztofa de San Romolo był Julian de Valetariis, który w dalszym ciągu, po krótkiej
przerwie, dzierżył żupy drohobyckie z Ajnolfem Tedaldim, pochodzącym z Florencji. Ajnolfa Tedaldiego wysłali do Polski Medyceusze, jako bankierzy Stolicy Apostolskiej, aby ściągał dochody kościelne,
na których papiestwo zabezpieczyło dług u nich zaciągnięty. Po załatwieniu swych interesów nie wrócił już do Italii, ale nawiązał stosunki z genueńczykami i wraz z weneckim kupcem Nemrodem Velutii
zajmuje się handlem na ziemiach polskich, sprowadzając z Włoch sukna i cenne klejnoty, a wysyłając
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w zamian bogate, sobolowe futra. Ajnolf Tedaldi od 1464 przez lat trzydzieści dzierżawi żupy drohobyckie, stara się o ich rozszerzenie, dba o to, by sól tylko najpiękniejszą wysyłać do swych składów,
bacznie przestrzega, by jej nigdzie nie zabrakło. Dobrze musiał gospodarować, skoro król oddaje mu
w zarząd nie tylko żupy ruskie, ale i krakowskie. Do pomocy sprowadził sobie Ajnolf krewniaków włoskich, a mianowicie Piotra i Jana Tedaldiego i Oktawiana Gucciego.
W tym czasie przybywa z Konstantynopola do Polski inny krewniak Ajnolfa, a mianowicie słynny humanista, Filip Kallimach de Tedaldis Buonaccorsi z Florencji, który w przedsiębiorstwa swego krewnego znalazł zatrudnienie. Kallimach w dedykacji swego zbioru poezji nazywa Ajnolfa bratem. Pewnem
jest, że w pierwszych latach swego pobytu w Polsce Kallimach wiele zawdzięczał Ajnolfowi, który nawet polecił go swemu serdecznemu przyjacielowi, arcybiskupowi Grzegorzowi z Sanoka, a ten otoczył
go troskliwą opieką i obronił przed ścigającymi go wrogami. Dlatego to Kallimach zbiór swoich poezji
ofiarowuje Ajnolfowi, a w dedykacji obsypuje arcybiskupa Grzegorza z Sanoka licznymi pochwałami.
Kallimach dość często przybywa ze Lwowa do Drohobycza i mile wspomina Ajnolfa aż do 1487 r., tj.
do chwili wyjazdu swego w poselstwie dyplomatycznym do Konstantynopola. Od tego czasu przyjaźń
zmieniła się prawie w nienawiść. W listach z 1490 r. wyraża się Kallimach o Ajnolfie jako o człowieku
niegodziwym, głupim i przykrym, i że „trzeba się od niego trzymać z dala jak od węgli, które parzą, gdy
goreją, a smolą, gdy zgasną”. Jakiż mógł być tego powód? Zapewne nasz wielki humanista i polityk, chociaż oddawał się przeważnie literaturze i brał wybitny udział w sprawach dyplomacji polskiej, prawdopodobnie związany był jakiemiś interesami z żupnikiem Ajnolfem. Tak też było w rzeczywistości.
Gdy bowiem w 1487 r. Kallimach jako poseł polski udał się do Turcji, Ajnolf i jego wspólnicy, chcąc
wykorzystać nietykalność poselską orszaku poselskiego dla celów handlowych, powierzyli mu większe kapitały na zakup towarów w Konstantynopolu. Tymczasem zamiast zysków poniósł straty, a wiemy to z listów, w których tłumaczy się sam Kallimach, że jego charakter nie nadaje się do prowadzenia
interesów kupieckich, gdyż nie tylko, że nic nie zyskał, ale i innych naraził na dotkliwe niepowodzenia.
W 1495 r. umarł Ajnolf Tedaldi w Krakowie, a w rok później i Filip Kallimach, i obaj pochowani zostali
w tym samym kościele Św. Trójcy u OO. Dominikanów. Po Ajnolfie zarząd salin objął Pierozzi Tedaldi, a od 1502 r. Oktawian Gucci, który z małą przerwą dzierżawi żupy drohobyckie aż do 1535 r. Po
nim zarządza salinami jeszcze jeden Włoch, a mianowicie Gucciego bratanek, obywatel lwowski, Karol
Calvani, który pochowany został w Przemyślu w 1552 r.

  
Po Włochach z dawnych wieków w Drohobyczu nie pozostało żadnych pamiątek. Być może, że pożar
kościoła parafialnego w 1498 i 1648 r. zniszczył nagrobki i pamiątki po wielkich kupcach i przemysłowcach włoskich, albowiem świątynię tę już dwakroć gruntownie odrestaurowano tak, że w ogólności niewiele pozostało z dawniejszych czasów. Z epoki renesansowej prócz wieży kościelnej posiadamy
we wnętrzu kościoła nieco zniszczony pomnik Katarzyny Ramułtowej, żony żupnika drohobyckiego.
Wykonał go w alabastrze i w marmurze Sebastian Czeszek, architekt lwowski, w 1572 r. na zamówienie Jana z Zabłojec i Solca Ramułta, dziedzica Śniatynki, Wacowic i Woli Wacowskiej. Grobowiec
ten swoim pięknym układem, proporcją i szlachetnością rysunku architektonicznej części należy do
najokazalszych w Polsce.



Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie
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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.
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tanisław Furtan – Złotoryja

HISTORIA

Rychciczanie i ich sąsiedzi na przełomie wieków.
Część II. Spis ludności z roku 1787–1788

HISTORIA
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Wydarzenia w kraju
mawiany okres jest niespokojnym dla Rzeczypospolitej .Królem Polski był Stanisław August Poniatowski, zwolennik Rosji, nie akceptowany przez szlachtę i naród. Zdobycie korony zawdzięczał przy dużym udziale, Carycy Rosji – Katarzyny. Koronowany 25.11.1764 r w Warszawie, odmiennie niż wszyscy poprzedni królowie, począwszy od Króla Łokietka w Krakowie . Przyczyną rozbioru
była niezdolność kraju do reform, mogących wzmocnić siłę militarną Polski. Mimo znacznego potencjału gospodarczego, nie zdołano przeprowadzić koniecznych reform podatkowych (np. stałego opodatkowania szlachty i duchowieństwa) i politycznych (m.in. zniesienie liberum veto i pańszczyzny).
Przeciw reformom była zarówno większość szlachty, magnaterii, jak i duchowieństwa. Podejmowane
próby reform w myśl idei oświeceniowych upadły. Prowadziło to, do osłabienia państwa polskiego
i jego destrukcji. Próba ratowania państwa w uchwaleniu konstytucji 3.05.1771r. I w Europie II na
świecie, ustawy zasadniczej regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nie przynosły oczekiwanych rezulatów. W roku 1772 dochodzi do I rozbioru Polskim przez sąsiadujące mocarstwa. Rychcice, leżące w powiecie drohobyckim przechodzą pod panowanie Cesarstwa Austrowęgierskiego Stan taki, będzie trwał do roku 1918. Tereny anektowane przez okupanta określane są Galicją,
która dzieli się na wschodnią i zachodnią. W omawianym okresie zmienia się system organizacyjny
struktur kościoła katolickiego;
• od 1594–1787r – Dekanat Samborski
• od 1788r – Dekanat Drohobycki

O

Wydarzenia we wsi
W roku 1726 we wsi wybudowano nowy kościół z drewna dębowego na fundamentach starego kościoła z roku 1612. W 1729 r. kościół posiadał 5 ołtarzy: 3 ołtarze w prezbiterium:
1. Ołtarz gł. pod wezwaniem Św. Krzyża
2. Ołtarz pod wezwaniem Św. Archanioła Michała
3. Ołtarz p.w. Św. Antoniego
4. Ołtarz pod wezwaniem Matki Boskiej
5. Ołtarz pod wezwaniem Św. Mikołaja.
Do parafii Rychcice należą w 1785 r: Bojary, Delawa, Gaje Wyżne i Niżn, Lipowiec, Michałowice,
Poczajowice, Rolów , Rychcice, Słońsko, Śniatynka, Wacowice, Wola Jakubowa, Wróblowice. Dnia
02.10.1786 r. zmarł hrabia Wróblowiec Kazimierz Ustrzycki pochowany na cmentarzu w Rychcicach.
We wsi funkcjonuje szpital, 2 karczmy, gorzelnia, browar, młyn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

18

Liczba domostw we wsi zwiększa się do 254
17. Andrucha Bliżniaka
Dwór Pański
18. Fedia Stasikowy
Folwark Pański
19. Dmytro Stasikowy
Jana Bachowego
20. Bazyli Lewicki
Grzogorza Urynowskiego
21. Fedia Lewicki
Andrucha Blahutiaha
22. Michayło Oszyca
Semiona Gawata
23. Macka Sobowego
Iwana Szewcowego
24. Wasyla Zwarycza
Fedia Szewcowego
25. Iwana Bosaka
Piotr Zatorski
26. Stefana Perchuna
Franka Kopacza
27. Wasyla Perchuna
Antoszka Pindziszynego
28. Michayło Sieniowego
Iwana Sieciowego
29. Iwana Sieniowego
Daniła Hrycyka
30. Tomka Pity
Pawła Piwowara
31. Iwana Antonika
Iwan Jaremczaka
32. Fedia Andruszów
Stefana Andruszkowego

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Jaska Sobowego
Stecych Beniów
Iwana Kizielowego
Wasyla Beniowego
Wasyla Fedczyszynego
Andrusia Fedczyszynego
Petr i Fedia Perchuna
Iwana Hrycyka
Fedia Bosaka
Petra Kiszkowiec
Petra Sieniowego
Senia Fedykowego
Jacychy Pawłowej
Laura Krawcowego
Antonicha Puchay
Senia Różyka
Antoni Ruski
Andrusia Jaremczaka
Tomka Mackały
Maćka Bartkowa
Hrynia Jlkowego
Stefana Panowego
Luczki Hrycyka
Iwana Krawcowego
Julka Krawcowego
Petra Krawcowego
Franka Mastelczyka

Zapis w Księdze Katedralnej
60. Pawła Bosakowego
61. Iwanicki Pastuszki
62. Andrusia Rozka
63. Pawła Bliżniaka
64. Jasia Bliżniaka
65. Pawła Bosaka
66. Wasyla Sydoryszynego
67. Iwana Sydory
68. Stefana Jaremczak
69. Iwana Batucha
70. Jasia Prystupy
71. Jwana Lesiszynego
72. Michayła Jakimowego
73. Hrynia Kisielowego
74. Jana Laurowego
75. Jwana Iwancowego
76. Hrynia Buszty
77. Wasyla Bosaka
78. Jacia Jaremczaka
79. Jacia Sieniowego
80. Front gromadzki
81. Hawryła Antonika
82. Iwana Łoika
83. Jacia Sydoryszynego
84. Fedia Antonika
85. Dmytra Mycana
86. Jlka Zwarycza
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
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Jwana Buszty
Kuzia Buszty
Wasyla Jakimowego
Wasyla Laurowego
Tymka Mycana
Fedia Mycana
Wawrzyńca Pawłowego
Macieja Bętkowskiego
Jakuba Bętkowskiego
Jana Bętkowskiego
Walka Grabarza
Szymka Dominowego
Wawrzka Psiuka
Marcina Psiuka
Szymka Abramczyszynego
Andrucha Rupniaka
Jaśka Oczkosia
Marcina Rupniaka
Wawrzka Bartolowego
Staszka Furtana
Franka Grabarza
Macka Dominowego
Wawrzka Błażkowego
Wawrzka Wojtusiszynego
Juska Błażkowego
Kazia Barczyszynego
Jaska Marciszynego
Szczepana Swirniaka
Tomka Dudziaka
Domina Mackowego
Piotra Zielonego
Pawelka Rupniaka
Szymkowy Pawliszyny /wdowy
Michała Konika
Sobka Oczkosia
Stacha Furtana
Janczyszyny wdowy
Wawrzka Dudziaka
Marcinichy wdowy
Marcina Furtana
Juzakowy wdowy
Marcina Juzka Petryowego
Piotra Szczęsnego
Juzka Andruszczyszynego
Tomka Oczkosia
Juzaka Błahutiaka
Marcina Petryowego
Woytka Woytusciszynego
Juzka Konika
Józefa Szczygielskiego
KARCZMA
Jana Pielecha
Mikołaja Pity
Juska Gumiennego
Juska Cieśli
SZPITAL

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Franka Mazura
Macka Bałandy
PROBOSTWO
Juzka Paca
Wawrzkowy, Frankowy wdowy
Marcina Sobczyszynego
Marcina Pieszczoszka
Wawrzka Sygnata
Bartka Pawłowego
Grześka Watrala
Tomka Konika
Marcina Bacha
Macka Pindziszynego
Jaśka Mazura
Wawrzka Mazura
Jaśka Dominowego
Maćka Pity
Wawrzka Domina
Tomka Dudziaka
Szymka Dudziaka
Juska Jachowego
Janka Woytowego
Tomka Gierczaka
Jozefa Gierczaka
Jakuba Gierczaka
Woytka Bacha
Woytka Kutereby
Woytka Bartczyszynego
Macka Marcichowego
Piotra Jacha
Szymka Pawłowego
Marcina Jacha
Szymka Jacha
Andrucha Pawłowego
Marcina Jacha
Jakuba Furtana
Szczepana Bartkowego
Macka Bacha
Woytka Błahuciaka
Macka Kopacza
Tomka Marcichowego
Wojtka Niedźwiedzkiego
Jaśka Sikory
Piotra Scioka ?
Grześka Pielecha
Wojtka Oleynika
Maćka Świerniaka
Jaśka Pawłowego
Szymka Bachowego
Maćka Dziubki
Szymka Ścioka
Tomasza Janufrego
Andrucha Psiuka
Woyciecha Furtana
Kazimierza Spryta
Marcina Bacha
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199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Jaśka Spryta
Juzka Pity
Marcina Dudziaka
Jakuba Oleynika
Jozefa Mazura
Macka Rupniaka
Michała Rupniaka
Jakoba Grabarza
Pawła Kowalenka
Maćka Mackaliszynego
Jakuba Furtana
Michała Kopacza
Michała Dudziaka
Maćka Petryowego
Tomka Stańczyszynego
Michała Konika
Jana Jachniewicza
Maćka Spryta
Jeszkowy wdowy i Szymka Jereszka
Pawła Buszty
GORZELNIA
KARCZMA
MŁYN
BROWAR
Macieja Kunkiewicza
Woyciecha Mazura
Grzeska Pielecha
Kazia Mackały

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
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Woytka Grzeskowego
Matwiia Antonikowego
Juska Tomka Sikorowa

Dmytra Gałamana
Jlka Podolaka
Dmytra Stasikowego
Iwana Buszty
Wasyla Kuszkowego
Wasyla Różyka
Iwana Jlkowego
Iwana szymkowego
Senia Uliakowego
Dmytra Jakimowego
Luczki Jakimowego
Iwanowy Woytusiszyny
Juzka Grabarza
Juzka Gierczaka
Jacia Sieniowego

Macka Petryowego
Stefana Jaremczaka
Andrusza Dudziaka
Andrucha Szymka Jacha
Woytka Kornalewicza
Grześka Watrala
Michała Baszczyszynego
Sienia Kisielowego

Od Redakcji: Wykaz gości zaproszonych do udziału w poświęceniu pomnika Chrystusa Króla w Rychcicach, a figurujących na zaproszeniu na uroczystość opublikowanym w artykule Stanisława Furtana
„80 lat figury Chrystusa Króla w Ryhcicach” Biuletyn SPZD nr 23 (2018) ss. 44–45 był mało czytelny.
Redakcja postanowiła naprawić swój błąd publikując większą fotografię zaproszenia ( ze zbiorów
ks. dr Adama Dziuby).
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Rafał Zubkowicz – Warszawa

HISTORIA

Tajemnicza transakcja barona1
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J

ako dyrektor Kasy Chorych w powiatowej Turce Władysław Pulnarowicz musiał się nudzić. Jakież
atrakcje mogła zapewnić taka posada w Karpatach, na krańcach II Rzeczpospolitej? Może dlatego
swój czas poświęcał także na badanie dziejów rodzinnego miasteczka. Plonem tych dociekań stała się
historyczna monografia okolic „U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru”, wydana w 1929 r. W lutym tego roku
książka była najpewniej ukończona. Część wspomnień Pulnarowicz posłał już do Wojskowego Biura
Historycznego i listownie zapowiadał opracowanie kolejnych.
Korespondencję z gen. Julianem Stachiewiczem, szefem WBH, urzędnik z Turki postanowił wykorzystać w jeszcze jednym celu. Z generałem Pulnarowicz mógł znać się jeszcze z czasów działalności
w konspiracyjnym Związku Walki Czynnej. Może tą drogą szukał wpływów w stolicy? W liście do
szefa WBH opisał dzieje lokalnych dóbr ziemskich, podsumowując je następującym zdaniem: „Byłoby bardzo wskazane, zanim ta sprawa całkowicie będzie załatwiona i dobra te dla Polski zupełnie
przepadną, by wglądnąć w tą rzecz i poczynić próby albo rewindykowania, albo też innego rodzaju
nabycia tych dóbr dla Skarbu Państwa, co miałoby wielkie znaczenie nie tylko ze względu na korzyść
materialną, ale co głównie i polityczną”. O co chodziło?
Sprzedaż, do której doszło w pierwszych dniach stycznia 1928 r. we Lwowie, poruszyła szerokie
kręgi. Właściciela zmieniał las o powierzchni przekraczającej 35 tys. ha. Powodem zaniepokojenia
opinii publicznej była nie tyle wartość kontraktu, ile fakt, że nowy nabywca reprezentuje kapitał niemiecki.

Z Niemca na… Niemca
Przeszło rok wcześniej, 19 stycznia 1928 r., we Lwowie spotkali się pełnomocnicy dwóch śląskich
firm: Godulli i Górnośląskiego Towarzystwa Akcyjnego dla Przemysłu Drzewnego, a także trzech spółek należących do barona Teodora Liebiga. Spółki Liebiga miały siedziby w Wiedniu, Stanisławowie
i czeskim Libercu. Ich adresy to spuścizna monarchii austro-węgierskiej, której baron był poddanym.
Tak jak i dziadek Teodora, Jan, twórca rodowej fortuny, który lokował kapitał w różnych zakątkach
cesarsko- królewskiej monarchii. Po 1918 r. Teodor został obywatelem Czechosłowacji, a należące do
niego interesy i immobilia zostały roztasowane między wiele państw wyrosłych na gruzach imperium
Habsburgów. W Polsce arystokrata-przemysłowiec
posiadał rozległe lasy w Karpatach Wschodnich. Być
może nawet widział je z okna dyrektor Pulnarowicz,
bo najbliższy Turce las na wschodnim brzegu Stryja
należał właśnie do Teodora Liebiga.
Pulnarowicz, zakorzeniony w lokalnej historii, na
pewno dobrze wiedział, że Liebig jest jednym z tych
posesjonatów, którzy pojawili się w okolicy w efekcie wyprzedaży dawnych polskich królewszczyzn,
jakimi w połowie XIX w. dwór wiedeński spłacał reparacje wojenne. Rozprzedaże ustały po uzyskaniu
autonomii przez Galicję na przełomie lat 60. i 70. XIX
w., ale w ludziach pokroju Pulnarowicza, którzy nie
tylko badali dzieje, lecz także sami czynnie wpływali
na ich bieg, zadra została. „Dawne polskie królewszczyzny stanowiące przeważnie lasy – pisał Pulnarowicz – obecnie przechodząz rąk czeskiego Niemca br.
Liebiga, który je dotychczas trzymał, w ręce jeszcze
gorsze, bo w ręce firmy niemieckiej, która (…) lasy
w straszliwy sposób pustoszy”.
1. Baronostwo Maria i Teodor Liebigowie
najprawdopodobniej po raz ostatni odwiedzili karpackie dobra Podbuż w 1929 r.
(ze zbiorów Anny Krzosek)
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1 Tekst powstał na podstawie dokumentów archiwalnych z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Publikacja „Głos Lasu” nr 3
(2018), ss.31–33. (Red.)
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Poufne rozmowy z lasami
Cóż jednak mógł zdziałać list Pulnarowicza
wysłany rok po notarialnym podpisaniu umowy? Otóż mógł. Urzędnik dowiedział się z gazet,
że frapującą go transakcję zablokował Okręgowy
Urząd Ziemski. Zgodnie z przepisami ta instytucja, powołana na potrzeby realizacji reformy
rolnej, musiała wyrazić zgodę na przewłaszczenie dóbr. Takiej zgody nie było, a urząd nie tylko
podnosił, iż sprzedaż uszczupli zapas gruntów,
lecz także że nowym nabywcom brak kwalifikacji, by efektywnie zarządzać dobrami, które w 90
2. Rok 1931, wąskotorowa drezyna wiezie nowych
proc. składają się z górskich lasów.
właścicieli na inspekcję lasów majątku Podbuż
O kwalifikacjach Teodora Liebiga, choć wyka(ze zbiorów Anny Krzosek)
zywał je głównie w przemyśle tekstylnym, trudno było mówić źle. Jego lasami w okolicach Turki
sprawnie zarządzały trzy nadleśnictwa: Borynia (najmniejsze, 5373 ha), Podbuż i Majdan (największe, 17 689 ha). Służba leśna zamieszkiwała kilkanaście osad, z których część łączyło 33 km linii telefonicznej. Trzykrotnie dłuższe były linie kolejki wąskotorowej, po której parowozy dowoziły drewno
do pięciu tartaków. Poufny raport w sprawie sprzedaży dóbr Liebigowskich złożył do Ministerstwa
Rolnictwa Konrad Szubert, dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie. Pozbył się wątpliwości co do intencji nowych nabywców, gdy ci wystąpili z wnioskiem o skrócenie kolei rębu z 80 do 60
lat. Szubert proponował, aby zwrócić uwagę na skrupulatne przestrzeganie przepisów i w żadnym
razie nie zezwolić na jakiekolwiek modyfikacje planów. W ten sposób nieruchomości leśne przestałyby być atrakcyjne dla spółek ze Śląska, które zapłaciwszy część kwoty, resztę miały spłacać aż do
1944 r. z zysków płynących z eksploatacji. Wówczas do akcji mogłoby wkroczyć państwo i dokonać
wykupu, korzystnie powiększając i równając granice sąsiednich nadleśnictw, m.in. tego o najbardziej
ekspresywnej nazwie na świecie –Nahujowice. Szubert się nie mylił. O tym jednak, że po odmowie zalegalizowania umowy przez OUZ i braku zgody na wycinanie młodszych o klasę wieku drzew, śląscy
przedsiębiorcy zwątpili w opłacalność
nowego interesu, Pulnarowicz mógł nie wiedzieć. Korespondencja, którą rozpoczęła wysłana w listopadzie 1928 r. oferta odsprzedaży państwu majątków Borynia, Majdan i Podbuż, toczyła się w trybie poufnym. Zaangażowano w nią Lasy Państwowe.
Karpacka Białowieża
Adam Loret, zwierzchnik LP, tak jak Pulnarowicz i Schubert wywodził się z Galicji. Podzielał też
ich poglądy na temat sprzedaży dóbr arystokraty: „Transakcję sprzedaży dóbr bar. Liebiga Spółce
«Godulla» i Górnośląskiemu Towarzystwu w dalszym ciągu uważać należy za szkodliwą ze względów
ogólnopaństwowychi przeciwstawiać się jej wszelkimi rozporządzalnemi środkami, dążąc do nabycia omawianych dóbr przez Państwo, względnie instytucje pozostające pod kontrolą rządu i dające
rękojmię racjonalnej gospodarki i lojalnego do Państwa stosunku” – pisał. W przypadku Loreta na
niechęć do obcego kapitału w polskich lasach składały się nie tylko lęki młodziutkiej niepodległości.
Budowały ją także przykre doświadczenia z obcym kapitałem, który polskie lasy użytkował wedle
porzekadła „Po nas choćby potop”. Kilka miesięcywcześniej Loret zdecydował o zerwaniu kontraktu
z The Century European Timber Corporation, spółką eksploatującą Puszczę Białowieską. Kosztowało
to LP parę milionów ówczesnych złotych kary.
Karpackie lasy barona Liebiga także porównywano do Białowieży. Sprawę sprzedaży opisywały lokalne pisma. „Lasy bar. Liebiga stanowią po Puszczy Białowieskiej niemal największy kompleks drzewostanu w Polsce. W interesie państwa i w interesie obrony jego nie do pomyślenia jest dopuszczenie
przejścia w obce ręce wielkich połaci lasu w bliskości granicy, nie mówiąc już o obniżeniu przez taką
sprzedaż naturalnych bogactw kraju” – zauważał autor w „Orędowniku Urzędowym Powiatu Toruńskiego”.

Polski Kuwejt
Wśród tych bogactw było coś jeszcze: Kuwejt II Rzeczpospolitej. Tak dziś określilibyśmy leżący
o kilkadziesiąt kilometrów od Turki Borysław. Las Liebigowskiego Nadleśnictwa Podbuż sąsiadował

23

Biuletyn SPZD nr 24 (2019)

HISTORIA

od wschodu z dość niecodziennym lasem szybów naftowych Zagłębia Borysławskiego. Cześć z nich
stała zapewne na gruntach barona. Ten co prawda odsprzedał już wcześniej prawa do poszukiwania
i wydobycia ropy na własnych terenach, ale w kontrakcie sprzedaży z 1928 r. zapisano odmienne
zdanie co do korzystania z prawa wydobycia, jakie wyrażali sprzedający i kupujący. Dlatego łatwiej
zrozumieć dyrektora Pulnarowicza, który spodziewając się, że i Turkę mogą kiedyś otoczyć drewniane szyby, chciałby liczyć na to, by dzięki temu bogacił się jego kraj.
Los potoczył się jednak inaczej. Lasy Państwowe zaangażowały się w transakcję, dokonując własnej
wyceny dóbr. Ta opiewała na 34,5 mln zł, podczas gdy do zapłacenia było niespełna 30 mln zł. Zakup
przedstawiał się więc korzystnie. Trwały pertraktacje w sprawie zwrotu nakładów już poniesionych
przez śląskie firmy, m.in. na remonty i budowę wąskotorówek. Pojawiła się też nadzieja na możliwość
wydłużenia pertraktacji. W marcu 1928 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP ograniczające możliwość nabywania gruntów przez firmy z kapitałem obcym w pasie przygranicznym.
Potrzebna była zgoda Rady Ministrów. Sprawa znalazła finał dopiero w lipcu 1930 r. Lasy Państwowe, głównie z uwagi na ogromny koszt, nie wzięły jednak udziału w transakcji. W tym czasie mogły
przebierać w rozlicznych ofertach na kupno majątków leśnych i niemało ich nabyły. Rząd ostatecznie
udzielił zgody na przewłaszczenie dóbr, niemniej spółki śląskie miały wcześniej dokonać zmian w zarządach, wprowadzając do nich Polaków oraz spolszczając personel urzędniczy i robotniczy.
Czy to usatysfakcjonowało dyrektora Pulnarowicza? Nie wiemy. Wiemy jednak, że zaangażowanie
w sprawy publiczne zaprowadziło go na trzy kadencje w ławy Senatu RP, a w konsekwencji – do
sowieckiego więzienia we Lwowie, gdzie rozstrzelano go w 1941 r. Związek Radziecki uciął także
wszelkie dywagacje na temat własności dóbr po baronie Liebigu.



Tadeusz Chciuk (Marek Celt) (1916–2001)

Koncert. Opowiadanie cichociemnego
Część II
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ożegnaliśmy się krótko i odeszliśmy gęsiego, brodząc po śniegu. Las szumiał nam na pożegnanie.
Niebo zaczęło blednąć, gwiazdy znikały jedna po drugiej. Wstawał dzień. Idąc na końcu milczącej
czwórki, zwróciłem całą uwagę zupełnie bezwiednie na wstawianie nóg w ślady poprzedników. Nie
myślałem chyba o niczym przez dobre kilkanaście minut. Nagle uprzytomniłem sobie, że zostawiłem
schaffhausena u Effendiego. Zmartwiłem się. O powrocie nie było mowy. Odeszliśmy już daleko, kto
wie, czy oni zostali w miejscu, wreszcie – w gęstym lesie łatwo się zgubić. No trudno – westchnąłem
– odbiorę sobie zegarek w Warszawie. Przecież Effendi zjawi się tam niedługo, być może nawet przed
nami. Bo my przecież ciągle nie wiemy, gdzie jesteśmy i czy na pewno w dobrym idziemy kierunku.
Południowy wschód. Wydaje się na oko, że nigdy nie może być ten kierunek zły w tych okolicach.
Zresztą lotnik nie zrzucił nas przecież zbyt blisko granicy, punkt wybrany przez Mariana był podobno
oddalony od niej o sześćdziesiąt kilometrów. Myślę o tym, kiedy się ten las skończy i co za nim będzie.
Po głowie przemknęło mi przykre wspomnienie. Przypomniałem sobie rozmowę, jaką miałem pewnego razu z Effendim. Wracaliśmy właśnie razem z kina. Był to okres wyczekiwania na nasz „wielki
film życia”. I wtedy Effendi powiedział: „Widzisz Celt, ja nie mam złudzeń co do mej przyszłości. Na
pewno zginębym przy tej naszej eskapadzie, to jest zresztą moje założenie. Lecę po prostu z tą świadomością, że lecę na śmierć, a jeśli nie zginę, będę mile rozczarowany, że los użyczył mi jeszcze kilka
lat pożytecznego, bo w Polsce spędzonego życia”. Oponowałem gorąco: „Przecież to nie takie groźne,
przecież nie możesz podchodzić do naszej wyprawy z takim założeniem”. Ale go nie przekonałem.
Jeszcze raz wyłożył mi smutno swoje poglądy i umilkł. Potem rozmowa zeszła na inne tory i Effendi
znów był wesoły, jak zwykle. Znów gwizdaliśmy „na dwa głosy” różne marsze i piosenki albo śpiewaliśmy głośno schrypniętymi od zimnego powietrza głosami: on dobrym barytonem, ja kiepskim
tenorem.
Śnieg stawał się coraz głębszy. Byliśmy już wszyscy trochę zmęczeni marszem, szliśmy coraz wolniej, przystawaliśmy coraz częściej. Było już całkiem jasno, kiedyśmy stanęli u brzegu lasu. Przed
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nami pola i chaty. Jakaś wieś. Maciej zarządził odpoczynek; zjedliśmy po kawałku skondensowanej
czekolady, po parę kostek skondensowanego mleka i trochę również skondensowanych owoców.
Buka połknął po kryjomu pastylkę na wzmocnienie energii; udałem, że tego nie widzę i zrobiło mi się
przykro, kiedym sobie przypomniał, że kilkanaście minut temu zwróciłem mu niegrzecznie uwagę,
aby nie sapał tak głośno i nie ustawał. „No cóż – odpowiedział bez gniewu – robi się już bokami. Piąty
krzyżyk tuż tuż, nie tak jak ty”. A po chwili marszu dodał: „Właściwie mógłbym być twoim ojcem, rajskie szczenię”. „Pssst” – syknął wtedy Maciej i uciszył nas. I dobrze się stało, bo już miałem na języku
odpowiedź, że Buka nie mógłby być ani moim, ani niczyim ojcem. Zrobiłbym mu tym ogromną przykrość, bo wiem, jak strasznie cierpiał nad tym, że nie może mieć dzieci.
Przypomniałem sobie nagle, że przecież ja wciąż mam na swych rękach spadochronowe, długie, podobne do hokejowych, rękawice, a cywilne zostały w worku. Nie mogę się ludziom pokazać z takimi
rękawicami. Trzeba je przynajmniej uciąć na wysokości kostki, by udawały normalne skórzane rękawiczki. To już mniej niebezpieczne. Zabrałem się energicznie do dzieła – tak energicznie nawet, że
nowym ostrzem noża przeciąłem sobie środkowy palec lewej ręki dosłownie na pół. Krew na mrozie
szybko upływa, pod moimi nogami zrobiło mi się czerwono. Udało się wreszcie Doktorowi zatamować ją trochę, gdy nałożył mi na palec cały opatrunek osobisty. Ze smutkiem i niepokojem patrzyłem
na unieszkodliwioną rękę. W żadnym wypadku nie będę się nią mógł posługiwać. Miała mi służyć do
colta schowanego na piersiach w prawej wewnętrznej kieszeni, podczas gdy prawa ręka miała swój
pistolet w zewnętrznej prawej kieszeni ukośnej. Będę zdany wyłącznie na prawą rękę. Gorsze jednak
jest to, że krew zaczyna przeciekać przez opatrunek.
– Pójdziemy teraz do wsi – mówi Maciej – dowiemy się ostatecznie, gdzie jesteśmy, zorientujemy
mapę i wtedy dopiero pójdziemy dalej, już nie na ślepo. Co wy na to? Oponuję. Nie możemy iść do wsi
z całym naszym, pochowanym po kieszeniach bagażem, z pocztą i pieniędzmi. Czy nie lepiej będzie
zakopać to tutaj i pójść tylko z bronią? A nuż w tej wsi będą żandarmi niemieccy. Jeśli nas złapią,
wpadnie poczta i pieniądze. Maciej nie chce się z tym zgodzić, nie pozwala mi nic zakopywać.
– Dziś niedziela, ludzie zaraz będą się kręcić, musimy szybko przejść przez wieś i pójść dalej. Żandarmi nie mogą być w każdej wsi… Doktor poparł Macieja i ten ostatni wydał polecenie, aby Buka ze
mną szedł przodem, a on i Doktor pójdą o kilkaset kroków za nami. Po przejściu pola, dzielącego las
od wsi, i głębokiego rowu, oddzielającego pole od drogi, a zasypanego po brzegi śniegiem, weszliśmy
na szosę. Świeciło słońce, śnieg skrzypiał pod nogami, znad wszystkich prawie chat unosiły się spokojne słupy dymu.
Mieliśmy się obaj na baczności – rozmawialiśmy mało, rozglądając się bacznie dookoła. Nasi koledzy wyszli właśnie z lasu. Ich nienaturalne postacie, obładowane pasami z pieniędzmi i pocztą, brnęły śmiesznie po śniegu. Szli naszym śladem. Uprzytomniłem sobie, że i ja muszę wyglądać dziwnie
grubo i śmiesznie, zwłaszcza że krótka kurtka uwydatniała jeszcze mój nadbrzuszny ładunek. Spojrzałem na swój pękaty cień i roześmiałem się z zakłopotaniem. Spoważniałem jednak natychmiast.
Z daleka ujrzałem tablicę orientacyjną. Szybkim krokiem zaczęliśmy się do niej zbliżać – wprost pod
słońce. Pociemniało mi nagle w oczach. Przeczytalem: Deutsches Reich, Bezirc Plock, Dorf Aleksandrow. Jezus, Maria! Rzesza... Zachodnie tereny polskie przyłączone do Rzeszy. Lotnik nas zrzucił po tej
stronie granicy. To pewnie Niemcy ci dwoje, co się nam przypatrują zza okna najbliższej chaty.
Stoimy jak urzeczeni. Ochłonąłem dopiero, gdy nadeszli tamci dwaj. Zdębieli jak i my, ale nie dałem
im długo medytować, bo bardzo niepokoiły mnie te dwie twarze zza okna. Przysiągłbym, że to Niemcy. Jedna twarz - męska… znikła. Pewnie poszedł zawiadomić policję! Radzę, aby natychmiast przejść
przez wieś na ukos i dopiero w tym , tam, drugim lasku zorientować się w sytuacji. Stanie tutaj nie
ma sensu, może się zrobić jakieś zbiegowisko. Ciągnę Bukę za rękę i idziemy. Maciej i Doktor zostają,
idą wolniej za nami. Minęliśmy kilka chałup i skręciliśmy na wschód – w pola. Szedłem dość szybko
myśląc z rozpaczą, że mam od początku pecha. Jesteśmy po niemieckiej stronie, ale jeszcze nie wiemy
gdzie. Tymczasem tamci dwaj: Marian i Effendi liczyli na pomoc polskich chłopów w zdjęciu worka.
Mapę ma Maciej – trzeba ją zaraz w lesie zorientować, ustalić miejsce naszego pobytu w terenie. A to
cholerna przygoda. Ten nawigator – też lepszy specjalista. Krążył, otwierał klapę, zamykał klapę, znowu krążył i w końcu rzucił nas do Rzeszy.
Zły jestem i ponury. Nie mam pojęcia, jak sobie poradzimy z granicą. Nikt z nas nie zna terenu.
Można by chyba zaczaić się na jakiegoś człowieka, sterroryzować go, by nas doprowadził do granicy
i objaśnił położenie. Wszystko jedno, Niemiec czy Polak. W potok moich myśli wpadły dwa słowa
Buki, krótkie, zdyszane: – Celt, granica! – Gdzie? – Tam – wskazał nieznacznie ręką. Tak. Istotnie – to
granica. Widzę wąską, okrągłą budkę. Okno na wysokości człowieka biegnie dookoła całej budki –
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a do szyby przykleiły się dwie twarze. Dwie pary oczu obserwują nas. Z budki unosi się dym. Idziemy
dalej. ale po kilku krokach stajemy. Dochodzą Maciej i Doktor. I już razem, bez słowa, podchodzimy
naszą dróżką do drugiej większej prostopadłej. To jest właśnie granica. Przy tej większej dróżce stoi
budka – o dwadzieścia metrów od skrzyżowania z naszą dróżką – na lewo. Idę pierwszy.
A jednak myślę – intensywnie myślę. Trochę nawet cieszę się z tego, że myślę, że nie straciłem
głowy. A więc dojdziemy do żerdki na granicy, przejdziemy ją i pójdziemy dalej wolnym, normalnym
krokiem, jak gdyby nigdy nic. Ich jest dwóch, nas czterech, może nie zaczepią. W lesie będziemy już
biec. A jeśli nas zaczepią, powiem, żem przemytnik, dam im po sto marek za pozwolenie przejścia
granicy. Może się uda… Dochodzę do żerdki, nie patrząc w stronę budki. Słyszę coś, jakby skrzyp
drzwi od budki. Nagle powietrze przeszywa długi, przeraźliwy, dwutonowy gwizd. Patrzę w lewo.
Dwaj Grenzschutze stoją obok budki. Karabiny wymierzone w nas. Jeden z nich, gruby, czerwony na
twarzy feldfebel gwiżdże na syrenie. Woła do nas po polsku i po niemiecku na przemian:
– Tutaj, Alle hier, wszyscy tutaj!... A więc jednak nie przestraszyli się nas – myślę tępo. Idziemy w tej
samej kolejności. Staję na trzy kroki przed czerwonym grubasem i patrzę mu ponuro w nalaną twarz.
– Was für einer? – Pole? – Jawohl. – Kto to jest? Zaczynam mu mówić, że jestem Polak, przemytnik,
że idę do Skierniewic (na chybił trafił) z towarem i ze mu dam sto marek i temu drugiemu także, żeby
nas puścili, bo myśmy biedni, i tak dalej w kółko Macieju. I rzeczywiście „w kółko Macieju”, bo i Maciej mówi to samo. Już nawet wyjął kilkadziesiąt „młynarek” i wyciąga je ku żołdakowi, ale ten ani na
mnie, ani na Macieja nie zwraca najmniejszej uwagi i pyta z kolei Bukę. Buka wyciąga dowód osobisty
i pokazuje. Niemiec zwraca się do Doktora, który bąka coś pod nosem. Widać, że żołnierz nie wie, co
z nami zrobić, albo że na coś czeka.
W tej właśnie chwili dróżką, którą myśmy szli przed paru minutami, przybiegł olbrzymi pies-wilczur, typowy pies straży granicznej, i zaraz za nim naszedł oficer niemieckiego Grenzschutzu z pistoletem w ręce. Krótka, szybka wymiana słów między oficerem i podoficerem. Ten pierwszy wskazał
ręką kierunek i coś rozkazał: Aber schnell! Also, wer von euch? Żołnierz zaczął się gorąco wymawiać,
oficer zgodził się, żołnierzowi rozpogodziła się twarz – został. Wyprosił się w ten sposób od śmierci…
Feldfebel oparł karabin o ścianę budki, wyjął parabellum, wskazał ręką, którędy pójdziemy, i krótko
warknął: – Na, już chodzić! Dali-dali! – a potem dodał, groźnie wskazując znacząco na swój pistolet: –
Tylko, uwaga! Uderzyło mnie podobieństwo polszczyzny feldfebla do … czyjej? – aha! majora Perkinsa. Majora Perkinsa? Gdzie to było? Kiedy? Czy mnie się to wszystko śni? Zakręciło mi się w głowie,
straciłem na chwilę poczucie rzeczywistości. Przywrócił mnie do niej ból w plecach. To oficer uderzył
mnie mocno lufą pistoletu. Zrobiłem kilka kroków i obejrzałem się. Żołnierz mierzył do nas z karabinu, za nami postępowali oficer i feldfebel z pistoletami w rękach i wlókł się pies.
Ruszyliśmy dróżką – „rojem” – niezbyt szybkim krokiem. Rozmawialiśmy po cichu. – Trzeba było
zakopać wszystko w lesie. – No i co teraz? Oczywiście musimy dać „koncert” – mówię – to znaczy wystrzelać jak najwięcej Niemców. – Ale oni nas na pewno też wykończą i poczta, i pieniądze przepadną.
Mają dużą przewagę. Maciej strasznie speszony, blady, ponury. W nagłym przypływie żalu i złości
wygaduje na siebie „po łacinie”, i ciągle twierdzi, że on powinien zginąć, bo nawalił, ale my to się może
uratujemy jeszcze. Radzimy szeptem, co robić. – Strzelać tutaj nie ma sensu, bo strzały w polu zwabią
zaraz innych strażników. – Tamten z tyłu mierzy do nas z karabinu, tu dwa pistolety – a z przodu znowu idzie dwóch z karabinami. – Pistoletami przeciwko karabinom nie poradzimy w polu.
– Nasz atut to zaskoczenie. Są bardzo pewni siebie. Radzę zaczekać i strzelać dopiero w pierwszej
izbie, do której nas zaprowadzą, aby dokonać rewizji. I tak szczęście nasze, że nie zaczęli rewizji od
razu przy budce. W izbie, po wybiciu Niemców, którzy do niej z nami wejdą, będziemy się mogli jakiś
czas bronić przeciwko tym, którzy zostaną na zewnątrz. Może uda się zniszczyć wtedy pocztę i spalić
pieniądze. A zresztą – tak po polsku – jakoś to będzie. Wszyscy się zgodzili. Maciej był dziwnie potulny. Buka natychmiast mnie poparł. Doktor nic nie mówił i patrzył ponuro. w ziemię. Ni stąd, ni zowąd
poczułem się czymś w rodzaju komendanta całej grupy.
Milcząc, brnęliśmy po śniegu. Bałem się, to jasne. Ale gdy tylko uprzytomniłem sobie, że się boję
– zacząłem walczyć ze strachem. Wiedziałem, że jeśli mnie opanuje zupełnie, wszystko przepadnie.
Wiedziałem, że muszę myśleć i działać. Przez jakiś czas przypominałem sobie bezwiednie różne momenty mego życia, drogie ni osoby, okolice, do których byłem przywiązany. Ale to minęło. Wiedząc,
że nie zwalczę pesymizmu – choć to właściwie nie był pesymizm, tylko trzeźwa, realna ocena sytuacji
– skoncentrowałem swoje myśli na przyszłej walce. To mi dobrze zrobiło. A jednak jakaś niejasna
nadzieja wwiercała się w mój mózg, nieśmiało, powoli, ale bez przerwy. A jednak może … Przyłączyło się do naszej grupy dwóch żołnierzy z karabinami, potem z następnej budki oficer znowu wziął
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jednego. Tak – trzeba zacząć strzelać w izbie. Maciej podał nam adres swego kontaktu i hasło. – Na
wszelki wypadek, bo może ja zginę, a wy się uratujecie.
Doktor szedł obok mnie i milczał. Aż raptem szepnął: – Pamiętasz? Pamiętasz? – grałeś nam podczas
mszy marsza pogrzebowego… Przypomniał mi się teraz ten moment. Pewnego razu, kiedy byliśmy
jeszcze na punkcie wyczekiwania, przyjechał do nas ksiądz Staniszewski, by odprawić mszę i zawiesić nam na szyi poświęcone szkaplerzyki z Komunią świętą. A że w moich fałszywych dokumentach
miałem zawód „organista – major Perkins wskazał mi w kapliczce fisharmonię i rzekł po swojemu.
– No, pan Celt – jak organista, to bardzo proszę, organy jest. Wszyscy go poparli – zacząłem więc grać.
Po krótkim czasie wyczerpał się mój skromny repertuar pieśni kościelnych – zacząłem więc etiudę
Chopina Żal, a potem przeszedłem do II Rapsodii węgierskiej Liszta. I wtedy – już przy pierwszych
jej taktach – zbliżył się do mnie Doktor i zdenerwowanym głosem szepnął: – Zwariowałeś? W takiej
chwili będziesz nam marsze żałobne wygrywał? Przestań!! Przestałem bezwiednie – wszyscy spojrzeli na nas. Czułem, że jestem czerwony i blady na przemian. Starałem się Doktorowi wytłumaczyć,
co grałem, ale on już odszedł na swoje miejsce… Po mszy jeden tylko Effendi stanął w mojej obronie,
przyświadczając, że to nie był marsz żałobny tylko Rapsodia. Inni milczeli – nastrój był dość ponury.
Stanęło mi to wszystko żywo przed oczyma. Uczułem żal do Doktora, że mi ten moment przypomniał. Jeszcze bardziej zdenerwował mnie teraz niż wtedy. Zeszliśmy z dróżki w pole. Co chwila rów,
bruzdy pełne śniegu. Rozmowa, dotąd przyciszana, urywała się. Myślę sobie, ze nikt z rodziny nawet
nie będzie wiedział, gdzie to ja legnę w zimnej ziemi. Matusia nie domyśla się nawet, żem w Polsce,
a Ewamoja, mój Boże! Szkoda życia, ale cóż robić. Może przynajmniej tamci dwaj z lasu się uratują.
Może „los” podaruje jednak Effendiemu jeszcze kilka lat „pożytecznego życia”. A tymczasem ja, który
nie miałem żadnych złych przeczuć, będę leżał spokojnie, na zawsze pod białym śnieżnym całunem.
Jedyna pociecha, że na polskiej ziemi, w polskiej ziemi. Gdzieś z podświadomości wypełzło nowe,
natrętne, przykre zdanie. Rozdziobią nas kruki, wrony. – Skąd się to przypętało? Brrr! Czyżby wstępem do naszego koncert był marcia funebre? Na to wygląda: wleczemy się jak kondukt pogrzebowy,
a myśli mam pełne… kruków i wron.
Jak te wypadki gonią szybko jeden za drugim. Wczoraj w południe byłem w Londynie. Jadłem śniadanie w Brasserie Universelle, przy Picadilly Circus – a dziś jestem w Polsce i już zdążyłem być złapany
przez Szwabów i… za jakąś godzinę już mnie nie będzie. Modliłem się gorąco. Długo, najprawdziwiej
w życiu. Ale myśli znów przychodziły. Matusia wraca pewnie z kościoła OO. Kapucynów, jeśli obecny
okupant pozwolił do niego wrócić zakonnikom, wyrzuconym przez poprzedniego okupanta – jesienią
1939 roku. A jeśli nie wrócili, musi Matusia iść aż do drohobyckiej fary, kawał drogi. Ale i po drodze,
i w kościele będzie się za mnie modlić, jak zawsze modli się za nas wszystkich, rozsianych po całym
świecie. I Ewa moja, gdzieś na Węgrzech, także westchnie do Boga. I siostra Stasia, wywieziona z dziećmi z Drohobycza przez bolszewików, pomodli się – pod gołym niebem – gdzieś, hen, na Syberii. Trochę
mi raźniej, że się ktoś modli za mnie. Obserwuję ludzi idących gromadkami do kościoła. Dookoła pełno
chat… idziemy polami, jakby środkiem wsi, która się ciągnie daleko w obie strony.
Buka upada. Wsadza rękę w śnieg. Wstaje. Podejrzliwy oficer każe psu wywęszyć, co on tam włożył
do śniegu. Pies węszy, kręci się, znów węszy. Wreszcie odbiega. Buka dostaje kopniaka, ale cieszy się
i tak, bo – jak mi się później zwierzył po cichu – wsadził tam w śnieg jakiś kompromitujący kogoś papierek. Idziemy dalej – ciągle wzdłuż granicy. Przyłączył się do nas drugi oficer z psem, takim samym
wilczurem. Doszliśmy do jakiejś stodoły. Pod ścianą na kocach wygrzewa się kilku żołnierzy. Oficer
coś do nich mówi. Wstają… biorą karabiny… idą za nami. I znowu jakiś żołnierz. O cholera! Za dużo
ich! Liczę Szwabów: dwóch oficerów, dziewięciu żołnierzy i dwa psy. Nie ma mowy o zwycięstwie, ale
mamy okazję drożej się sprzedać. Jest do kogo strzelać. Hałaśliwy będzie ten… koncert.
Martwi mnie myśl, że lewą ręką nie będę się mógł posługiwać. Co za pech z tymi rękawiczkami.
Szczęście, że mam zapasowy magazynek w tej samej kieszeni co pistolet do prawej ręki. Zmienię
szybko, jeśli jeszcze będę żył do tego czasu. Osiem naboi w każdym razie muszę wystrzelić. A potem
– „rozdziobią nas kruki, wrony”. Niemcy rozbiorą na pewno nasze trupy do naga. Nasze trupy… Mój
trup! Straszne to jednak. Nigdy nie spodziewałem się, że tak dziwnie skończę życie. Przygotowany
byłem na wszystko, na najgorsze – ale tak… jak dziś… właśnie tak ginąć…? No – Bogu dzięki i za to,
że zginiemy honorowo, z bronią w ręku. Matusia będzie rozpaczać – o Ewie mojej nawet myśleć nie
mogę – ale dumne będą ze mnie na pewno. Przypominam sobie nagle, że mam w kieszeni kartkę
z wykazem pieniędzy. Ile dolarów w każdym z „gwoździ” – ile własnych pieniędzy, ile w pasie. Po
jakiego licha ja to pisałem! Przez głowę przelatuje mi głupia myśl, że tę kartkę trzeba zniszczyć, bo
ją znajdą przy rewizji i rzuci ona na mnie podejrzenie. Idiotyczna myśl. Przecież najpierw znajdą
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broń. Myślę jednak tylko o kartce, cieszę się, że jest w prawej kieszeni i mogę do niej dotrzeć zdrową
ręką. Trzeba się jej tak pozbyć, jak to Buka zrobił. Raz-dwa – kartka w palcach. Teraz zmiąć ją, zgnieść
i czekać na najbliższy rów! Jest… Buch… Wywróciłem się. Wstaję, kartka zostaje w śniegu. Ulżyło mi.
Czekam na rozkaz dla psa. Czekam kopniaka. Skończyło się jednak na niczym.
Głupia myśl, głupi czyn – pożytek tylko ten, że odpędziłem trochę natrętne myśli, że przerwały marcia funebre. Przywołuję się do porządku. Zaraz… policzmy: osiem karabinów, trzy pistolety, dwa psy.
Psy pewnie uciekną przy strzałach, będą tylko potem groźne przy tropieniu. No więc, jeśli wystarczy
czasu i naboi, do psów wygarniemy także. Mamy jeden atut, musimy mieć ten atut, że zaczniemy
pierwsi strzelać. To może znaczyć dużo, byle tylko strzelać celnie. A potem – w nogi. Może się jednak
uda uciec. Po chwili przyłapuję się znowu na czymś dziwnym. Przecież ja zmawiam sam za siebie
Wieczne odpoczywanie. Ach jakie to wszystko koszmarne! Wchodzimy na jakąś dróżkę. Ubity śnieg
skrzypi. Cudny jest ten mój ostatni dzień życia. 28 grudnia 1941 … Niedziela. Niebo bez chmurki.
Mroźne, czyste, orzeźwiające powietrze. Lekki, suchy wiaterek. Jest już chyba po dziesiątej. Z daleka
widać ładny, duży dom. Z boku z jednej strony sad… obok stodoła… i nic więcej. Dookoła pola. Chaty
są znacznie dalej – po prawej i lewej stronie. Po prawej stronie jest „Generalne Gubernatorstwo”, po
lewej tereny przyłączone do Rzeszy.
Dochodzimy na wysokość stodoły. Droga idzie dalej prosto, my skręcamy na ukos wydeptaną w śniegu szeroką ścieżką w kierunku domu. Domyślam się, że to strażnica, że tu nas będą chcieli rewidować.
Jeden żołnierz idzie przodem – za nim Buka, ja , Maciej, Doktor i cała zgraja Niemców. Wchodzimy na
schody… raz… dwa… trzy. Duża sień. Drzwi na lewo i drzwi na prawo, żołnierz otwiera te na lewo,
wchodzi, my za nim, za nami żołnierze. Tu jest nasza „sala koncertowa”. Izba jest zwykła. Czysta i zimna. Pachnie wapnem i jedliną. Naprzeciw drzwi jest okno wychodzące na ośnieżony sad. W kącie
na prawo niewysoki, na biało pomalowany piec. Na lewo – w drugim kącie – adnie ubrana choinka.
Mieni się różnymi barwami papierowych łańcuchów i szklanych kul, Między drzwiami a oknem stoi
długi stół, niedawno zrobiony z prostych heblowanych desek. Ciągnie się przez prawie trzy czwarte
pokoju, zostawiając tylko trochę miejsca na przejście koło drzwi i koło okna. Krzeseł nie ma. Ściana
na prawo od drzwi gładka, wisi na niej portret Hitlera. W ścianie na lewo jest drugie okno. Wychodzi
na podwórze i stodołę.
Korowód nasz sprawia istotnie wrażenie pogrzebu. Wszystko dzieje się strasznie powoli. Wydaje
mi się, że gdzie spojrzę, widzę ekran, na który obrazy filmu rzucane są w zwolnionym tempie. Ja sam
jestem aktorem. Podnoszę powoli nogę, namyślam się długo, wyprężam twarz w grymasie natężonej uwagi, opuszczam nogę. Słychać niemrawy, nieregularny tupot nóg. Idący przed nami żołnierz
jest także aktorem tego filmu. Mija stół na prawo, obraca się, staje wyciąga do nas powoli lewą rękę
i wskazuje, gdzie mamy się ustawić. Słyszę: links. Buka stanął tuż koło drzewka, naprzeciw pierwszego żołnierza opierającego się o piec. Obok Buki ja, koło mnie, na prawo Maciej, dalej, prawie w samym
rogu Doktor. Naprzeciw mnie uplasował się drugi żołnierz, naprzeciw Macieja feldfebel, tuż obok
drzwi żołnierz trzeci. Przez chwilę – ułamek sekundy – patrzymy sobie w oczy. Żołnierze mierzą
w nas z karabinów. Za plecami mam okno. Obejrzałem się szybko, zobaczyłem podwórze. Psy bawiły
się w śniegu, baraszkowały i goniły się nawzajem: oficerowie rozmawiali ze sobą paląc papierosy;
dwaj żołnierze szli w kierunku stodoły.
Pada ostry głos: – Und jetzt, rence do góry! – Gwałci dziwny spokój swym okropnym gardłowym
brzmieniem. To feldfebel rozkazuje. Nikt z nas nie drgnął nawet. Krótka, przejmująca cisza – nieruchome postacie przede mną wyginają się bezszelestnie w koszmarne kształty, twarze wydają się
upiorne. Słabo mi. Ciemno! Chociaż nikt nie robi najmniejszego ruchu, film o zwolnionym tempie już
skończony bezpowrotnie. Myśli pędzą mi po głowie jak tabuny dzikich koni. Już myślę, myślę! Czy zaczynać? Nie, jeszcze nie – woła coś we mnie – przecież żołnierze mierzą do nas z karabinów, a feldfebel z parabellum. Niepodobieństwo. Zawsze będą mierzyć! Zaczynaj – rozkazuje inny głos. – Na co
czekasz? Zde-cy-duj się! Nie mogę. Nie mogę zdobyć się na żaden ruch. Napięcie wzrasta do maksimum… Nagle Buka krzyczy: – Jak to „ręce do góry”? Ja jestem wolny obywatel! Pokazywałem dowód
osobisty. Ten „wolny obywatel” był tak kapitalny, że aż – ni stąd, ni zowąd – uśmiechnąłem się. „Wolny
obywatel”. Napięcie zelżało. Uff, jakoś mi łatwiej, odzyskałem równowagę. Feldfebel błysnął złowrogo
krwią nabiegłymi oczami i mruknął coś pod nosem. Wyminął żołnierza, obszedł stół od strony drzwi,
przeszedł przed Doktorem i Maciejem, otarł się o mnie. Wlazł między mnie i Bukę. Przyłożył mu pistolet do brzucha i powiedział dobitnie: Duuu. Hände hoch!
Jeszcze jedno drgnięcie Buki, sięgającej niby po dokumenty do lewej wewnętrznej kieszeni płaszcza, a będzie nadziany kulami. Przede mną czarno-zielony mundur feldfebla. Teraz!... Wyszarpnąłem
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colta z kieszeni… dwa pociągnięcia spustu, dwa krótkie strzały w plecy z odległości kilku centymetrów. Tak! Tak! Rozpętałem burzę. Strzelił Doktor, Maciej – zaczęli strzelać wszyscy. Huk zrobił się
niesamowity, ciągły. Śmierdzi proch. Wszystko dzieje się szybko, coraz szybciej, zawrotnie szybko,
allegro furioso… con fuoco… Feldfebel obraca się powoli, wrzecionowato, samą tylko górną częścią
ciała. Widzę twarz przerażoną, jakby zdziwioną. Pistolet wypadł mu z ręki, nie oddał ani jednego
strzału. A Buka już się przyłączył do strzelaniny. Niemiec przekręca się tułowiem, stopy stoją w miejscu. Strzeliłem trzeci raz w skręcony brzuch. Grzmotnął na twarz tuż pod moje nogi.
Naprzeciw mnie – patrzę szybko – koniec, śmierć! Żołnierz spod pieca mierzy we mnie. Zaraz strzeli. Lufa jego karabinu jest tak blisko, że gdyby miał na niej bagnet, mógłby mnie z łatwością przebić.
Nie zdążę podnieść ręki. Wypalił. Huk, płomień, trochę dymu. Ale ja nie czuję absolutnie nic. Nie trafił
mnie, czy też poczuję dopiero później? Dzika radość mnie rozpiera… Nie trafił!
Strzeliłem doń dwa razy. Jedna kula rozorała mu lewy policzek, efektu drugiej nie widzę. Albo poszła w pierś lub w brzuch – albo chybiłem. Oddałem następne dwa strzały do drugiego żołnierza i jeden do trzeciego, który właśnie stara się otworzyć drzwi. Ucieka, jest ranny, ale ucieka. Żołnierz spod
pieca musi już być dobrze nadziany kulami. Jednakże zdążył jeszcze zarepetować karabin. Upadł pod
okno… ukląkł… przyparł się plecami do pieca i oparłszy karabin o stół mierzy w Doktora. Colt mój
już nie strzelił – magazynek pusty. Odepchnąłem Bukę na drzewko i wyminąłem stół, zdążyłem jeszcze całym zamachem lewej nogi kopnąć klęczącego Niemca w podbródek ciężkim, podkutym butem.
Syknąłem krótko. W lewą pachwinę ukąsił mnie nagły ból. Przeszedł przez całą lewą nogę i minął.
Jestem tuż przy żołnierzu. Kompletny knock-out. I ten już także nie zdążył strzelić, upadł w tył na piec,
zostawiając karabin na stole. Doktor wydał dziki okrzyk szalonej radości i chwycił karabin ze stołu, ja
zaś dopadłem swej ofiary. Lufą colta waliłem bez opamiętania w głowę żołnierza. Z początku jęknął
kilka razy, odruchowo podniósł ręce do głowy, jakby się chciał zasłonić, potem się uspokoił.
W tym czasie uciszyło się zupełnie. Zdziwiony rozejrzałem się po izbie. Przy drzwiach leżał żołnierz.
Maciej wybiegał właśnie do sieni, za nim wypadł Doktor z karabinem, za nim mignął Buka – rozjuszony jak byk i wrzeszczący coś nienaturalnym głosem. Wybiegłem za nimi. Na podwórzu nie było po
Niemcach i psach ani śladu. Maciej pobiegł w kierunku polskiej wsi – krew znaczyła jego ślady – był
ranny. Trafiła go widocznie ta kula, która była przeznaczona dla mnie. Sadem ktoś biegnie – jakiś
żołnierz goni bez czapki, bez broni. Doktor złożył się z karabinu, strzelił – chybił. Żołnierz wprawdzie
upadł, przestraszony strzałem, ale podniósł się jeszcze prędzej i zygzakiem popędził między drzewa.
– Cholera spudłowałeś – krzyczy Buka. Wyrywa karabin Doktorowi, strzela. Efekt dokładnie taki
sam. Żołnierz pada, zrywa się, biegnie. Klnąc chwytam karabin z rąk Buki repetuję, mierzę i… tylko
suchy trzask iglicy, nie ma już naboi. Oddaję bezwiednie karabin Doktorowi, ten wyszarpuje zamek,
rzuca go w dużą zaspę śniegu, chwyta karabin za lufę i rżnie nim o węgieł domu. Trzasnął – złamał
go na pół. Gdzie się reszta Niemców podziała? Rozglądam się wkoło. Nie ma nikogo. Serce mam przepełnione jakimś dziwnym uczuciem. Początkowo dominuje ogromne zdziwienie z powodu zniknięcia
Niemców z podwórza, potem zwycięża mieszanina radości, nadziei, wdzięczności. Śmieję się jak opętany. Cieszę się, że się „koncert” udał, że może uciekniemy, że pierwszy zacząłem strzelać, że uratowałem życie Buce i Doktorowi. Cdn.
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Kaplica Matki Bożej Drohobyckiej
starsza o 3 lata!
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asz drohobycki
Krajan Andrzej
Pietruszka w artykule
„Mało znana kapliczka przy dworcu kolejowym w Drohobyczu” słusznie apeluje
o tablicę informacyjną o tym zabytku
i o jego popularyzację (Kur. Gal. Nr 17
(2018) s. 19) Ze swojej strony proponuję
upowszechnienie nazwy „Kaplica Matki
Bożej Drohobyckiej”
(nie przydrożna kapliczka) zamiast często stosowanej kaplicy kolejowej (czyli na
szynach?) – o co już
kiedyś bez powodzenia apelowałem. Kaplice kolejowe były
w XIX w. włączane do
pociągów przewożących ówczesnych „miłościwie panujących”.
Było tak w składzie
carskiego
pociągu,
którym rodzina wracała do Petersburga z
wakacji na Krymie i który wykoleił się nad ranem w miejscowości Borki pod Charkowem w październiku 1880 r. Rodzina nie ucierpiała i znaleziono winnego z Narodnej Woli (bomba zegarowa), chociaż
bardzo też prawdopodobna była niedbała budowa torowiska i zbyt duża prędkość jazdy (Kur. Gal. nr
16 (2018) ss. 22–23).
Większość przewodników miejscowych łącznie z klerem parafialnym Św. Bartłomieja o kaplicy
i Matce Bożej Drohobyckiej nie wspomina. Apel A. Pietruszki przypomniał mi o czekających na upowszechnienie mało znanych informacjach. W przemyskim Archiwum Archidiecezjalnym znajduje się
„Protokół z 27.05.1921 r. …” podpisany przez 9 poważnych osób, w którym wyraźnie napisano, że
kaplica została wymurowana w 1901 r. kosztem 10.000 K. pod patronatem proboszcza ks. Jana Szałayki, a spis paramentów dowodzi, że była systematycznie odwiedzana. Z publikacją tych wiadomości
dotychczas zwlekałem w nadziei, że znajdzie się geneza i historia budowy.
Muszę też wyznać, że początkowo zgłaszałem poważne wątpliwości, czy celowe jest angażowanie sił
i środków w odbudowę kaplicy. Kontakt dr. Tadeusza Kukiza, wyjątkowego badacza dziejów Madonn
Kresowych, z Romualdem Kołudzkim-Stobbe, gorącym i równie niepowtarzalnym organizatorem odbudowy kaplicy i popularyzacji Matki Bożej Drohobyckiej, ułatwiałem bardziej z poczucia obowiązku
niż z przekonania. Wnikając głębiej w ten temat, stałem się też jego orędownikiem. W trakcie remontu kaplicy jej zadaszenie odtworzono nie w formie oryginalnej, tylko kopulastej. Zwrócił na to uwagę
wielki przyjaciel Drohobycza prof. R. Brykowski. Trwają starania, aby ten dysonans naprawić.
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Na tle nowych informacji wypadałoby rozpocząć starania o zmianę jednej cyfry w dacie na
kaplicy, ustawienie tablicy-kierunkowskazu,
najlepiej dwustronnego, na rogu obecnych ulic
Stryjskiej i Wogzalnej oraz opracowania i publikacji jednokartkowej ulotki prezentującej kaplicę i historię Matki Bożej Drohobyckiej (obie
dwujęzyczne). Wydatki na ten cel chyba nie przekraczają możliwości Zarządu Głównego SPZD.

Literatura:
1. Korespondencja Prezesa Zarządu Głównego
SPZD w sprawie znaczków pocztowych z wizerunkiem Matki Bożej Drohobyckiej. (1) (2)
Biul. SPZD nr 12–13 (2013) ss. 78–79.
2. Madonny Kresowe na znaczkach Poczty
Polskiej! Jerzy M.PILECKI, Biul. SPZD nr 15
(2014), ss. 36-37, 8 poz. bibliogr. Barwne fotografie bloczków na s. IV.
3. Nobilitacja naszych Madonn! Jerzy M. PILECKI, Biul. SPZD nr 16 (2015), ss.114–115.
Barwne reprodukcje na ss. III i IV.
4. Polsko-ukraiński znaczek z „naszymi cerkwiami”, Krzysztof LORENZ, Biul. SPZD nr 19
(2016), ss. 101–102.
5. Kolejne Madonny Kresowe Poczty Polskiej,
Krzysztof LORENZ, Biul. SPZD nr 19 (2016),
s. 103, Ilustr. II s.
6. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z kaplicy kolejowej w Drohobyczu, Tadeusz KUKIZ,
w „Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne
z Kresów w diecezjach Polski”, Cz. II, Warszawa 2001, ss. 60–97, Stow. Wspólnota Polska.
7. Kresowe dziedzictwo, Stanisław GÓREK, Romuald KOŁUDZKI-STOBBE, Ziem. Drohob. nr
14 (2001) ss. 62–66. Poświęcenie kaplicy kolejarskiej.
8. Kresowe dziedzictwo, Stanisław GÓREK, Romuald KOŁUDZKI-STOBBE, Ziem. Drohob.
nr 14 (2001) ss. 62–66. Biul. Stowarzyszenia
Wspólnota Polska nr 11–12 (2000) s. 58.
9. Znalazła się Madonna z kaplicy kolejowej, Jan
Mieczysław MAJEWSKI, Ziem. Drohob. nr 13
(2000) ss. 52–54.
10. Parafia Św. Jana Bożego i Św. Andrzeja Apostoła, 20 s. Warszawa. Barwny Folder. Historia obrazu Matki Boskiej Drohobyckiej ss.
14–5.
11. Powrót do Drohobycza, Wojciech ROMANOWICZ, Magazyn – Polski Gaz i Nafta, nr 7–8
(2000) ss. 33–34. Bibliogr. 12 poz.
12. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Romuald KOŁUDZKI-STOBBE, Biul.
SPZD nr 6 (2010) ss.16–18.
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2. Cesarski pociąg w Borkach pod Charkowem

3. Kaplica według stanu z 2018 r.

4. Wierni nprzy Kaplicy w parku przy „Dużej
Stacji” w Drohobyczu 1936/37
(wg. Krzysztofa Wernera)
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Zbigniew Wójcik (1916–2010)

Początki szybownictwa w Drohobyczu
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Od Redakcji: Publikujemy
z niewielkimi skrótami listy do
O. Dominika Orczykowskiego
przekazane do Archiwum Komisji Historycznej SPZD.

W

ielce Szanowny O. Dominiku!
Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za przesłane
mi adresy i wspomnienia Drohobyczan. Pragnę nadmienić,
że do Drohobycza przyjechaliśmy ze Lwowa, gdzie się urodziłem. Ojciec mój Adam pochodził z Krakowa, matka urodziła
się we Lwowie, natomiast brat
Tadzik w Dubiecku k. Przemyśla. Tadzik uczęszczał do Gimn. Szybowiec PWS –101 (Komitet Budowy Repliki Szybowca PWS–101)
im. Wł. Jagiełły i w Drohobyczu
grał w piłkę nożną w Klubie Sportowym „Junak”. Początkowo mieszkaliśmy w Fabr. Olej. Mineralnych
„Polmin”, gdzie ojciec pracował na stanowisku kierowniczym, a następnie na Wójtowskiej Górze u p.
Pawła Walaszka, tam również mieszkał znany dr Tadeusz Targowski [obok piekarni Krafta].
Do Szkoły Powszechnej im. Konarskiego chodziłem razem z Tadeuszem Chciukiem (do jednej klasy)
i byłem częstym gościem w domu Państwa Chciuków. W szkole podstawowej i Gimn. Koedukac. im. H.
Sienkiewicza religii uczył mnie ksiądz Fr. Sopalski, któremu często służyłem do Mszy Świętej. W Drohobyczu połknąłem bakcyl lotniczy i w Klubie Szybowcowym „Polmin” w 1934 r. wraz z Władziem
Chciukiem rozpoczęliśmy szkolenie szybowcowe i od tego czasu całkowicie oddałem się lotnictwu.
W czasie kryzysu, jaki powstał w tym czasie, ojciec mój sprzedał dwie taksówki i z Tadzikiem wyjechał do Warszawy. Pracował do 1939 r. na stanowisku kierow. kontroli w PZInż „Polski Fiat” (zarabiał b. dobrze). Ja z mamusią wyprowadziłem się na mniejsze mieszkanie, które znajdowało się przy
ulicy Śnieżnej w Drohobyczu, a w 1935 r. wyjechaliśmy również do Warszawy. Do 1939 r. pracowałem w charakterze instruktora szybowcowego w O.S. Ustianowa, szkoląc młodzież na szybowcach
dla potrzeb wojskowych. Za okupacji niemieckiej należałem do Związku Walki Zbrojnej w Warszawie. W 1942 r. aresztowani z ojcem na terenie Wysokiego Mazow. przez Gestapo zostaliśmy osadzeni
w Obozie Koncentracyjnym „Stutthof” k. Gdańska, gdzie zamordowali ojca Adama Rudolfa. Natomiast
ja w bardzo ciężkich warunkach przebywałem aż do wyzwolenia. W latach 1945–1950 pracowałem
na stanowisku kierownika wyszkolenia lotniczego w Szkole Szybowcowej w Lęborku woj. słupskie,
a następnie do 1988 r. latałem i szkoliłem na szybowcach i samolotach w Aeroklubie Białostockim.
Posiadam uprawnienia instruktora I klasy. Mam udaną żonę i bardzo udane dzieci. Hania i Jola od 10
lat mieszkają w Nowym Jorku, tam Jola urodziła córeczkę Madzię, która chodzi do angielskiej szkoły
katolickiej (ma 9 lat i jest b. zdolna). Syn mój Janusz pracuje w Zakładach Graficznych w Białymstoku
na stanowisku z-cy dyrektora Zakładu, ma dwie córki i syna. Jedna córka ukończyła studia, druga
uczęszcza na pierwszy rok Politechniki, a syn Łukasz do średniej szkoły. W roku 1994 i 1996 byliśmy
w odwiedzinach u córek, zięcia i wnuczki w USA (ja z moją żoną).
Białystok, dn. 1 lutego 1998 r.
  
Szanowny O. Dominiku!
Serdecznie dziękuję za życzenia noworoczne. Bardzo żałuję, że z powodu choroby (zapalenie
oskrzeli) nie mogłem brać udziału w tak ważnych dla mnie uroczystościach. Teraz dzięki Panu Bogu
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już jestem zdrowy. Odnośnie sprawy latania na szybowcach, to przedstawia się następująco: Klub
Lotniczy przy Fabryce Olejów Mineralnych „Polmin” k. Drohobycza miał wielu zwolenników. W roku
1934 lataliśmy z małego zbocza za pomocą lin gumowych (start) na szybowcu CW – III (konstrukcji
inż. Wacława Czerwińskiego). Loty odbywały się we wsi Bolechowice, ale tego nie jestem pewny.
Instruktorem, który prowadził szkolenie, był student Politechniki Lwowskiej Witek Gedroić. Wtedy
uczyliśmy się latać: Władysław Chciuk, Zbigniew Hempel, Dymitr Hamulec, Zbigniew Wójcik i inni.
W roku 1935 brałem udział w finansowanym przez Polmin oblataniu terenu szybowcowego w Orowie (za Truskawcem i Pomiarkami). Truskawiec, letnisko znane ze źródlanej wody „Naftusia”, należało do p. Jarosza. W Orowie latałem z Dymitrem Hamulcem (który był również stolarzem lotniczym)
i innymi na szybowcach szkolnych Skaut i Czapla. Instruktorami byli: Jerzy Maszewicz i Piotr Młynarski. Pamiętam, że w tym czasie do Orowa na holu przyleciał na szybowcu wyczynowym CW–5
jednooki pilot hrabia Czarkowski-Golejewski. Latałem również w Szkole Szybowcowej LOPP „Sokola
Góra” k. Krzemieńca (Wołyń), Ustianowa, Bezmiechowa, Katowice, 1 Pułk Lotniczy w Warszawie.
Jako instruktor lotniczy w Ustianowej, a po wojnie szef wyszk. lotniczego w Lęborku, Aeroklubie
Gdańskim i Białostockim aż do 1986 roku włącznie.
PS. Nawiązałem już z Władziem i Tadziem Chciuk obszerną korespondencję.
Białystok dn. 11.01.1999 r.



Krzysztof Lorenz – Wrocław

Symbolika nagrobków żydowskich

N34
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ymbolika nagrobków w świetle kultury chrześcijańskiej, islamskiej czy żydowskiej mimo istotnych różnic jest niejednokrotnie zbliżona. Setki różnych symboli powstających przez wieki z czasem stały się odznaką postaw wobec śmierci, wyznacznikiem członkostwa w organizacji społecznej
lub handlowej a nawet odznaką tożsamości etnicznej. Symbole na nagrobkach i ich interpretacje nie
są powszechnie uzgodnione nawet przez naukowców.
Od czasów biblijnych, w tradycji żydowskiej istnieje nakaz zaznaczania miejsc pochówku zmarłych.
Łączy się to zarówno z czczeniem pamięci zmarłego, jak też z koniecznością zaznaczania miejsca, które mogłoby narazić wiernych na skalanie się poprzez mimowolny choćby kontakt z umarłym. Pierwszymi formami nagrobków były przydrożne kurhany, na które każdy przechodzący miał obowiązek
dołożyć kolejny kamień. Z tego obyczaju do dziś pozostał zwyczaj układania na grobach małych kamyków. Z czasem wykształciły się trzy typy architektury sepulkralnej: ohel, czyli „namiot”, niewielki
budynek drewniany lub murowany, we wnętrzu którego znajduje się jeden lub kilka grobów; sarkofag – półkolisty, albo nawiązujący swym kształtem do domu o spadzistym dachu; jednak najczęstszą
formą nagrobków żydowskich jest macewa – pionowo ustawiona kamienna płyta, prostokątna lub
zakończona u góry łukiem lub trójkątem. Przestrzeń tych zwieńczeń jest zazwyczaj bogato zdobiona
płaskorzeźbami, mającymi poprzez wykorzystanie symboli określić cechy zmarłego, niekiedy jego
imię, a czasem zawód, jakim parał się za życia. W efekcie biblijnego surowego zakazu przedstawiania postaci ludzkiej, w sztuce i rzemiośle żydowskim wykształcił się system metaforycznych znaków
dzięki którym jesteśmy w stanie znaleźć klucz do zrozumienia aluzji zawartych w zdobieniach, w tym
także w płaskorzeźbach nagrobkowych. Najczęstszymi symbolami społeczności gminy żydowskiej.
Do tych motywów należą:
• Dłonie ujęte w geście kapłańskiego błogosławieństwa. Znajdują się na nagrobkach osób z rodu
kapłanów (kohenów), spełniających ofiary w Przybytku. Wykuwano je na grobach zmarłych noszących nazwiska pochodzące od tej funkcji np. Kohen, Kagan. Cohen, Kaganowicz, Kon.
• Dłoń z dzbanem, lub misa i dzban. Symbolem takim oznaczano groby pokolenia lewitów, do których należało obmywanie rąk kapłanom.
• Dłoń wrzucająca monetę do puszki ofiarnej, skarbonka z wsuniętą monetą, to motyw grobu człowieka dobroczynnego, wspomagającego zarówno gminę, jak też ubogich, szczodrze rozdającego
jałmużnę.
• Dłoń z piórem może symbolizować sofera, czyli pisarza zajmującego się przepisywaniem zwojów
Tory, sporządzaniem mezuz, tefilin oraz ketub, aktów zawarcia małżeństwa.
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Przyrządy do obrzezania widnieją na nagrobkach mohelów, dokonujących obrzędu brit mila,
wprowadzającego dziecko do społeczności żydowskiej.
Otwarta szafa wypełniona książkami to symbol rabina, człowieka uczonego lub autora rozpraw
religijnych.
Częstym elementem zdobiącym nagrobki jest korona, mająca wiele znaczeń, bo symbolizuje zarówno Torę, może więc znajdować się na grobie pobożnego mędrca lub rabina; może być Koroną
Dobrego Imienia, świadczy wówczas o wyjątkowej szlachetności zmarłego; jest również aluzją
do ojca rodziny, głowy (korony) domu. Symbol ten wyjaśnia cytat z Pirke Awot: „ Są trzy korony:
korona Prawa, korona kapłaństwa i korona władzy, ale korona dobrego imienia stoi wyżej od nich
wszystkich”.
Winne grono, winorośl – podobnie jak Gwiazda Dawida (Magen Dawid) symbol Izraela, a także
bogactwa (również duchowego) pochowanej osoby.
Świece najczęściej występują na grobach kobiet, gdyż do ich obowiązków religijnych należy zapalanie i błogosławienie świec w wieczór szabatu. Złamane świece, pochodnie pochylone w dół to
symbol śmierci, zagaśnięcia światła życia. Symbolem śmierci może być obraz tonącego statku, złamane drzewo, strzaskana kolumna. Świeczniki (siedmioramienne) są symbolem judaizmu oraz
świątyni jerozolimskiej.
Drzewa to symbole wieloznaczne. Mogą oznaczać życie i odpoczynek w raju, jak również żałobę.
Złamane drzewo może symbolizować przedwczesną śmierć.

Wśród motywów nagrobkowych często występują zwierzęta. Mają one wiele znaczeń, gdyż mogą
nawiązywać do biblijnych symboli plemion Izraela, jak też odnosić się do imienia zmarłej osoby. Najczęściej to:
• lew (Lejb), Arie, Jehuda a także Leon.
• niedźwiedź (heb. Dow, jid. Ber, Bernard)
• ptak (heb. Cypora, jid. Fejga) stanowi symbol duszy. Jeżeli na nagrobku ujrzymy ptaka z pisklętami, to ich liczba odzwierciedla liczbę dzieci, które zostały osierocone przez matkę.
• owca (Rachela).
• jeleń (Hers, Cwi, Naftali)
• gołąb symbol duszy wyzwolonej, oznacza zgodę i miłość.
• pelikan symbol rodzicielskiej troski i poświęcenia.
• wąż to nagrobek lekarza lub aptekarza.

Obok tych realnych zwierząt występują istoty mityczne, legendarne lub takie, których znaczenia
jest związane z mistyką i ezoteryką kabalistyczną. Ado nich należy obraz Lewiatana, morskiego potwora, którego mięso spożywać będą Sprawiedliwi po przyjściu Mesjasza. Przedstawiany jest najczęściej jako zawinięty w pętlę wąż, połykający własny ogon. Według tradycji żydowskiej symbolizuje
on wieczność i nieśmiertelność ludzkiej duszy. Skrzydlate gryfy, orły są związane z pojęciami potęgi
Boga, często przedstawiane są w pozycji heraldycznej, wspierając się o otwarte księgi, zwoje Tory, lub
kartusze z inskrypcjami. Ptaki, oprócz podanego wcześniej znaczenia, symbolizują duszę ulatującą
do nieba, podobne znaczenie może mieć wyobrażenie motyla. Fakt, ze tradycyjna symbolika dekoratorska powstała dzięki temu samemu źródłu jakim jest Biblia i Talmud, spowodował, że podobne
elementy zdobnicze występują we wszystkich krajach diaspory żydowskiej. Te same ornamenty, choć
przedstawione w różny sposób, zgodnie ze stylem panującym na obszarze, na którym powstały, niosą
te same znaczenia i mogą być w podobny sposób odczytane.
Literatura:
1. Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Alina Całej, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska, Warszawa
2. Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi, J.Podolska, J. Walicki, Oficyna Bibliofilów, Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Łódź.
3. Symbolika nagrobków – Słownik – Wirtualny Sztetl, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
4. cmentarze24.pl, Daniel Zamięcki.
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Jerzy M. Pilecki – Wrocław

Bertold Schenkelbach – drohobycki fotografik

N39

D

o pierwszej części fragmentu książki „Pierwsza Noc u Szatana” Kraków 2005 Austeria 104 s., zamieszczonego w poprzednim numerze Biuletynu dołączyliśmy 7 fotografii drohobyckich judaików wykonanych przez ojca autora Bertolda
Schenkelbacha (1893–1942) wybitnego drohobyckiego fotografika. Zbiór widokówek jego autorstwa obejmuje kilkadziesiąt znanych pozycji drukowanych. Wykonywał też w swoim laboratorium odbitki zdjęć na papierze fotograficznym chamois 87x138
mm, z wykropkowanym miejscem na adres odbiorcy i polem na
korespondencję, wykropkowanym na odwrocie. Wykonane w ten
sposób obrazki rozdawał znajomym i być może sprzedawał. Nie
spotkaliśmy przykładów pocztowego użycia takiej widokówki.
Kilka powtarza się w formie drukowanej. W Archiwum Komisji
Historycznej SPZD znajduje się unikatowa kolekcja 28 takich widokówek, w tym 22 prezentujące główne obiekty sakralne 3 wyznań w Drohobyczu. Widoczny jest podpis wydrapany na dole kliszy i taki sam na odwrocie, wykonany wyraźnym , wyrobionym
1. Reprodukcja widokówki
pismem ręcznym oraz pieczątkę „Bertold Schenkelbach. Prawa
„DROHOBYCZ. Widok na Ratusz” reprodukcji zastrzeżone”. Data… i odręczny dopisek 1932. Ten rok
Schenkelbach (VIII. 1936)
miał w działalności artysty przełomowe znaczenie. Do tego czasu bowiem był on tylko wybitnym fotografikiem amatorem, który
m. in. w polskim towarzystwie fotograficznym w Drohobyczu współpracował z Marianem Kozłowskim naczelnym inżynierem Rafinerii Polmin, pracując równocześnie jako księgowy w przemyśle
naftowym. Po zredukowaniu pismem 20.05.1932 wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie
z prośbą o przyznanie prawa do wykonywania zawodu fotografa pomimo braku wymaganego wykształcenia rzemieślniczego. W encyklopedycznej pracy „Sztuka drohobyckiej fotografii” [Misterstwo drohobyckiej fotografii], Drohobycz 2011 Koło 256, na s. 206 znajduje się oryginalny tekst
listu z ukraińskim przekładem.

2. Kopia listu Bertolda Schenkelbacha
do Urzędu Wojewódzkiego (20 maja 1932 r.)

3. Dawne atelier fotograficzne Schenkelbacha,
obecnie mieszkanie prywatne
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Franciszek Iwanicki (1919–1999)

Rynek w Drohobyczu1

HISTORIA
N44

Drohobycki rynek dla starszego pokolenia, rozproszonego niemalże po całym świecie, pozostawił
niezatarte wrażenie. I nie okłamujmy się, często wracamy do wspomnień z lat młodości czy wieku dojrzałego. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak stary jest ten centralny plac miasta i jak toczyły
się jego losy, które dziś określamy historią naszego grodu. Po zabytkowym zespole kościelnym, starych
cerkwiach prawosławnych o rodzimej podkarpackiej architekturze – Rynek wraz z ratuszem stanowi
pierwszy obiekt świecki o bogatej historii, może nie tak, jak wyżej wymienione, niemniej warte jednak
odnotowania w kronikach.
Każde dawne miasto miało swoje centrum administracyjne, co jest potwierdzone historycznie. W Drohobyczu takim centrum przed wiekami i dzisiaj – jest Rynek wraz z ratuszem. Wraz z rozwojem gospodarki miejskiej, a zwłaszcza po nadaniu Drohobyczowi przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1460
pełnych praw magdeburskich – musiał mieć swój ratusz. W połowie XIV w. miasto wraz ze wschodnią
Galicją zostało podporządkowane polskiej władzy królewskiej. Pierwszy ratusz był drewniany, lecz nie
spełniał on swego zadania. Wybudowano więc w pierwszych latach XVI w. drugi z wieżą i zegarem,
wybijającym czas co 15 minut i co godzinę. Zegar na wieży, z tarczami skierowanymi na cztery strony
świata, wymierzał dokładnie wszystkie wydarzenia, jakie miasto przeżywało. Poniżej zegara rozsiadły
się na czterech rogach wieży gotowe do lotu królewskie ptaki – białe orły. Nad zegarami wieżę ratusza
otaczał balkon, z którego widać jak na dłoni dachy budynków miasta i rytm jego życia.
Znany nam ratusz z pierwszych lat XVI w. był murowany i miał dwa piętra. Na parterze znajdowały
się komnaty wójta, pisarza i kancelaria. W wielkiej izbie odbywały się obrady i sądy wójtowskie, druga
izba z żelaznymi kratami była pomieszczeniem dla więźniów. Na pierwszym piętrze zasiadali w wielkiej komnacie burmistrz i rajcowie. Tutaj też, za żelaznymi drzwiami i mocnym zamkiem był skarbiec,
w którym przechowywano „miecz sprawiedliwości”, kaźnia i miejskie archiwum. Oddzielny pokój miał
pisarz, który prowadził kancelarię. Niewielkie pomieszczenie na drugim piętrze przeznaczone było
dla trębacza, do obowiązków którego należało śledzenie, czy nie wybuchł gdzieś pożar lub nie zbliża
się wróg i powiadomienie o tym odpowiednim sygnałem. Do XIX w. budowla się jednak „zestarzała”,
więc ją rozebrano i w r. 1829 wybudowano nowy, ściśle według planu narzuconego przez najwyższą
władzę wiedeńską. Z biegiem czasu w ścianach pojawiły się niebezpieczne pęknięcia i dlatego też tuż
przed wybuchem I wojny światowej i ten ratusz rozebrano.
Obecny, trzypiętrowy ratusz wybudowano w 20. latach XX w. Zrekonstruowano też wieżę. Dzieło
to architektów lwowskich Jana Semkowicza i Mariana Nikodemowicza, wystawiono staraniem gminy
i ówczesnego burmistrza miasta inżyniera Leona Reutta. Teraz ze wszystkich punktów miasta dobrze
jest widoczna wieża nowego ratusza. Nie widać tylko orłów kamiennych, gdyż władza sowiecka usunęła je – uznając, że są one symbolem polskich czasów. Również i plac dookoła ratusza został pięknie
uporządkowany i wyłożony kostkami granitowymi. Pod główną bramę wejściową do ratusza wykonano ładny podjazd, zasadzono drzewa i krzewy, a rabaty zasiano trawą i zasadzono kwiaty.
Przez wiele wieków Rynek był centrum handlowym. W każdy poniedziałek przyjeżdżali tu furami
wieśniacy niemalże z całego powiatu. Sprzedawało się tu i kupowało produkty rolne, runo leśne, dobra rzek, wyroby rzemieślnicze i artykuły spożywcze. Sprzedawszy swój towar, ludzie szli do sklepów,
rozmieszczonych dookoła Rynku i kupowali co im było potrzebne. Rozjeżdżali się po południu, często nie zapominając pójść do karczmy. Jarmarczny dzień miał swój niepowtarzalny koloryt: kupowanie, sprzedawanie, targowanie się, panował tu humor, oszustwa sprzedawców wobec kupujących i na
odwrót, podpatrywano osoby niepożądane, zwracano uwagę na przestępców itp. Udział wieśniaków
w jarmarku był dla nich małym świętem, gdyż można było w tym czasie nie myśleć o swoich troskach,
pracy, podatkach czy nowych wydatkach na odzież, obuwie… Po tygodniu najazd furmanek znowu
ciągnął do miasta, gdzie na Rynku rozpoczynał się kolejny handel.
Przebieg pierwszej wojny światowej, szczególnie w jej ostatnich latach, świadczył, że imperium austro-węgierskie chyli się ku upadkowi. Usiłowało ono przedłużyć swoje istnienie i wzbudzić u swoich
poddanych bojowego ducha i wiarę w „najjaśniejszego pana – cesarza Austrii”. Jednym z takich przejawów było wzniesienie 14 kwietnia 1916 r. symbolicznego posągu rycerza, dla uczczenia pierwszej
rocznicy wyzwolenia miasta od wojsk rosyjskich. Rzeźbę-posąg ustawiono przed schodami głównego
1 Wg rękopisu z Archiwum Komisji Historycznej ZG SPZD
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wejścia do ratusza, w południowo-zachodniej części placu (obecnie jest tam grób-pomnik gen. Wasilewa). Posąg rycerza miał dwa metry wysokości, w lewej ręce trzymał owalną tarczę z herbem miasta
i stał na postumencie. Całość była pokryta kopulastym daszkiem, opartym na murowanych słupach; do
tego „pawiloniku” z trzech stron prowadziły schodki. W świąteczne dni obok tego rycerzyka zaciągano
honorowe warty. Odsłonięcie pomnika poprzedzała podniosła „parada” przy udziale władz miejskich,
księży, fabrykantów, kupców i wygłaszano przemówienia za wzmocnienie imperium i zdrowie cesarza.
Chętnym zezwolono wbić do tarczy rycerzyka złote, srebrne i żelazne gwoździe pamiątkowe, które specjalnie sprzedawano w pobliskim sklepie. Oczywiście po uroczystości gwoździe te wyjmowano. Rycerz
spokojnie znosił to upokorzenie, a kasa miejska wzbogacała się. Rzeźba ta stała do końca 1918 r., tj. do
objęcia władzy w mieście przez rząd polski.
Po zakończeniu II wojny światowej przed głównym wejściem do ratusza sowieci dla uczczenia zasług
„wodzów rewolucji” postawili z betonu pomnik Leninowi i Stalinowi. Po potępieniu kultu jednostki
pomnik Stalina usunięto. Leninowi postawiono nowy pomnik wykonany z brązu i granitu. Stał on tu
dziesięć lat. Wraz z rozpadem ZSRR większość społeczeństwa drohobyckiego domagała się usunięcia
tego pomnika. Decyzją Rady miejskiej z 5 września 1990 r. podjęto uchwałę o zdemontowaniu tego
niesławnego pomnika.
Numeracja budynków w Rynku rozpoczyna się od narożnego domu północnej strony Rynku, który
jedną fasadą jest skierowany na plac, a drugą na ulicę Mickiewicza. Na początku XX w. stał tu inny dom,
piętrowy, w którym mieściła się apteka „Pod białym orłem”. W czasie wojny pomiędzy Austrią i Rosją
wojskom rosyjskim udało się wtargnąć do Drohobycza i okupowali go od jesieni 1914 r. do kwietnia
1915 r. Podczas wycofywania się wojska rosyjskie podpaliły cztery narożne budynki na Rynku. Apteka
spaliła się. Na początku lat 30. tutaj pobudował się kupiec Werner, który na parterze otworzył sklep
bławatny z odzieżą. Wraz z apteką w 1915 r. spłonęły jeszcze dwa sąsiednie budynki. W pierwszym
budynku był sklep galanteryjny, a w drugim – pracownia Juliana Bromowicza. Na adres ten z zagranicy,
w latach 1901–1902, przychodziła leninowska „Iskra”, której dalsza droga prowadziła do Rosji.
W latach 20. borysławski wieśniak, były „łebak” Kowalski (właściciel pola, na którym odkryto ropę
naftową, która wręcz samoczynnie wypływała), za swoje roponośne pole, które oddał w arendę, miał
wysokie dywidendy – kupił ten wypalony plac i pobudował własną kamienicę. Dolne pomieszczenia
wydzierżawił na sklepy, a górne oddał w użytkowanie Towarzystwu Muzycznemu „Bajan” i szkole
muzycznej. Następny dom należał do D. Blocha, gdzie miał winiarnię. Tu też znajdowała się żydowska
restauracja „koszerna”; wierzącym Żydom proponowano tu potrawy mięsne i inne wyroby, ale nie
wieprzowe, gdyż takich ich wiara nie pozwalała spożywać.
Drugi narożnik północnej strony: dalszy ciąg domów [tej] strony Rynku stanowią piętrowe budynki,
na piętrze były zamieszkane, a na parterze był ciąg lokali sklepowych i rzemieślniczych, które w obecnych warunkach trudno jest odtworzyć. Drugi – wschodni narożnik tej strony Rynku ma swoją historię
– nawet tragiczną. Stąd biegnie mała uliczka, przy której od października 1911 r. było kino „Wanda”
(obecnie „Uranos”). Wyświetlano wiele ciekawych i znanych filmów, w tym zagranicznych. Bilety kosztowały od 30 gr do 1 zł (loża). Seanse wyświetlano codziennie od 17 do 23. Zanim filmy udźwiękowiono, wyświetlany film miał tzw. podkład muzyczny w wykonaniu najczęściej pianisty i skrzypka. W 1928
r. podczas wyświetlania niemego filmu
„Taras Szewczenko” podkład muzyczny
był w wykonaniu drohobyckiego chóru
„Bajan”. Film ten wzbudził wielkie zainteresowanie w społeczności ukraińskiej.
Chociaż kawiarnia i restauracja Grand
Hotel nie wchodziły bezpośrednio do zespołu budynków Rynku, trudno o nich
nie wspomnieć. I tak do 1939 r. była tu
restauracja Schengolda, a na piętrze hotel. Obsługa w restauracji stała na wysokim poziomie, ale też drogo odpowiednio kosztowała. Chodzili tu przeważnie
ludzie bogaci – magnaci naftowi, kupcy,
przemysłowcy. Wśród odwiedzających
1. Rynek w Drohobyczu . Dzień targowy
ten lokal było niemało zajadłych hazar(1910 Leon Rosenschein)
dzistów, którzy tu często grali w karty do
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świtu. Właściciel kawiarni, pragnąc dorównać
poziomowi europejskiemu tego typu lokali, organizował, dziś nazwalibyśmy dyskotekę, wtedy „Five o`clok”, w żargonie młodzieży „fajf”.
Już w samej nazwie „Five” ukryty jest czas rozpoczęcia tej swoistej dyskoteki – od godz. 17.,
a kończył się o 19., bez prawa przedłużenia,
gdyż lokal przygotowywano do dancingu, który rozpoczynał się o 21. i trwał do 3. rano. Po
tym czasie był tzw. „koncert życzeń”, w którym
rozbawieni goście, za dodatkową opłatą kapelmistrzowi orkiestry – przedłużali czas [otwarcia] lokalu.
Wróćmy na chwilę do „fajfu”. Uczestnikami
tej rozrywki była starsza młodzież. Dla przy2. Drohobycki rynek. Strona między
pomnienia – młodzież szkolną obowiązywał
ul. Borysławską, a placem Bartłomieja
zakaz wstępu do takiego lokalu. A próby „przeprzed 1914 rokiem (Akropol Kraków)
mycenia się” w mundurze szkolnym były wręcz
niemożliwe. Obsługa lokalu miała surowy zakaz policyjny wpuszczania do wnętrza kogokolwiek we wspomnianym mundurze. Jednak chętni znajdowali na to sposób. Po prostu przebierali się w ubrania cywilne własne, o ile rodzice im takie zafundowali, lub podkradali starszemu rodzeństwu, nierzadko gdzieś takowe pożyczając. Po przekroczeniu
tej zakazanej „świątyni rozrywki” i zajęciu miejsca przy stoliku trzeba było mieć w kieszeni minimum
1 zł 10 gr. Ta złotówka musiała być przeznaczona na najtańszą konsumpcję, która była obowiązkowa:
napój firmowy, oranżada, piwo, ciastko z wodą sodową itp. Inne zamówienia można było „dyktować”
z karty, w której podana była cena potrawy. A teraz wyjaśnienie, co do wspomnianych wyżej „10 gr”.
Była to opłata dla kelnera za usługę w wysokości 10% od zamówienia. Jeżeli decydowało się pozostawić
zewnętrzne okrycie w szatni, trzeba było mieć dodatkowe 10 gr dla szatniarza.
Co tak przyciągało młodzież na „fajf”? W kawiarni istniała „instytucja” fordanserek, do obowiązków
których należało przyjęcie zaproszenia do tańca od gościa. Gość nie miał żadnych dodatkowych zobowiązań wobec tancerki, chyba że zdołała go ona namówić na zafundowanie jej, najczęściej czekolady.
Czekolad tych obdarowana nie zjadała, lecz po zakończeniu imprezy wymieniała je w bufecie na grosze
lub złote. Czekolady dla wybranki kupowało się w bufecie i w ten sposób zamykał się obieg czekolady
i pieniądza. Północny narożnik Rynku naprzeciw Grand Hotelu był niezabudowany. Do pierwszej wojny światowej stał tu piętrowy budynek kupca P. Wisłockiego. Prowadził drogerię – coś pośredniego
między apteką, perfumerią i sklepem artykułów chemicznych. W sierpniu 1989 r. łącznościowcy przeciągali w tym miejscu pod trotuarem kabel telefoniczny i gdy koparka na głębokości 1,5 m przebiła
sklepienie piwniczne, okazało się, że przebiega tam podziemny tunel. Po zejściu przy pomocy drabiny
na dno, zetknęli się oni z okresem pierwszego dziesięciolecia XX w. Zagadkowy tunel okazał się podziemnym składem „drogerii”. Leżący mniej więcej na głębokości 4 m skład miał 2–2,5 m wysokości
i ciągnął się w dół, do Małego Rynku, na długości 15 m. Znaleziono tam na wpół spróchniałe deski na
półki, zardzewiałe gwoździe wbite między cegły, stłuczki butelek na odczynniki chemiczne. Dobrze, że
udało się odkryć ten ciekawy zabytek i zrestaurować, zabezpieczając resztki kultury materialnej starego Drohobycza.
Z „drogerią” powiązane jest tragiczne wydarzenie, jakie miało miejsce jesienią 1914 r. Ruscy sołdaci znaleźli tu „francuską gorzałkę” – nalewkę od reumatyzmu. Po spożyciu tego napoju omal się nie
potruli. Nieszczęśni padli prosto na trotuar. W 1915 r. budynek spalił się, a Wisłocki przeniósł swoją
drogerię na ul. Piłsudskiego (obecnie Mazepy). Plac po spalonej drogerii, mimo upływu wielu lat, nie
był zabudowywany. Tu przed 1939 r. służył jako parking, na którym między innymi zatrzymywały
się autobusy Polminu przewożące młodzież szkolną – które poprzednio stały na podjeździe, przed
głównym wejściem do ratusza. Obecnie wzdłuż ściany sąsiedniego domu rosną srebrzyste jodełki –
zielone rabaty upamiętniające hołd ofiarom faszyzmu. To tragiczne miejsce znajduje się na rogu ulic
Kowalskiej i Szewskiej. Upamiętniono posągiem przedstawiającym zrozpaczoną i poczerniałą ze zgrozy postać Matki, która prosi błagalnym gestem przechodniów o zatrzymanie się przed ścianą, pod
którą hitlerowcy rozstrzeliwali dziesiątki mieszkańców Drohobycza, w tym w przeważającej liczbie
Ukraińców. Wieczny ogień – symbol pamięci żywych dla poległych w walce z hitlerowskimi zaborcami.
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W kolejnym budynku wschodniej strony Rynku, idąc w kierunku południowym, była restauracja Geradzkiego (obecnie jest tam perukarnia). Nauczyciel – Ukrainiec, nie mogąc otrzymać pracy zgodnie
z kwalifikacjami, zajął się biznesem. Dalej znajdował się skład tkanin bławatnych, wełnianych i sukiennych. Sprzedawano też sukna rozmaite, jak również i ceny były różne. Ładniejsze materiały kosztowały od 20 do 35, 40 zł za metr. Jeżeli sprzedawca był pewny co do wypłacalności klienta, towar
otrzymywał [on] na kredyt. Tu też można było kupić wszystkie potrzebne do ubrania dodatki, jedynie
guziki dobierał krawiec. Po minięciu byłej ulicy Wąskiej (obecnie bez nazwy, prowadzącej z Rynku do
Małego Rynku) widać budynek, w którym mieściła się restauracja Drabika (obecnie salon odzieży).
Gdzie teraz znajduje się magazyn „Trykotaż”, mieścił się kiedyś sklep Horowitza, który handlował wyrobami metalowymi i cementem.
Na początku XX w. [w] narożniku Rynku, przy wyjściu na ul Piłsudskiego (obecnie Mazepy), znajdowała się apteka. Właścicielem jej był G. Tobiaszek. W 1915 r. spaliła się ona razem z innymi domami
narożnymi. Naprzeciwko, już na południowo-wschodniej stronie Rynku, była karczma. Jej właścicielem był borysławski rzeźnik Kloś, który wybudował własną kamienicę, mieszczącą masarnię – sklep
mięsny i wędliniarski. Niemalże cała południowo-wschodnia strona Rynku w latach 70–80. XX w. została zabudowana już współczesnymi budynkami. Zlikwidowano starą centralną restaurację „Wierchowina”, gdzie mieścił się szeroki pasaż, prowadzący do Szkoły Powszechnej im. H. Kołłątaja. Wzdłuż
pasażu mieściły się różnego rodzaju składziki. Za pasażem stał piętrowy budynek, na piętrze którego
miał drukarnię J. Lewenkopf. Oprócz niego właścicielami drukarni byli: F. Żupnik przy ul. Stryjskiej
i Aniela Broś przy ul. Św. Bartłomieja. Drukowali oni różne druki, zaproszenia, wizytówki, książki, gazety itp. Złożenie zamówienia na drukowanie nie sprawiało żadnych trudności. Wybiegając nieco do
przodu, dodajmy, że obok drukarni znajdował się sklep Hofnera, który handlował hurtem. Nawet takim egzotycznym dla drohobyczan, jak np. brązowymi skórami australijskich kangurów; jedna skórka
kosztowała 35–40 zł, a cały błam na palto do 200 zł.
Narożny do Rynku dom z wyjściem na ul. Grunwaldzką za Austrii należał do Muszyńskiego. Zajmował
się on sprzedażą detaliczną i hurtową towarów. Później w tym sklepie, powszechnie znanym drohobyczanom, czeski przemysłowiec Bata, właściciel wielu sklepów i w innych miastach Galicji, otworzył salon
obuwniczy. Trzeba podkreślić, że oferował on nie tylko eleganckie obuwie, ale też i tanie, które cieszyło
się dużym wzięciem. Należy przypuszczać, że większość drohobyczan chociaż jedną parę obuwia nosiła
z firmy Bata. Po przejściu ul Grunwaldzkiej mijamy z lewej strony murowaną cerkiew Św. Trójcy, która
zamyka Rynek od południowej strony. Cerkiew rozpoczęto budować w 1770 r., a poświęcono w 1809 r.
Początkowo była kościołem i należała do oo. karmelitów, którzy go wybudowali wraz z przylegającym
klasztorem w XVI w. Cesarz Józef II w 1789 r. zlikwidował klasztor, a kościół przekazał obrządkowi
greckokatolickiemu na cerkiew. Przez pewien czas klasztor zamieniono na biuro magistrackie, zakład
wychowawczy dla dzieci, a w 1813 r. oddano go oo. bazylianom na podstawie umowy, że ci zorganizują
w nim czteroklasową szkołę. W niej to w latach 60. XIX w. uczył się wielki syn Ziemi Drohobyckiej – Iwan
Franko. Poeta i prozaik, dramaturg i filozof, ekonomista i dziennikarz, znawca folkloru i działacz społeczny. Był drugim po T. Szewczence twórcą literatury ukraińskiej,
znanym na całym świecie. W 1911
r. w zachodniej Galicji była obchodzona uroczystość 100 rocznicy
urodzin M. Szaszkiewicza – ukraińskiego pisarza. Jego imieniem nazwano jedną z ulic Drohobycza.
Zachodnią stronę Rynku otwiera
dom, w którym była księgarnia Ludwika Gerstmana, spaliła się ona
w 1915 r., dalej był sklep z wyrobami żelaznymi Adlera, perukarnia
Karmazyna i księgarnia A. Lachowicza. To w niej właśnie wystawiono pierwsze książki Brunona
Schulza – „Sklepy cynamonowe”
i „Sanatorium pod klepsydrą”. Na
3. Drohobycz Rynek. Narożnik
szczególne wyróżnienie zasługuje
ul. Ślusarskiej i ul. Kowalskiej
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kolejny dom, w którym mieściła się znakomita restauracja F. Szwajcera. To tu CWK „Junak” stawiał
wystawne obiady dla swoich piłkarzy po rozegranych meczach, jak również podejmował zagranicznych gości, w tym między innymi piłkarzy wiedeńskiego klubu „Admira”. Jednym z kelnerów, który
utrwalił się w pamięci autora niniejszego artykułu, był Cesio Kalaman, zamieszkały na Polminie. Jednym z kucharzy był Edzio Malinowski, w „cywilu” wieloletni harcerz i też kucharz na wielu obozach
harcerskich. Obok miał swój sklep Bienstock, który handlował przeważnie galanterią i obuwiem. Był
to sklep drogi, np. obuwie kosztowało od 15 do 40 zł, zależnie od jakości, gdy obuwie u Baty kosztowało o połowę taniej, może nie takiej jakości i [tak] modne. Buty z cholewami trzeba było zamawiać
u szewca, gdyż gotowe trudno było kupić. Po sąsiedzku miał sklep Bartyszan – gdzie oprócz obuwia
sprzedawano bieliznę, skarpety, rękawiczki, swetry i krawaty.
Najbardziej znanym sklepem dla „łakomczuchów” był sklepik ze słodyczami kupca Langsama. Jakie
wspaniałe były tu chałwy, „tutti-frutki” i inne wschodnio-egzotyczne wyroby cukiernicze i czekoladowe. Różnorodność cukierków doprowadzała do zawrotu głowy. Syna kupca Langsama, z charakterystycznym przekrzywionym nosem, spotkałem w Warszawie. Jak mi się zwierzył, pracował w Kobyłce,
gdzie jego biuro konstrukcyjne, w ramach podjętych decyzji przez rząd o deglomeracji biur, nie mających znaczenia podstawowego dla miasta, przenoszono do miejscowości podwarszawskich. Po tej
stronie Rynku jeszcze za Austrii mieściła się ukraińska spółdzielnia „Narodna Torhiwla” (popularnie
zwana „Torhowlą”), w której budynku mieścił się duży sklep artykułów mieszanych. Sklep ten został
przeniesiony na róg Stryjskiej, gdzie w czterech budynkach ciągnących się do teatru muzycznego zorganizowano magazyny sprzedaży hurtowej. Były tam towary o parę procent tańsze, co miało być konkurencyjne dla sklepów żydowskich i nielicznych polskich. Sprzedawców nazywano tu subiektami, kasjerką musiała być panna o ładnej urodzie, w żadnym wypadku mężatka. Tego wymagał statut. W ten
sposób starano się przyciągnąć kupujących. W ostatnim budynku zachodniej strony Rynku był sklep
Meinla. Już w pobliżu niego, po roznoszącym się zapachu, można było bezbłędnie określić, że był to
sklep „towarów kolonialnych”. Zapach palonej kawy, wyrobów czekoladowych i owoców cytrusowych
kusił przechodniów do zakupów. Skręciwszy za róg, odwiedzający sklep mógł przejść przez szeroki
korytarz między domami prosto na ulicę Żupną. Korytarz ten zachował się do dziś. Za nim znajdował
się sklep z kapeluszami i trzewikami, a w narożnym z Rynkiem budynku miał księgarnię Jakub Pilpel.
U niego były w sprzedaży podręczniki szkolne i rozmaita literatura piękna (przeważnie w języku polskim i niemieckim). W pobliżu Rynku na małym placu Św. Bartłomieja miał swoją kancelarię adwokat
Martynowicz; tu był też Krajowy Bank Gospodarczy, w którym wymieniano pieniądze i papiery wartościowe.



Leonid Golberg – Drohobycz

Lomir ale inejnem (dalej, wszyscy razem)

W

N48

Drohobyczu powstała z ruin odnowiona synagoga Chóralna – największa świątynia judaistyczna w Galicji. Wydarzenie to odbyło się 17 czerwca i zostało zapisane w kronikach miasta.
Trudno ogarnąć to, co działo się tego dnia. Na wydarzenie czekała społeczność żydowska Drohobycza,
czekali mieszkańcy miasta. I oto z ruin nareszcie powstał unikalny zabytek i jedna z wizytówek starego Drohobycza – Wielka Synagoga Chóralna (Bejt kneset jaszan), wzniesiona w latach 1842–1865.
Synagoga powstała na żydowskim przedmieściu Łan z inicjatywy cadyka Lejznera Nisana Tejtelbauma(1786–1853), który doczekał otwarcia bożnicy. Po II wojnie światowej, podobnie jak dziesiątki obiektów sakralnych miasta, została zniszczona – początkowo zamieniona na magazyn soli,
później – tkanin, a od końca lat 80. XX wieku na sklep meblowy. Pomimo tego, że budowla miała
status zabytku o znaczeniu obwodowym(obecnie warto było by uznać ją za zabytek w skali kraju),
stopniowo niszczała. Po przekazaniu synagogi społeczności żydowskiej Drohobycza pojawiło się logiczne dążenie odbudowy największej bożnicy na Zachodniej Ukrainie. Pod koniec lat 90. XX wieku
rozpoczęto prace z funduszy byłego mieszkańca Drohobycza Rubina Szmer-Gartenberga, fundacji
„Or Awner” i rodziny Ror. Kuratorem był Jakub Golberg, zamieszkały w Izraelu. Wówczas zamieniono dach bożnicy i wzmocniono fasadę. Ale z pewnych subiektywnych i obiektywnych przyczyn
prace wstrzymano. Dopiero w 2009 roku podjęto je na nowo i rozpoczęto pełną restaurację jednego
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z najbardziej znaczących zabytków wielonarodowościowego
starego Drohobycza.
O wydarzeniach 17 czerwca do dziś donoszą papierowe i internetowe wydania różnych krajów,
zamieszczane są setki zdjęć z ceremonii otwarcia synagogi
Chóralnej. Takiej ilości ludzi już dawno nie widziano w murach
synagogi. Na uroczystości przybyli goście z Izraela, byli mieszkańcy miasta ze Stowarzyszenia „Drohobycz – Borysław ocalali”,
z Niemiec, Polski i innych miast i miejscowości. Przewodniczący
społeczności żydowskiej Drohobycza Josif Karpin przedstawił
historię synagogi i jej odbudowy, wspomniał wszystkich, którzy
przyczynili się do jej odrodzenia. Wspomniał przede wszystkim
firmę „Oskom” (dyr. Josif Badecki) i autora projektu Zenowija
Lagusza (Instytut „Ukrzachidprojektrestauracja”), wolontariuszy Iwana Laszcza i Wiktora Bulbę, stolarza Jurija Onyśko.
Przewodniczący wspomniał też tych, którzy wsparciem finansowym przyczynili się do przebiegu prac. Podkreślił, że według
zasad judaizmu, dobroczynność powinna być milcząca, dlatego
przemilczano nazwisko byłego mieszkańca Drohobycza, którego
finansowe wsparcie spowodowało, że była ruina stała się obec1. Wnętrze Synagogi Chóralnej
nie ozdobą miasta – taką, jaką była w okresie międzywojennym, gdy głównym rabinem był tu Jakub
Awigdor, człowiek znany i szanowany przez społeczność żydowską. Wspomniano też imię byłego
absolwenta gimnazjum drohobyckiego, ucznia
Brunona Schulza, Feliksa Wekselberga, pamiętającego z lat dziecinnych wspaniałość i wielkość bożnicy. Zainicjował on jej odnowienie i skłonił też
swego syna, również urodzonego w Drohobyczu,
bogatego przedsiębiorcę, do wsparcia finansowego dzieła odbudowy.
O tolerancji i wielokulturowości miasta wspominali podczas uroczystości mer Taras Kuczma,
rektor Uniwersytetu Drohobyckiego prof. Nadija
Skotna, rzeźbiarka z Izraela Warda Giwoli, która
wykonała mezuzę1 do świątyni. Taras Kuczma
nawoływał do wzajemnej tolerancji i poszanowania wszystkich grup narodowościowych
2. Synagoga Chóralna w Drohobyczu
w mieście i publicznie włożył na głowę jarmuł– stan współczesny
kę. Zapraszał, by uczynili to wszyscy obecni na
uroczystości mężczyźni. Główny rabin Zachodniej Ukrainy Mosze Leib Kolesnyk powitał zebranych, odczytał stosowną modlitwę i wspólnie z Josifem Karpinym umocowali na drzwiach
bożnicy mezuzę. Brzmiały żydowskie pieśni rytualne, a uroczystość zakończyła pieśń „Hevenu
szalom alejchem”, którą śpiewali wszyscy zebrani wspólnie z gospodarzami wielkiego Domu zebrań (tak po hebrajsku nazywana jest synagoga).



1 Zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory, umieszczony w pojemniku wykonanym z drewna, metalu, kości lub szkła, albo w rurce, i zawieszany na
zewnętrznej prawej framudze drzwi, w judaizmie mający
wartość symboliczną, historyczną i religijną. (Red.)
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Ostatni dzień sierpnia. [1942] Cz. II
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Od Redakcji: Pierwsza część opublikowana została w „Biuleynie SPZD” nr 23 (2018) ss. 81–85.

Z

apewne usnęła tylko ze zmęczenia pośród tego wyjątkowo upalnego dnia, mówiłem sobie uporczywie. Przeciągnie się jak kot i uśmiechnie do mnie swoim ciepłym, dobrym uśmiechem.
Z ekranu mojej pamięci ktoś wymazał na chwilę widok leżących obok martwych dziewczyn. Lecz
Lerna trwała dalej w zupełnym bezruchu. Muszę natychmiast zawołać pomocy, pobiec do domu,
przyprowadzić kogoś. Ale teraz nie ma przecież nikogo. Może więc unieść ją, ułożyć w wygodniejszej
pozycji, podłożyć jej coś pod głowę – może – … Mózg rozsadzanymi tysiące myśli. W swojej bezradności pogłaskałem Lernę po raz pierwszy w życiu delikatnie po twarzy i włosach. I wtedy poczułem
że moja ręka stała się lepka od jakiejś ciepłej i czerwonej cieczy. Spływała ona wzdłuż czarnej marmurowej płyty wąskim strumyczkiem ku ziemi i wsiąkając w nią tworzyła plamę ciemno brunatnej
rdzy. Stanąłem po raz pierwszy wprost przed śmiercią.
Siedziała ona nieopodal, założywszy nogę na nogę, na ławeczce ocienionej, pobliskiej alei. Tej samej, na której siadywałem z książką w ręku w tamte inne, upalne dni. Była odziana na czarno, W tej
chwili podnosiła woalkę swojego kapelusza o szerokim rondzie przesłaniającym prawie całkowicie
jej twarz. W swoich długich palcach trzymała złotą zapalniczkę, której błękitny płomień dotykał
właśnie zapalanego papierosa tkwiącego niedbale w kąciku umalowanych kredką koloru krwi, ust.
Przypatrywała mi się ironicznie z pod przymrużonych powiek. Będę spotykać się z czarną panią
jeszcze wiele, wiele razy. Ale teraz nie chciałem jej uwierzyć. – Jakiś głos po za mną mi mówił:
–„To wszystko jest przecież zupełnym nonsensem, – to tylko jakiś absurdalny sen, który pryśnie za
chwilę jak mydlana bańka”.
Ale gdy rzeczywistość wreszcie do mnie dotarła zrozumiałem, że już nie będzie można niczego
odwrócić, że niczego nie będzie można już zmienić. Przylgnąłem czołem do chłodnego kamienia
powtarzając bez przerwy tylko jedno słowo – Lerna, Lerna, Lerna powracające do mnie odbitym od
kamieni zamierającym, głuchym echem gdy ziemia przyjmowała spływające wzdłuż ciemnej marmurowej płyty krew i łzy z jednakową obojętnością. Słońce stało teraz wysoko w swoim pałacu
południa. Podniosłem oczy w górę. Niebo milczało. Wtedy odwróciłem się od sakralnego stosu kamiennych pryzm i leżących na nich nagich ciał i wolno, z opuszczoną głową zacząłem powracać. Czułem jak pękła we mnie jakaś sprężyna, że w ciągu jednej chwili stałem się kimś innym. Wiedziałem,
że widmowy obraz tego sierpniowego dnia będzie odtąd szedł za mną krok w krok, że nie uwolnię
się od niego już nigdy. Zatraciwszy poczucie czasu brodziłem teraz długo, długo po mrocznych alejach cmentarza zupełnie bez celu. Gdy otaczający mnie świat zaczął znowu do mnie docierać, znalazłem się tuż obok swojego domu. Wyczerpany, zupełnie bez sił przysiadłem na jakimś występie
jego muru, gdy ostatnie promienie zachodzącego słońca zapalały szyby okien pobliskich domów
krwawymi rozbłyskami ciemniejącej coraz to bardziej purpury.
Przypatrując się bezmyślnie swojemu wydłużonemu cieniowi, jak przylepiony do brukowych kostek opadał wzdłuż stromej i wąskiej uliczki, na której stał nasz domek dostrzegłem nagle wyłaniającą się z za węgla matkę Lerny. Widocznie, jak to matka, domyślała się już czegoś gdyż nie poznając
mnie zupełnie przemknęła się obok ciężko dysząc. Jej surowa, z zapadłymi aż po same dno białymi
oczyma twarz miała w sobie coś z maski tragicznego mima. Dobiegała już prawie do naszego domu,
gdy stojący nieopodal człowiek wyrzucił jednym z siebie jednym słowem całą prawdę. Usłyszawszy
ją wrosła jak skala w ziemię. Stała tak u progu werandy zbielała, z rękoma trzepoczącymi bezradnie
wysoko w powietrzu. Po chwili z jej gardła wydobył się rozpaczliwy jęk. Rozwiewające się wokół
głowy pasma siwych włosów wirowały wraz jej podniesionymi ramionami przerażającym kadrylem. Jęk przebierał na sile, wzmagał się i opadał, aż wreszcie przeszedł w głuchy skowyt ranionego
śmiertelnie zwierzęcia.
Gdy wbiegła bezwi ać starą wychudzoną szkapę. Furmanka szarpnęła gwałtownie do przodu,
gdy stojący z lejcami w jednej ręce woźnica bezlitośnie ćwiczył pędzące kłusem zwierzę aż na jego
bokach pojawiły się czerwone, śliskie pręgi. Krzyk jednak ich też dogonił biegnąc obok wściekłych
uderzeń bata, stukotu końskich kopyt i skowyty szybko obracających się na od dawna nie naoliwionych osiach, drewnianych kół.
Ukryłem twarz w dłoniach, nie wiedząc zupełnie, co mam ze sobą począć. Powoli zaczął zapadać
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dłużący się w nieskończoność zmrok, który wreszcie zakrył wszystko swoim ciemnym szynelem.
Na niebo ktoś już zręcznie rzucił złamaną w pół monetę księżyca. Brodząc w jego poświacie znowu znalazłem się na cmentarzu szukając sakralnego stosu. Gdy do niego dotarłem nagie, kamienne
pryzmy, na których nie było już teraz nikogo, leżały w tym samym porządku jak za dnia obsypane
platynowym pyłem. – A może odbijały tylko światło gwiazd? Wolno jakby w obawie ażeby niczego
nie zmienić w tym srebrzysto-czarnym krajobrazie podszedłem do marmurowej płyty na której znalazłem Lernę. Szukając choćby zarysu jej ciała powiodłem delikatnie palcami po powierzchni kamienia. Jego chłód nie oddał mi niczego. Wtedy objąłem mocno jego krawędzie i nie wiedząc zupełnie
jak i kiedy zapadłem w głęboki sen. Gdy otworzyłem znowu oczy noc odrywała się od ziemi przerzedzającym się coraz bardziej granatowym pasemkiem. Jeszcze tylko świeciła zawieszoną nisko
nad ziemią latarką Wenus. Ale i ona też niebawem zagasła. Księżyc zdmuchując po drodze iskierki
gwiazd oddalał się już ku swoim tajemniczym leżom. Przypatrując mu się jak znikał poza widnokręgiem postanowiłem tak jak i on stąd odejść.
Jeszcze na chwilę wracam do domu tonącego w sinawym świetle poranka. Do szkolnego tornistra
wkładam odkrojoną z pozostawionego na stole bochenka pajdę czerstwego chleba, butelkę wody
i stary wełniany sweter. Na głowę wkładam czapkę, tornister zarzucam na ramię i przekradam się ku
wyjściu, starając się nie potrącić rozłożonych na podłodze barłogów. Leżą na nich nieruchomo, jak
wypchane słomą kukły współmieszkańcy mojego pokoju. Gdy zabrakło już łez zmorzył ich zastygłą
lawą ciężki, jak ołów sen. Będąc już u progu domu, przypominam sobie o niedokończonych przygodach Winnetou. Wracam na koniuszkach palców do swojego pokoju. Książka z otwartymi kartkami
leży nieporuszona na podłodze w tym samym miejscu gdzie rano upadła, obok fotela. Delikatnie
ją zamykam i zabieram ze sobą. Będąc już przy wyjściu zatrzymuję się jeszcze na moment i po raz
ostatni ogarniam wzrokiem pokój, śpiących w nim ludzi i sączące się poprzez okno smugi fioletowego światła. Wychodząc z domu zamykam za sobą ostrożnie drzwi.
Z przewieszonym przez ramię tornistrem idę teraz, jak kiedyś do szkoły, wzdłuż uliczek mojego
dzieciństwa. Domki stają się coraz rzadsze i rzadsze, aż wreszcie pozostają daleko po za mną. Na horyzoncie wyłania się zarys gęstego lasu. Aż po jego ciemniejącą linię rozciąga się pole słoneczników.
Okolone gorejącymi płomieniami czarne twarze spoglądają na mnie z wysoka w niemym zdziwieniu.
Wydeptaną ścieżką wchodzę w ich przedziwne królestwo. Gigantyczne łodygi za każdym krokiem
powracają na swoje miejsce zacierając litościwie mój ślad. Uwierający mnie tornister przekładam
na drugie ramię. Książki, które wziąłem ze sobą nie doczytam do końca. Pozostanie na skraju jednej
z tych dróg, po których musimy się wszyscy przejść. Słońce zaczyna się już wspinać stromą parabolą
na firmament. Idę ku niemu wprost.
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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. 145–150.
1. Historia
ajstarszy znany zapis dotyczący Podbuża w dokumencie króla Władysława Warneńczyka pochodzi z r. 14391. W XVI–XVIII w. miejscowość była ośrodkiem tzw. krainy podbuskiej w ramach
ekonomii samborskiej, a po rozbiorach – tzw. państwa kameralnego, sprzedanego w ręce prywatne
w latach 1866–18682.
Wieś należała do parafii w Dublanach3, z wyjątkiem lat 1747–1794, kiedy wchodziła w skład parafii
w Winnikach, skasowanej przez władze austriackie4. W r. 1807 czyniono próby reaktywowania parafii bądź to w Winnikach w oparciu o stojący tam jeszcze kościół, bądź w Smolnej5. Nie zrealizowane
wówczas zamierzenie utworzenia placówki duszpasterskiej na terenie rozległych dóbr kameralnych
podjęto ponownie w r. 18586. Tym razem plany dotyczyły Podbuża. Utworzenie ekspozytury nastąpiło tam z początkiem r. 18597, usankcjonowane formalnie dekretem konsystorskim z 14 III 1860,
wydzielającym 19 wsi z parafii dublańskiej i ustanawiającym pierwszym ekspozytem ks. Juliana Warzechę8. W r. 1906 zaczęły się starania o utworzenie samodzielnej parafii w Podbużu, co zostało zrealizowane w r. 19109. Dekretem bpa Anatola Nowaka z dnia 26 I 1928 została ona podniesiona do
rangi parafii nieusuwalnej10.
W całym okresie swego istnienia parafia w Podbużu wchodziła w skład dekanatu drohobyckiego.
W r. 1895 należało do niej 19 wsi: Bystrzyca, Dołhe, Kropiwnik Nowy i Stary, Łopuszna (Łopuszanka),
Lukawica, Majdan, Malmanstal (Mallmansthal) Mokrzany, Nahujowice, Opaka, Podbuż Podmanasterek (Podmanasterz), Rybnik, Smolna, Uroż, Winniki, Załokieć i Zdzianna11, a w r. 1938 już tylko 12:
Bystrzyca, Łopuszna, Łukawica, Nahujowice, Opaka, Podbuż, Podmasterek, Smolna, Stronna, Uroż,
Załokieć i Zdzianna12. W okresie międzywojennym na terenie parafii istniały trzy kaplice: w Opace
(zbud. w sierpniu 1936 pod kierownictwem inż. Franciszka Kozioła, pośw. 1938), w Smolnej oraz
w Urożu, w dworze Sroczyńskich13.

N

1 ZDM, cz. 8 1975, s. 55..
2 Słownik geograficzny, t. 8, 1887, s. 366 – 368; Jabłonowski 1902, s. 28 (stan z r. 1589); Budzyński, Przyboś 1997a, s. 193.
3 Schematismus premisliensis 1858, s. 33, Schematismus premisliensis 1895, s. 91.
4 Kramarz, Ladenberger 1931, s. 473; Budzyński 1993, t. 2, s. 383.
5 AMP, TP 196 obszerna korespondencja z r. 1807.
6 AMP, TP 196, luźna karta. Ekspozyt był wówczas opłacany przez proboszcza dublańskiego.
7 AMP, TP 196, pismo urzędu powiatowego w Podbużu [sic] do kurii w Przemyślu z 6 X 1859, w odpowiedzi na zawiadomienie z 7 IX tegoż roku o powołaniu ekspozytury. Urząd powiatowy radził użyć na uposażenie ekspozyta fundusze
przejęte przez państwo po likwidacji parafii winnickiej.
8 AMP, TP 196, list konsystorza w Przemyślu do namiestnictwa we Lwowie, 14 V 1887, oraz poprzedzająca go obszerna
korespondencja z lat 1886–1887.
9 AMP, TP 196, pismo namiestnictwa do konsystorza w Przemyślu, 9 V 1910, oraz list ks. Franciszka Kędziora, proboszcza dublańskiego do ordynariatu w Przemyślu, 25 IV 1923, a takżkorespondencja w tej sprawie od r. 1906.
10 Kronika 1928, s. 79, AMP, TP 196, odpis dekretu biskupiego.
11 Schematismus premisliensis 1895, s. 91; nieco inny skład parafii (tylko 13 wsi) podaje Słownik geograficzny, t. 8, 1887,
s. 366, co wynika zapewne z różnic w kwalifikacji poszczególnych osad jako osobne miejscowości lub przysiółki.
12 Schematismus premisliensis 1938, s. 52-53. Osiem wsi weszło w skład nowo utworzonych ekspozytur w Schodnicy
(por. Kronika 1911, s. 26–27) i Stupnicy Polskiej, przybyła natomiast Stronna.
13 Kaplica w Smolnej p. w. Św. Trójcy, wymieniona po raz pierwszy przez Schematismus premisliensis 1871, s. 70, mogła
już istnieć na pocz. w. XIX, co zdaje się sugerować propozycja utworzenia tam kapelanii (zob. dokumenty na ten temat
w AMP, TP 196). Była odnawiana po I wojnie światowej (do 1930) – AMP, TP 196, list ks. Ignacego Popkiewicza do kurii
w Przemyślu z prośbą o pozwolenie na poświęcenie kaplicy. Kaplicę w Urożu wymienia po raz pierwszy Schematismus
premisliensis 1891, s.98. O dworze zob. Aftanazy, t. 8, 1991, s. 241-245. Informacje o kaplicy w Opace, której nie wymieniają schematyzmy, znajdują się w dokumencie dotyczącym jej budowy i poświęcenia w AMP, TP 196.
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Początkowo po utworzeniu ekspozytury w Podbużu
nabożeństwa odbywały się
w cerkwi greckokatolickiej1,
choć już 6 I 1859 niejaki Lesiewicz (?) przekazał parcelę pod budowę kościoła
i dzwonnicy2. Ostatecznie
prace podjęto na terenie ofiarowanym przez Dubrawskiego3. Od 1862 na cel budowy
kościoła zaczęły napływać
fundusze ze składek wiernych diecezji przemyskiej
oraz indywidualnych darczyńców4, a w r.186 był już
zatwierdzony projekt kościoła murowanego oraz przygotowane materiały budowlane. Z powodu braku funduszy
Podbuż, kościół parafialny. Widok od wsch.
ks. ekspozyt Jan Stępień zdeStan z r. 1992. (fot. T. Zaucha)
cydował o zmniejszeniu wymiarów planowanej świątyni5. Zasadnicze prace budowlane zostały wykonane w ciągu r. 1865, kiedy
kościół został też pokryty dachem6. Jego poświęcenia pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela dokonał
9 V 1869 ks. kanonik Józef Ziemiański7. Patronat nad kościołem należał do bar. Johanna Liebiga, właściciela rozległych terenów leśnych oraz tartaków8.
Świątynia prezentowała się nadzwyczaj skromnie. Na jej ukończenie Eleonora Sieromska przekazała 1000 zł w r. 18889. W r. 1903 kościół został określony jako „schludny, ale ubogi”10. Ok. r. 1907
z inicjatywy ks. ekspozyta Michała Siedleczki powstała obszerna murowana plebania11. Dokonujący
wizytacji sufragan przemyski Karol Józef Fischer 28 V 1913 konsekrował ołtarz gł., w którym umieszczono relikwie św. męczenników Euzebiusza i Jukunda. Kościół był wówczas wciąż jeszcze w prowizorycznym stanie, gdyż wizytator zanotował, że jest on „mały, niestylowy, niesklepiony, może jeszcze
1 Schematismus premisliensis 1867, s. 66.
2 AMP, TP 196 list Lesiewicza (?), 6 I 1859. Na tym terenie znajdowała się wówczas kapliczka Wniebowstąpienia Pańskiego „gdzie dawniej sławne się odbywały odpusty”.
3 AMP, TP 196, list ks. Jana Stępnia do konsystorza w Przemyślu, 12 x 1864, z którego wynika, iż p. Dubrawski przekazał
pierwotnie miejsce, na którym kiedyś stała prywatna cerkiew Tatomirzów (?), na co nie zgodził się pleban greckokatolicki. Na prośbę księdza darczyńca ofiarował więc inną parcelę pod budowę kościoła (o Tatomirzach por. Słownik geograficzny, t. 8, 1887, s. 367).
4 AMP, TP 196, Spis osób, które przyczyniły się do wybudowania kościoła w Podbużu z 20 XI 1862 oraz potwierdzenia
przyjęcia składek od poszczególnych dekanatów i parafii diecezji z lat 1862–1864.
5 AMP, TP 196, list ks. Jana Stępnia do konsystorza w Przemyślu 12 X 1864, z którego wynika również, że pierwotnie planowano budowę kościoła drewnianego. Projektując wymiary kościoła murowanego sugerowano się liczebnością wiernych w parafii. Pierwotnie planowano 11 x 5 sążni, co odpowiada ok. 19,25 x 8,75 m. Po redukcji wymiar miały wynosić
ok. 14 x 5,60 m.
6 Ramowe daty budowy kościoła wyznaczają AMP, TP 196, listy ks. Józefa Weissa, proboszcza dublańskiego do konsystorza w Przemyślu z 17 VI 1865 o stanie prac wokół „mającego się budować” kościoła, oraz ks. J. Stępienia do biskupa
przemyskiego z 13 I 1866, w którym mowa o pokryciu kościoła dachem. Mimo to schematyzmy diecezjalne dopiero w latach 1868 i 1869 informują o budowie. Ta ostatnia data pojawia się także w Słowniku geograficznym, t. 8, 1887, s. 366.
7 Schematismus premisliensis 1870, s. 68, oraz AMP, TP 196, list ks. I. Popkiewicza do kurii w Przemyślu, 11 VIII 1927
I odpis dekretu biskupiego ustanawiającego parafię nieusuwalną, 26 I 1928.
8 Schematismus premisliensis 1895, s. 91.
9 AMP, TP 196, list sądu powiatowego w Podbużu do konsystorza w Przemyślu, 26 V 1888, w sprawie darowizny E. Sieromskiej.
10 Kronika 1904, s. 88.
11 Kronika 1907, s. 443 (o dofinansowaniu budowy przez towarzystwo „Boni Pastoris”); Kronika 1913, s. 334.
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ulegnie jakiejś przeróbce”12. Stał na placyku otoczonym drewnianym płotem i był kryty gontowym
dachem, na którego środku znajdowała się mała wieżyczka na sygnaturkę. Paląca była potrzeba wykonania nowego dachu oraz tynkowania ścian. Wewnątrz znajdowały się dwa ołtarze: główny oraz
drugi, prowizoryczny – oba z kamiennymi mensami, drewniana chrzcielnica, a na chórze muzycznym
organy w złym stanie. Do wyposażenia kościoła należały ponadto dwie puszki (w tym jedna złocona), kielich i monstrancja (złocone), siedem ornatów oraz dwa feretrony i sześć chorągwi. W wieży
znajdowały się trzy dzwony13.
Kościół w Podbużu uległ uszkodzeniu w czasie walk jesienią r. 1914, kiedy to szrapnel rosyjski
wpadł do wnętrza wybijając dziurę w dachu i stropie świątyni oraz powodując wyrwy w ścianach wewnętrznych. Ponadto zniszczeniu uległy wszystkie szyby oraz częściowo obraz z ołtarza gł.14, a władze austriackie zarekwirowały największy dzwon, o wadze 59 kg, pochodzący z r. 186915. Uszkodzeń
długo nie naprawiano, co spowodowało zawalenie się części stropu. Prace renowacyjne podjął dopiero w r. 1923 ks. Władysław Bachota. Remont kościoła, przerywany kilkakrotnie z powodu braku środków i zmian ekspozytów, polegał na naprawie stropu, wykonaniu nowego dachu krytego blachą oraz
otynkowaniu zewnętrznych i wewnętrznych ścian świątyni. Aż do zakończenia prac jesienią r. 1929
msze odprawiano w miejscowej cerkwi greckokatolickiej16. Ks. Ignacy Popkiewicz planował konsekrację kościoła latem r. 1929 wraz z trzema dzwonami zamówionymi w firmie Rudolfa Matheisela
we Lwowie17. Zapewne w tym samym czasie kościół uzyskał też wiele nowych elementów wyposażenia, gdyż wizytujący go w r. 1932 ks. dziekan Kazimierz Kotula zanotował, iż „sprzętów liturgicznych
jest dosyć i w dobrym stanie”18. Ponadto w r. 1933 odnowiono organy19.
30 XII 1944 zmarł ks. proboszcz I. Popkiewicz, a kilka dni później w Podbużu zamordowano czterech Polaków. W związku z tymi wydarzeniami wszyscy parafianie zgłosili gotowość wyjazdu na zachód, „obiecując zabrać ze sobą rzeczy kościelne”. Doprowadziło to do likwidacji parafii na początku
r. 194520. Opuszczona świątynia po przebudowie pełniła różnorodne funkcje świeckie. Obecnie mieści się w niej warsztat malarski i siedziba chóru cerkwi greckokatolickiej.

2. Opis21
2.1. Architektura
Kościół znajduje się w pd. części wsi, przy drodze biegnącej doliną rzeki Bystrzycy, na placyku otoczonym drewnianym płotem. Prezbiterium skierowane na pd. zach. Murowany z cegły, tynkowany.
Złożony z prostokątnej, trójprzęsłowej nawy z wieżą od frontu oraz węższego, jedno przęsłowego
prezbiterium, zakończonego trójbocznie, do którego boków przylegają kwadratowe aneksy zakrystii i skarbca. Wnętrze nakryte drewnianym otynkowanym pseudosklepieniem22. Fasada częściowo
zakryta wieżą, zwieńczona niskim szczytem schodkowym. Elewacje boczne nawy opięte dwuskokowymi przyporami, z których narożne ustawione skośnie. Dach na kościele dwuspadowy, nad zakończeniem prezbiterium opadający wielopołaciowo, kryty blachą.
2.2. Wyposażenie

12 Kronika 1913, s. 334–335.
13 Opis kościoła na podstawie AMP, TP 196, Memoriale, 28 V 1913.
14 AMP, TP VI, list ks. Antoniego Ziemby do urzędu dziekańskiego w Drohobyczu z 22 XI 1915. Dodatkowe zniszczenia
mogły powstać w latach 1918–1919, gdy Podbuż był w tym czasie miejscem starć kompanii Borysławskiej z milicją ukraińską, por. Olszański 1984, s. 34.
15 AMP, Teczka „Dzwony – I wojna” wykaz dzwonów w pow. drohobyckim, 1916–1917.
16 Przebieg prac uchwytny na podstawie AMP, TP 196, list ks. Władysława Bachoty, proboszcza dublańskiego do ordynariatu w Przemyślu, 20 VI 1924 z prośbą o wsparcie wniosku o dofinansowanie remontu ze środków towarzystwa „Boni
Pastoris” oraz listy ks. I. Popkiewicza do kurii w Przemyślu, 11 VIII 1927 i 19 X 1928, AMP, TD VI, Sprawozdanie ze stanu
religijnego parafii Podbuż, 1 VII 1927, Kronika 1927, s. 100–101
17 AMP, TD 196, listy ks. I. Popkiewicza: do kurii w Przemyślu, 19 X 1928 i zamówienie dzwonów, 30 IV 1929.
18 AMP, TD VI, sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1932.
19 AMP, TP 196, list ks. I. Popkiewicza do kurii w Przemyślu, 21 X 1933.
20 AMP, TD VI, Drohobycz. Sprawozdanie z dekanatu, 6 IV 1945.
21 Opis kościoła i jego wyposażenia głównie na podstawie AMP, TP 196, Inwentarz w kościele rzymsko-katol. w Podbużu,
1928. Pominięto przedmioty nie dające się bliżej określić.
22 AMP, TP 196, list ks.I. Popkiewicza do kurii w Przemyślu, 11 VIII 1927. Opis wnętrza niemożliwy ze względu na jego
przekształcenie.
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Ołtarz gł. neogotycki, drewniany, na kamiennej mensie, z obrazem Chrystus Ukrzyżowany.
Ołtarz drewniany, mały, w formie tryptyku, z figurami: pośrodku Matka Boska, po bokach Św. Stanisław Kostka i Ukrzyżowanie.
Organy odnowione w r. 1933.
Komoda dębowa z siedmioma szufladami na szaty liturgiczne (w zakrystii).
Św. Jan Chrzciciel (przy ołtarzu gł.); 2–6. wizerunki świętych; 7–20. stacje Drogi Krzyżowej.
Rzeźby: 1. Chrystus Zmartwychwstały, 2. Chrystus Ukrzyżowany (przy wejściu, nad kropielnicą).
Naczynia liturgiczne: 1. monstrancja srebrna pozłacana; 2. kielich srebrny pozłacany; 3. kielich
mosiężny; 4. puszka; 5. kadzielnica z łódką.
Dzwony1: 1. o wadze 125 kg, z napisem: ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL. PODBUŻ MAJ 1929; 2. o wadze
65 kg, z napisem: ŚWIĘTY ANATOL. PODBUŻ MAJ 1929 (oba z wizerunkami świętych); 3. o wadze37 kg. bez napisu, z datą MAJ 1929 (wszystkie wyk. firma R. Matheisel we Lwowie); 4. o wadze
15 kg, sprzed r. 1916; 5. sygnaturka o wadze 11 kg, sprzed r. 19162.
Szaty liturgiczne: ornaty (14, w tym 9 starszych); kapy (7).

3. Stan zachowania
Kościół w Podbużu uległ po wojnie drastycznej przebudowie. Jego wnętrze podzielono na dwie kondygnacje, w których obrębie powstało szereg nowych pomieszczeń. Dostęp do górnej kondygnacji
umożliwia otwór wejściowy wybity w bocznej ścianie prezbiterium na wysokości poprzez zamieniony na taras dach zakrystii, na który prowadzą zewnętrzne schody. W ścianach obu kondygnacji
wykonano nowe prostokątne otwory okienne oraz otwór wejściowy w ścianie nawy. Zapewne równocześnie usunięto wieżę, z pozostawieniem niewielkiego podwójnego ryzalitu oraz wieżyczkę na
sygnaturkę. Nie są znane losy wyposażenia kościoła, z którego część trafiła zapewne na obecne terytorium Polski. Nieliczne księgi metrykalne z lat 1860–1901 zachowały się w AMP.

4. Zarys problematyki artystycznej
Przekształcenia, jakim uległa budowla po II wojnie światowej oraz brak przedwojennej ikonografii utrudniają rozważania nad artystyczną formą kościoła. Jego architektura była zresztą skromna,
a cechy stylowe mało wyraziste. Charakter neogotycki kościoła podkreślany w opisach3, był zapewne
najlepiej widoczny w dekoracji wieży i w wyposażeniu. Obecnie świadczą o nim jedynie przypory
oraz forma szczytu fasady.
Źródła cytowane w skrócie w przypisach:
materiały archiwalne:
• AMP, TP 196 – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczka parafii Podbuż.
• AMP, TP VI – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Akta dekanatu drohobyckiego.
• Kronika – Kronika diecezji przemyskiej, Przemyśl.
• Schematismus premisliensis –Schematismus universi cleri saecularis et regularis Dioecesis Premisliensis ritus latini pro anno Domini…,Premisliae.
• Słownik geograficzny – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
Warszawa 1880–1902.
• ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław 1962–1975.
• † – obiekt zniszczony lub zaginiony
publikacje:
• Kramarz, Ladenberger 1931 – W. Kramarz, T. Ladenberger, Rozmieszczenie ludności rzymskokatolickiej w diecezji przemyskiej w roku 1785 [w:] Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931, s. 447-478.
• Budzyński 1993 – Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII w.,
Przemyśl-Rzeszów 1993.



1 Opis dzwonów wg AMP, TP 196, zamówienie z 30 IV 1929.
2 AMP, Teczka „Dzwony – I wojna”, wykaz dzwonów w pow. drohobyckim, 1916–[1917].
3 AMP, TP 196, list ks. I. Popkiewicza do kurii w Przemyślu, 21 X 1933.
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Dom Schulza i apteka „Pod Białym Orłem”
w domu Lauterbachów?

N52
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A

utorzy artykułu „Emil Safrin – aptekarz społecznik” Biul. SPZD nr 23 (2018) ss. 48–49, dołączyli fotografię oryginalnej koperty na recepty. Jest tam cenna informacja, że apteka powstała
w 1800 r. i z dzisiejszego punktu widzenia rodzi się pytanie, na jakie recepty koperta była przeznaczona? Czy aptekarz po wydaniu leku oddawał klientowi receptę? Białą plamą pozostaje też 100 lat
historii apteki, od kogo kupił ją Safrin i kto był właścicielem domu, w którym się mieściła? Autorzy
pracy nie podają też gdzie i kiedy E. Safrin się urodził i zdał maturę, chociaż w tak licznie cytowanych
źródłach takiej informacji można by się spodziewać. Kroniki gimnazjum „Jagiełły” w Drohobyczu
notują jedynie informację, że Safrinówna Liliana ur. w Drohobyczu 22.06.1901 zdała maturę pryw.
7.02.1919. W spisach abonentów telefonicznych jest zapis, że E. Safrin w 1939r. mieszkał przy ul.
Sienkiewicza 22, a apteka mieściła się w Rynku w domu z numerem policyjnym 43. Ale jest też zapis,
że właścicielem tej apteki jest Ernst Safrin i że ok. 1922 r. mieściła się przy ul. Sobieskiego 43, a Emil
Safrin był w 1930 r. asesorem zarządu miasta. Brak informacji kiedy i gdzie apteka podjęła działalność
po spaleniu narożnej kamienicy a także o losach
apteki i jej właścicieli po wrześniu 1939 r. Patriotyczna nazwa mogła być nadana przez polskich
właścicieli, ale nie wiadomo czy już w 1800 r.?
Porównanie ilustracji i kalendarza wypadków
w sposób jednoznaczny przeczy tej tradycji. Do
listy zagadek (apteka, dom Schulzów dochodzi
też termin i okoliczności spalenia narożnej kamienicy. Jest nawet sugestia że obok Kozaków
palili też Austriacy).
Niezależnie od tych uwag Autorom należy się

1. „Te cztery okna to nasz wkład w trwanie
w Drohobyczu”, stan przed 1904 rokiem,
(5566” Leon Rosenschein)

2. „Dom na rogu Rynku i ul. Mickiewicza
spalony w okresie I w.św. 1914–1915”,
(5549 Leon Rosenschein, Drohobycz).
Napis nad sklepem Abraham Aaron
Lauterbach Manufaktur Geschaeft
48

3. „ Apteka pod Białym Orłem",
drohobycki Rynek w dzień targowy
w początkach XX w.

4. Obecna zabudowa parceli, na której
rzekomo miał stać dom B. Schulza –
Rynek 2

podziękowanie za podjęcie tak ciekawego i dziewiczego tematu jak drohobyckie apteki i ich właściciele
(Historia kamienicy dra Pachtmana w Drohobyczu
(Biul. SPZD nr 21 (2017) ss. 25–26). Znane są liczne
fotografie Rynku, na których widoczna jest apteka.
Jest także znana akwaforta Liliena (1874–1929).
Dom jest też przedmiotem zainteresowania dziesiątków badaczy Schulza, przyjmujących bezkrytycznie, że tam mieszkali na piętrze i na przyziemiu
mieli sklep bławatny jego rodzice. On tam się urodził w 1892 r., a w 1910 r. (matura Brunona) rodzina
przeniosła się na ulicę Floriańską, często myloną z jej
przedłużeniem tj. z ul. Bednarską. Nowe piętrowe
budynki powstały na rogu Rynku dopiero po 1930
r. Nie jest znana żadna fotografia prezentująca sklep
bławatny Schulzów! Jest też kilka innych sprzecznych informacji, które jeszcze bardziej zaciemnieją
temat, czekający na cierpliwego analityka.

Z witryny księgarskiej



N47

N

adkolory i nadaromaty, Schulz, Mueller, Blecher, Paulina SUBOCZ,
Ireneusz STAROŃ. Lublin 2017, Episteme 301 s.; format 146x235
mm. Obszerna bibliografia, indeks osób, Oprawa twarda. Ilustracje Magdalena Subocz. Na zlecenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przedmiotem bardzo specjalistycznych analiz i porównań są w tej książce teksty Brunona Schulza (1892–1942), Stanisława Antoniego Muellera
(1877–1944) „Henryk Flis” oraz Maksa Blechera (1909–1938) „Zdarzenia w bliskiej nierzeczywistości” (2013), rumuńskiego prozaika. Tak się
złożyło, że dwaj pierwsi autorzy są od zawsze obecni na naszych łamach,
pierwszy w sposób ciągły a drugi sporadycznie, ostatnio w Biuletynie nr
21 i 22. Obcy jest dla nas jedynie rumuński prozaik, autor jednej książki.
W najprostszym ujęciu część I to szukanie kontekstów książki Muellera
z utworami Schulza, część II to obrazy dzieciństwa Schulza i Blechera. Całość na poziomie raczej przekraczających naszą znajomość warsztatu literaturoznawczego. Zanotujmy co następuje:
Schulzowskie i Muellerowskie wizje drohobyckiej ulicy Krokodyli różnią się na poziomie globalnych założeń artystycznych. Jednakże u obu pisarzy transpozycje tego traktu związane są z topiką miasta-potwora. Muellowska wizja sytuuje się w obrębie młodopolskich założeń naturalizmu,
Schulzowska natomiast zmierza ku mityzacji rzeczywistości i poetyce panmaskarady. Co ważne,
obie realizacje oparte zostały o realnie istniejącą topografię Drohobycza. Charakterystyczne jest,
że pisarze z równą dokładnością oddali ukształtowanie terenu (wzniesienia), a także specyfikę
kolorytu lokalnego dynamicznego ośrodka przemysłowego (motyw „papierowych imitacji”, kiczu
i błota). Najistotniejszą różnicą pozostaje jednak globalna, w tym przypadku, literacka topografia. Schulzowska ulica Krokodyli to „pasożytnicza dzielnica” oddzielona wyraźnie od tradycyjnego
starego miasta. Natomiast u Muellera granice między Stryjską a pozostałą częścią Rokomysza zostały w planie symbolicznym zatarte. Miastem-potworem jest zatem cała przestrzeń urbanistyczna
utworu.
Książkę sygnalizujemy jako kolejny przykład jak dalece inspirująca jest twórczość Schulza i pośrednio obrazy Drohobycza, a także dlatego, że autorzy nie zamykają się w sferze naukowych
dywagacji i nie wstydzą się sięgać do współpracy z SPZD w poznawaniu drohobyckiej poezji
i prozy życia Brunona Schulza.
JMP
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Spółka „Godula” S.A. w Podbużu

L

HISTORIA
N21

ata międzywojenne w Podbużu to okres zmierzchu spółki barona Jana Liebiga. Należące do niej
dobra przejęte zostały przez górnośląską spółkę akcyjną „Godulla”. Spółka założona została 19
stycznia 1922 r. w Chebziu prawdopodobnie w wyniku przekształcenia firmy „Zakłady Hr. Schaffgotsch Tow. z o.p.” z Gliwic. Majątek spółki oparty był na sukcesie gospodarczym hr. Karola Godulli zwanego „geniuszem” i „królem cynku”. „Godulla” S.A. zajmowała się wydobywaniem węgla kamiennego
i posiadała udziały w 12 innych kopalniach. Powierzchnia nad kopalniami była w większości jej własnością. Całość dóbr podzielona była na dwa kompleksy. Pierwszy
leżał w górnośląskim zagłębiu centralnym i tworzyły go trzy kopalnie: „Gothard” w Orzegowie (Ruda Śląska),
„Paulus” w Chebziu i „Lithandra” pod Nowym Bytomiem. Dodatkowo w Orzegowie spółka posiadała koksownię i fabrykę benzolu. W zagłębiu leżały również dobra rycerskie należące do spółki:
Paniowy, Paniówki, Chudów i Bujaków, których podziemne złoża
węgla kamiennego miały być eksploatowane w przyszłości. W Paniowach znajdowała się też duża gorzelnia. Lasy należące do spółki na obszarze Górnego Śląska skonsolidowane były pod nazwą
1. Szyld znajdujący się
„Górnośląskie Lasy”.
na budynku Nadleśnictwa
Na przełomie 1929–1930 spółka „Godula” nabyła część majątw Podbużu.
ku barona Jana Liebiga. Były to lasy wraz z infrastrukturą (nad(ze zbiorów Anny Krzosek)
leśnictwa Podbuż, Majdan i Borysław) którymi
zarządzała wraz z Górnośląskim Towarzystwem
Akcyjnym dla Przemysłu Drzewnego. Siedzibą Zarządu był Sambor. Obszar obejmował ok.
35000 ha, a dyrektorem lasów był Jan Szreders.
„Godula” S.A. posiadała również własne tartaki
w miejscowościach: Synowódzko Wyżne, Turka,
Rybnik i Podbuż. Roczna eksploatacja drewna to
ok. 100 tys m3.
Firma „Godulla” zatrudniała wielu mieszkańców Podbuża i okolicy do prac leśnych. Stworzyła strukturę zarządzania lasami przypominającą
obecnie znaną z „Lasów Państwowych”.
2. Leśniczówka w Zarębanem oraz jej mieszkańcy.
(ze zbiorów Anny Krzosek)
Dokończenie na str. 52.

2. Pracownicy spółki „Godulla” S.A. z Podbuża i okolicy. (ze zbiorów Anny Krzosek)
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Karol Godula [Godulla] czyli „dobra wróżka”

N22

Od Redakcji: Genialny wizjoner będący właścicielem trzeciej fortuny na Śląsku (1781–1848) był synem
leśniczego i Ślązakiem z dziada pradziada. Pozostawił
po sobie ogromny majątek: dziewięć kopalń galmanu,
40 kopalń węgla kamiennego, trzy huty cynku i liczne
majątki ziemskie (całość warta ponad dwa miliony talarów); dzień przed śmiercią zapisał sześcioletniej półsierocie Joannie Gryzik. Historia „Śląskiego Kopciuszka”
była przedmiotem rozważań ostatnio w 2015 r.(„Wysokie Obcasy extra” sierpień ss. 56–61).

J

oanna urodziła się w 1842 r. w Porębie koło Rudy.
Jej ojciec Jan Gryzik (Grycik, Gryszczyk lub Gryczik
– nazwisko podawano w różnych wariantach) był robotnikiem Goduli i zmarł na gruźlicę gdy córka miała
3 lata. Są różne wersje, jak mała Joanna znalazła się
w domu „króla cynku”. Być może jej matka Antonina Gryzikowa, gdy zaczęła pracować w pałacu Goduli,
zabierała do niego obie córki. Mała Joanna miała tyle
wdzięku, że podbiła serce sześćdziesięcioletniego mężczyzny. Musiał dziewczynkę polubić, bo zatrudnił dla
niej domowego nauczyciela. Wbrew temu, co ludzie
mówili nie był potworem, budował na Górnym Śląsku
domy dla robotników tzw. familoki, wprowadził bezpłatną opiekę lekarską, nawet w okresach kryzysu gospodarczego nie zwalniał pracowników, pożyczał swoim pracownikom zboże i pieniądze, popierał angielski
system płacenia za pracę towarami. Był niesłychanie
oszczędny, miał ogromną energię, intuicję, nawet jako
milioner wolał skromny domek w Rudzie Śląskiej od
pałacu w Bytomiu.
Na dodatek Godula zapisał legat do podziału wśród
wszystkich swoich pracowników – od dyrektorów
do pastuchów – w wysokości 50 tys. talarów. Takiej
szczodrości też Śląsk nie widział. Godula nie miał żony,
dzieci i żadnych innych zobowiązań. Niezadowoleni
siostrzeńcy (dostali też legat w wysokości 200 tys. talarów) rozpoczęli starania o unieważnienie testamentu. Opiekunowie Joanny: Maksymilian Schaffer, jeden
z pracowników Goduli – Jan Fincler oraz gospodyni
Goduli Emilia Lucas, bali się o życie Joanny i dlatego
umieścili dziewczynkę na rok w klasztorze urszulanek
we Wrocławiu. Emilia Lukas okazała się gorsza od baśniowej złej macochy. Zgodnie z wolą Goduli odpowiadała za wykształcenie i opiekę na dziewczynką, dlatego
przez cztery lata mogła korzystać z jej majątku. Nie
zrealizowała spadkowego polecenia Goduli – 50 tys.
talarów zamiast dla 2 tys. pracowników, rozdała jedynie 192 wybrańcom w tym 13 tys. talarów dla Finclera.
Odpowiedzialny M.Schaffer umieścił Joannę ponownie
u wrocławskich urszulanek a po ukończeniu nauki zamieszkała w jego wrocławskim domu. Joanna została

1. Okładka albumu wydanego w 1908 r.
z okazji 50. rocznicy ślubu Hansa
Ulricha i Joanny z Schaffgotschów.
(fot. wysokieobcasy.pl)

2. Nieistniejący już witraż z budynku
Związku Górniczo-Hutniczego
w Gliwicach. (fot. wysokieobcasy.pl)
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wykształcona na damę przez dyplomowaną nauczycielkę w rodzinach arystokratycznych hrabinę Paskalis. Te zalety, i oczywiście majątek spowodowały, że
stała się najlepszą partią w państwie pruskim. Król
pruski Fryderyk Wilhelm IV nadał jej wspaniałomyślnie tytuł hrabiny Gryzik von Schomberg-Godula.
Kandydatem na męża został hrabia Hans Ulrich
Schaffgotsch młodszy o 11 lat i jak pisał G. Morcinek
patrzący na Joannę żabimi oczami jak satyr z auli
wrocławskiego pensjonatu urszulanek. a na wąskich
jego ustach błąkały się szyderstwo i obłuda – ale to
były czyste złośliwości. Późniejsze życie obojga pokazało, że był porządnym człowiekiem i dobrym
mężem. Joanna okazała się godną spadkobierczynią
Goduli, znakomicie zarządzała majątkiem, pomnażając go ośmiokrotnie! Była dobrą żoną i matką, mieli czworo dzieci pierwszego syna Hansa Karla i trzy
córki: Clarę, Elizabeth i Eleonorę. Schaffgotschowie
mieli pałac we Wrocławiu (Pałacyk na ul. Kościuszki),
pałac w Szombierkach odziedziczony po Goduli oraz
rezydencję w Kopicach koło Grodkowa.
Własnością Schaffgotschów były na początku XX w.
m.in. kopalnie węgla kamiennego Hohenzollern (Szobierki), Gräfin Johanna (Bobrek) i Paulus (Chebzie).
Gdy zaczęła spadać rentowność przemysłu cynkowego, w 1905 r. rodzinne przedsiębiorstwo przekształciła w spółkę akcyjną Gräflich Schaffgotsche Werke
3. Kopciuszek, czyli Joanna Gryzik.
(Hrabiowskie Zakłady Schaffgotschów) z kapitałem
(fot. wysokieobcasy.pl)
50 mln marek, będące w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi w Niemczech. Hrabina podobnie jak Godula pamiętała o swoich pracownikach,
budowała dla nich domy, szkoły, szpitale i utrzymywała sierociniec dla 80 dzieci w Bytomiu.
Służbie z ukochanych Kopic ustanowiła fundusz w wysokości 100 tys. talarów z którego procenty
miały służyć jako „wsparcie dla ubogich rodzin, wdów i sierot oraz na zakup posagu dla ubogich
dziewcząt”.
Joanna zmarła w 1910 r. i została pochowana w rodzinnym grobowcu w Kopicach, podobnie jak
zmarły pięć lat później jej mąż Hans Ulrich. Rok przed śmiercią sprowadziła z Wrocławia prochy Karola Goduli, które pochowane zostały w krypcie kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Szombierkach gdzie spoczywają do dziś. Ciała Schaffgotschów zostały wyrzucone z trumien
w 1945 r. przez żołnierzy szukających skarbów, podobno ich szczątki pływały w pałacowej fosie
i dopiero po jakimś czasie znalazły się w zwykłym grobie nieopodal mauzoleum. Pałac spłonął
w 1958 r.



Dokończenie na str. 50
Leśniczówki w Nadleśnictwie Podbuż usytuowane były m.in. w Zarębanym i Buchowie (koło Opaki). Spółka sprowadziła do Podbuża wielu wykształconych pracowników pełniących funkcje specjalistyczne. W latach 30. tych pracowniy spółki wozili do Chebzia transportem kolejowym żywe
sarnyw celu wymiany genetycznej. Brak jest sprawdzonych informacji dotyczących działalności
spółki w okresie II wojny światowej. Z przekazów ustnych wynika, że spółka funkcjonowała jeszcze
w 1944 r., a jej kres nastąpił wraz z zajęciem Podbuża przez Armię Czerwoną.
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Bój z rekinami

N25

Od Redakcji: Niewiele osób w Polsce wie o losach żołnierzy polskich, byłych członków Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, którzy znaleźli się na pokładzie statku pasażerskiego „Laconia”1 zatopionej
przez niemiecką łódź podwodną U-156 na Atlantyku. Tekst wspomnień jednego z nich Antoniego Jaremy opublikowała „Panorama Wałbrzyska” (27.08.2018 r.). Oprócz A. Jaremy na pokładzie Lakonii
byli drohobyczanie: Eryk Chlebek i Adam Spring. Na podstawie ich wspomnień oraz 9 innych źródeł
Stanisław Mrówczyński opracował obszerniejszą relację o tragedii, opublikowaną w serii „Wierni Bogu
i Polsce…” [Nr] 10 (1999) ss. 14–29 opublikowaną pod tytułem „ Drohobyczanie też tonęli na Laconii”.

P

o zakończeniu II wojny światowej w Wałbrzychu zamieszkało wielu zdemobilizowanych polskich żołnierzy, którzy walczyli na niemal wszystkich jej frontach. Wśród nich znalazł się m. in.
Antoni Jarema, który przeżył zatopienie 12. 09. 1942 r. statku na Oceanie Atlantyckim na zachód od
Afryki.
A. Jarema urodzony w Drohobyczu [mieszkali w Borysławiu ul. Drohobycka 33], po zakończeniu
wojny zamieszkał wraz z żoną w Wałbrzychu gdzie podjął pracę w kopalni Victoria podobnie jak
innych prawie 300 górników – weteranów II wojny światowej. We wrześniu 1939 r. walczył w wojnie obronnej Polski , trafił do niewoli radzieckiej i został wywieziony w głąb Związku Radzieckiego,
gdzie w łagrze spędził dwa lata. Po agresji Niemiec na Związek Radziecki, Jaremie udało się dostać w szeregi Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR zwanych potocznie Armią Andersa. W tych szeregach
w stopniu kaprala przebył szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę i Ocean Indyjski do Afryki Południowej. Tam z kolegami z 1 kompanii szkoły podchorążych 8 dywizji piechoty, zostali zaokrętowani na brytyjskim transatlantyku Laconia przekształconym w okręt wojenny Royal Navy. Polscy
żołnierze mieli za zadanie pilnowanie około 1800 jeńców włoskich, transportowanych pod pokładem statku do obozów jenieckich w Szkocji. 1.09.1942 r. okręt wypłynął w swój ostatni rejs. Jarema
na początku lat 60. opowiedział swoje przeżycia
przyjacielowi – Włodzimierzowi Mańce, który
był sztygarem i prezesem koła ZBOWiD na Victorii. Mańko wspomnień Antoniego Jaremy nie
musiał fabularyzować. To co on przeżył na tonącym okręcie, a później walcząc przez kilka dni
o życie, uczepiony do tratwy dryfującej wśród
rekinów po oceanie, było jak gotowy scenariusz
trzymającego w napięciu filmu.
Po tym jak Laconia została trafiona torpedami
i zaczęła tonąć, Jarema wydostał się na jej pokład, wskoczył do wody i zaczął płynąć, by być
jak najdalej od statku. Zdołał dopłynąć do tratwy ratunkowej, której kurczowo trzymało się
kilkudziesięciu Włochów. Rozpoczęła się trwają1. RMS Laconia (1921)
ca kilkadziesiąt godzin walka o życie. W miejsce
(zdj. Multimedia w Wikimedia Commons)
1 RMS Laconia – brytyjski oceaniczny statek pasażerski,
należący do przedsiębiorstwa żeglugowego Cunard Line.
Podczas II wojny światowej służył jako krążownik pomocniczy HMS Laconia, następnie transportowiec wojska, zatopiony przez U-Boota 12 września 1942 roku. 1 września
1942 roku statek wypłynął samotnie z Kapsztadu, w rejsie
z Suezu do Wielkiej Brytanii, wokół Afryki, z 2725 osobami
na pokładzie (w tym 1793 włoskich jeńców, 286 żołnierzy
brytyjskich, 103 żołnierzy polskich strzegącymi jeńców
oraz 80 cywilów – z tej liczby do 17.09. zdołano uratować
około 1000 osób! (Red.)

2. U-156 i U-506 podczas akcji ratowniczej
(zdj. Multimedia w Wikimedia Commons)
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zatopienia statku przypłynęło wiele rekinów, które atakowały i pożerały rozbitków. Ogarnięci paniką Włosi wspinali się na tratwę powodując jej wywrotkę i tonięcie kolejnych towarzyszy niedoli. Do
tego doszedł nieznośny głód i pragnienie. Pomoc nadeszła z najmniej spodziewanej strony. Po tym
jak kpt. Werner Hartenstein dowódca łodzi podwodnej U-156 zorientował się że wśród rozbitków
są żołnierze sojuszniczych wówczas dla III Rzeszy – Włoch, rozpoczął akcję ratunkową. Rozbitków
było tak dużo, że wezwał na pomoc dwie kolejne łodzie podwodne U-506 i U-507. Cztery dni po zatopieniu Laconii 16 września nad ratowniczymi U-Bootami pojawił się amerykański samolot bombowy Liberator, który mimo wyraźnych oznaczeń okrętów symbolami Czerwonego Krzyża, zaczął
je bombardować. Po ataku admirał Karl Dönitz – głównodowodzący Kriegsmarine zakazał dalszego prowadzenia akcji ratowniczej i prowadzenia podobnych akcji także w przyszłości. Rozbitkowie
z Laconii zostali ponownie umieszczeni w przepełnionych szalupach. Z oceanu wyłowieni zostali
przez wezwane przez Niemców statki francuskie podległe rządowi Vichy. Uratowani Polacy i Brytyjczycy trafili do obozu jenieckiego w Afryce Północnej z którego w listopadzie 1942 r. wyzwolili ich
Amerykanie. Polscy rozbitkowie rozdysponowani zostali do wojsk pancernych, spadochronowych
a nawet komandosów. Zatopienie Laconii jest jedną z największych w historii katastrof morskich.
W jej wyniku śmierć poniosło około 1700 osób, w tym 32 polskich żołnierzy.2 (Dla porównania w katastrofie Titanica zginęło około 1500 osób). Dowódca U-156 wraz z całą załogą zginęli 8 marca
1943 r. na Atlantyku koło wyspy Barbados zbombardowani przez amerykańską łódź patrolową.
Jarema pracował na kopalni początkowo jako górnik, a później rachmistrz w dziale rachuby. Pod
koniec lat 60. zaczęły się u niego pojawiać objawy choroby Parkinsona. Po śmierci żony, nie miał już
w Wałbrzychu nikogo. Został wówczas zabrany prawdopodobnie przez dalszą rodzinę do Rzeszowa.
Jego dalsze losy są nieznane.



2 W źródłach można spotkać różne, niewiele różniące się od siebie dane dotyczące liczby osób na pokładzie „Laconii”,
książka Grossmitha jako jedyna podaje dokładny spis pasażerów, załogi oraz polskich żołnierzy. Frederick Grossmith: The
Sinking of the „Laconia”: A Tragedy in the Battle of the Atlantic. Paul Watkins Publishing. ISBN 1–871615-68–2.

Artur Cembik – Szczecin

Drohobycz oczami obcokrajowców

O

N78

braz Drohobycza utrwalony w literaturze przenosi to przedwojenne, wieloetniczne miasto
w sferę mitu, legendy, krainy mlekiem i miodem płynącej. Tu przyszedł na świat Bruno Schulz
czy Kazimierz Wierzyński. W Drohobyczu w 1920 roku urodził się również Andrzej Chciuk, który
– będąc na emigracji – porównał go do bezpowrotnie utraconej Atlantydy:
Oto jest […] ziemia moja, bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona; ze wszystkich
bogactw – cztery ściany, z całego świata – tamta strona. Oto jest ziemia moja, krajobraz nieba, imiona,
słowa, powiedzonka, moja wszystka wiedza, potrzebna i niepotrzebna, najważniejsza i najtrudniejsza1.
Silna więź Andrzeja Chciuka z rodzinnym miastem przypomina niemal symbiotyczny związek
Brunona Schulza z Drohobyczem. Kreśląc literacką topografię tego miejsca, autor Sklepów cynamonowych pisał:
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 świecie2.
Wyraz głębokiej nostalgii za ukochanym Drohobyczem daje też w swojej poezji Kazimierz Wierzyński. Wiersz Księżyc zaczyna się słowami:
Za czym ja krążę?
Za księżycem.
Czym on mnie wabi?
1 A. Chciuk, Ziemia księżycowa, Warszawa 2002, s.10–11.
2 B. Schulz, Opowiadania, Warszawa 1997, s. 217.
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Drohobyczem”3.
I rzeczywiście to pograniczne miasto „wabiło” nie tylko jego dawnych mieszkańców, lecz i obcokrajowców, którzy pragnęli skonfrontować wyobrażenie schulzowskiej prowincji z rzeczywistością. Jedno jest pewne: w większości przypadków głównym powodem zainteresowania Drohobyczem była próba uchwycenia jego fenomenu pograniczności i wieloetniczności. Wiadomo, że
przedstawiciele każdej wspólnoty narodowościowej tworzyli swój odrębny mit tego miasta, jednak
ich narracje zazębiały się, wzajemnie przenikały. I właśnie na tym polega unikalność i niepowtarzalność dziejowa Drohobycza, nawet jeśli określano go „miastem cebularzy”, zagłębiem soli lub
ropy naftowej, a nawet wylęgarnią biedoty. W poniższych rozważaniach przedstawię obraz galicyjskiego Drohobycza właśnie i jego okolic widzianych oczami Niemca żydowskiego pochodzenia,
włoskiego filozofa i eseisty oraz urodzonego w Austrii znawcy literatury słowiańskiej, którego ojciec był oficerem SS.
Kiedy Alfred Döblin, urodzony w pruskim Szczecinie pisarz, za namową przedstawicieli ruchu
syjonistycznego, odbył w 1924 roku podróż po Polsce, tak pisał o Drohobyczu:
A poniżej rynku, za śmieciami i okropną wieżą, zaczynają się uliczki. Robi się strasznie. Kto nie
widział tych ulic i „domów”, ten nie wie, czym jest bieda. To nie domy, to resztki domów, budy, szopy,
szałasy. Okna założone deskami, okna bez szyb. Domy bez zamkniętego dachu – rozpadające się baraki, ciasno stłoczone jeden przy drugim; niektóre mają piwnice, wprawdzie murowane, ale podobne do
jaskiń. Każda rudera przeludniona4.
Głównym powodem podróży Döblina na Wschód było zapoznanie się z życiem niezasymilowanych Żydów; innym – poszukiwanie własnych korzeni. Już pierwszy kontakt z nowym miejscem
na dworcu w Drohobyczu uderza swoją egzotyką: tłumy chłopów i żydowskich podróżnych, chaos wywołany ich przesiadkami, przekrzykiwanie się fiakrów – wszystko to potęguje zaskoczenie
i zmieszanie przybysza z innego świata. Autora zaskakuje przede wszystkim nędza mieszkańców
prowincji:
Czworoboczny przestronny plac targowy […]. Żydzi, sami Żydzi, o niemieckich nazwiskach. Handlarze w miękkich czapkach, brudnych ubraniach dyskutują w grupach na placu, przed jednopiętrowymi domami. Zgarbieni starcy w okropnie postrzępionych chałatach, lepcy od brudu, w obdartych
spodniach, popękanych butach, grzebią kijem w śmieciach na ziemi […]. Żebrze też, wynurzywszy się
z tłumu na placu, starsza, bardzo brzydka, zezowata kobieta o potarganych włosach. A także tamta
młodsza, z maleństwem zawiniętych w chustkę przy piersi. I jeszcze ten bosy chłopiec.
Naturalizm prezentowanych opisów obnaża niemoc państwa w kwestii asymilacji Żydów, którzy
w roku 1921 stanowili 44% całej populacji mieszkańców Drohobycza. Zresztą swój sceptycyzm
prezentuje Döblin także wobec ruchów narodowych oraz demokracji, którą traktuje jako pusty
slogan. Podziwia Żydów, którzy – z braku państwowości – religię i tradycję czynią sensem własnej
egzystencji. Tym, co zaskakuje autora Podróży po Polsce w obcym, nieznanym dotąd świecie są kontrasty społeczne, wyraźne zróżnicowanie materialne mieszkańców Drohobycza. Pisarz odwiedza
fabryki zatrudniające setki osób, które pracują przy wydobywaniu i przerabianiu ropy naftowej
z drohobycko-borysławskich pól. Polscy, żydowscy i ukraińscy robotnicy – w relacji Döblina – są
dość dobrze ubrani, siedzą przy stołach. Zwłaszcza Żydzi to specjaliści, którzy znają się świetnie na
swoim fachu.
Cztery lata później inny, urodzony w Brodach koło Lwowa, austriacki pisarz, Joseph Roth, zarzuci
Döblinowi, że nie uniknął stereotypów na temat Galicji, a w szczególności Polski, w czym „pomogło” mu jego żydowskie pochodzenie:
Döblin widział Żydów bardzo stronniczo, co jest cnotą miłości. Widział ich dokładniej niż Polaków
chrześcijan […]. Powinien był nazwać swoją książkę „Podróż do Żydów”. Poznał ich lepiej niż zachodni
syjoniści, którzy cały bogaty świat degradują do jednego narodu […]”5.
A przecież, jak dowodzi Roth:
Jeśli już w ten sposób powstają fałszywe szablony, to tak zwana mentalność narodowa tworzy dodatkowo szablony nienawistne. Tak więc wierzymy, że polski kobiety są czarnowłose i zdradzieckie,
polscy chłopi brudni, polscy Żydzi oszukują, a polska szlachta pije6.
3
4
5
6

brunoschulz.info/osoby/kazimierz-wierzynski/ [dostęp: 29.12.2019 r.]
A. Döblin, Podróż po Polsce, tłum. A. Wołkowicz, Kraków 2000, s. 203–204.
J. Roth, Listy z Polski, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 2018, s. 50.
Tamże, s. 62.
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Roth, jako korespondent „Frankfurter Zeitung”, do relacji z podróży swojego poprzednika odnosi
się z pewną rezerwą, apelując jednocześnie o większą rzetelność dziennikarską w postrzeganiu
różnych grup narodowościowych Galicji. Z całą pewnością jednak reportaże Döblina mają wartość
dokumentalną i dydaktyczną zarazem. Ich autor swoje badania oparł na dostępnej literaturze, danych statystycznych, a przede wszystkim własnej obserwacji i zasłyszanych wśród ludzi opiniach.
Ciekawa, choć w istocie zdradzająca osobiste sympatie autora, przez co niepozbawiona błędów
rzeczowych, wydaje się być analiza wieloetniczności polskiej prowincji.
Niespełna dziewięćdziesiąt lat po wyprawie Döblina włoski filozof, krytyk i pisarz, Francesco M.
Cataluccio w osobliwym „brewiarzu środkowoeuropejskim” pod tytułem Jadę zobaczyć, czy tam
jest lepiej dzieli się wrażeniami z podróży po Europie Środkowo-Wschodniej. Wprawdzie jego spostrzeżenia pozbawione są tak wyrazistych, jak u poprzednika, opisów nędzy przedwojennej prowincji, jednak autor tropi w nich egzotyczne dla siebie miejsca, a przede wszystkim – podobnie do
Döblina – ich mieszkańców. Tym, co go fascynuje i niepokoi zarazem, jest nadmiar dzikiej natury,
która – jako byt autonomiczny – wymyka się ludziom spod kontroli, by żyć własnym życiem. Ową
odmienność pejzażu dzisiejszej Ukrainy dostrzega Cataluccio już na lotnisku we Lwowie:
Szosa […] biegnie jak prosty tor bez odgałęzień, ma powierzchnię dziurawą jak ser szwajcarski […].
Jednak kiedy przystajemy, krajobraz jest przepiękny: soczysta, jakby zbyt intensywna zieleń […]. Łagodne wzgórza zmieniają widnokrąg w płynne falowanie 7.
Ta niemal irracjonalna przestrzeń z wyraźnym znakiem nadmiaru wszystkiego prowadzi podróżnika do Drohobycza:
Tak samo dzieje się przy wjeździe do leżącego u podnóża Karpat Drohobycza, gdzie mieszkał Bruno
Schulz: a w samym mieście dziesiątki alei, parków i ogrodów zmieniają je w zieloną oazę. Stare wille,
ale nawet budynki współczesne, te szare bloki z okresu sowieckiego, ledwo znajdują dla siebie miejsce
w tym oceanie liści, kwiatów i bujnej roślinności8.
Cataluccio jest świetnym obserwatorem, co zresztą przekłada się na jakość podróżniczych esejów. Ogląda ludzi z perspektywy obcokrajowca, odrzuca narodowe uprzedzenia i stereotypy w postrzeganiu Innych. Zamiast tego swoje wspomnienia ozdabia licznymi anegdotami, dając dowód
specyficznego poczucia humoru. Kiedy na przykład podgląda przechadzające się obok dawnego
gimnazjum im. Władysława Jagiełły dystyngowane damy, solidaryzuje się z Schulzem, który dla
nich tracił głowę: „W otoczeniu tej bujnej Natury i szczupłych rozochoconych nóg trudno poradzić
sobie z uczuciem autentycznego podniecenia9” – konstatuje Cataluccio. Ponieważ – wedle jego słów
– w Drohobyczu „skupiają się historie gorzkie jak piołun”, odbywa on także podróż po znakach kultury tych stron, jakby sprawdzał, czy mieszkańcom Drohobycza i okolic „żyje się lepiej”. Z kronikarskim zacięciem rozmawia z Elżbietą Ficowską, Alfredem Schreyerem (ostatnim żyjącym uczniem
Schulza), których biografie w dziwny sposób splotły się z losem autora Sklepów cynamonowych.
I chociaż we wspomnieniach o Schulzu Cataluccio nie wnosi niczego ponad to, co znamy, rzetelnie
przypomina legendę tego najsłynniejszego drohobyczanina. Ślady pamięci o nim wyznaczają autorowi „brewiarza” na tej wyjątkowej mapie miasta: muzeum etnograficzne, synagoga, rynek, lokalne kino, osiedle mieszkaniowe, na terenie którego w zbiorowej mogile prawdopodobnie został
pochowany Schulz. W tej nostalgicznej podróży, przemierzając setki kilometrów, włoski badacz
zdaje się szukać śladów człowieczeństwa – jakby na przekór historii, która tak okrutnie obeszła
się z pograniczem Rzeczpospolitej: „Gdzie podziali się dzisiaj Sprawiedliwi?10” – kończy jedną ze
swych kronikarskich opowieści Cataluccio.
O imaginacyjnej podróży po Galicji Wschodniej i Bukowinie, a jednocześnie próbie wskrzeszenia
świata, którego już nie ma, w swoich szkicach pisał Martin Pollack, austriacki eseista i publicysta.
Już u progu XX wieku przy schulzowskiej „ulicy Krokodyli” zaczęły powstawać rezydencje królów
naftowych i przemysłowców, zaś – jak podaje drohobycka prasa – chodnikami w centrum „pałętali
się tragarze od stóp do głów upaćkani naftą”11. I właśnie ów przekrój społeczny przedwojennego
Drohobycza zajmuje Pollacka najbardziej. Imaginacyjna podróż odbywa się w wyobraźni autora,
który poprzedził ową wyprawę rzetelną analizą tekstów źródłowych. Pisarz demitologizuje arka7 F. M. Cataluccio, Jadę zobaczyć, czy tam jest lepiej, tłum. S. Kasprzysiak, Kraków 2012, s. 299.
8 Tamże, s. 300.
9 Tamże, s. 301.
10 F. M. Cataluccio, Jadę zobaczyć, czy tam jest lepiej…, s. 314.
11 Notatka z „Tygodnika Samborsko-Drohobyckiego, 1900.
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dyjski obraz Galicji, przedstawiając ją – podobnie jak Döblin – z perspektywy prostych, biednych
ludzi, którzy ubrudzeni naftą „ocierali się o przechodniów i brudzili im ubrania”12. Pollack nazywa
to miasto „galicyjską Pensylwanią”, bowiem odkrycie złóż ropy naftowej niewątpliwie przyczyniło
się do wzrostu cywilizacyjnego miasteczka, jak również wpłynęło na potrzebę zdobycia przez bogatych przemysłowców taniej siły roboczej:
Robotnicy i robotnice to przeważnie Żydzi. Wśród dziewięciu tysięcy robotników Borysławia jest ich
grubo ponad sześć tysięcy: mężczyzn, dziewcząt i dzieci, dzieci w roli robotników. Niektórzy mieszkają w pobliskim Drohobyczu, skąd dojeżdżają w poniedziałek rano, aby już w czwartkową noc wracać
[…]. Ich najtypowszy przedstawiciel to ów stary, zgięty wpół Żyd, który od trzydziestu pięciu lat w jednym i tym samym miejscu kręci korbą przez dwanaście godzin dziennie […]13.
Cywilizacyjna szansa rozwoju Drohobycza życie przeciętnych jego mieszkańców zamieniła w piekło: „Gdziekolwiek spojrzysz, widzisz całe tłumy czarne, brudne, charczące, dla których zysk jest
celem życia, wyzyska najprzyjemniejszym zajęciem, a okrągły miljon szczytem szczęścia14” – cytuje za drohobycką prasą z końca XIX wieku Pollack. Zmiana charakteru miasta z rolniczej prowincji w przemysłowe Eldorado wpłynęła na kres epoki kupców kolonialnych i bławatnych rodem
z Schulza. Pollack daleki jest jednak od sentymentalizmu. Jego widzenie Galicji ogranicza się do
sfery gospodarczej i politycznej, w której nie ma miejsca na legendy i mity.
Zaprezentowane narracje Alfreda Döblina, Francesco M. Cataluccio czy Martina Pollacka eksponują rolę pamięci polegającą na strategii zanurzenia w przeszłości – nawet jeśli wcześniej brak
było bezpośredniej styczności autorów z opisywaną przestrzenią. W przypadku tych, którzy czuli
się emocjonalnie spowinowaceni z ziemią swoich przodków, bądź obszary pogranicza były im bliskie kulturowo albo etnicznie, słusznym byłoby mówienie o historycznym, ale też symbolicznym,
etycznym wymiarze pamięci. Nie ma bowiem tożsamości bez powiązania z przeszłością, którą autorzy starali się dosłownie „przyszpilić” w określonym czasie i miejscu. Dlatego tym, co narzuca się
niejako po pierwszej lekturze wspomnień autorów, jest szczegółowość opisu placów, ulic, domów,
fabryk, przyrody, a nade wszystko ludzi – jak gdyby autorzy próbowali w ten sposób oswoić obcy,
choć antycypowany, świat. Ich utwory reprezentują gatunki „zmącone”, niejednorodne i trudne do
jednoznacznej klasyfikacji. Znajdujemy w nich cechy reportażu, felietonu, listu, dziennika wyprawy czy eseju, a pisarze czerpią inspirację przede wszystkim z własnych obserwacji czynionych
podczas podróży. Po drugie, wszyscy, choć w różnym czasie, funkcjonują w szeroko pojmowanym
polu dziennikarskim i teksty ich powstają niejako na zamówienie konkretnych odbiorców. Autorzy wspomnień posiadają wiedzę twardych faktów zdobywaną podczas obserwacji, towarzyszy im
pewność swoich możliwości poznawczych. Podróż Döblina i Catallucio polega na fizycznym przemieszczani się po obcych terenach i doświadczaniu nowego; Pollack, którego ojciec mordował galicyjskich Żydów, odbywa podróż imaginacyjną na Kresy, jakby w ten sposób chciał zredefiniować
własną tożsamość, uzupełnić ją o brakujący element autobiografii, zmienić obraz samego siebie.
Z pewnością wymienionym autorom przyświecały różne cele podróży, jednak tym, co ich łączyło, były ciekawość świata różnorodności kulturowej, próba uchwycenia jego kolorytu lokalnego,
odrębności etnicznej. Galicja jest im jeszcze potrzebna i do tego, by przejrzeć się w prawdzie o ludziach i o sobie, nawet gdyby była ona bolesna i niewygodna. Martin Pollack w Topografii pamięci
kończył swoje rozważania słowami:
Badanie historii – własnej, ale także cudzej, bez żadnych uprzedzeń, jest najważniejszym warunkiem zrozumienia samego siebie, znalezienia własnej tożsamości – i spotkania się z Innym na równym
poziomie. Bez historii nie da się tego zrobić. Nigdy nie wolno nam ulec pokusie, by chcieć wyrzucić
za burtę ówczesne narodowe narratywy, chcieć je wymazać z pamięci, ponieważ boimy się, że gdy się
z nimi skonfrontujemy, mogą coś popsuć, stać się przeszkodą […]. Wszystkie historie muszą zostać
opowiedziane, nie wolno przemilczeć żadnej tragedii15.



12
13
14
15

Tamże.
M. Pollack, Po Galicji, tłum. A. Kopacki, Wołowiec 2017, s. 43, Pierwodruk Wiedeń, 1994.
J. Rogosz, W piekle galicyjskim, Gródek 1896.
M. Pollack, Topografia pamięci, tłum. K. Niedenthal, Wołowiec 2017, s. 239.
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Na powrót wśród ludzkości
Drohobyczu Stella i jej rodzina rychło dowiedzieli się, że głód nie dyskryminuje nikogo, nawet
rodziny Backenrothów2. W Drohobyczu 1941 r., nie istniało nic takiego, jak stół Awrumche Backenrotha, przy którym karmiono głodnych. Stella zrozumiała wkrótce, że jej ojciec, Leibele Backenroth,
magnat naftowy, który owej nocy powrócił z pogromu w Schodnicy, był już innym człowiekiem. Przepadła cała jego inicjatywa, werwa i zapał. Był zdesperowanym człowiekiem, niezdolnym odnaleźć się
w zmienionym porządku świata. Kiedyś, gdy Stella zbeształa swego brata za to, że niewłaściwie zwracał się do ojca, Leibele Backenroth odpowiedział: „Dziecko ma rację. Ojciec nie jest już ojcem, jeśli nie
potrafi dać swojemu dziecku kromki chleba i pary butów. Nie zasługuję na szacunek, jakim powinien
cieszyć się ojciec”.
Ciężar utrzymania rodziny spoczywał teraz na młodych barkach Stelli. Pod osłoną nocy wraz z innymi
młodymi dziewczętami wymykała się z Drohobycza, i przez lasy i pola szła do Schodnicy powyrywać
trochę warzyw z własnego ogródka. Z prawie dwudziestokilogramowym albo i większym ciężarem
dziewczęta wracały do Drohobycza. Stella zdołała nawet pójść do Schodnicy i w środku dnia sprowadzić do Drohobycza ich krowę, paradując z nią przed oknami Gestapo! Trzy dni później wydano zarządzenie zabraniające Żydom posiadania własnego inwentarza. Krowa została skonfiskowana przez
Gestapo. Stella nie dawała za wygraną. Nic nie było dla niej zbyt duże, zbyt małe czy zbyt trudne, o ile
można było dzięki temu zdobyć trochę jedzenia dla jej drogiego Zygmusia, jej rodziców i rodziców jej
matki, Tenzerów, którzy przybyli tu z nimi. Warunki życia w getcie z każdym mijającym dniem stawały
się trudniejsze3. Ojciec Stelli został zabrany do obozu pracy w miejscowości Daczówka. Cora częstsze
stawały się Aktionen przeciwko najmłodszym i starym ludziom. Życie brata, matki i dziadków Stelli
było nieustannie zagrożone. I wtedy się to stało. W lecie 1943 r. dziadek i babka Stelli zostali załadowani na ciężarówki jadące do Bronicy. Wieczorem owe ciężarówki wróciły do Drohobycza, przywożąc
ubrania ofiar. Piątego dnia miesiąca Siwan, tj. 8 maja 1943 r. w Bronicy zostali zamordowani matka
i brat Stelli. Dwudziestego dnia miesiąca Tamuz, 23 lipca 1943 r., został tam zastrzelony także jej ojciec.
Także Stella znalazła się na ciężarówce jadącej do Bronicy, ale ściągnął ją stamtąd członek Judenratu:
„Jesteś za młoda, żeby umierać – oświadczył. – Możesz nadal służyć Trzeciej Rzeszy.” Podczas gdy Stella
stała oszołomiona, pewien gestapowiec, o nazwisku Landau, ćwiczył w strzelaniu do celu. Instynktownie schyliła się. Ale tego dnia to nie Stella była jego celem. Gestapowiec miał w kieszeni pełno lizaków.
Wokół niego stała grupa dzieci, które wypełzły zukrycia. Gestapowiec pytał dzieci, każde po kolei, czy
chciałyby lizaka, a jeśli tak, to mają otworzyć usta. Tak też zrobiły. Strzałem w usta gestapowiec zabijał
po kolei każde dziecko. Stella zemdlała. (Do dziś robi się jej słabo, kiedy widzi lalki. Dla niej wydają się
być one tymi małymi, martwymi ciałami niewinnych dzieci, leżącymi na ulicy w Drohobyczu).
Po likwidacji getta udało się Stelli jakoś wrócić do Schodnicy i znaleźć schronienie u Stanisława i Anieli Nendza [Nędza], w piwnicy pod stajnią na terenie szybów naftowych Backenrothów. Mieszkała tam
z czwórką dorosłych osób: jej wujami, Leonem i Dawidem Thorne, dr. Isidorem Friedmanem, prawnikiem i Luisą Mahler. Piwnica miała niespełna dwa metry długości, około metra szerokości i około półtora metra wysokości. Była pełna wody i szczurów. Nad piwnicą, na wolności i w bardziej przestronnych
pomieszczeniach trzymana była świnia, koza, króliki i kurczęta. Awrumche Backenrothowi nigdy nie
przyszło do głowy, że jego ukochana wnuczka w taki sposób będzie kiedyś korzystała z jego pól naftowych.
We wtorek 8 sierpnia 1944 r. o godzinie siódmej rano, Benek, szesnastoletni syn Janiewskiego, otworzył klapę do piwnicy i przekazał wieść o wolności: rosyjscy żołnierze właśnie wyzwolili Schodnicę.
Stella wraz z innymi wyszła z piwnicy. Po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy zobaczyła wówczas nie

W

1 Tłumacz książki „Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu Yaffa ELIACH, ZW NOMOS, Kraków 2014, 333 s. napisanej
w oparciu o wywiady ze S. Wieseltier 17 i 22.06 1981 r. (Red.)
2 W Schodnicy żyło w okresie międzywojennym 4 braci Backenroth: Melech, Israel, Wolf i Leibel. Byli przedsiębiorcami
naftowymi. Działali w spółce pn. „Kopalnie Nafty – Bracia Backenrothe”. Ich szyby naftowe znajdowały się głównie na
Pasieczkach. Trzej pierwsi wraz z rodzinami zostali zamordowani w pogromach schodnickich w dniach 1-4 lipca 1941 r.
(J. Rybotycki).
3 Na temat życia w getcie w Drohobyczu zob.: „Out of the Ashes, THORNE, (Red.)
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bo i słońce. Z opuchniętymi stopami, ledwo zdolna chodzić, Stella zdecydowała się zobaczyć Schodnicę.
Wielka synagoga była teraz stajnią pełną koni. Jej własny dom był zajęty przez trzy ukraińskie rodziny.
W jadalni, dookoła ogromnego stołu dziadka Backenrotha, siedzieli pijani Ukraińcy. Jedynie karpackie
wzgórza były jak zawsze pełne czaru, a pompy Backenrothów nadal wydobywały ropę z przesiąkniętej
krwią schodnickiej gleby. Stella poprzysięgła nigdy nie wracać do tego przeklętego miasta, które tak kiedyś kochała. Wyjechała do Warszawy. Tam spotkała i poślubiła młodego człowieka o nazwisku Marek
Wieseltier, oficera Wojska Polskiego, który okres wojny spędził na Syberii. […] Jesienią 1945 r. na Majdanku wieszano nazistowskich przestępców wojennych. Stella zdecydowała się tam pojechać. Chciała
zemsty, zemsty za każdego Żyda, którego pochowała własnymi rękami, za każde dziecko zastrzelone
w Drohobyczu, za jej matkę, ojca, dziadków, za jej umiłowanego Zygmusia, za świat jej młodości, który
tak brutalnie został zamordowany. Podróżowała całą noc, by móc sobie wybrać dogodne miejsce. Rozpoczęła się egzekucja. Na szyję każdego przestępcy zarzucono pętlę. Spod stóp skazańców wykopano
krzesła, ciała zwisły, tłum wiwatował. Stella zamknęła oczy w przestrachu. „Mój Boże! Co ja tutaj robię?”
– wymamrotała do siebie. „Wiwatuję na widok śmierci? Śmierć rodzi więcej śmierci, nienawiść – więcej nienawiści. Nic mi nie zwróci ojca, matki ani Zygmusia”. Jej zemsta była krótkotrwała, utraciła całą
swoją słodycz. […] W tym momencie Stella poczuła, że na nowo dołączyła do rodzaju ludzkiego, który
w dalszym ciągu musi gdzieś, w jakimś miejscu istnieć – do świata podobnego temu, jaki kiedyś znała
w Schodnicy.



Martin Pollack – Austria

Nahujewyczi1 (Nahujowice)

N94

Od Redakcji: „Po Galicji. O Chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji
Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma” Martin POLLACK, Rozdział z książki ss.
42–47, Borussia Olsztyn 2000, 179 s., Pierwodruk Wien 1994.

J

eśli poszło się śladem dziecięcego narratora, Brunona – Józefa poszukującego nocą owych osobliwych nęcących sklepów, które „dla ciemnych boazeryj” nazwał on „sklepami cynamonowymi”,
można było dotrzeć zwodniczo poplątanymi ścieżkami wyimaginowanego Drohobycza „na szeroki,
rzadko zabudowany gościniec, bardzo długi i prosty.[…] Stały tam przy ulicy albo w głębi ogrodów
malownicze wille, ozdobne budynki bogaczy”: była to ulica Leszniańska, która biegła na wschód,
w kierunku Sambora, ku oddalonej o pięć kilometrów wsi Lesznia. Za mostem, który nieopodal Leszni, przekraczał szemrzącą wśród bagnistych łąk rzeczkę Bar było rozwidlenie, od którego wąski,
piaszczysty trakt prowadził do Nahujowic lub Nahujewyczi, jak nazywali tę wieś Rusini. Mieszkali
tam – poza nielicznymi polskimi ziemianami w okolicy – sami Rusini, w większości biedni chłopi,
przeważnie drobni chałupnicy z jedną lub dwiema morgami ziemi, z pólkiem wąskim jak szelki od
spodni, rozproszeni po całej okolicy, z jedną krową, kozą i może dwoma prosiakami w stodole; chłopi, którzy aż do późnojesiennych mrozów chodzili boso, aby oszczędzać buty – często cała rodzina
miała tylko jedną parę obuwia i jeden kożuch. Najważniejszym pożywieniem był tam przaśny chleb
z owsa, kwaśna owsianka, kasza owsiana, kartofle, kapusta i brukiew; mięso trafiało się na stół tylko
w święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. I może jeszcze z okazji wesela lub pogrzebu: chłop rusiński potrafił bez trudu przestrzegać surowej reguły postu, nakładanej przez popa; będziesz pościł
40 dni przed Wielkanocą, czterdzieści dni przed Bożym Narodzeniem, czternaście dni przed Piotrem
i Pawłem, czternaście dni przed Wniebowzięciem Marii, poza tym w każdą środę i każdy piątek przez
cały rok; a jeśli chcesz szczególnie spodobać się Bogu, winieneś pościć też w każdy poniedziałek. Do
najważniejszych „artykułów spożywczych” należała gorzałka; nawet najuboższy chłopina uważał solidny rausz w ciągu tygodnia niemal za punkt honoru.
Nędza rusińskich chłopów czyniła ich łatwym łupem agentów namawiających do emigracji, którzy w latach dziewięćdziesiątych [XIX w.] tłumnie przemierzali galicyjskie krainy w poszukiwaniu
siły roboczej, gotowej odkrywać nieskończone przestrzenie Ameryki Północnej czy Brazylii. Gnani

1 Nazwa „Nahujowice” pochodzi prawdopodobnie od plemienia tatarskiego Nohajców (Ziem. Drohob. nr 17–18, (2004),
s. 80). (Red.)
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nadzieją na dotarcie do ziemi mlekiem i miodem płynącej chłopi oblegali starostwa i błagali o paszporty, aby jechać za morze. Po owianym mgłą tajemnicy zgonie arcyksięcia Rudolfa i jego ukochanej
w Mayerlingu agenci, których fantazja nie miała sobie równych, puścili w obieg po wsiach Rusińskich pogłoskę, że arcyksiążę wcale nie umarł, lecz wyruszył za morze, by w odległej Brazylii założyć
bajeczne królestwo, które pragnie zaludnić, przyjmując swoich ukochanych Rusinów. Czeka tam na
nich z otwartymi ramionami, aby ich wynagrodzić za wierność. Skutkiem było prawdziwe szaleństwo
wyjazdowe, tak że polscy właściciele ziemscy stanęli wobec groźby nagłej utraty tanich robotników,
którym płacili 20 – 30 halerzy za dzień pracy. Szturmowali więc urzędy okręgowe, aby wykurować
chłopów i robotników rolnych z „brazylijskiej gorączki” – jeśli trzeba, to z użyciem siły. Pojawiły się
też inne, nie mniej kuriozalne pogłoski. Powiadano, że car rosyjski i kajzer austriacki dobili targu:
car odstąpi kajzerowi swoich Żydów, a Franciszek Józef pośle mu w zamian Rusinów. Znów cale wsie
ruszyły w drogę, aż postawiono na nogi żandarmerię i wojsko, aby uniemożliwiły chłopom przekraczanie granicy. Do 1914 roku wyemigrowało z Galicji około miliona ludzi, w większości drobnych
chłopów i robotników wiejskich.
Chcę poprowadzić szanownego czytelnika przez typową wieś galicyjską. Leży ona zazwyczaj nad
rzeczką lub stawem, a wygląda z daleka wielce malowniczo i idyllicznie z mnóstwem starych zielonych drzew owocowych i wierzb, z kościołem pośrodku, w otoczeniu zielonych łanów. Ale gdy podejdzie się bliżej, widać, że ciche, idylliczne, tu i ówdzie wyłaniające się z zieleni domki są w istocie dość
brudnymi, pokrytymi starą, przegniłą strzechą, często na wpół zapadłymi chatami. Małych okienek,
wielkości zaledwie pół metra kwadratowego, z reguły nie da się otworzyć; wpada przez nie skąpe
światło. W środku jest tylko jedna izba, jednocześnie kuchnia, salon, pokój do pracy, jadalnia i sypialnia, gdzie w dodatku zimą znajdują schronienie małe cielaki, wieprzki, barany i stare kury, gdzie gęsi
wysiadują jaja i gdzie trzyma się kartofle, którymi ma żywić się rodzina. Trudno uwierzyć, ile różności trzeba upchnąć w tym pomieszczeniu. A jest ono naprawdę ciasne; izba ma z reguły nie więcej niż
15–20 metrów kwadratowych powierzchni i nigdy nie jest wyższa niż dwa i pół metra; niższe izby są
milej widziane, bo wymagają w zimie mniej opału. Więcej niż czwartą część pomieszczenia zajmuje
wielki, prymitywny, zbudowany z gliny piec, który służy jednocześnie jako legowisko, miejsce dla
chorych, kącik dziecięcy, suszarnia i wędzarnia. W zimie śpią na piecu wszyscy, którzy są starzy, potrzebują ciepła lub nie mają osobnego łoża, a więc dziatwa, starcy i częściowo czeladź; kobiety sypiają
często w samym piecu w którym niedługo przedtem napalono, i tylko głowy wystawiają na zewnątrz.
Łóżko jest przywilejem gospodarza i jego małżonki; ci śpią zawsze razem, na oczach całej rodziny.
Starsi chłopcy latem i zimą sypiają w stodole z bydłem. Jako poduszka służy wszystkim poza śpiącymi
w łóżku własny przyodziewek wsunięty pod głowę albo co najwyżej garść słomy. Poduchy z pierza
są wprawdzie w każdym domostwie, ale mogą ich używać tylko członkowie rodziny; posługacze śpią
zazwyczaj na własnej pięści. Wszelako sypiającego we własnym łóżku gospodarza też nie należy wyobrażać sobie jako sabaryty. Łóżko to właściwie eufemizm; składa się z kilku desek ułożonych na
stojaku, na których rozścielono wiązkę słomy i rozpostarto prześcieradło z grubego płótna; drugie
takie samo prześcieradło, a w zimie także ciężka kapota albo kożuch, służy jako przykrycie; łóżka na
sprężynach to rzadkość spotykana tylko u bogatych chłopów.
To przeciętna wieś wschodniogalicyjska, którą rusiński etnograf, dziennikarz i pisarz Iwan Franko
(1856–1916) opisał tu w artykule dla postępowego pisma wiedeńskiego „Die Zeit”, ale możemy przyjąć, że pisząc, miał przed oczami rodzime Nahujewyczi; często natrafiamy na ich opis także w jego
opowiadaniach. Jest tam karpacka rzeczka Radyczów o wysokich spadzistych brzegach, są niskie,
pokryte strzechą chaty wśród sadów i ogrodów, jest ciemny, wyłaniający się na zachodzie masyw
Dilu; są wreszcie żałosne warunki bytowania chłopów rusińskich, chałupników i robotników dniówkowych, tej letargicznej masy analfabetów, której horyzont przesłaniały kościół i szynk z gorzałką,
należący do polskiego pana.
Ojciec Iwana Franko był kowalem wiejskim, dosyć jak na warunki w Nahujowyczi zamożnym. Posłał syna do gimnazjum zakonu bazylianów w Drohobyczu. Na uniwersytecie we Lwowie, a potem w
Wiedniu początkujący pisarz zetknął się z młodym ruchem rewolucyjnym, który jeszcze poszukiwał
konkretnego programu; w Galicji, gdzie właściwie nie było klasy robotniczej z prawdziwego zdarzenia, a cztery piąte ludności żyło na wsi, nadzieje – podobnie jak w sąsiedniej Rosji – kierowały się ku
środowisku wiejskiemu. Mimo masowej emigracji postępowało rozdrobnienie gospodarstw chłopskich i kraj zalała cała armia na wpół sproletaryzowanych drobnych chłopów, którzy, chcąc przeżyć,
musieli się gdzieś zaczepić jako robotnicy rolni lub fabryczni. We wczesnych latach osiemdziesiątych
grupa polskich rusińskich studentów postanowiła – wzorem rosyjskich narodników – pójść „w lud”;
60

Biuletyn SPZD nr 24 (2019)

WSPOMNIENIA

chcieli założyć w pobliżu Stanisławowa chłopską komunę, wspólnie uprawiać ziemię i natchnąć lud
wiejski ideą walki z galicyjskim zacofaniem; jednym z tych studentów był Iwan Franko.
Sen o komunie wiejskiej prysł i Franko został dziennikarzem; pisywał w odpowiednim języku dla
gazet Rusińskich, niemieckich i polskich o młodej literaturze ukraińskiej, a przede wszystkim o rzeczywistości Galicji Wschodniej. W 1895 roku habilitował się we Lwowie jako docent prywatny języka
ukraińskiego i ukraińskiej literatury, ale wymarzona kariera uniwersytecka została przed nim zamknięta; w okresie studiów nieraz bywał aresztowany, a nawet skazywany za „agitację socjalistyczną” – takiemu „elementowi” władze austriackie nie chciały przecież powierzać katedry. Iwan Franko,
postać modelowa dla mieszanej kultury monarchii habsburskiej, z jednakową łatwością pisywał po
rusińsku, niemiecku czy polsku, ale państwo wielonarodowe widział bez upiększających masek, jako
to, czym było w istocie, czyli – jako więzienie. Tylko na osobę kajzera patrzył łagodniejszym okiem,
niemal tak jak chłopi w Nahujewyczi; uważali oni Franciszka Józefa za potężnego nad-ojca, który
w swej surowości i poczuciu sprawiedliwości był życzliwy dla swoich Rusińskich dzieci; jeśli mimo to
spotykało je tak wiele krzywd to nie z winy kajzera. On bowiem był sprawiedliwy i pełen dobrej woli,
natomiast lokalni urzędnicy, zgraja obłudników i złodziei, współdziałali z polskimi ziemianami, aby
drzeć skórę z chłopów.
„Bez pomocy biurokracji i stworzonego przez nią systemu większość tych szlachetków, co puszą
się w Wiedniu, że na nich stoi Austria, nawet by nie pomyślała o polityce i gniłaby spokojnie w swoim galicyjskim mateczniku” pisał Franko w 1906 roku w artykule dla „Die Zeit”. „W celu utrzymania
tego niecnego towarzystwa na powierzchni, wychowana w duchu szowinistyczno-szlachetkowskim
biurokracja od dziesięcioleci ima się wobec szerokich mas wszelkich wszelkich możliwych środków:
terroryzmu, demoralizacji i oszustwa, igra cynicznie i frywolnie z poczuciem sprawiedliwości milionów”.
Galicja była bagnem, gdzie pleniły się urzędnicza samowola, korupcja i przekupstwo; policja i sądy
stanowiły posłuszne narzędzia w rękach polskiej warstwy wyższej; stronnicze, brutalne i zawsze
gotowe naginać prawo w interesie wielkich właścicieli ziemskich. Wybory polityczne degradowano do poziomu farsy, demokratycznym kandydatom odbierano głos, zebrania wyborcze rozpędzano bagnetami, listy wyborcze fałszowano. Na wielkie strajki robotników rolnych u progu XX wieku
– protest przeciw okrutnemu wyzyskowi – władze odpowiedziały użyciem przemocy; posypały się
represje, aresztowania, procesy, grzywny, zakazy zgromadzeń, pobicia, akcje kwaterowania wojska
po domach. Zmagania nabierały ostrości, a rozgrywały się na płaszczyźnie narodowej. Z jednej strony
Polacy, z drugiej Rusini – lub jak od lat dziewięćdziesiątych sami się coraz częściej nazywali – Ukraińcy. Wszelako mimo całej goryczy pokolenie Iwana Franko pozostało wierne kulturze, która żywiła
się sąsiedztwem i współżyciem Polaków i Rusinów. Franko publikował w polskich gazetach, pisał polskie powieści i miał polskich przyjaciół. W następnych generacjach te spory miały się już rozstrzygać
niekiedy na bitewnych polach.



Z witryny księgarskiej

N45

W

spomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych, cz. 4, red.
Jerzy KOBRYŃ i Jan Janusz KOBRYŃ, Bystrzyca Kłodzka 2017.
Bystrzyckie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru i ofiar represji,
270 s., format 170x240 mm.
Książka wyróżnia się solidną introligatorską oprawą, starannym opracowaniem redakcyjnym i zawiera 16 wspomnień. Są wśród nich: Wspomnienia zesłania Ireny Dąbek (Slama) ss. 13–25, córki leśnika z Majdanu
z rodziny deportowanej 10.02.1940 do osiedla Wierch Bergamak oraz
wydarzenia roku 1940, początek rodzinnej tragedii Anny Olejniczak ss.
134–152, czyli napisana przez wnuczkę historia rodziny Kozioła leśniczego z Rybnika deportowanej 10.02.1940 do osiedla Wierch Bergamak,
napisane na podstawie wspomnień jego córki Zofii.
JMP
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Lotnicy z Drohobycza

N82

Od Redakcji: Tekst stanowi list do O. Dominika Orczykowskiego przysłany 11.08.2004 r. (z Archiwum ZG
SPZD).
rogi Druhu, Ojcze Kapelanie harcersko – lotniczy – pogodny Orliku!
Przede wszystkim ślę wraz z żoną Krystyną (A.K.) gratulacje w 50. rocznicę kapłaństwa. Życzymy zdrowia i łask Bożych na przyszłość ! Dziękujemy za płytę z marszem lotników (dla mnie zawsze
wzruszającą), za zdjęcia i za zaproszenie na uroczystości w Męcinach – niestety nie mogliśmy z niego
skorzystać. Czuwaj – zawsze mile wspominający rok 1989 – i 1942 – rok poznania Ojca.
Chciukowie z S. F.
P.S. Ciekawe, że nikt dotychczas nie pomyślał o nadaniu Ojcu przydomka „Orczyk” z nazwiska i działalności pasujący – proponuję herb szlachecki o. Dominik „Orczyk” Orczykowski – pogodny Orlik. Wiem,
że jest herb Orczyńskich „Rogala” – podobny.
P.S. Nr 2. Jak się przedstawia historia skautingu w Drohobyczu – czy już skompletowana? Oglądaliśmy
wczoraj na Internecie urywki ze zlotu w Okuniewie (?) Nazwiska Ojca tam nie było.
P.S. Nr 3. Podaję kilka wiadomości o drohobyczanach, którzy służyli w lotnictwie przed wojną i podczas
wojny:
1. ŁACINA LEOPOLD por- obs. (podaję na podstawie książki „Księga Lotników Polskich – poległych,
zmarłych i zaginionych 1939 – 46” – autorzy Olgierd Cumft i Hubert Kaz. Kujawa wyd. Min Obrony Narod. str. 130. Urodz. 3.XI. 07 Oficer 5 plot w Wilnie – Lidzie, uczestniczył w wojnie Obronnej Polski (my
tu używamy nazwy Kampania Wrześniowa) jako obserwator 51 (?) esk. rozpoznawczej przydzielonej
do dyspozycji dcy lotnictwa S.G.O. „Narew”. 16.IX.39 przybył na lotnisko w Lidzie po wyremontowany
samolot PZL P–23B „Karaś” i następnego dnia około godz. 6 wystartował z załogą: plut-pil. W. BOZYS
i por. obs. K.W.RADATZ z zamiarem przelotu na lotnisko eskadry. Na wys. około 200 m, w odległości
2 km od lotniska, samolot eksplodował. Cała załoga zginęła. Pochowani we wspólnym grobie na cmentarzu w Lidzie. Odznaczony pośmiertnie po raz drugi K.W.
2. CHOMS WIESŁAW ppor-pil. P–0398 (angielskie oznaczenie numeru osobistego) ur. 25.II 1913.
Absolwent SPL w DĘBLINIE (12 promocja). Brał udział w Kampanii Wrześniowej jako pilot 161 esk.
myśl. lotnictwa Armii Łódź. W Anglii otrzymał przydział do 306 dyonu myśl. Toruńskiego w NORTHOLT.
14.VIII.41 na Supermarine „SPITFIRE” nr P 8473 wystartował do lotu bojowego w składzie dywizjonu
jako osłona bombowców lecących bombardować ST. OMER we Francji. W pobliżu celu dyon został zaatakowany przez niemieckie myśliwce, które w chmurach zestrzeliły trzech polskich pilotów. Grobu ppor.
Chomsa nie udało się odnaleźć. Zginął w Kanale La Manche, jak wielu innych polskich lotników. A to co
pisał o nim mój brat Andrzej w „Ziemi Księżycowej” należy uznać za „Licentia poetica” gdyż faktów nie
znał i za późno go uświadomiłem o jego „niedopowiedzeniach”. Wiesiek Choms, mój kolega z ławy szkolnej był pilotem myśliwskim więc nie latał z zaopatrzeniem dla Powstania Warszawskiego z Brindisi.
3. Podobny los spotkał STANISŁAWA MAMAKA, kolegę gimnazjalnego mego brata Andrzeja. Przeszedł przez ZSRR, ale mu nóg nie „oberwało” jak pisał Andrzej w „Ziemi Księżycowej”, w Anglii zgłosił
się na ochotnika do lotnictwa – przeszkolił się na strzelca samolotowego bo ten kurs trwał najkrócej
i w załodze kpt-pil S. OSTASZEWSKIEGO + 7 członków zginął podczas lotu bojowego 300 dyw. bombowego imienia ZIEMI MAZOWIECKIEJ na Avro „LANCASTER” Mrk. III na bombardowanie miejscowości
SCHOLVEN w dniu 19.7.1944 zestrzelony do morza. Był on odznaczony dwukrotnie K.W.
4. STANISŁAW KRZAWIECKI t.zw. „KARAWAN” jeszcze jeden kolega szkolny brata Andrzeja, nie zginął
bombardując Niemcy, tylko latał jako strzelec samolotowy na bombowcu „WELLINGTON” w załodze
mego kolegi i przyjaciela kpt. pil. TADEUSZA BLICHARZA z Krakowa. Zestrzelony – wszyscy z załogi
przebywali w niewoli w obozie „STALAG LUFT III koło Żerania i przeżyli wojnę – losy Karawana późniejsze nie są mi znane.
Wojnę przeżyli:
5. WŁADYSŁAW ZAJĄC (z Borysławia) ppor.pil. ur 17.XII 1918.
6. ADAM TAHNYBOK (Borysławia) ppor. pil
7. PIOTR KOWALSKI por-obs. latał w dyw. bomb w Polsce, w Anglii – był w niewoli, zmarł po powrocie
w Warszawie.
Lista strat personelu lotniczego polskiego w falach morskich jest długa, i jak dotychczas nie publikowana. Tylko z mego rocznika w nurtach morskich śpi 14 lotników – kolegów.
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Erwin Schenkelbach – Izrael

Mój wojenny życiorys

N27

Od Redakcji: Niekompletny tekst będący w zbiorach Archiwum Komisji Historycznej ZG SPZD został
uzupełniony dzięki pomocy Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Dziękujemy.

N

azywam się obecnie Jerzy Szeliński. Urodziłem się 17.01.1929 r. w Drohobyczu. Moje nazwisko
i imię rodowe, które nosiłem do końca 1942 r. brzmi Erwin Schenkelbach. Mój dziadek Leon
Schenkelbach mieszkał w Stanisławowie – był najpoważniejszym i najbogatszym w tym mieście jubilerem. Mój ojciec był fotografikiem. Jego prace fotograficzne o wysokim poziomie artystycznym
zdobywały na wielu wystawach fotograficznych świata wysokie oceny, nagrody i medale. Prowadził
on w Drohobyczu zakład fotografii artystycznej, znakomicie wyposażony w najbardziej nowoczesny
sprzęt fotograficzny, cieszący się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Drohobycza. W prowadzeniu tego zakładu pomagała mu moja matka Eda Schenkelbach z domu Hauser.
Przed wojną uczęszczałem do szkoły, którą kontynuowałem w czasie okupacji sowieckiej. Moja siostra uczęszczała do Wyższej Szkoły Plastycznej we Lwowie. Kilka dni od rozpoczęcia wojny Niemcy
– ZSRR, do Drohobycza wkroczyły wojska niemieckie. W tym dniu mój ojciec został zabrany z domu.
Polecono mu wziąć ze sobą aparat fotograficzny oraz kilkanaście kaset z taśmą filmową. Następnie
zaprowadzono go pod eskortą na jeden z cmentarzy, gdzie kazano mu robić zdjęcia szeregu pomordowanych ludzi. Byli to podobno Ukraińcy, mieli oni ręce powiązane drutem kolczastym a byli mordowani strzałem w tył głowy (czaszki). Na cmentarz ten spędzono potem szereg Żydów, którym kazano, potwornie ich bijąc, kopać rowy i grzebać te zwłoki. W tym dniu rozpętał się pogrom, w którym
zginęło kilkudziesięciu Żydów zamordowanych i zakatowanych na terenie drohobyckiego Sądu.
W owym czasie mieszkaliśmy w willi na przedmieściu miasta. Wkrótce wyrzucono nas z tego mieszkania i nakazano zamieszkanie w dzielnicy żydowskiej na ulicy Skotnickiej. Mieszkaliśmy w makabrycznych warunkach i ciasnocie wspólnie z Żydem wysiedlonym z Niemiec Rosnerem, członkiem
„żydowskiej policji”. W czasie przeprowadzki większość naszych rzeczy została zabrana przez Niemców i „milicję ukraińską”. Udało nam się zachować cały majątek, składający się ze złotych zegarków,
monet i drogocennych kamieni o wartości 100 tys. dolarów, który został przekazany przez mojego
dziadka mojemu ojcu. Żyliśmy ze sprzedaży tych walorów, ojciec był zmuszony do robienia zdjęć
Niemcom, ja zaś z siostrą pracowaliśmy bez wynagrodzenia w tzw. „Städtische Werkstädte” mieszczących się na terenie dawnego gimnazjum żydowskiego. Ja wyplatałem kosze na pociski artyleryjskie, siostra wyrabiała zabawki.
W ten sposób żyliśmy od czerwca 1941 do lata 1942. Tego lata odbyła się kolejna wielka akcja wywożenia do obozów zagłady Żydów z Drohobycza. W akcji tej zostali zabrani moi rodzice. Wypadki
które się wtedy rozegrały miały następujący przebieg: moja siostra była na terenie wspomnianych
wyżej zakładów-warsztatów, moi rodzice w domu, ja zaś z żoną sąsiada ukryliśmy się w specjalnym
schowku pod schodami wiodącymi na werandę domu w którym mieszkaliśmy. Przesiedzieliśmy tam
około 36 godzin. Gdy rodzice zabrani przez gestapowców, wychodzili z domu, w momencie gdy uwaga gestapowców była odwrócona, powiedzieli dość głośno tak, że słyszeliśmy zdanie które pamiętam: „Żegnajcie, nas zabierają, bądźcie spokojni”. Więcej już rodziców nie widziałem.
Po zakończeniu akcji wróciła do domu moja siostra. która nie wiedziała o niczym. Rozpaczy nie było
granic. Około 10. dni, po zakończeniu akcji otrzymaliśmy list. Na kopercie był nasz adres Wewnątrz,
bez żadnych dodatkowych wyjaśnień była zapisana ręką naszej matki kartka. Było tam zaledwie kilka
zdań. Treści dokładnie sobie nie przypominam, ale utkwiło mi w pamięci, że matka pisała, że nigdy
już się nie zobaczymy, prosiła siostrę o zaopiekowanie się mną i wraz z ojcem przesyła nam ostatnie
uściski i pocałunki. Stempel na kopercie świadczył o tym, że list został wysłany w Rawie Ruskiej.
Sprawa wyglądała prawdopodobnie w ten sposób, że pociąg stanął na stacji w Rawie Ruskiej i jakiś
litościwy kolejarz odebrał podaną mu z wagonu kartkę, wsadził do koperty (na kartce był nasz adres)
zaadresował i wysłał do nas. Po tym liście nie było wątpliwości, że nasi rodzice zostali wysłani do
Bełżca, a jak było wiadomo, stamtąd nie wracało się nigdy. Zostaliśmy z siostrą sami.
Ponieważ całkowita likwidacja pozostałych Żydów wisiała w powietrzu – mówiono jedynie, że
Niemcy oszczędzą tych specjalistów, którzy są niezbędnie potrzebni przy wydobywaniu i rafinacji
ropy naftowej, zaczęliśmy się zastanawiać w jaki sposób ocalić życie. Były różne projekty, jak np.
ukryć się w specjalnej kryjówce /-/, dołączyć do jakiegoś oddziału partyzantów, wreszcie przedostać
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się na Węgry, ukryć się w górach albo
żyć w jakimś innym mieście na tzw.
„aryjskich papierach”; wybraliśmy to
ostatnie i tak zaopatrzeni w dwie fałszywe metryki, z których jedna była
wystawiona na Jerzy Szeliński (data
urodzenia i miejsce – autentyczne),
druga zaś na identyczne nazwisko
ale ukraińskie, […] złotych 20. dolarówek, które miałem wszyte w miejsce gdzie się nosi pasek w spodniach,
Karta Archiwum ŻIH Sygnatura 301/5900 „Zeznania
kilka złotych zegarków i teczkę. Ubraocalałych Żydów Schenkelbach Erwin (Szeliński Jerzy)”
ny w tyrolskie krótkie spodnie, białe
podkolanówki nauszniki i wiatrówkę wyjechałem do Warszawy. Pilotował mnie pewien Polak. Facet
ten nie dowiózł mnie jednak do Warszawy. W Krakowie ściągnął mi z ręki zegarek dając w zamian
swój o znikomej wartości i się ulotnił. Z Krakowa do Warszawy jechałem sam. Po raz pierwszy znalazłem się w tak dużym mieście. Było to dokładnie 1.XII 1942 roku. Wyszedłem z dworca – padał
drobny, zimny deszcz, na rogu Alej i Marszałkowskiej migotały światła regulacyjne, bardzo mnie to
bawiło. Skierowałem swoje kroki do warsztatu stolarsko-meblowego niejakiego Wilka. (N.b. facet
ten żyje do dziś dnia w Warszawie i prowadzi jakieś przedsiębiorstwo tego rodzaju). Jego warsztat
produkcji amerykanek i t.p. mieścił się, pech tak chciał, w obrębie getta na ulicy Przejazd – tzn. ten
dom był wydzielony ale znajdował się za murem getta. Bramy pilnował granatowy policjant. Ale musiałem się tam udać, gdyż to był jedyny punkt zaczepienia. Osobiście nie znałem tego Wilka, ale w jego
warsztacie pracował gość o nazwisku Szatan. Tego Szatana znał ktoś z Drohobycza. Pierwszą noc spędziłem w tym warsztacie na jednej z amerykanek. Szatan – gruźlik na wykończeniu bez przerwy pił
wódkę. W domu tym nie było światła i on mnie posłał po świece. Wytłumaczył mi jak należy iść. Sklep
do którego poszedłem mieścił się na ulicy (prawdopodobnie) Bielańskiej W chwili gdy kupowałem
świece do sklepu tego weszli dwaj ludzie ubrani w groteskowe czarne uniformy. Przed sklepem stał
karawan. Jak się dowiedziałem byli to pracownicy żydowskiego przedsiębiorstwa transportowego
dla trupów. Byli rubaszni, ordynarni, dobrze odżywieni, pucułowaci – mieli chyba dużo pieniędzy, pili
w tym sklepie wódkę.
Od dnia przybycia do początków stycznia wielokrotnie zmieniałem miejsce noclegu. Kilka razy spałem u jednego ze stolarzy pracujących u Wilka, który wprawdzie nic nie wiedział o moim pochodzeniu, ale najprawdopodobniej się domyślał. Nazywał się Roman Białobrzeski. Mieszkał wraz z matką
na ulicy Browarnej na Powiślu. U niego byłem na Święta Bożego Narodzenia 1942 r. W styczniu 1943
r. zamieszkałem na Bielanach (ulicy nie pamiętam) w okolicach Alei Zjednoczenia. Mieszkałem w willi, której właścicielem była p. Frankowa. Jej mąż był w tym czasie w Anglii. Miała od niego pośrednie
wieści. Miała ona syna – debila i córeczkę, zdaje się przybraną. W willi p. Frankowej znalazło schronienie bardzo wielu Żydów. Oprócz mnie mieszkali tam: jeden starszy człowiek, którego córka była
w getcie i niekiedy zjawiła się w jakiś sposób u niego, adwokat z Drohobycza ze swoją żoną – miał na
imię Marek (Wajnberg ?), bardzo ładna kobieta blondynka o czysto aryjskich rysach – Lucyna – grała
fenomenalnie na akordeonie, miała w repertuarze Mozarta, Bacha i inni. Ci wszyscy ludzie, o ile mi
wiadomo, na skutek donosu któregoś ze sąsiadów zostali zabrani przez Gestapo i rozstrzelani po torturach na Alei Szucha. Rozstrzelano również właścicielkę willi Frankową. Ja mieszkałem tam tylko do
połowy lutego 1943 r. i dzięki temu uniknąłem ich losu.
Moje dalsze życie kształtowało się rozmaicie. Każdy dzień przynosił nowe wydarzenia. Byłem wielokrotnie szantażowany. Odebrano mi cały posiadany majątek. Moja siostra przyjechała w styczniu
1943 r. i zamieszkaliśmy po jakimś czasie razem. Początkowo na ulicy Steinkellera (u stóp Starówki),
następnie na ulicy Waszyngtona 16, gdzie wynajęliśmy pokój u p. Kaczyńskich (lub Waszczyńskich).
Potem na ulicy Ogrodowej, tuż obok getta. Mieszkaliśmy tam w okresie poprzedzającym likwidację getta. Oglądaliśmy koszmarne sceny. Zawsze ciągnęła mnie nieodparta siła, aby wejść do getta.
Potrafiłem godzinami jeździć tramwajami wokół murów. Szereg razy rozpoznawano we mnie Żyda
i tylko cudem unikałem śmierci… Mojej siostrze agenci Gestapo zabrali wszystkie kosztowności, które przywiozła ze sobą. Stanęliśmy w obliczu widma głodu. – Musieliśmy zacząć pracować pomimo
wielokrotnego niebezpieczeństwa rozpoznania nas i oddania w ręce Gestapo. Moja siostra pracowała w sklepie dla Niemców, mieszczącym się tam, gdzie dziś Hotel Europejski, ja zaś w „Salonie Sztuki”,
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czyli inaczej mówiąc, w antykwariacie Czesława Garlińskiego przy ulicy Mazowieckiej 8.
Od lata 1943 r. aż do Powstania mieszkaliśmy na ulicy Twardej 16. Dom ten stoi do dzisiaj. Nasze
mieszkanie, koszmarna klitka bez wody i sanitariatu o powierzchni około 6 m2 było wielokrotnie
nawiedzane przez różnego rodzaju szantażystów i agentów, którzy zabrali nam wszystko. W obawie
przed wydaniem nas w ręce Gestapo często nie nocowaliśmy w domu. Przez szereg nocy spałem
w gruzach wypalonych we wrześniu 1939 r. domów, a rano szedłem normalnie do pracy. Widzieliśmy,
jak wykryto na rogu Mariańskiej i Twardej kryjówkę Żydów, których wywleczono i wywieziono na
rozstrzelanie. Byliśmy świadkami wykrycia na ulicy Grzybowskiej drukarni jakiejś organizacji podziemnej i walki gestapowców i SS-manów z członkami tej organizacji, która rozegrała się na podwórzu naszego domu. Byłem świadkiem pogrzebu gen. Kutschery. Oglądałem ten uroczysty pogrzeb
stojąc sobie na rogu ulic Traugutta i Krakowskiego Przedmieścia; jego ziemska powłoka jechała na
lawecie działa.
Pewnego razu zostałem rozpoznany jako Żyd przez granatowego policjanta w tramwaju „P” – tylko
dzięki błyskawicznemu odruchowi udało mi się uciec, wyskakując z pędzącego tramwaju na ulicy
Książęcej. Zostałem ostrzelany ale mi się udało. Kiedyś zostałem schwytany przez bandę opryszków, którzy spuścili mi spodnie w bramie Nowego Światu, do której mnie wprowadzili. Tam zostałem
pobity metalowym prętem prawie do nieprzytomności i tylko dzięki jakiemuś ostatniemu odruchowi woli udało mi się wyrwać i uciec; wtedy gdy napastnicy sądząc, że jestem nieprzytomny wysłali
jednego ze swojej bandy po Niemców, żeby się pochwalić swoim wyczynem. Po tym wypadku nie
mogłem się podnieść i leżałem pielęgnowany przez siostrę. Inna z moich licznych przygód była następująca: już pod koniec lipca 1944 r. gdy przez Warszawę przechodziły oddziały niemieckie stałem na
stopniach poczty głównej na Placu Napoleona słuchając komunikatów OKW. Nagle zauważyłem, że
po drugiej stronie ulicy stoi dwóch żandarmów, którzy po bacznym przyjrzeniu mi się doszli do wniosku, że jestem tym, kim jestem. Czynili rozpaczliwe próby, aby przedostać się na drugą stronę ulicy
i uchwycić mnie. Na przeszkodzie stał ciąg wozów z żołnierzami. Zbliżał się jego koniec. W momencie,
gdy skończył się potok wozów wojskowych żandarmi skoczyli do przodu. Ja wszedłem do poczty,
przeszedłem przez drzwi obrotowe i stanąłem przy półprzeźroczystej szybie obserwując, do których
drzwi wpadną żandarmi. Jeżeliby każdy z nich wpadł do oddzielnych drzwi obrotowych – byłbym
zgubiony. Gdy znaleźli się w kołowrocie drzwi I, ja wybiegłem przez drzwi Nr II.
W czasie powstania, błąkałem się po Warszawie unikając kontaktu z formacjami wojskowymi powstańczymi, ponieważ chodziły słuchy, że niektóre z nich podobnie jak Niemcy rozstrzeliwują Żydów.
Nie wiem ile jest w tym prawdy, bo nie spotkałem się z tego rodzaju przypadkami. Po powstaniu
mieszkałem pod Warszawą, jakiś czas u mojego pryncypała w willi pod Zalesiem, potem w Pruszkowie, gdzie zastało mnie wyzwolenie. W czasie okrutnej, czarnej okupacji spotkałem się ze strony społeczeństwa polskiego z szeregiem wyrazów współczucia i przyjaźni. Wielu ludzi pomogło mi, wielu
przymykało oczy. Muszę jednak nadmienić, że było również wielu ludzi w Warszawie, którzy
ułatwiali robotę Niemcom, jeśli chodzi o wykrywanie Żydów, denuncjowali ich, szantażowali i mordowali. Pragnę również nadmienić, że wśród agentów Gestapo i szantażystów była pewna ilość Żydów pochodzenia niemieckiego.
W okresie okupacji straciłem wszystko, wiarę w pogodny słoneczny świat dziecka (miałem 13 lat),
lata nauki, byłem przedmiotem szantażu, musiałem ciągle uciekać, ukrywać – moja psychika doznała
poważnych skrzywień. Dzisiaj, gdy miewam koszmarne sny – jawi mi się w całej okazałości ohydny,
przytłaczający groźny demon okupacji. Przysiadł gdzieś na skraju duszy i ciągle wpija się ostrymi
pazurami w moją obecną teraźniejszość. Nie sposób się od niego wyzwolić.
ANEKS: Osoby
1. Żołnierz niemiecki – Halt
Przychodził do moich rodziców. Człowiek niezwykle dobry z natury. Współczuł. Ubolewał. Chyba
cierpiał z powodu tego morza okrucieństwa, które tak bardzo się wtedy rozlało – bardziej od nas
samych. Ciekawe, gdzie jest w tej chwili szeregowy żołnierz Wermahtu – Halt. Chciałbym go kiedyś
spotkać.
2. Gestapowiec – Günter
Przychodził do mojego ojca i kazał sobie wywoływać filmy i robić odbitki z nich. Chodził zawsze w cywilu – marynarka pepito. Twarz zawodowego boksera – kwadratowa szczęka. Spojrzenie bezbarwne
– ślepca. Zielony kapelusik tyrolski. Morderca i sadysta. Specjalność – mordowanie strzałem z pistoletu w oczy młodych, przeważnie bardzo ładnych dziewcząt. W lipcu czy sierpniu 1942 r. zamordował
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w ten sposób pracujące na cmentarzu żydowskim cztery dziewczęta – Żydówki. Między innymi moją
kuzynkę, prześliczną dziewczynę Wisię Cukierman. Jej matka, która znalazła się na miejscu zbrodni
wpadła w obłęd. Prawie straciła życie bijąc głową o kamienie jednego z pobliskich nagrobków. Günter zamordował, strzelając prosto w oczy, ot tak sobie, od czasu do czasu około 30. młodych Żydów
i Żydówek w Drohobyczu.
3. Żyd – Maciej Ruhrberg – adwokat
Przewodniczący Komitetu Żydowskiego w Drohobyczu. Specjalność: urządzanie wytwornych przyjęć
dla gestapowców wyższych rang. Wytrawne alkohole, przystawki, ryby po żydowsku, dziewczynki
(część nieczytelna), którzy byli następnie zabierani w akcjach. Wreszcie dostarczanie Gestapo list
osób, które zaopatrzone w „aryjskie” papiery wyjeżdżały z Drohobycza, próbując w innych miastach
przetrwać ten „czas pogardy”. Zastrzelony przez Żyda, który specjalnie w tym celu przyjechał z Warszawy.
4. Ukrainiec – Eugeniusz Szyfurko
Rok 1942 – 19 lat. Błękitne oczy. Jedwabiste blond włosy. Szczupła sylwetka. Niezwykła siła. Przywiózł do Warszawy bezinteresownie szereg Żydów z Drohobycza. Miał dziewczynę Żydówkę, której
uratował życie i którą kochał. Organizacjom podziemnym dostarczył mnóstwo broni i amunicji. Słowo strach dla niego było absolutnie martwym dźwiękiem. Na pewno człowiek.
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Z rodzinnego Drohobycza
na wojenną tułaczkę. Cz. II
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a drogach prowadzących do Brześcia panował duży ruch pojazdów mechanicznych; w większości były to ciężarówki ZIS-5, wypełnione rozśpiewanymi krasnoarmiejcami. Uradowani odniesionym interesował się. Trzymając się drogi w kierunku Włodawy doszedłem do Lebiediewa, miejscowości w której spodziewałem się uzyskać pomoc od niedawno poznanego kolegi. Niestety kolega
był nieobecny. Zajęli się mną rodzice kolegi państwo Litwiniukowie, ale byli trochę nieufni, bo nic
o mnie nie wiedzieli, a zły czas wojny nakazywał zachowanie ostrożności.
W owym czasie na polach trwała wytężona praca przy zbiorze płodów rolnych, opóźniona trochę
działaniami wojennymi. Wieczorem wracały z pola wozy konne wyładowane worami pełnymi ziemniaków. Powróciło też rodzeństwo mojego kolegi. Stosunek młodzieży do mnie, jako żołnierza który
walczył za kraj, od pierwszej chwili był serdeczny i życzliwy. A gdy dowiedzieli się, że jestem kolegą
ich brata i pochodzę ze stron gdzie mieszkają i śpiewają Tońko i Szczepcio – nie tyko obdarzyli mnie
pełnym zaufaniem ale też zaprosili do wspólnego posiłku. Kapusta mocno okraszona tłustym mięsem
wieprzowym wraz z ziemniakami, po kilkudniowym poście, smakowały mi jak coś wybornego, czego
dawno nie jadłem. Ojciec kolegi, który niejedno przeżył, ostrzegł mnie żebym nie jadł dużo, szczególnie tłustej kapusty, ale ja nie usłuchałem dobrej rady.
Po obiedzie potoczyły się rozmowy w trakcie których opowiedziałem o swoich tarapatach wojennych. Wyczułem, że jestem przez wszystkich domowników zaakceptowany i będę mógł korzystać
z ich gościny na czas nieokreślony. Ze swojej strony zadeklarowałem pomoc już od jutra przy zbiorze
ziemniaków. Razem z bratem kolegi Jurkiem, z którym zaprzyjaźniłem się od pierwszej rozmowy,
poszedłem spać do stodoły. Tej samej nocy, po obfitym obiedzie, poczułem się bardzo źle, męczyła
mnie ostra biegunka. Trwało to kilkanaście dni zanim doszedłem do zadawalającego stanu zdrowia.
Byłem bardzo osłabiony. Gdy pojechałem na pole do pracy przy ziemniakach i wziąłem worek na plecy, żeby zanieść go do wozu, natychmiast zwaliłem się na ziemię i trzeba było mnie podnosić razem
z workiem. Ten przypadek kłopotów pokarmowych był dla mnie ważnym doświadczeniem, bowiem
kiedy w 1942 r. w obozie pracy zachorowałem na czerwonkę nie tylko sam siebie wykurowałem, ale
umiałem również pomóc innym.
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Moje plany powrotu w strony rodzinne, do domu z którego wyszedłem na wojnę, znacznie skomplikowały się. Obydwaj okupanci, obecnie serdeczni sojusznicy, ustalili na Bugu granicę swoich państw.
W ten sposób granica oddzieliła mnie od stron rodzinnych. Zrozumiałem, że powrót do domu, ani dalsze przebywanie pod okupacją niemiecką nie będzie łatwe. Nie posiadałem żadnych dokumentów, bo
podczas opuszczania płonącego budynku we Włodawie, wzięty byłem do niewoli tylko w kalesonach.
Moje dokumenty, zdjęcia najbliższych i najmilszych mi osób, znajdujące się w mundurze, spłonęły
razem z nim. Zdawałem sobie sprawę, że w takim stanie rzeczy, nie mogę zbyt długo przebywać w gościnie, by nie narażać swoich gospodarzy na represje ze strony okupanta niemieckiego. Od moich
dobroczyńców, oprócz całodziennego wyżywienia i dachu nad głową, otrzymałem bieliznę, odzież
cywilną, obuwie, a nawet pieniądze na wyrobienie nowych (fałszywych) dokumentów.
Razem z zaprzyjaźnionym bratem kolegi postanowiliśmy dokonać wstępnego rozpoznania w jaki
sposób można przedostać się przez granicę na stronę okupacji sowieckiej. 1 listopada 1939 r., w gronie kilku osób, udaliśmy się na groby polskich żołnierzy, którzy polegli w obronie ojczyzny. Pragnę dodać, że mimo wczesnej zimy i znacznych opadów śniegu na grobach żołnierzy paliły się znicze i leżały
wiązanki kwiatów. Oznaczało to, że Polacy pamiętają o swoich obrońcach. Na cmentarzu był z nami
człowiek który znał osobę ułatwiającą nielegalne przekraczanie granicy i po opuszczeniu cmentarza
zaprowadził nas do niej. Była to kobieta w średnim wieku, śmiała i przedsiębiorcza, a poza tym dobrze władająca językiem rosyjskim i niemieckim. podobno mąż tej pani Y, zawodowy podoficer zginął
podczas kampanii wrześniowej, a ona zarabiała na życie ułatwiając ludziom przekraczanie granicy
na Bugu. Interes był dobry bo wielu, podobnie jak ja, chciało przez granicę na Bugu przedostać się
w rodzinne strony.
Pani Y zapoznała się z moją sprawą i wyznaczyła mi najbliższą noc na zorganizowanie przeprawy
łodzią na drugi brzeg Bugu w rejonie Brześcia., skąd będę mógł bezpiecznie dostać się do Drohobycza. Równocześnie zostałem ostrzeżony, że taka przeprawa przez rzekę jest niebezpieczna, bo po
jednej i drugiej stronie granicę patroluje wojsko ze szkolonymi psami. Ponadto rzeka od czasu do
czasu oświetlana jest dużymi reflektorami, albo rakietami. Powiedziano mi także, że gdy znajdę się
na brzegu i zostanę dostrzeżony przez patrolujących żołnierzy , muszę się zatrzymać i unieść ręce do
góry. W przeciwnym przypadku mogę zostać zastrzelony. Wkrótce miałem doznać takiego upokorzenia i uczucia lęku.
Podjąłem natychmiast decyzję i umówiłem się z panią Y na przeprawę w najbliższą noc i obiecałem
przybyć do niej wieczorem po to, by przeprawić się do Brześcia. Nie mogłem wszak dłużej korzystać
z gościny i narażać moich serdecznych gospodarzy. Ich syn, był przeciwny mojemu pośpiechowi, rozumiał mnie jednak dobrze, dlatego spokojnie i godnie pomagał mi w przygotowaniach. Najtrudniej
było zdobyć dostateczną sumę pieniędzy na wynagrodzenie pani Y. Mój przyjaciel zdecydował, że
pojedziemy do miasta, aby coś sprzedać i dokonać niezbędnych zakupów. Wszystkie sprawy sprzedaży i zakupów załatwiliśmy pomyślnie, ja otrzymałem pieniądze na opłacenie przeprawy, jak również
trochę rubli, niezbędnych na wydatki po sowieckiej stronie.
Julek powrócił sam do Lebiediewa, a ja pozostałem w domu przewodnika, który miał mnie przeprowadzić nielegalnie na sowiecką stronę. Noc była mroźna, toteż zachodziła obawa, czy lód nie utrudni
przeprawy łódką. Z niemieckiego brzegu odpłynęliśmy bez kłopotów, lecz po sowieckiej stronie napotkaliśmy cienką warstwę lodu. Pod naporem łodzi lód pękał z trzaskiem. Przewodnik obawiał się, że
sowieci mogą usłyszeć odgłosy łamanego lodu i ostrzelają nas zanim dopłyniemy do brzegu. Zatrzymał
łódź i przez chwilę zastanawiał się co dalej robić. Zapewne nie chciał narazić na poważne niebezpieczeństwo nas i siebie. Postanowił zawrócić. Nieudana przeprawa była także niekorzystna dla jej organizatorów. Pani Y musiała nam oddać część pieniędzy i tak zakończyła się moja pierwsza próba przekroczenia granicy. Pomimo doznanego zawodu uważałem, że przewodnik podjął słuszną decyzję.
Wróciłem do Lebiediewa, ale nie miałem innego wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Życzliwi ludzie przyjęli mnie z powrotem. Byłem już pełnosprawnym pomocnikiem w pracach gospodarskich i starałem
się być przydatny. Zwłaszcza, że rąk do pracy było zawsze mało, a zmechanizowanych gospodarstw
było wówczas niewiele. Jedyną pracą zmechanizowaną było rżnięcie słomy w sieczkarni. Resztę prac
trzeba było wykonywać rękami, np. młócenie zboża za pomocą cepów itp. Szybko nauczyłem się pracy cepami, przesiewania ziarna i składowania do worków. Nauczyłem się również wielu innych czynności. Miałem dobry układ z Julkiem, który był dla mnie bardzo życzliwy. Polubiliśmy się. Dawał mi
liczne dowody na to, że jest mi przyjazny, wprowadzał mnie do grona swoich znajomych w wiosce,
którzy podobnie jak on okazywali dużo serdeczności. Nikt mi nie wspominał, że jestem obcy i że powinienem stąd uciekać.
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Wieczorami chodziliśmy w odwiedziny do sąsiadów na tzw. „darcie pierza”. W jednym budynku
zbierały się kobiety w różnym wieku, przychodziła też młodzież męska, były podczas tego darcia
śpiewy, żarty i zalecanie się do dziewczyn. Było wesoło, chociaż trwała wojna a takie zgromadzenia
mogły być nawet niebezpieczne. Często po nocnych zabawach powracałem z Julkiem do stodoły, że
by przespać się kilka godzin by za dnia znów zająć się pracą w gospodarstwie. Mimo serdeczności
doznawanych ze strony mieszkańców wioski nie wyrzekłem się pragnienia powrotu do rodzinnego
Drohobycza, który znajdował się pod sowiecką okupacją. Wciąż czekałem na sygnał kiedy będzie zorganizowane kolejne nielegalne przekroczenie granicy.
Doczekałem się wreszcie powiadomienia, że w najbliższą noc nastąpi przekroczenie granicy. Przyjechałem w określonym czasie na miejsce zbiórki przygotowany do ryzykownej podróży. Przeprawa
była tym razem znacznie łatwiejsza, bo nie trzeba było korzystać z łódki, gdyż całą rzekę pokrywał
lód. Przewodnik był doskonale zorientowany w terenie i bez trudności wyprowadził nas na brzeg
sowiecki. Pokazał nam kierunek dalszego marszu w stronę Twierdzy, za którą rozciągało się miasto
i szybko wycofał się na stronę niemiecką. Niestety, kiedy stanęliśmy na brzegu sowieckim usłyszałem jakieś śpiewy, nawoływania, a po chwili wystrzały i krzyki sowieckich żołnierzy nakazujące nam
żeby się położyć i czekać, aż przyjdą do nas. Tak też się stało. Przez kilku głupków, pijanych prawie
do nieprzytomności, cała nasza grupa ludzi, blisko czterdziestoosobowa, wpadła w ręce sowieckiej
straży granicznej.
Odstawieni pod konwojem do Twierdzy, zostaliśmy uwięzieni w ciasnym bunkrze bez okien. Na powierzchni 5 metrów kwadratowych przebywało tam około 40 osób. Byliśmy tak stłoczeni, że trzeba
było cały czas stać, bo nie starczało miejsca żeby usiąść. Było bardzo duszno, brakowało świeżego powietrza, bo przez mały otwór wentylacyjny pod sufitem napływało niewiele powietrza. Czas upływał,
my stłoczeni opadaliśmy z sił, a krzyki i wołanie o dostarczenie wody nie odnosiły skutku. Najgłośniej
domagali się wody ci którzy byli pod wpływem alkoholu, jednak sowieccy strażnicy nie reagowali na
nasze krzyki.
Po pewnym czasie otworzyły się żelazne drzwi bunkra i stanęli w nich dwaj sołdaci z wiadrem
wody. Ja stałem blisko drzwi. Sołdaci uchwycili mnie za głowę, wiadro podstawili pod brodę i głowę
zanurzyli w wodzie. Opiłem się i zacząłem się dusić. Głośny krzyk innych sprawił, że uwolnili mnie
i chwycili następnego. Tak postępowali z następnymi dopóki starczyło w wiadrze wody. Sporo wody
się porozlewało i praktycznie mało kto ugasił pragnienie. Wśród uwięzionych nastroje pogorszyły się.
Posypały się komentarze i wypowiedzi na temat sowieckiej kultury. Wkrótce powrócili sołdaci tym
razem bez wody, po to by doprowadzić aresztantów na przesłuchanie. Zabierali z brzegu tych, którzy
stali przy drzwiach. Zabrali mnie i mojego sąsiada, który jeszcze nie wytrzeźwiał. Zaprowadzono nas
do pomieszczenia w którym za biurkiem siedział komisarz. Gdy tylko zobaczył pijanego aresztanta
którego prawdopodobnie znał z widzenia, nie podjął z nim rozmowy. – Dawaj jewo w tiurmu! – polecił
wartownikowi. Wiele złego zdążyłem już nasłuchać się o sowieckich tiurmach. Przestraszyłem się
bardzo i poczułem, że zalewa mnie zimny pot. Gdy sołdat wyszedł z pijanym nieszczęśnikiem, komisarz zaczął mnie wypytywać co robiłem na granicy i jak tu trafiłem. Powiedziałem, że przebywałem
po drugiej stronie Bugu, gdy zastała mnie wojna, a teraz wracam do domu, do rodziny.
– Choroszo – stwierdził komisarz i kazał mi pokazać dokumenty potwierdzające, że pochodzę z Drohobycza. Ja oczywiście dokumentów nie miałem, bo z pożaru we Włodawie uratowałem się tylko
w kalesonach i nie mogłem spełnić żądania komisarza. Wtedy komisarz podarł protokół, który zaczął
pisać na początku przesłuchania i zwrócił się do wartownika: – Dawaj jewo w Germaniu. Soldat odprowadził mnie do pomieszczenia w którym znajdowało się kilkanaście osób oczekujących na odesłanie na niemiecką stronę.
Było mi przykro, że moja druga próba przedostania się w strony rodzinne zakończyła się tak niefortunnie. Gdy jednak porozmawiałem z otaczającymi mnie ludźmi humor mi się poprawił. Powiedzieli,
żebym się cieszył z tego, że nie skierowano mnie do turmy, bo to mogłoby skończyć się bardzo źle.
– Bądź szczęśliwy – mówili – bo tu będziesz jeszcze żył, a w turmie różnie mogło by się skończyć. Po
drugiej stronie Bugu spokojnie poczekasz, pomyślisz, przygotujesz się i przekroczysz granicę jeszcze
raz. Wśród moich rozmówców byli doświadczeni przemytnicy i słowa ich miały się sprawdzić w przyszłości. Zmuszony byłem powrócić do Lebiediewa, bo nie miałem innego wyjścia. Moi gospodarze,
państwo Litwiniukowie przywitali mnie z dużym zdziwieniem, ale też z serdecznością i zrozumieniem mojego niepowodzenia. Było to tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Razem z nimi spędziłem wigilię i święta jak członek najbliższej rodziny.
Po świętach włączyłem się ponownie w nurt prac gospodarskich, których nigdy nie brakowało. Pra68
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cy było dużo, czas upływał, a ja coraz bardziej wrastałem w miejscowe, przyjazne mi środowisko.
Jednak nie zrezygnowałem z zamiaru podjęcia ponownej próby przekroczenia granicy. Ponadto zdawałem sobie sprawę, że przebywając u moich gospodarzy bez dokumentów narażałem ich na poważne niebezpieczeństwo. Byłem przygotowany do drogi i nieustannie oczekiwałem na sygnał z granicy.
Jednak oczekiwana przeze mnie wiadomość nie nadchodziła. Zacząłem myśleć o zmianie planów.
Razem z Julkiem rozpoczęliśmy przygotowania aby pójść do lasu i przyłączyć się do oddziału partyzanckiego. Julek miał kontakty z organizującym się podziemiem, z ludźmi, którzy przygotowywali się
do walki o niepodległość Polski. Dla mnie miał to być powrót do wojaczki, którą rozpocząłem służbą
w Hufcach Pracy na Wołyniu. Jednak stało się coś, co pokrzyżowały nasze plany, czego nie mogliśmy
przewidzieć. Pewnej nocy spadł obfity śnieg i powiało silnym mrozem. Wskutek dużych naprężeń
zerwały się przewody telefoniczne, które zainstalowane były wzdłuż drogi przebiegającej środkiem
wsi. Również słupy telefoniczne uległy uszkodzeniu. Przyjechali Niemcy i zaskoczeni tym co zobaczyli, uznali, że dokonano sabotażu. W odwecie z każdego domu zabrali jednego zakładnika. Między
innymi wzięto również najstarszego syna Litwiniuków u których mieszkałem. Pamiętam, że miał na
imię Albin.
Sytuacja stała się wysoce niebezpieczna. Gdyby Niemcy znaleźli mnie, człowieka bez dokumentów,
trudno przewidzieć jakie by były tego następstwa. Natychmiast podjąłem decyzję i następnej nocy
pojechałem z Julkiem do pani Y, kobiety ułatwiającej przejście przez granicę. Postanowiłem nie wracać więcej do Lebiediewa. Tym razem moje wyprawa powiodła się. Może Bóg wysłuchał mojej modlitwy, może było takie przeznaczenie? Noc była ciemna ale pogodna, śnieg nie padał, a więc warunki
do przekraczania granicy były dobre. Doświadczony przewodnik przeprowadził nas na drugą stronę,
zatrzymał się przy drzewach, może to był skraj jakiegoś lasu, czy parku i tu wskazał nam dalszą drogę
mówiąc, że jak pójdziemy we wskazanym kierunku wyjdziemy na brzeg poza Twierdzę, a tam będą
już zabudowania blisko dworca.
Było nas około 10 osób. Ja odłączyłem się od grupy, pozostali też starali się nie iść w gromadzie.
Wyszedłem na skraj lasu i rzeczywiście zobaczyłem zabudowania o których mówił przewodnik.
Nie mając dobrego rozeznania gdzie jestem, ostrożnie zbliżałem się do zabudowań. Słyszałem głosy i światło padające z budynku, z którego wychodzili ludzie niosąc chleb. Pomyślałem, że jest to
piekarnia, albo sklep. Nie miałem przy sobie pieczywa, postanowiłem więc wejść do sklepu aby
kupić chleba. Wychodząc ze sklepu, zgodnie ze zwyczajem zaszczepionym mi przed wojną, zdjąłem z głowy czapkę na pożegnanie. Sprzedawca zauważył ten gest i przyjrzał mi się uważniej. Coś
w moim wyglądzie zwróciło jego uwagę, może marynarka z mundurka szkolnego, jaką miałem na
sobie, może wyraz twarzy? Nie wyglądałem na żołnierza, raczej na studenta, ale sprzedawca wyrobił sobie przeciwną opinię. – Polskij sołdat! Polskij sołdat, bieritie jewo – krzyczał. Jak to usłyszałem
pędem wybiegłem ze sklepu i uciekałem nie zastanawiając się w jakim kierunku biegnę, byle najdalej od fatalnego sklepu. Za mną wybiegło kilka osób, które sprzedawca krzykiem swoim nakłonił
do pojmania mnie. Przebiegłem kilkadziesiąt metrów i schroniłem się za jakimś budynkiem. Opodal
zobaczyłem płot, a raczej parkan wykonany z podkładów kolejowych. Nie był wysoki toteż łatwo
go sforsowałem i położyłem się za nim w głębokim śniegu, którym okryłem się. Moi prześladowcy
rozbiegli się w różnych kierunkach, ale nie natrafili na mnie.
Po pewnym czasie, a nie wiem jak długo trwałem w ukryciu, usłyszałem spokojne głosy rozmawiających mężczyzn. Z początku nie rozumiałem słów, ale gdy zbliżyli się nieco zorientowałem się, że
rozmawiają po polsku. Otrzepałem się ze śniegu i przyglądałem się uważnie zbliżającym dwóm mężczyznom. Gdy byli blisko, poznałem po mundurach, że to polscy kolejarze, idący na służbę. Wyszedłem zza płotu i po polsku poprosiłem ich o udzielenie mi pomocy. Zaskoczył ich trochę mój widok,
ale nie odmówili pomocy. Natychmiast zajęli się mną, pouczyli jak mam postępować i zachowywać
się. Zapytali nawet czy posiadam pieniądze na drogę. Odpowiedziałem, że do podróży jestem przygotowany. Kolejarze odprowadzili mnie do dworca kolejowego, a następnie na peron skąd odchodziły
pociągi do Lwowa. Jeden z nich, zapewne bardziej doświadczony, posiadający znajomości wśród ludzi
na peronie zbliżył się do tęgiej kobiety w średnim wieku, której przekazał mnie pod dalszą opiekę. Jak
się okazało była to wytrawna handlarka, która kursowała między Lwowem i Brześciem zarabiając na
utrzymanie rodziny. Kobieta bez sprzeciwu przyjęła mnie pod swoją opiekę, obiecując kolejarzowi, że
dowiezie mnie bezpiecznie do Lwowa. Wbrew pozorom nie podjęła się łatwego zadania, bo przecież
nie posiadałem żadnych dokumentów. Szczęśliwie dotarłem do Lwowa, a następnie do rodzinnego
Drohobycza. Wojna jednak trwała nadal, a powrót do domu nie oznaczał dla mnie spokojnego życia.
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Od Redakcji: Tekst powstał w 2004 r. jako praca na konkurs „Pamięć rodziny – pamięć historii” ogłoszony dla uczniów gimnazjów przez poznański IPN. Autorka, wtedy uczennica klasy III, w finale konkursu
zajęła wysokie VII miejsce.
						
Sybir nie jest pojęciem geograficznym, ale symbolem represji caratu, a później Stalina i jego pogrobowców wobec Polski i Polaków. Dlatego więzienia, obozy, zsyłki na całym terytorium ZSRR i polskie cierpienia
z tym związane nazywamy Sybirem, a ofiary tego Sybiru – Sybirakami.
(Ryszard Reiff)

Wydarzenia roku 1940
Początek rodzinnej tragedii
lutego 1940 roku nastąpiła pierwsza masowa deportacja ludności polskiej na wschód. Objęła
ona przeważnie niższych urzędników i pracowników państwowych, tzn. sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, a także właścicieli ziemskich i pracowników leśnych. Razem około 220 tys.
ludności polskiej trafiło do północno-wschodnich regionów Rosji.
Deportacja objęła Polaków m.in. z okolic Lwowa, Sambora i Turki, czyli terenów, gdzie mieszkał mój
pradziadek Bronisław Kozioł ze swoją rodziną. Zarówno on, jak i jego sześciu braci, pracowali w Polskiej Służbie Leśnej w prywatnej firmie „Godula”.
Gdy wybuchła wojna, moja babcia Kazimiera Kozioł miała 7 lat i chodziła do I klasy szkoły podstawowej, a ciocia Zofia Kozioł miała lat 8 i uczęszczała do klasy II.
O swoim dzieciństwie tak opowiada ciocia Zosia:
„Mieszkałam w leśniczówce w Rybniku, powiat Drohobycz, województwo Lwów. Ojciec był leśniczym,
a matka nauczycielką. Miałam siostrę i trzech braci. Siostra Janka i bracia: Bolek, Krzysiek i Staszek
uczęszczali do gimnazjum w Drohobyczu. Rybnik leżał nad rzeką o tej samej nazwie, przez wieś przepływała też druga rzeka – Stryj. Rzeki były bogate w ryby, szczególnie dużo było pstrągów. Domy były
pobudowane wzdłuż rzeki z jednej i drugiej strony, niektóre były pokryte blachą. We wsi stał tartak parowy i młyn wodny. Za wsią rozciągały się pola uprawne, a dalej po jednej i po drugiej stronie ciągnęły
się góry pokryte lasami, bogate w zwierzynę i runo leśne. Rodzicom powodziło się bardzo dobrze, gdyż
posiadali dwie pensje, a oprócz tego ogromny sad, pasiekę, 7 krów, konie, drób. Dzieci chowały się zdrowo, uczyły się dobrze, jednym słowem: „raj na ziemi, żyć nie umierać”.
I to wszystko pryska jak bańka mydlana 1 września 1939 roku. Wybucha wojna. Hitler napada na Polskę. Pamiętam przelatujące nad głową niemieckie bombowce, bombardowanie Borysławia (zagłębie
naftowe), łuny od palących się szybów. W obawie przed bombardowaniem wioski za każdym razem,
gdy pojawiły się samoloty, z duszą na ramieniu chowaliśmy się w prowizorycznym schronie. Nastają dla nas ciężkie dni. Zaczynają uaktywniać się Ukraińcy, licząc na to, że Niemcy pomogą im utworzyć Samostijnuju Ukrainu. Dochodzi do mordowania Polaków, palenia całych wiosek. Do wioski, gdzie
mieszkamy, wchodzą Niemcy i pierwsze kroki kierują do naszej leśniczówki. Na podwórzu pod grabem
ustawiają karabin maszynowy. Ojcu przystawiają rewolwer do głowy i zabierają strzelby myśliwskie.
W międzyczasie jeden z Ukraińców pobiegł do popa, który mieszkał nieopodal, wypytać, czy ojciec nie
krzywdził Ukraińców. Na szczęście tym razem skończyło się na strachu.
17 września 1939 r. Rosjanie, realizując zawarty z Niemcami układ Ribbentrop-Mołotow, napadają na
Polskę. Po zajęciu naszych terenów przez ZSRR następuje czas wyczekiwania. Rodzice po kryjomu słuchają zagranicznego radia i dowiadują się, że ze wschodnich terenów Polacy będą wywiezieni na Sybir.
Rosjanie i Niemcy kazali oddać leśnikom broń. Powstał dylemat, co robić: czy zostać, czy też uciekać na
Węgry. Ojciec jako leśniczy znał dobrze leśne drogi, którymi często kierował wojskowych. Rodzice pojechali do Drohobycza, aby odebrać trójkę dzieci z gimnazjum i zabrać do domu. Tam matka dowiaduje
się, że 8 października Rosjanie aresztowali już naszego stryjka Franka Kozioła, również leśniczego,
z Opaki. Zrobiła paczkę i udała się do więzienia. Gdy znalazła się w drohobyckim więzieniu, traf chciał,
że akurat prowadzili go dwaj enkawudziści. Kiedy mama zawołała go po imieniu, biedak popatrzył na
nią, spuścił głowę i ani słowem się nie odezwał. Już wówczas na przesłuchaniach powybijano mu zęby.
Po powrocie do domu rodzice nie byli w stanie podjąć decyzji, ażeby zostawić dom, dorobek kilkunastu
lat, i z pięciorgiem dzieci wyruszyć na tułaczkę w nieznane.
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Rosjanie uśpili czujność Polaków, zatrudniali ich w dalszym ciągu na tych samych stanowiskach, w lutym wypłacili nawet pierwszą pensję w rublach. W tej sytuacji pomimo że codziennie dochodziły słuchy
o aresztowaniach Polaków, po których ślad ginął, rodzice nie podjęli decyzji o ucieczce. I tak żyjąc jak
na wulkanie, nie wiedząc, co przyniesie następny dzień, dotrwaliśmy do pamiętnej nocy 10 lutego 1940
roku, kiedy o drugiej po północy obudziło nas silne walenie kolbami w drzwi. Gdy otworzyliśmy, wpadli do środka rosyjscy żołnierze wraz z Ukraińcami. Przyłożyli ojcu do głowy karabin, a matce kazali
ubierać dzieci i kierować się do podstawionych sań. Pamiętam to straszne przerażenie moich rodziców,
szczególnie ojca. Matka starała się nas ubrać, ale poganiania, aby to szybciej robiła, dawały odwrotny
skutek. Wiem, że bardzo upierała się, że musi wziąć pierzyny, jakby przewidywała, że będą nam one
potrzebne zarówno w drodze, jak i na miejscu przeznaczenia. Na pewno z tego samego powodu zamiast
w swój płaszczyk zostałam odziana w długi płaszcz mamy. Starsza siostra pomagała mamie zabrać trochę żywności i popędzani przez żołnierzy wsiedliśmy do sań, którymi odwieziono nas na stację kolejową. Do dziś słyszę pisk naszych wiernych psów Dogonia i Hetki, które, jak później dowiedzieliśmy się
(do końca swojego dość krótkiego życia od nikogo nie chciały wziąć pokarmu), padły jak żołnierz na
posterunku, nie opuszczając podwórza”.
Moi pradziadkowie zostali wywiezieni dnia 10 lutego 1940 roku. Była to pierwsza wywózka. Około godziny pierwszej w nocy żołnierze rosyjscy weszli do domu, który wcześniej obstawili. Kazali wszystkim
wstać z łóżek i ustawili rodzinę pod ścianą. Zrobili rewizję w celu sprawdzenia, czy w domu nie znajduje
się broń. Pradziadek przedstawił dokumenty, że już ją oddał. Wojskowi czekali, aż się rozjaśni. Wtedy
powiedzieli, że trzeba się ciepło ubrać, ale nic nie wolno ze sobą zabrać. Potem pod bronią zaprowadzili
rodziny z okolicznych wsi do szkoły, która znajdowała się naprzeciwko domu moich pradziadków. Tam
moja prababcia spostrzegła, że inni ludzie mieli ze sobą pierzyny, więc zapowiedziała, że wcześniej się
stąd nie ruszy, póki nie będzie mogła zabrać swojej. Pod eskortą Rosjanina z bronią przeszła przez rzekę
i drogę, i wróciła się do domu, z którego zabrała pierzynę i poduszkę. Wszystkie rodziny umieszczono
na saniach i wywieziono na stację kolejową. Tam okazało się, że jest to masowa akcja wywozowa. Na
stacji znaleźli się inni leśniczowie z rodzinami, wielu gajowych, nauczycieli, inżynierów, jednym słowem, cała inteligencja z tych terenów. Byli również wśród wysiedlonych Ukraińcy i Żydzi. Trudno było
zrozumieć, dlaczego ten los spotkał również biednych ludzi, z małymi, prawie nagimi dziećmi, a także
kobiety z noworodkami przy piersi.
Moja ciocia Zosia tak przedstawia to wydarzenie:
„Trudno opisać, co tam się działo w środku nocy na silnym mrozie z małymi dziećmi na ręku. Jeden
krzyk, szloch, płacz i lament. Pamiętam, że na dodatek rozeszła się wieść, że będą rozdzielać rodziny,
oddzielnie mężczyźni, oddzielnie kobiety z dziećmi. Na szczęście do tego nie doszło. Podstawiono bydlęce wagony i wszystkich załadowano. Na stacji czekaliśmy cały dzień i dopiero nocą następnego dnia
nastąpił wyjazd. Wagony były specjalnie przygotowane, po obu stronach znajdowały się piętrowe prycze z desek i żelazny piecyk pośrodku. Na malutkich okienkach założono żelazne kraty. W podłodze była
wycięta dziura, jako toaleta, która nie zdawała egzaminu, gdyż z braku wody do spłukania wszystko zamarzało i zatykało otwór. Przy korzystaniu z tego „wynalazku” co wstydliwszych zasłaniało się kocem.
Na stacjach pociąg zatrzymywał się, dostawaliśmy wiadro wody i zupy na wagon, jednak pożywienia
nie wystarczało dla wszystkich”.
Zima 1940 roku była mroźna. W nocy, gdy nie paliło się w piecyku, włosy przymarzały do desek ścian
pociągu. Im dalej na wschód, tym mróz był silniejszy. Wielu, a przede wszystkim małe dzieci, nie wytrzymywały głodu i zimna, i umierały na rękach matek. Na postojach odbierano zwłoki i informowano,
że zostaną pochowane.
„Postoje były przeważnie na torach oddalonych od stacji, ażeby nas nie widzieli miejscowi ludzie. Gdy
byliśmy już za Uralem, zaczęto otwierać drzwi, aby podać nam zupę i wodę. Raz zdarzyło się tak, że mój
brat Bolek zachorował na czerwonkę i zemdlał, a w wagonie nie było ani kropli wody. Mama zaczęła
dobijać się i krzyczeć, żeby otworzyli drzwi i dali wody, po czym usłyszała od enkawudzisty: Pust’ podychajet. Tragedia nasza pogłębiała się coraz bardziej. Kobiety i dzieci płakały z głodu i zimna, a ucieczka
była niemożliwa, bo i dokąd. Straż otwierała okna tylko na postojach przy rozdzielaniu posiłków, wody
i węgla do piecyków. Im bliżej Syberii, tym czuliśmy większy mróz. Po 3 tygodniach podróży dojechaliśmy do Omska. Tutaj opróżniono jedną ze szkół i umieszczono nas na podłogach wyścielonych słomą.
Gdy wypuszczali nas z wagonów i odwozili do szkoły, miejscowa ludność patrzyła na nas jak na Marsjan, chociaż widok ten nie powinien być im obcy, gdyż Omsk był w czasie zaboru rosyjskiego zawsze
miejscem zsyłek Polaków. Nazajutrz, około południa, przyjechały po nas kibitki, jednokonne sanie
o charakterystycznym kształcie – wyższe z przodu, a niższe ku tyłowi. Oprócz sań podstawiono nam
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również samochody ciężarowe, które były dla mężczyzn. Mężczyźni zostali oddzieleni od kobiet, gdyż
byli przewidziani u celu od razu do pracy. Jechaliśmy wzdłuż rzeki Irtysz, dookoła tylko śnieg, trzaskający mróz i księżycowa noc. Sanie wywracały się, słychać było krzyki i lament, kilkoro dzieci zamarzło.
Ludzie z następnych sań podnosili ze śniegu zagubionych i jechaliśmy dalej. Tak dojechaliśmy do Muromcewa. Gdy wjechaliśmy w tajgę , niektórzy myśleli, że tu nas porzucą na pożarcie wilkom, jak to
czynili ze swoimi podczas rewolucji. W końcu naszej podróży przez bezkresne pola i lasy spotkaliśmy
nocą jeden barak, w którym zatrzymała się część ludzi, ale my jechaliśmy dalej. W odległości 5 km od
pierwszego baraku znajdowały się następne dwa, dla pozostałych wywiezionych. Niektóre panie wchodząc do baraku, płakały, lamentowały, a nawet mdlały”.
Ciocia Janka – siostra Zosi, która także jechała tym transportem, zapamiętała pierwsze usłyszane
słowa:
„Nasz konwojent – Rosjanin ostentacyjnie nam oświadczył: Wot i prijechali, dalsze jechat’ nie budiem,
zdieś wy budietie żyć, zdieś budiet wasza Polsza. (No, przyjechaliśmy, dalej nie pojedziemy, tutaj będziecie
mieszkać, tutaj będzie wasza Polska). Po wykańczającej i koszmarnej podróży wylądowaliśmy w omskiej
obłasti, rejon Muromcewo, posiołek 35. Posiołek znajdował się wśród zwartego kompleksu leśnego i oficjalnie nazywał się Wierch Bergamak.
Łącznie tym transportem wywieziono około 700 osób. Najwięcej było Polaków, mniej Ukraińców,
a najmniej Żydów.

Trudne początki na zesłaniu
Wspomina moja babcia Kazia:
„Barak nasz miał około 30 m długości i 10 m szerokości. Po obu stronach były piętrowe, podwójne
prycze, a na zewnątrz stał piec. Ciasnota była straszna, gdyż na jedną osobę przypadało zaledwie 40
cm. Ukraińców ulokowano na górnych pryczach, nam zaś przypadły miejsca na pryczach dolnych. Aby
z góry nie spadały na nas wszy, przybiliśmy do górnych desek prześcieradła, na które one spadały,
a rano wytrzepywaliśmy wszy na mróz. Mąkę i fasolę, którą zabraliśmy z domu, odebrano nam, a karmiono nas raz dziennie jednym talerzem zupy z kaszy gotowanej w nieocynkowanym kotle, za który
musieliśmy płacić 1 rubla”.
Ciocia Zosia tak opowiada o pierwszej pracy:
„Po trzech dniach wszyscy mężczyźni rozpoczęli pracę przy wyrębie sosen w tajdze. Już w pierwszym
dniu pracy ojciec mój, który był leśniczym, przy pierwszym ciosie zamiast w drzewo uderzył siekierą
w nogę. Musiał leżeć w baraku, a rodzina została bez pieniędzy. Do pracy musiała pójść nasza mama
z 16-letnim bratem Bolkiem. Oboje cięli drewno w stołówce. Dziennie zarabiali 3 ruble, co wystarczyło na porcję chleba i zupę dla dzieci. Mąka na chleb, który nam sprzedawano, była z zepsutego zboża,
a chleb miał wygląd czarnej gliny. W tych barakach mieszkaliśmy do wiosny. Okres ten był bardzo ciężki dla wszystkich, a my nie byliśmy przygotowani do życia w tak ekstremalnych warunkach. Podczas
ostrej zimy temperatura w nocy wynosiła -50 stopni, a prawie codziennie mróz dochodził do -35 stopni.
Mężczyźni pracowali w śniegu po pas przy wyrębie lasu i zwózce drewna nad brzeg rzeki. Do takiej
pracy nie byli ani przyzwyczajeni, ani przysposobieni. W głębokim śniegu wyrąb okazał się bardzo ciężką, katorżniczą i niebezpieczną pracą. Ubiór ich nie był przystosowany do takiej zimy, z lasu wracali
głodni, przemarznięci, czasami przemoczeni. Nie dawano takiej odzieży, w jakiej pracowali tubylcy. Najgorzej było z obuwiem, gdyż nasze dawno się poniszczyło, a na walonki nikogo nie było stać. Czasami
z tego powodu mój brat nie mógł pójść do pracy, wtedy enkawudziści zamykali go w kryminale. Mama
nie mogła nastarczyć łat do łatania spodni i rękawic, które w lesie przy wyrębie bardzo się niszczyły.
Z powodu braku odzieży mój młodszy brat przestał chodzić do szkoły, więc dyrektorka szkoły odwiedziła nas w baraku i zarzuciła mamie sabotaż oraz to, że źle wychowuje dzieci. Na to mama wyciągnęła
brata z pryczy i pokazała, że jego spodnie to łata na łacie i ważą dobre parę kilogramów. Nauczycielka
z niesmakiem wycofała się i już więcej nie groziła donosem do NKWD. Na wiosnę spotkało nas kolejne
nieszczęście. Z powodu braku wody, brudu i panującej wszawicy wybuchła epidemia tyfusu plamistego.
Początkowo felczerka pocieszała nas, że to syberyjska grypa, ale gdy co drugi leżał na pryczy w gorączce, wezwała lekarza z Omska, który zaczął nas szczepić. W wyniku choroby zmarła duża liczba osób.

Zwyczajne codzienne życie
Pierwsza syberyjska zima skończyła się w połowie maja. Wkrótce pozwolono Sybirakom budować
domki wzdłuż wytyczonej drogi, po jednej i po drugiej stronie. Teren posiołka nie był ogrodzony ani
strzeżony. Naturalnym ogrodzeniem i strażnikiem równocześnie była ze wszystkich stron rozległa, dzi-
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ka, groźna tajga. Każdy domek składał się z dwóch izb o powierzchni 16 m każda, z piecem pośrodku.
Siedmioosobowa rodzina, do której należała ciocia Zosia, zajmowała jedną izbę, do drugiej wprowadziła się moja prababcia Katarzyna z pradziadkiem Bronkiem, z moją babcią Kazimierą i wujkiem Zbigniewem oraz państwo Dutkowie z dwoma synami. Domek był ocieplony mchem, a wchodziło się do
niego po pięciu schodach. Enkawudziści pozwolili kobietom chodzić do wiosek i wymieniać rzeczy na
żywność. Matka cioci Zosi za ubranie kupiła na spółkę z moją prababcią krowę, którą nazwali Sybirka.
Była ich żywicielką, gdyż – oprócz przydziałowego chleba po 40 dkg na osobę dorosłą i po 20 dkg na
dziecko – mieli mleko i masło do okrasy kartoflanki, która to zupa była przez pięć lat ich podstawą
obiadu. Ojciec cioci Zosi pracował w lesie z jej najstarszym bratem Staszkiem i moim pradziadkiem
przy wyrębie drzewa, jej siostra Janka pracowała jako pielęgniarka, a ona sama z dwoma braćmi: Bolkiem i Krzyśkiem, moją babcią Kazią i wujkiem Zbyszkiem chodziła do szkoły. Chociaż do rosyjskiej
szkoły musiały uczęszczać dzieci wszystkich Sybiraków, brat babci do niej chodzić nie chciał. Bardzo
nie lubił języka rosyjskiego i niechętnie się go uczył. Rosyjska nauczycielka miała zwyczaj odwiedzać
domy i sprawdzać, dlaczego dziecko nie przyszło do szkoły. Wtedy matki musiały się mocno tłumaczyć z powodu zachowania dzieci, a na dodatek nie dostawały jednej 200-gramowej porcji chleba. Moja
prababcia nie pracowała, więc i tak ich dzienny przydział chleba był mały. Z kolei babcia nauczyła się
języka rosyjskiego tak dobrze, że pamięta go do dziś. Kiedy matka cioci Zosi przestała pracować, razem
z moją prababcią chodziły po wioskach, żeby zamienić coś na ziemniaki i ugotować strawę dla rodzin.
Również trzeba było narąbać i przynieść drewno z lasu na opał i nakosić trawy dla krowy Sybirki. Przygotowanie drewna na zimę odbywało się etapami. Kiedy zaczynała się zima, najpierw babcia z wujkiem
oraz synami państwa Dutków ścinali drzewa, obrąbywali konary i pień rozcinali na kawałki. Następnie
rąbali na polana, a przygotowany zapas gromadzili w jednym miejscu w lesie, gdyż w śniegu trudno
było opał zwozić do domku. Kiedy zima skuła ziemię kilkucentymetrowym lodem, zabierali sanie, układali na nich przygotowane drewno i ciągnąc je po lodzie, zwozili opał do posiołka. Wiosna na Syberii
trwała około 3 tygodni, po czym następowało gorące, upalne lato. Ponieważ temperatura dochodziła do
40 stopni, babcia z kuzynostwem całe dnie spędzała nad rzeką. Nie mieli butów, więc wszyscy biegali
boso po suchej, rozpalonej ziemi. Wieczorami trzeba było wypędzać bardzo uciążliwe, kąśliwe komary
z domków za pomocą wiechci zrobionych z leśnych gałązek. Taki rytuał trwał przez całą letnią porę.
Moja ciocia Zosia tak zapamiętała pierwszy okres pobytu:
„W pierwszym roku naszego pobytu na posiołku nic nie sadziliśmy, gdyż mieszkaliśmy w tajdze i nie
było przygotowanej ziemi, a po drugie ludzie, którzy przyjechali z innego świata, nie mogli się przystosować do tych warunków. Nie mając narzędzi, ziemniaków, nasion, nic nie posadziliśmy. Dlatego
zimą często przy 40-stopniowym mrozie, wyciągając resztki przywiezionych rzeczy, chodziliśmy po
wioskach, aby zamienić je na pudy ziemniaków (1 pud = 16 kg). Kilka razy mamie i bratu groziła śmierć
przez zamarznięcie. Dopiero na drugi rok pozwolono nam karczować las i przygotować ziemię pod
uprawę. Dlatego pierwsze dwa lata 1940 i 1941 były dla nas najtrudniejsze, następne były o tyle lepsze,
że po tym pierwszym szoku spowodowanym wywózką już trochę przyzwyczailiśmy się do tej biedy
i nauczyliśmy się sobie radzić. Sadziliśmy ziemniaki, zbieraliśmy grzyby, jagody, które na zimę zamrażaliśmy w beczkach, bo było to jedyne źródło witamin. Grzyby sprzedawaliśmy w skupie, a żeby uzyskać
za nie więcej pieniędzy, najpierw moczyliśmy je w wodzie, aby były cięższe. Za te pieniądze kupowaliśmy potrzebne rzeczy. Powoli przyzwyczajaliśmy się do surowej zimy, która trwała od września do
maja. We wrześniu były już dziesięciostopniowe mrozy, a w zimie dochodziły do -50 stopni. Wówczas
siedzieliśmy w domku, paliliśmy pod kuchnią i wykonywaliśmy tylko niezbędne prace, przynosiliśmy
wodę z rzeki dla Sybirki i z dworu drewno do pieca. Na początku naszego pobytu mój najstarszy brat
Staszek chodził również do szkoły i wydłubał w książce rosyjskiemu rewolucjoniście oczy. Oczywiście
nauczycielka doniosła enkawudziście i czekała nas za to kara wywiezienia jeszcze dalej na północ „na
białe niedźwiedzie”, gdzie przez pół roku jest noc. Udało się uniknąć wywiezienia tylko dlatego, gdyż
mama skłamała, że uczynił to najmłodszy syn, który nie wiedział, kto jest na zdjęciu. Kilka rodzin ukraińskich wywieziono z naszego posiołka tylko na podstawie fałszywego donosu. Matka Ukrainka z dwójką dzieci, która po dwóch latach wróciła, opowiadała, że pracowała przy czyszczeniu ryb. Do pracy
chodziło się trzymając liny, ażeby nie porwał ich wiatr. Gdy wrócili, nie mieli ani jednego zęba z powodu
szkorbutu.Musieliśmy bardzo uważać na donosicieli. Przez cały czas pobytu na Syberii modliliśmy się,
ażeby Pan Bóg dopomógł nam powrócić do ojczyzny. Na razie nie było wyjścia, trzeba było pracować,
wegetować i modlić się. Wiedzieliśmy, że dopóki w polityce będą takie układy jak dotychczas między
Rosją a Niemcami, to my na żaden cud nie możemy liczyć i nigdy z Syberii nie wydostaniemy się. Trzeba
będzie złożyć tutaj swoje kości tak jak wielu naszych rodaków na zesłaniu za caratu”.
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Nadszedł czas powrotu do kraju
W czerwcu 1943 roku na terenie Związku Radzieckiego formuje się I Dywizja im. Tadeusza Kościuszki, na czele której Stalin postawił płk. Zygmunta Berlinga. Sprzęt, broń i umundurowanie dostarczało
dowództwo radzieckie. Następuje pierwszy pobór do wojska, do którego dostaje się mój pradziadek
Bronisław Kozioł. Po około dwóch miesiącach następuje drugi pobór do wojska, do którego wstępuje
ojciec cioci Zosi – stryjek Teofil Kozioł. We wrześniu, w trzecim poborze, do wojska idzie jej najstarszy,
18-letni brat Staszek. Na posiołku pozostają tylko kobiety i dzieci. Teraz czekają na wiadomości z wojska. Każdy kto otrzymuje list, dzieli się wiadomościami ze znajomymi z posiołka. Polacy Sybiracy biorą
udział we wszystkich wielkich bitwach od „chrztu” pod Lenino, gdzie bardzo dużo Polaków zginęło, aż
po Berlin. Sybiraccy wojskowi mogli teraz starać się o tzw. wyzow dla swoich rodzin. Na podstawie takiego dokumentu trzeba było uzyskać specjalną przepustkę i raz na zawsze wyjechać z Sybiru na tereny
wyzwolone od Niemców, z ziemi sowieckiej do Polski.
Moja babcia Kazia tak relacjonuje starania o pozwolenie na powrót do kraju:
„Mój ojciec wysłał wyzow dla swojej rodziny, stacjonując w Żytomierzu, i mama zaczęła się starać
o przepustkę w siedzibie NKWD. Po dwóch dobach stania wreszcie otrzymała zgodę na opuszczenie
Syberii. Rozpoczęły się przygotowania do podróży. Mama suszyła chleb, zabiła świnie, uwędziła mięso,
sprzedała krowę, siano, i z tego miała pieniądze. Z zaopatrzeniem wyruszyliśmy w drogę powrotną do
Żytomierza, opuszczając posiołek 7 września 1944 roku. Wraz z nami wracała również druga rodzina
Koziołów. I tak rozpoczął się nasz powrót do wymarzonej ojczyzny, który też okazał się drogą przez
mękę. Do przystani mieliśmy około 90 km, które należało pieszo przebyć w ciągu dwóch dni i dwóch
nocy, ażeby zdążyć na statek. Syberyjski „dobytek”, a przede wszystkim prowiant: suchary i ziemniaki,
wiózł wynajęty koń. My, dzieci, i nasze matki szliśmy przy wozie. Tak dobrnęliśmy do pierwszej rzeki,
Tary, w odległości kilkunastu kilometrów od naszego posiołka.
Tara w tym miejscu nie była bardzo szeroka, ale wszystkie rzeki syberyjskie są tak głębokie, że trzeba się przez nie przeprawiać na tratwach przesuwanych za pomocą lin. I tutaj spotkała nas pierwsze
niespodzianka, omal wszyscy się nie potopiliśmy w rzece. Ponieważ była to jesień, deszcze podmyły
słup, do którego były przymocowane liny ciągnięte przez kobiety. Musiały one we wszystkich trudnych
sprawach zastępować mężczyzn, którzy poszli do wojska. Nie zauważyły, że słup wydostał się z ziemi,
więc my zamiast przybliżać się do brzegu, zaczęliśmy razem ze słupem płynąć wzdłuż rzeki. Starszy kuzyn Bolek przerzucił bosak na brzeg i zaczął powoli przyciągać tratwę. Skończyło się ogólnym płaczem.
I tak, zamiast wrócić do Polski, mogliśmy zostać w syberyjskiej rzece”.
Ciocia Zosia kontynuuje:
„Znaleźliśmy się w brzozowym zagajniku. Droga, po której szliśmy, skończyła się, dookoła widać było
rozmokłą ziemię i ani śladu ludzkiej stopy. Wówczas matka z chłopakiem, który nas odwoził, postanowiła pójść na poszukiwanie wioski, a nam pościeliwszy pod wozem, kazała odpoczywać. Na szczęście
dotarła do kołchozu, usłyszała niemiecką mowę i okazało się, że byli to niemieccy wysiedleńcy z Ukrainy i tu, w tajdze, pracowali. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy niedaleko rzeki Irtysz, tylko zjechaliśmy
z drogi. Po odpoczynku pod wozem rano skoro świt ruszyliśmy dalej. Dotarliśmy do Irtysza. Rzeka
była ogromna, drugiego brzegu prawie nie było widać. Przewieziono nas łodzią na drugi brzeg, gdzie
była przystań o nazwie Bolszerecze. Dowiedzieliśmy się, że transport z Sybirakami, po który przyjechał
brat mojej mamy, odpłynął wczoraj do Omska. Zmartwienie było ogromne, gdyż nie wiadomo, kiedy
się stąd wydostaniemy i czy zdążymy na transport Polaków w Omsku, który miał nas zabrać do kraju.
Koczowaliśmy na brzegu dwa tygodnie. My, dzieci, zbierałyśmy suchy piołun, aby ugotować wodę do
picia. Nieszczęście pogłębiał fakt, że naczelnik przystani nie chciał w ogóle wypuścić Polaków i wręcz
powiedział, że tutaj będziemy podychat’. Pewnego dnia zatrzymał się statek z polskimi poborowymi.
Matka zaczęła prosić polskiego oficera, który konwojował Polaków, żeby pozwolił nam załadować się.
Gdy dowiedział się naczelnik, to zagroził, że jak nas zabierze, to go oskarży i odda pod sąd. Wówczas
zrezygnowaliśmy i tylko poprosiliśmy oficera, ażeby interweniował w Omsku w polskim konsulacie
i NKWD. Czekając na wydostanie się stąd, siostra zadzwoniła na posiołek, wróciła strasznie zapłakana.
Płakała, bo jej mąż został ranny. Matka pocieszała ją, że to jeszcze nie śmierć, ale prawda była inna. Ona
dowiedziała się, że na posiołek przyszła wiadomość o śmierci ojca, tylko nie chciała tego powiedzieć
matce. Jak się później okazało, była to również wiadomość nieprawdziwa. Faktem jest, że o śmierci ojca
dowiadywaliśmy się dwa razy i dwa razy przeżywaliśmy. Z Bolszerecza udało nam się w końcu wydostać po przepłaceniu kapitana towarowego statku, który wiózł do Omska beczki z borówkami. Ponieważ statek był przeciążony i groziło mu zatonięcie, więc wciąż nas przerzucał z jednej strony na drugą.
W nocy przypłynęliśmy do Omska i mama idąc z ciocią Kasią po kipiatok (gorącą wodę), spotkała tego
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Polaka ze statku, którego prosiła o interwencję. Okazało się, że przychodził on na przystań codziennie,
ażeby po naszym przyjeździe pomóc kobietom z dziećmi przewieźć je do punktu zbiorczego. Tylko wojna może w ludziach wytworzyć najlepsze instynkty i ludzką solidarność.
Wreszcie dostaliśmy się do obozu w Omsku, gdzie znajdowali się Polacy przywiezieni wcześniej z różnych stron Syberii. Tutaj spotkaliśmy brata mojej mamy, który przysłał mamie wyzow i który również
codziennie przychodził na przystań. Mama spotkała się z siostrą i już razem czekaliśmy na pociąg, który
miał jechać nad Morze Czarne. Pod koniec września 1944 r. wyruszamy w drogę. Pociąg pędził z nami
przez Syberię jedyną linią kolejową transsyberyjską Omsk-Tomsk-Nowosybirsk. Zatrzymujemy się na
stacjach, kobiety rozpalają ogniska, gotują strawę, nabierają wodę i znów w drogę. Trwała jeszcze wojna, gdy nasz transport przybył do Charkowa. Kilka rodzin, również i my, odłączamy się od transportu
i wyruszamy na własną rękę do Kijowa. Tam koczowaliśmy dwie doby na dworcu, w końcu kupiliśmy
bilety z miejscówkami i tak dojechaliśmy pociągiem do Żytomierza, gdzie miało stacjonować polskie
wojsko. Po przybyciu okazało się, że jednostka polska już wyjechała do Lublina, a stacja załadowana
jest transportami rosyjskiego wojska, sprzętu. Niebo oświetlone reflektorami, gdyż niemieckie samoloty w dalszym ciągu przedostawały się i bombardowały miasta. W tej beznadziejnej sytuacji pomocy
udzielili nam mieszkający tu Polacy, wzięli nas do siebie, zaopiekowali się nami i dali dach nad głową.
My, dzieci, żeby przeżyć, chodziliśmy na pole i szukaliśmy ziemniaków po wykopkach. Było to bardzo
niebezpieczne, gdyż Rosjanie nie pozwalali nikomu wałęsać się po polach i pewnego razu strzelali do
nas. Z drugiej strony bombardowali Niemcy. Po tym zajściu mama nie pozwoliła nam nigdzie wychodzić. Jak długo byliśmy tutaj w Żytomierzu, dokładnie nie wiem, ale na pewno około miesiąca. Tutaj
w końcu dowiedzieliśmy się o śmierci ojca, a mama zaczęła się domyślać, że coś się stało, gdyż wszyscy
otrzymywali listy oprócz nas. Siostra Janka wtenczas opowiedziała o telefonie z posiołka potwierdzającym to przypuszczenie. Jednak i ta wiadomość nie była prawdziwa, gdyż ojciec został ranny w głowę
pod Warszawą przy forsowaniu Wisły i leżał w szpitalu w Lublinie. Odnalazł go tam brat Staszek, który,
gdy byliśmy już w Polsce, napisał do nas, że ojciec przyjedzie do nas na święta Bożego Narodzenia. Niestety, do organizmu wdała się infekcja i ojciec w Wigilię zmarł. Dowiedzieliśmy się o tym w drugi dzień
świąt, kiedy z twarzami przyklejonymi do okien wyglądaliśmy jego przyjazdu.
Wybiegłam myślami do późniejszych zdarzeń, a tymczasem wciąż tkwiliśmy w Żytomierzu, nie mogąc
się stąd wyrwać, gdyż nie mieliśmy pozwolenia na wjazd do Polski. Nie pozostało nam nic innego, jak
wziąć los w swoje ręce. Chodziło o to, ażeby nielegalnie przekroczyć granicę. Udało się przekupić zwiadowcę stacji, który umieścił nas, Polaków, w sumie około 40 osób, w wagonie towarowym i doczepił
do wojskowego pociągu jadącego do Polski. Nie obeszło się bez strachu, gdyż na granicy wywęszyły
nas psy i straż graniczna kazała nam otworzyć drzwi. Nie mając dokumentów pozwalających na przekroczenie granicy, matka i wojskowy, Polak, który wiózł swoją rodzinę z Syberii, pokazali jakieś polskie
papiery. Strażnik nie znający polskiego odezwał się, że na stacji, gdy pociąg zatrzyma się, razbieriom,
tzn. wyjaśnimy, ale w końcu machnął ręką i pozwolił jechać dalej. Polscy kolejarze wiedzieli, kogo wiozą. Punkt graniczny, w którym to zajście miało miejsce, znajdował się kilka kilometrów od Przemyśla.
W ten sposób znaleźliśmy się w wymarzonej ojczyźnie, a stacja, w której wysiedliśmy, nazywała się
Przemyśl. I na tym skończyłabym swoje wspomnienia. Nie sposób opisać piękna syberyjskiej przyrody.
Lasy bogate w zwierzynę i ptactwo, rzeki pełne ryb, które ratowały nas od głodu, a także głód, kurzą
ślepotę, komary, które dawały nam się we znaki, ropiejące rany na nogach, muszki, które przedostawały
się do twarzy przez siatki i gryzły do krwi”.
Wojskowy pociąg, o którym opowiadała ciocia, jechał do granicy przez Stary Sambor, czyli rodzinne
okolice mojej prababci. Chociaż pociąg stał cały dzień na stacji, babcia nie mogła opuścić swojego wagonu. Udało się jej dowiedzieć co nieco o rodzinnym domu i przekazać wiadomość swojej mamie, że
cała rodzina wraca z Sybiru do Polski. Z Przemyśla rodzina mojej babci dojechała towarowymi pociągami do Lublina. W tym czasie mój pradziadek stacjonował z wojskiem w Woli Sernickiej. Ponieważ
było to niedaleko Lublina, wyjeżdżał on na dworzec kolejowy i sprawdzał, czy którymś transportem
towarowym przyjedzie jego rodzina. Wypatrzyła go na dworcu moja babcia i tak się wszyscy odnaleźli.
Prababcia z dziećmi zamieszkała u polskiej rodziny w Woli Sernickiej, a pradziadek z wojskiem wyruszył na Berlin. Tak doczekali końca wojny. Po demobilizacji pradziadek wrócił do swojej rodziny, by na
tym miejscu mieszkać do 1946 roku. Kiedy wyruszył na poszukiwanie pracy, zupełnie nieoczekiwanie
spotkał swojego nadleśniczego, pana Wilimowskiego, z którym razem przed wojną pracował w firmie
„Godula”. Ten zaproponował mu pracę w swoim nadleśnictwie na Śląsku Opolskim, gdzie pradziadek
został leśniczym do emerytury.
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Wspomnienia naftowe1
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spomnienia nie wiadomo od czego zacząć – czy od tej młodości, która była górna i chmurna,
radosna – czasem szalona, a czasem tragiczna? Zacznę od przyjazdu rodziców do Borysławia.
Gdy mój ojciec wrócił z wyprawy po świecie szukając „złotego runa” do swego Lwowa zaczęło być
głośno o nowym Klondike odległym o 100 km, tj. o Borysławskim zagłębiu naftowym, gdzie w tym
czasie zarabiało się krocie. Załadował więc rodzinę do pociągu i tak wylądowaliśmy w Borysławiu, a ja
zrosłam się na resztę życia z przemysłem naftowym, początkowo jako córka nafciarza, następnie jako
żona kierownika kopalni, a później i ja wprzęgłam się do pracy w przemyśle naftowym.
Dzisiaj Borysław obrósł już w legendę i szkoda, że Związek Naftowców zbyt późno pomyślał o spisaniu historii przemysłu naftowego. Umarło już pokolenie, które naftę znało niemal od początku, i jak to
zwykle bywa, początki są trudne ale też i barwne. Gdy mąż mój przyjechał na praktykę do Borysławia
trafił na dużą kopalnię, którą prowadził Józef Lewicki. Była to postać barwna i ciekawa. Bardzo wysokiego wzrostu, o sumiastym wąsie i tubalnym głosie. Praktykantów było kilku i pierwszą ich pracą było
wykopanie prostokątnego dołu o podanych wymiarach. Gdy zgłosili kierownikowi Lewickiemu o wykonanej pracy – przyszedł, popatrzył – sklął ich i paniczykom ze Lwowa kazał zasypać dół, wykopać
nowy w innym kierunku i następnie ustawić budkę z serduszkiem nad tym dołem. Tak zaczęła się jego
praca i kariera w przemyśle naftowym, która trwała do końca życia.
Specyficzna była atmosfera i obyczaje w zagłębiu. Było to połączenie salonu z Dzikiego Zachodu z etykietą obowiązującą w pałacu łańcuckim. My, młodsza generacja, spoglądając na panią, która patrzyła
na wszystkich z góry, pytałyśmy jedna drugą, dlaczego jej głowa tak leci w górę i padała odpowiedź:
„nie wiesz – bo pusta”. To była też atmosfera dużych pieniędzy, która przyciągała kulturę i sztukę. przybywali zatem agenci z obrazami świetnych malarzy, inni znów oferowali różne książki, zbiorcze wydawnictwa itp. Przyjeżdżały też teatry stołeczne i z innych miast, tak, że nie opuszczając Lwowa znało
się wszystkich naszych wielkich aktorów od Ostrewy, Ordonki, Zelwerowicza czy Jaracza począwszy.
Był też Borysław wojujący, który walczył o swoje prawa i zarobki. pamiętam strajki i tłumy ludzi na ulicach, burzliwe wiece, które starała się rozpędzić konna policja. Gdy było wielkie wzburzenie na ulicach
i padały strzały, wtedy nauczyciele zatrzymywali nas w szkołach, po czym, gdy trochę się uspokoiło,
bocznymi uliczkami lub dróżkami udawaliśmy się do domów.
Wysokich zarobków i różnych przywilejów nikt nie dał nam ciepłą rączką, były ciężko wywalczone. Odebrano nam jednak odprawę za 30-letnią nieprzerwaną pracę w przemyśle naftowym, a była
to połowa miesięcznego wynagrodzenia za każdy przepracowany rok. To były wielkie pieniądze – za
taką odprawę można było kupić willę w Truskawcu. Nafta płaciła dobrze, ale też żądała dobrej i uczciwej pracy. W Zagłębiu była zatrudniona duża grupa asystentów kopalnianych (tzw. „podskakiewicze”).
Często byli to ludzie młodzi, którzy uczęszczali do szkoły naftowej i zdobywali wiedzę na samodzielne
prowadzenie kopalni. W dniu 1 września 1939 roku o godzinie 5-tej rano zbudziło nas przeraźliwe
wycie syren kopalnianych i w ten nasz świat wkroczyła okrutna wojna, która ciężkim głazem położyła
się na naszym życiu. Cała młodzież poszła do wojska. To byli młodzi ludzie po podchorążówce, pełni
patriotyzmu, nie liczący się z niczym. Więcej ich nie zobaczyłam. O wielu z nich nie wiadomo co się
stało. Czasem docierała wiadomość, że ktoś zginął w obronie Anglii, w Oświęcimiu, pod Monte Cassino
– czy został na Syberii. Reszta rozproszyła się po świecie i Polsce.
W 1940 r. mąż pracował w wierceniach i w przeciągu tego roku odwiercił 7 szybów w rejonie Mraźnicy. Były to płytkie wiercenia: do 300–400 metrów. W każdym odwiercie była ropa. Nie było tam
żadnych komplikacji w pracy, czy nie dotrzymania terminu, pomimo trudności w zdobywaniu odpowiednich narzędzi. W tym czasie mąż był jednym z czterech przodowników pracy, ale nie dało to mu
żadnych korzyści. W czerwcu 1941 r. przeżywaliśmy pożar Borysławia. Cała dolina w której mieszkaliśmy płonęła – wszystkie odwierty, kotłownie. Drewno było suche, nasiąknięte ropą, paliło się jasnym
płomieniem. Dom nasz stał może 30 metrów od szybu, który nie spalił się od razu, a gdy nie było już
nikogo w pobliżu został ugaszony. Następnego dnia oglądając Zagłębie, widziało się sterczące żelastwa
i swąd spalenizny unosił się nad Borysławiem. Gdy wkroczyli Niemcy, szybko odbudowali spalone
obiekty i już jesienią wydobycie ropy ruszyło pełną parą. We wrześniu tego roku dotknęła nas klęska
powodzi. Przez 3 dni padał ulewny deszcz. Najmniejszy potoczek zmieniał się w rwącą rzekę. Z pól

1 Pamiętniki naftowców „Wiek Nafty” Nr 1/2003, ss. 17–21 (Red.)
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położonych na stokach, zmywało wszystko, a w ogrodach jarzyny wygniły
i smutne resztki, które zebraliśmy szybko skończyły się przed zimą. Na zimę
nie mieliśmy ziemniaków ani jarzyn. Niemcy nie zorganizowali jeszcze dostaw żywności i głód zaglądnął nam w oczy. Zwłaszcza z wiosną najwięcej
ludzi zmarło z głodu. Dyrektor Niemiec zezwolił na bezpłatne wydawanie
trumien dla zmarłych pracowników. W tym czasie mąż podpisywał dziennie 7-8 zamówień na trumny. To byli Polacy, oprócz nich zmarło bardzo
dużo Żydów. Jeszcze dzisiaj słyszę przenikliwy krzyk żydowskiego dziecka
„ja głodny”. Widziałam ludzi opuchniętych z głodu, którzy prosili o trochę liści z jarzyn. Tłumaczyłam, że dopiero posadzone, jak będą większe to chęt1. inż. Mieczysław
nie je dam. Nie przyszli później – już nie żyli. Dopiero późną wiosną 1942 r.
Krygowski
zaopatrzenie w żywność poprawiło się i nikt już nie umierał z głodu.
Po wkroczeniu Niemców mąż zmienił pracę. Nie wrócił już na kopalnię,
został zatrudniony w Karpathen Ől. Pracowali razem z inż. Krygowskim jako
doradcy techniczni dyrektora Radecke, który był również szefem bezpieczeństwa na okręg borysławski. Na równorzędnych stanowiskach w Krośnie pracowali inż. Kulczycki i inż. Kotłowski. W ich pokoju koncentrowała
się cała praca przemysłu naftowego. Odbierali raporty od poszczególnych
kierowników działów jak warsztaty, gazoliniarnie, elektryfikacja, transport,
zaopatrzenie itp. W przemyśle wszystkie kierownicze stanowiska zajmowali Polacy. Natomiast zarząd miasta i podległe im urzędy zajmowali Ukraińcy,
im też podlegała ukraińska milicja. Kryminalna policja składała się z Polaków, mając jedną wtyczkę ukraińską. Był on pod stałą obserwacją kolegów,
którzy zorientowali się, że ma kontakty z delegatami ruchu ukraińskiego we
Lwowie. Podczas jednego spotkania Polacy z kryminalnej policji chcieli ich
2. inż. Andrzej Mikucki
wylegitymować, zaczęła się strzelanina, ucieczka spiskowców, pogoń Polaków za nimi, włączyli się w to Niemcy z konnej policji, którzy stacjonowali
niedaleko naszego domu. Byli wtedy zabici i ranni, ktoś zdołał uciec, a Polacy I Niemcy dowiedzieli się, że celem ich spisków było wymordowanie
nas Polaków. Gdy się trochę uspokoiło dyrektor Radecke udał się do zarządu miasta, zwołał wszystkich ukraińskich dygnitarzy oraz starostę Niemca
i zapowiedział im jako szef bezpieczeństwa, że za każdego zamordowanego
pracownika naftowego poleci 50 głów ukraińskich.
Dziwny to był Niemiec. Na wszystkich strasznie krzyczał, czasem aż piał,
ale Polacy nie doznawali od niego żadnej krzywdy. Wiedział o tym, że nasi
ukryli w przemyśle około 3 tysięcy młodzieży, którym groziło wywiezienie
na roboty do Niemiec. Były też i takie wydarzenia. Do męża dzwoni kolega
i pyta co ma robić, ponieważ został sam na dużej kopalni, robotnicy rozjechali się w poszukiwaniu żywności. Uzgodnili obaj jeżeli nie będzie żadne3. inż. Wiesław
go donosu i Niemcy się o tym nie dowiedzą, może cała sprawa przycichnie.
Kulczycki
Tak też się stało, następnego dnia wszyscy pracownicy wrócili do pracy.
W latach 1942–43 wyjeżdżałam do znajomych, którzy mieszkali w okolicach Krosna. W czasie takiego pobytu odwiedzałam rodzinę Kulczyckich, którzy mieszkali w sąsiednim domu. W czasie jednej
wizyty inż. W, Kulczycki opowiadał o braku dyscypliny i niesumiennej pracy w okręgu krośnieńskim.
Był przekonany, że w Borysławiu pracuje się lepiej i sumienniej. Wtedy opowiedziałam o powyższym
przypadku. Miałam też okazję zaobserwować pacę w dyrekcji krośnieńskiej siedząc w kącie pokoju
dyrektorskiego. Rzucał się w oczy duży dystans między pracownikami a przełożonym. W dyrekcji borysławskiej panowała atmosfera bezpośredniości i koleżeństwa, nie było żadnych wielkości i bardzo
ważnych osób.
W dniu 11 listopada 1942 roku Gestapo aresztowało około 30 Polaków – pracowników przemysłu
naftowego. Między innymi byli: inż. M. Krygowski, inż. J. Borowski, prof. Dudek, Kierownik Partyka,
proboszcz Borysławskiej parafii ks. A. Osikowicz i inni, których nazwisk nie pamiętam. Gdy przywieźli
ich do Drohobycza – gdzie miało siedzibę Gestapo – dyrektor Radecke wezwał do siebie męża i polecił mu zorganizowanie pomocy dla aresztowanych. Dostarczono im wtedy koce, chleb oraz paczki od
rodzin. Dzięki interwencji i zabiegom dyrektora Radecke po dwóch tygodniach większość osób wypuszczono. Zatrzymano tylko 4 osoby, które przewieźli następnie do obozu w Majdanku. Byli to: inż.
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M. Krygowski, prof. Dudek. ks. A. Osikowicz i p. Skiba. Pomimo usilnych starań dyr. Radecke i Polaków,
którzy złożyli około 100 tys. zł za uwolnienie inż. Krygowskiego, nie udało się go wyrwać z rąk Gestapo
ani z obozu w Majdanku. Oprócz księdza wszyscy uratowali się i wrócili do kraju.
Dzień 26 lipca 1944 r. był czarnym dniem dla Borysławia. Wiedziało się, że cywilne władze niemieckie przygotowują się do ewakuacji. W Borysławiu rozeszła się pogłoska, że Niemcy mają zabierać
mężczyzn do kopania rowów, a później ich rozstrzelać. Prawie wszyscy mężczyźni ukryli się w okolicznych lasach i wyszli z nich dopiero wieczorem w kilka godzin po odjeździe Niemców. W tym dniu mieli
się zgłosić w dyrekcji wszyscy kierownicy poszczególnych działów. Gdy zobaczono, że na podwórzu
dyrekcji jest sporo gestapo i żandarmerii – ukryli się, jednak ośmiu zatrzymano jako zakładników.
Między nimi byli: inż. T. Łaszcz, inż. J. Lewiecki, mój mąż, nazwisk innych zatrzymanych nie pamiętam.
Byłam na podwórzu dyrekcji gdy ich wyprowadzano. Za każdym szedł gestapowiec z automatem.
Wsiedli na furmanki i rozjechali się w różne strony. Okazało się, że mieli zabierać manometry itp.
rzeczy, ażeby unieruchomić kopalnię. Było to o tyle trudne zadanie, że kopalnie zastali puste, pracownicy poukrywali się. Na męża nawoływania część ludzi wyszła z ukrycia i trochę przyrządów
znalazła się na wozie. Tymczasem Niemiec otrzymał rozkaz szybkiego powrotu, ponieważ Rosjanie
są już blisko a Niemcy zaraz wyjeżdżając. Dla męża wytworzyła się niewesoła sytuacja, nie wiedział
jak dalej potoczą się wypadki. Zdołał jedna przekonać Niemca, ażeby ten szybko wracał do dyrekcji,
a on przyjedzie z przyrządami nieco później. Tak też się stało. Gdy dojeżdżali do punktu zbornego
mąż zobaczył, że Niemcy kończą pakowanie swoich maneli i są już na odjezdnym. Kazał przykryć
dobrze przyrządy i odwieźć na kopalnię, a sam zgłosił Niemcom, że zadanie wykonał, to co przywiózł
złożył na zbiorczym samochodzie. Niemcy odjechali a nasi byli wolni. Tak szczęśliwie zakończył się
ten dzień, który kosztował tyle zdrowia zatrzymanych i ich rodzin, a odbywało się to w dzień moich
imienin. Wieczorem jednak przyszli goście i odbyło się skromne przyjęcie. Wtedy widziało się jak
każdy z nas ciężko przeżył ten dzień. Byłam jak pusty worek, wszystko robiłam jak automat i chyba
słowa były jak w zegarynce – ale żyliśmy i byli znowu razem.
Rosjanie przyszli dopiero po trzech tygodniach. Przez ten czas było bezkrólewie – przemysł zamarł,
a ludzie czekali co dalej będzie. Koniec 1944 r. i początek 1945 r. nie były przyjemne. Układ jałtański
zaczął działać i trzeba było podjąć decyzję o opuszczeniu rodzinnych stron. W styczniu 1945 r. z ciężkim sercem, żegnając wszystkich i wszystko wyjeżdżaliśmy w siną dal. Po trzech dniach wylądowaliśmy w Sanoku. Rzeczy ulokowało się w magazynie kopalń za zezwoleniem inż. Mikuckiego, a nas
przygarnęli pp. Drwięgowie. On był kierownikiem kopalni w Mokrem. To byli bardzo zacni i dobrzy ludzie. U nich byliśmy przez tydzień, ponieważ władze wojskowe nie wydawały zezwoleń osobom prywatnym na wyjazd do Krosna, gdzie już przeniosła się dyrekcja przemysłu naftowego. Po otrzymaniu
zezwolenia znaleźliśmy lokum u znajomych w Potoku – 5 km od Krosna. Gdy mąż zgłosił się do pracy
w dyrekcji kopalnictwa spotkał go dyrektor Instytutu Naftowego i zachęcał do podjęcia tam pracy.
Mężowi nie odpowiadała praca naukowa, zawsze pracował w ruchu, ale tego co mu proponowano nie
chciał przyjąć z różnych względów. Zdecydował się jednak na pracę w Instytucie i jak na tamte czasy
dobrze zrobił. Ominęło go dużo przykrości, które miał na kopalni pracując w czasie wojny.
Po śmierci męża i długotrwałej chorobie, zaczęłam szukać pracy w przemyśle naftowym, ale nie
prędko ją znalazłam. W Borysławiu obowiązywało prawo zwyczajowe, które nakazywało i było przestrzegane. Pomoc rodzinie zmarłego pracownika w każdej formie, gdy była ona w potrzebie. Muszę lojalnie przyznać, że w czasie mojej długiej i kosztownej choroby pracownicy nafty bardzo mnie
wspomogli finansowo – byłam bez grosza i bez tej pomocy pewnie nie wygrzebałam się z tej choroby.
Po długich staraniach wylądowałam w Geofizyce. Wtedy tworzono wielką dyrekcję w Krośnie, którą
też prędko przeniesiono do Krakowa. Po różnych perypetiach wylądowałam w transporcie Geofizyki
w Bazie krośnieńskiej na stanowisku st. dyspozytora. Ponieważ kiedyś miałam prawo jazdy i sama
prowadziłam samochód, o tyle praca była dla mnie ułatwiona – po uzupełnieniu wiadomości teoretycznych. Kierowców razem z pomocnikami było około czterdziestu. Z początku robotnicy mówili, „że
baby nie będą słuchać” ale powoli współpraca zaczęła się dobrze układać.
Ostatnie kilka lat przepracowałam w Dziale Kadr Naftowych. Pomimo nawału pracy i ciągłych kotaktów z różnymi ludźmi nie miałam zadrażnień z Dyrektorami ani z pracownikami. Pamiętałam stosunki z poprzedniej pracy, więc starałam się łagodzić i tłumaczyć różne zadrażnienia. Będąc bardzo
młodą zapamiętałam powiedzenie profesora: „gdyby nie było tylu głupich ludzi, nie byłoby tyle zła
na świecie”.
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Adam Żarski – Wrocław

Sybirska noc karnawałowa

N62

Od Redakcji: Prezentowany fragment stanowi kolejną część wspomnień syberyjskich „Rozdz. V. Wspomnienia z ZSRR 1945–1955” Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Wrocław 2003, 220 s. Poprzednie
zamieszczono w „Biul. SPZD: nr 21 (2017) ss. 95–96; nr 22 (2018) ss. 53–55; nr 23 (2018) ss. 72–74.
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od koniec każdego starego roku, w czasie długich zimowych wieczorów, siedząc w ogrzanym
mieszkaniu, często wspominam mroźne krótkie syberyjskie dnie i długie, ciemne wieczory
i noce. Przypomina mi się izbuszka (izba) w małej chatce, stojącej w głębi syberyjskich lasów, wybudowana przez cieśli dla robotników leśnych. Pośrodku izby stał długi, niski żelazny piec z przednimi
wykrzywionymi na zewnątrz nogami. Patrząc na niego w lecie kojarzyłem go zawsze z drzemiącym
buldogiem, zimą natomiast, kiedy rozgrzany był nieomal do czerwoności, by ogrzać wieczorną porą
zmęczonych całodzienną, ciężką leśną pracą droworubow, podobny był do smoka ziejącego ogniem.
Zanim jednak piec dobrze zaczął grzać, tlące się mokre drewno w piecu „strzelało", syczało, pluło
białą pianą, śliniło się sycząc, a z wydobywających się wilgotnych, dokładanych polan wydostawał się
do pomieszczenia cudowny zapach dymu, by wreszcie, po dobrym rozpaleniu, ogień zaczął radośnie
huczeć, pobłyskiwać, tworząc przeróżne cienie na ścianach w półmrocznej, słabo oświetlonej tylko
małą lampą naftową izbuszce. Wydawało się wówczas, że i piec bierze udział w rozmowie z robotnikami, którzy opowiadali sobie o przepracowanym dniu, kto ile sągów postawił i na jakie drewno na
swojej działce natrafił, dobry gruby las, czy też mielocz (drobny, w tym przypadku cienki). W nocy
rozmowy cichły, ludzie wymęczeni ciężką pracą szybko zasypiali kamiennym snem, a piec powoli
stygł i wygasał, z braku chętnych do dołożenia drewna do paleniska.
Późną porą, gdy już wszyscy spali, lubiłem siadać przy lampie naftowej, a czasami jeżeli brak było
nafty, to tylko przy kaganku, zapoznawać się z piękną literaturą rosyjską. Książki można było wypożyczać z biblioteki w posiołku. Z ogromną przyjemnością czytałem Czechowa, utkwiła mi w mojej
pamięci szczególnie jedna z nowel, której tytułu dziś już nie pamiętam.
Otóż rzecz dzieje się za carskich czasów w Petersburgu, na swoim pierwszym balu sylwestrowym
piękna młoda dziewczyna poznaje kadeta i od pierwszego wejrzenia zakochuje się w nim. Po jakimś
czasie umawiają się oboje na sanki. Jest piękna, rosyjska zima, oboje zjeżdżają z góry, on siedzi z tyłu,
sanki pędzą, wiatr wieje, nagle kadet pochyla się nad jej uchem i szepcze: ja lubliu tiebia (kocham
ciebie). Ona zamarła, nie wie, czy jej się to przesłyszało, nie jest pewna, bo ciągle o tym marzyła,
chciała słowo „kocham" usłyszeć od niego. Skupiła się, wsłuchując w szumiący wiatr i pędzące sanki, czeka na jedno upragnione słowo, niestety na próżno, widocznie poprzednio przesłyszało się jej,
sanki mkną nadal, wiatr huczy, chusta jej łopoce i w najmniej oczekiwanej chwili słyszy nagle znowu
szept: ja lubliu tiebia, ach, chyba tak, to on, to jej wymarzony wyszeptał te słowa, na pewno u podnóża
góry, na dole, po zjeździe powtórzy jej wyraźnie słowo „kocham", ach jaka ja jestem szczęśliwa. Zjechali z górki, przystanęli, zsiedli z sań, patrzą sobie w oczy, ona oczekuje od niego powtórzenia usłyszanego podczas zjazdu tego pięknego słowa „kocham", chce usłyszeć ponownie, głośno i wyraźnie,
on patrzy na nią, uśmiecha się i milczy, jak gdyby nic, po chwili zaczyna mówić o wspaniałym zjeździe, o cudownej sannie, o zimnym lodowatym wietrze podczas szybkiej, szalonej jazdy, mówi i wciąż
mówi z uśmiechem o czymś innym. Zrozpaczona, nie jest pewna, czy w czasie jazdy słowo „kocham"
przesłyszało się jej, czy to był żart z jego strony, a może jednak on to słowo jeszcze powtórzy. Niepewna i zamyślona, lekko rozczarowana, odprowadzona przez kadeta do willi, zakochana, lecz smutna,
już marzy o następnym spotkaniu, o następnej randce, o następnej sannie.
Wraz ze wspomnieniem noweli zawsze wspominam moje wydarzenie z zesłania na Syberii, w miejscu mojego osiedlenia – osadzie Jużno-Jenisiejsk. Chociaż minęło już pół wieku od tego wydarzenia
i dużo wody spłynęło w mojej najbliższej wówczas rzece Angarze, ten epizod z mojego życia pamiętam doskonale.
Zimą 1953 r. w okresie karnawału byłem na zabawie urządzonej w klubie w naszej osadzie. Bawiłem się dobrze, dziewcząt chętnych do tańca nie brak było, w owym czasie mężczyźni najczęściej okupowali bufet, popijając przy nim spirytus, a co lepiej zarabiający – szampana, zakąszając śledzikiem
lub jakimś suchym ciastem, czy też po prostu wdychając czarny kwaśny chleb, natomiast dziewczęta
musiały tańczyć same ze sobą, tańczących mężczyzn było niewielu.
Po północy musiałem opuścić zabawę i wracać do swojej izbuszki w lesie, oddalonej od osady o 11
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kilometrów. Wówczas pokoju sublokatorskiego w osadzie jeszcze nie miałem, nie wynajmowałem.
Mogłem wprawdzie przenocować u znajomego kolegi, ale nie chciałem go w nocy budzić, zresztą i tak
daleko od klubu mieszkał. Przez ten czas mogłem już przejść ćwierć drogi do swojego leśnego domku.
Sublokatorski pokój kosztował wówczas 50 rubli miesięcznie, w tym czasie jeszcze nie stać mnie było
na taki wydatek.
Jak wspomniałem, droga była daleka, noc mroźna i ciemna, bezksiężycowa, pochmurna, droga wiodła przez las. Marsz w takich warunkach nie należał do przyjemności. Wychodząc z klubu po szerokich i wysokich schodach, zaraz po zejściu z nich skręciłem w lewo, by dojść do ścieżki, która ciągnąc
się kilkadziesiąt metrów, prowadziła prosto do lasu, a dalej dróżką leśną do izbuszki, mojego miejsca
zamieszkania, gdy nagle za sobą usłyszałem jakiś głos: Zdrawstwujtie, Adam Karolewicz, wy kuda tak
spieszities? Obejrzałem się zdziwiony, kto w taki mróz i o tej porze może być na dworze. W świetle
lampy elektrycznej oświetlającej schody klubowe zobaczyłem stojącą, nieco zasłoniętą szeroką barierką schodową nieznaną mi, jak po głosie mogłem wywnioskować, młodą osobę. W pierwszej chwili nawet zwątpiłem, czy dobrze usłyszałem, nie byłem pewny, czy te słowa skierowane były w moją
stronę i czy na pewno mnie dotyczyły. Na wszelki wypadek wróciłem i idąc powoli, uważnie patrzyłem, czy ktoś oprócz mnie znajduje się w pobliżu, do kogo mogły być skierowane słowa powitania,
Po chwili uzmysłowiłem sobie, że były przecież wymienione moje imiona, a więc ja byłem obiektem
powitalnej zaczepki. Podszedłem do nieznajomej i spytałem:
– Czy to wy do mnie skierowaliście słowa powitania?
– Da, k wam – usłyszałem w odpowiedzi.
– My s wami znakomyje? – zapytałem.
– Da, ja was znaju.
W czasie tej krótkiej wymiany słów zbliżyłem się do nieznajomej osoby, po głosie poznałem, że jest
młoda i że to najprawdopodobniej jakaś uczennica ze starszej klasy. Wziąłem ją pod rękę i delikatnie
zacząłem kierować się w stronę światła, chcąc zobaczyć, kto to jest. Natychmiast zrozumiała mój „manewr", iż chcę poznać jej twarz. Nie pozwoliła mi odwrócić się do światła i oddalając się od oświetlonych klubowych schodów poprosiła, bym odprowadził ją do domu. Chętnie wyraziłem zgodę. Powoli
idąc spacerkiem oddalaliśmy się od klubu, a zbliżaliśmy się do drewnianych domków, odgrodzonych
od siebie działkami przydomowymi i niewysokimi parkanami, w porze zimowej nieomal zupełnie
przysypanymi śniegiem. Idąc, przekomarzaliśmy się, od czasu do czasu ściskając się i wymieniając
pocałunki. Młodziutka, prawdopodobnie uczennica – zgadywałem w myślach – 9 lub 10 klasy.
Byłem zaintrygowany, latem na boisku sportowym przy grze w siatkówkę na ogół poznałem wszystkie dziewczęta, natomiast tej dziewczyny nie mogłem sobie przypomnieć. Była przeurocza, miała
piękny śmiech i cudowną intonację głosu, inteligentna i dowcipna, wesoła, pełna życia, oczytana, byłem nią zachwycony i w ten wieczór, a raczej w tę mroźną syberyjską noc chyba na zabój zakochany.
Przestałem już nawet dociekać, kim ona jest i skąd się tu wzięła o tej porze, jak się nazywa. Zdradziła
mi tylko swoje imię, Wiera, ale czy było ono prawdziwe, nie wiem, zresztą przestało mnie to obchodzić. Rozmowy nasze, a chwilami nawet dyskusje przerywane były wręcz szaleńczymi zabawami.
Idąc spacerkiem, a chwilami biegnąc, już spory kawał drogi oddaliliśmy się od naszej osady, byliśmy
już w lesie, chowaliśmy się za drzewami i odnajdywaliśmy, trącaliśmy się nawzajem w głęboki, puszysty śnieg, tarzaliśmy się w nim, przysypywaliśmy się, ja ją, a ona odwzajemniała mi się z radością
i śmiechem. Szaleliśmy, naturalnie oboje nie zapominaliśmy przy każdej sprzyjającej okazji wymieniać pocałunki i uściski. Była szalona w swej pomysłowości, wymyślaniu zabaw, przypominała mi
młodego zwierzaka wypuszczonego na wolność. Musiałem jej pomagać, kiedy wdrapywała się na
drzewa, by po chwili skoczyć, co nie było łatwe, bo opatulona w grubą zimową odzież i walonki na
nogach miała ograniczone ruchy. „Rozkraczona" jak żaba, ze śmiechem, pełna radości padała twarzą
w głęboką puchową śnieżną idealną biel. Tak, to była szalona noc i we mnie wówczas coś wstąpiło,
jakieś nie znane mi dotychczas uczucie, niesamowity towarzyszący mi od wielu, wielu lat ucisk wewnętrzny zaczaj ustępować, wyzwalać się. Czułem się dotychczas zgnębiony, ściśnięty, związany, zamknięty przez lata więzień i obozów, głodu, ciągłego podświadomego lęku przed śmiercią, rozkazem
zlikwidowania więźniów politycznych. Wszystko to tkwiło we mnie przez lata, zduszone, stłamszone
przez tak długi okres – a w tę szaloną, syberyjską mroźną noc wyzwolone zostało ze mnie, jak gdyby
ktoś jakiś ciężar zdejmował ze mnie, z całego mojego ciała, jak nagle z pękniętego balonu zaczyna
ulatniać się powietrze, mój psychiczny ucisk ulotnił się w tę piękną niepowtarzalną noc. Zmęczeni
szaleństwem, ganianiem, a raczej przeskakiwaniem przez głęboki, bo prawie do pasa sięgający śnieg,
zziajani, zadyszani, rozgrzani, szczęśliwi i radośni powoli wracaliśmy do osady.
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Po chwili milczenia, tuż przed drewnianymi syberyjskimi domkami, Wieroczka poprosiła mnie,
bym zamknął oczy i liczył do dziesięciu. Posłuchałem, chociaż coś przeczuwałem. Uczciwie spełniłem
jej prośbę, by po chwili mając jeszcze oczy zamknięte usłyszeć już z oddali: praszczaj, Adamuszka,
ja nie zabudu was. Otworzyłem oczy, po Wieroczce tylko ślad pozostał w głębokim śniegu, stałem
w ciszy w głębokim śniegu, aby dźwięk jej głosu jak najdłużej pozostał w mej świadomości, i powoli
swe kroki skierowałem do lasu, zdecydowanie podążając do miejsca mojego mieszkania, do leśnej
izbuszki. Nim dotarłem do niej, był już dzień, niedziela, nikogo w chatce nie było. Aby nie rozmyślać
w samotności, od razu poszedłem do pracy do lasu.
I tak dzień po dniu, w wolnych chwilach na spacerach po osadzie, przy grze w siatkówkę czy też
w holu klubowym, czekając na rozpoczęcie filmu, przy każdej okazji śledziłem i obserwowałem
dziewczęta, próbując odgadnąć, rozpoznać, odnaleźć moją towarzyszkę nocnego zimowego szaleństwa. Patrząc na nie myślałem „to ta, ach nie, to nie ona, i chyba też nie ta, to jednak musiała być inna".
Latem wynająłem komnatu (pokój) w osadzie, oprócz miejsca w izbuszce miałem już swoje dodatkowe mieszkanie. Po jakimś czasie dzięki znajomym wśród wolnych mieszkańców mej osady udało
mi się z dużym prawdopodobieństwem ustalić nazwisko „mojej" karnawałowej, z mroźnej, śnieżnej
nocy „damy". Po dokładnym przyjrzeniu się szkolnemu zdjęciu, udostępnionemu mi przez znajomego nauczyciela i po rozmowie z nim, obaj ustaliliśmy, która to z maturzystek mogła być. Dowiedziałem się również od niego, że Wieroczka (niech to imię tak pozostanie) wyjechała właśnie w tymże
roku (roku mojego spotkania) do Krasnojarska na studia.
Minęły dwa lata od romantycznej, szalonej nocy. W międzyczasie umarł Stalin (marzec 1953 r.),
a w grudniu 1955 r. dostałem od władz sowieckich pozwolenie na wyjazd do Polski. Po kilku latach
mojej bytności w kraju dostałem list od kolegi (znajomego nauczyciela) z Jużno-Jenisiejska, w którym pisze: „Twoja Wieroczka, Adam, ukończyła studia medyczne w Krasnojarsku i obecnie, a to już
1958 r., pracuje w Nowosybirsku. Przyjechała na urlop do byłej swojej osady i spraszywała o tiebia
(pytała o ciebie)". Kolega mój rozmawiał z nią, była zaskoczona, że ja już z zesłania wyjechałem, lecz
równocześnie ona oczeń rada, czto ty stoi swobodien (zadowolona, że ja zostałem zwolniony). Była
niezamężna. Po dwóch tygodniach, jak pisał znajomy, wyjechała z powrotem do Nowosybirska, do
swojego stałego miejsca zamieszkania.
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Przypomnienia rocznicowe 2019 r.
7.01. 20 rocznica śmierci Franciszka Iwanickiego (i 100 rocznica urodzin 13.07)
18.01. 65 rocznica śmierci Mścisława Mściwujewskiego
13.02. 50 rocznica śmierci poety Kazimierza Wierzyńskiego
(i 125 rocznica urodzin 27.08)
6.05. 30 rocznica zjazdu założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Drohobycza,
od 1992 r. – Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej
22.05. 55 rocznica śmierci gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza
17.07. 140 rocznica śmierci malarza Maurycego Gottlieba
20.08. 30 rocznica założenia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
Oddział w Drohobyczu
17.09. 30 rocznica I Światowego Zjazdu Drohobyczan w Przemyślu
12.11. 20 rocznica śmierci poety Mariana Jachimowicza
4.12. 80 rocznica śmierci Leona Reutta
zasłużonego Pierwszego Prezydenta Drohobycza
6.12. 30 rocznica odzyskania przez parafian kościoła Św. Bartłomieja w Drohobyczu
11.12. 25 rocznica śmierci gen. Stanisława Maczka

Anna Krzosek – Nowa Ruda
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Jan Rybotycki – Wrocław

Kiedy patrzę hen za siebie,
w tamte lata co minęły...

64

T

ęsknota za utraconą ziemią rodzinną – za wszystkim co utrwaliła nasza pamięć, a w jej ramach
prawe półkule mózgów, które zawiadują wyobraźnią, obrazami i emocjami – stanowiła po 1990 r.
siłę pobudzającą Schodniczan i Majdanian oraz ich potomków do organizowania kolejnych zjazdów
i wypraw w rodzinne strony.
Zakochani w Schodnicy i Majdanie spotkali się już siedmiokrotnie: I. 22 V 2004 we Wrocławiu; II. 9 VI
2007 w Wałbrzychu; III. 12 IX 2009 w Wałbrzychu; IV. 30 VI 2012 w Wałbrzychu; V. 31 V 2014 w Wałbrzychu; VI. 10 IX 2016 we Wrocławiu; VII. 29 IX 2018 we Wrocławiu.
Jest sprawą wartą podkreślenia, że tylko krajanie związani z tymi dwiema miejscowościami, potrafią
się skrzykiwać na spotkania. Nieznane są podobne zjazdy mieszkańców innych miejscowości ziemi drohobyckiej z tak dużą częstotliwością.
Spotkania, jak można się domyślac, poświęcaliśmy wspomnieniom czasów spędzonych przez nas lub
naszych rodziców (dziadków) w Schodnicy i Majdanie. Wracaliśmy myślami do tego co minęło. Przywoływaliśmy na pamięć: bieszczadzkie pory roku, lata szkolne, dawne koleżanki i kolegów, obchody świąt
kościelnych i państwowych, wydarzenia sportowe, kulturalne i państwowe. Nieżyjący już nieprzeciętny
schodniczanin Lesław Będkowski, tak wspominał swoje dzieciństwo spędzone w Schodnicy:
Wspomnienia snują się
o dniach dzieciństwa miłych...
o jasnych dniach,
słonecznych dniach
co dawno przeminęły...
Widzę nasz wielki dom
w ogrodzie lipy stare
świerkowy las
drewniany most
i jarzębin korale...
Wiosną kaczeńce tam
najżółciej zakwitały
do stóp się kładł
jabłoni kwiat
jaśmin panieńsko biały

Latem wśród złotych zbóż
chylonych wiatrem nisko
skrzypiący szyb

szczekanie psów
dziecinne sprawy wszystkie
Jesień z dojrzałych pól
zapachy ognisk niosła
bukowych drzew
czerwony brąz
draperie barw rozpostarł

a zimą śniegu biel
iskrząca skrami wokół
i lasów w tle
głęboka czerń
i przedwieczorny spokój...
I postać widzę Twą
tak bardzo jeszcze młodą
jak wołasz mnie
uśmiechasz się
o Mamo moja Mamo...

Po tylu latach od dwudziestolecia międzywojennego i okresu wojny, doskonałym punktem wyjścia
do wspominania podczas naszych spotkań były filmy nakręcone w Schodnicy w 1992 r. przez Antoniego i Ryszarda Nowaków, synów schodniczanki Zofii Opach-Nowak, a także przez rodowitych
schodniczan Jana Kolaczka w 1999 r., Marię Hatalską-Serdeczną w 2004 r. oraz slajdy autorstwa Romana Kinarza, przedstawiające Schodnicę w 1980 r.
Na zjazdy w latach 2016 i 2018 przygotowaliśmy prezentacje audiowizualne, poczynając od fotografii odkrywców i mężów opatrznościowych Schodnicy (Stanisława Szczepanowskiego, Kazimierza
Odrzywolskiego i Wacława Wolskiego). Wraz z odkryciem dużych złóż ropy naftowej w ostatnim dziesięcioleciu XIX w., pojawiła się na widowni dziejów, obok zapadłej i zacofanej wsi Schodnica, osada
przemysłowa o takiej samej nazwie. Schodnica w końcówce XIX w. zajmowała I miejsce w wydobyciu
ropy naftowej na ziemiach polskich, dopiero w pierwszych latach XX w. wyprzedził ją Borysław, a ściślej rzecz ujmując Tustanowice, które w późniejszym okresie weszły w skład wielkiego Borysławia.
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W dniu 24 IV 1894 r. Wacław
Wolski i Maryla Młodnicka wzięli ślub we Lwowie. Na początku
maja tego samego roku młodzi
wyjechali do Schodnicy, gdzie
pracował Wacław. Maryla pod
nazwiskiem męża występowała
w literaturze jako wybitna poetka okresu Młodej Polski (1890–
1918). Powyższy wiersz Maryla
Wolska napisała w Schodnicy.
Beata Obertyńska, córka M. i W.
Wolskich, na początku lat siedemdziesiątych XX w. napisała
książkę pt. Wspomnienia, w której
dużo miejsca poświęca okresowi
schodnickiemu swoich rodziców. Pisze m.in. W tej to Schodnicy,
w niedużym ogrodzie-sadzie raczejrozkładającym się nad lekką pochyłością kilkoma jabłonkami, stał dom, brzydki, willowaty, o obrośniętych winem czy
fajecznikiem „szwajcarskich” werandach,
nie wiem nawet, czy piętrowy. Jedną jego
połowę zajmowali wujostwo Odrzywolscy,
w drugiej zagnieździć się mieli właśnie rodzice. Mama z wielkim zawsze sentymentem wspominała te schodnickie czasy...
Intensywny rozwój osady rozpoczął
się w latach trzydziestych. Zbudowano
wówczas: Dom Robotniczy i Dom Polski
(Strzelecki), każdy z dużą salą widowiskową i wieloma mniejszymi pomieszczeniami; stadion sportowy z zadaszoną
trybuną i piękny basen kąpielowy; korty
tenisowe; szkołę 7-klasową z dziesięcioma salami klasowymi.
Czym poza tym różniła się nowa
Schodnica od wsi o tej samej nazwie?
Oprócz warsztatów mechanicznych,
funkcjonujących na miejscu dawnej
fabryki narzędzi wiertniczych Odrzywolskiego i Wolskiego, działały gazoliniarnia, dziesiątki szybów naftowych
i kilka ogromnych silników, zwanych
kieratami, umożliwiających pompowanie ropy z głębi ziemi oraz wielki tartak
motorowy, obejmujący ponad 3 ha terenu. Dzięki tartakowi Schodnica miała
drewniane chodniki i wysokie drewniane ogrodzenia dookoła stadionu,
warsztatów, tartaku i synagogi. Osada
przemysłowa posiadała pocztę, telegraf, telefony, przychodnię lekarską,
aptekę, ponad 100 placówek handlowo-usługowych głównie na Pasiecz-
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1. Stanisław Szczepanowski (1846–1900),
Kazimierz Odrzywolski (1860–1900),
Wacław Wolski (1865–1922)

2. Maryla Wolska

3. Schodnica 1898. Przedsiębiorcy naftowi i nafciarze
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Zjazdy dawnych mieszkańców Parafii rzymskokatolickiej pw. bł. Kingi w Schodnicy
Zjazd

Data

Miejsce

Liczba uczest.

Organizator

I

22.05.2004

Wrocław

18

Jan Rybotycki

III

12.09.2009

Wałbrzych

24

II

IV
V

VI

VII

9.06.2007

30.06.2012

Wałbrzych

Wałbrzych

30

23

A. Królikowska
I. Froch

A. Królikowska
I. Froch

A. Królikowska
I. Froch

31.05.2014

Wałbrzych

27

A. Królikowska
I. Froch

29,09,2018

Wrocław

?

?

10.09.2016

Karol Mesyszyn (1936–2018)

Wrocław

?

?

Uwagi
Pomoc Biblioteki
pod Altanami

Pomoc Biblioteki
pod Altanami

Pomoc Biblioteki
pod Altanami

Pomoc Biblioteki
pod Altanami

Drohobycz – miasto mojego dzieciństwa

4. Plan Schodnicy międzywojennej

5. Andrzej Hatalski – schodnicki
listonosz w latach 1930–1945
kach, nazywanych Schodnicą City, posterunek
Policji Państwowej...
W czasie naszych zjazdów wykorzystywaliśmy
wzruszające relacje z wypraw pielgrzymkowo-turystycznych do Schodnicy – autorstwa niepokalanki Siostry Gizeli, niestety już nieżyjącej,
naszej koleżanki Izabeli Gawlewicz – oraz do
Majdanu, autorstwa Anny Krzosek, w których
teraźniejszość miesza się z przeszłością między-
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Uczestnicy III Zjazdu Schodniczan,
Wałbrzych 12.09.2009 r.
wojenną i dramatami wojennymi. Nasze spotkania, które mamy zamiar kontynuować są na wagę
czegoś bardziej cennego niż metale szlachetne,
bo poruszają pamięć i wywołują wspomnienia
tamtych niezapomnianych lat, w oparciu o własne przeżycia lub zapamiętane w czasie rozmów
z rodzicami i starszym rodzeństwem.

––

––
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Od Redakcji: Tekst z niewielkimi skrótami pochodzi ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej SPZD.

Ś

wiat widziany oczami dziecka jest zupełnie innym światem, aniżeli oglądany oczami człowieka dorosłego. Wspomnienia z okresu dzieciństwa, a szczególnie tego wczesnego, są zazwyczaj mgliste,
obrazy miejscami pozacierane, a niektóre zdarzenia wyrwane z pamięci. Z tego też powodu pewne detale, o których chcę opowiedzieć mogą być nieścisłe. Niemniej jednak chciałbym je w miarę rzetelnie opisać, wracając wspomnieniami do lat, które mogły być dla mnie latami szczęśliwego dzieciństwa, a stały
się okresem trudnych przeżyć. Zarówno mnie, memu rodzeństwu, jak i wielu moim rówieśnikom przyszło bowiem egzystować w niezwykle ciężkich wojennych warunkach.
Urodziłem się 15 lutego 1936 r. w Drohobyczu przy ul. Św. Krzyża. Mama zajmowała się gospodarstwem domowym, a ojciec pracował w żupie solnej. Wkrótce po moim urodzeniu rodzice przeprowadzili
się do jednorodzinnego, niewykończonego jeszcze domku przy ul. Św. Jana 52. podobnie jak większość
tego typu drohobyckich budynków dom, w którym zamieszkaliśmy pokryty był blachą. Wspominam ten
fakt dlatego, ponieważ jeszcze do dziś pamiętam miłe dla ucha bębnienie kropel deszczu o blaszany dach.
Przed domem, tuż przy ogrodzeniu rósł dorodny kasztan, na który od czasu do czasu uciekała przed psami nasza biała kotka. Po prawej stronie naszego budynku (stojąc do niego tyłem) stał dom pani Kozubik,
a po lewej dom państwa Baranów. W pobliżu domku płynął potok. Nad potokiem, przez który przerzucony był drewniany mostek, mieszkały ukraińskie rodziny Maciuraków i Łabotyszów, a także polska
rodzina Trybuchów. Przy ul. Św. Jana, która dwukrotnie, raz we wrześniu 1939 r. i drugi raz w sierpniu
1944 r. była przemianowywana na ulicę Czkałowa, a w lipcu 1941 r. na Johannestrasse, mieszkały polskie, ukraińskie i żydowskie rodziny. Cała ta społeczność żyła zgodnie, a ludzie byli dla siebie wzajemnie
życzliwi. Późniejszy wojenny okres skłócił ludzi i postawił ich przeciwko sobie.
Pamiętam doskonale wymawiane ze strachem przez Polaków nazwisko Czubatego, ukraińskiego
weterynarza mieszkającego przy ul. Św. Jana, który był aktywnym członkiem UPA. Pamiętam jednych
i drugich okupantów, którzy stworzyli mieszkańcom Drohobycza piekło na ziemi. Wiele rodzin zostało
wywiezionych na Syberię. Wielu ludzi rozstrzelano i zamęczono w obozach śmierci. Założono getto dla
Żydów. Urządzano łapanki, „polowania” i mordy. Pozytywnie natomiast wspominam panią Bramerową
sympatyczną, małą, siwą Żydówkę, właścicielkę sklepu kolonialnego usytuowanego w suterenie narożnego domu, którego zdjęcie prezentował Pan W. Budzyński na wystawie w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie w kwietniu 2003 r. Pod zdjęciem była umieszczona informacja, że obok tego domu przechodził
Bruno Schulz na rynek. Z panią Bramerową i jej sklepem łączą mnie niezatarte wspomnienia. Do dzisiaj
pamiętam smak cukierków ślazowych i chałwy, zapach cynamonu, wanilii i innych artykułów kolonialnych. Do dzisiaj także noszę na stopie ślad zębów jej pieska, któremu niechcący nadepnąłem na ogon.
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Później dowiedziałem się, że tę przemiłą sympatyczną, zawsze uśmiechniętą osobę zamordowali Niemcy. Prawdopodobnie podzieliła los swoich wielu współplemieńców wywiezionych do Bełżca.
Inne bardzo miłe wspomnienia, które nadal zachowuję w pamięci, mimo upływu dziesiątek lat, to spacery z rodzicami po drohobyckim corso, chodzenie z mamą na rynek i po zakupy, zabawy nad potokiem
oraz przyjemne, rytmiczne uderzanie kropel deszczu o blaszany dach. Najbardziej jednakże wryły mi się
w pamięć napawające grozą słowa mojej mamy… „Jezus, Maria! Wojna!” wykrzyczane przy narastającym
huku wybuchających bomb. Było to na początku września 1939 r. Miałem wówczas trzy i pół roku. Od tej
pory zaczynają się moje najsmutniejsze wspomnienia. Bardzo szybko doświadczyłem na własnej skórze
koszmaru wojny. Poznałem głód, chłód i strach. W pamięci pozostały mi fragmenty niektórych obrazów
z września 1939 r. Pamiętam ul. Liśniańską, na której stały tabory wojskowe z niemieckim wojskiem. Na
wpół rozebrani żołnierze opalali się i coś mówili w niezrozumiałym dla mnie języku. W tym samym miesiącu pojawili się żołnierze w innych mundurach. Byli to Rosjanie. Zaprowadzali swój „porządek” przez
okres dwóch lat do lipca 1941 r. kiedy to zostali wyparci przez Niemców. Wycofujące się z Drohobycza
wojska rosyjskie zastosowały tzw. „taktykę spalonej ziemi”. Po ich odejściu zapanował powszechny głód,
na który nałożył się terror wprowadzany przez nowego okupanta. Były to najczarniejsze dni wielu drohobyczan.
Grozy sytuacji dopełniały liczne napady na polskie rodziny mieszkające na peryferiach miasta dokonywane przez ukraińskich bojówkarzy z UPA, a także nocne wycie syren, smugi reflektorów, huk dział i wybuchy bomb. Przykładem tego było potężne bombardowanie rafinerii ropy naftowej przeprowadzone
w porze dziennej w czerwcu 1944 r. przez amerykańskie samoloty stacjonujące na lotniskach Ukrainy.
Sam fakt bombardowania utkwił mi w pamięci, ale o jego szczegółach dowiedziałem się w późniejszych
latach. W tej zawierusze wojennej zaginął gdzieś mój ojciec. Pojawił się na krótko jesienią 1939 r., ale prawie natychmiast zniknął poszukiwany prawdopodobnie przez NKWD jako członek organizacji „Strzelca”.
Po raz drugi ojciec pokazał się w domu wczesną jesienią 1941 r. po czym ślad po nim zaginął. Udało mu
się skontaktować z rodziną dopiero w pierwszych miesiącach 1946 r. W tymże roku w kwietniu zostaliśmy repatriowani do Polski. Po dwutygodniowej podróży byliśmy w Malborku, w którym osiedlił się
ojciec po powrocie z przymusowych robót w Niemczech.
W 1941 r. po wkroczeniu do Drohobycza Niemców, mama została sama z czwórką dzieci bez jakichkolwiek środków do życia. Jeździła zatem po okolicznych wsiach wymieniając domowe dobra i drobiazgi
na żywność. Po jakimś czasie, gdy nie miała już prawie niczego do wymiany była zmuszona oddać mnie
i moją półtoraroczną siostrę do domu dziecka. W domu dziecka również się nie przelewało. Rarytasem
były wysłodki z buraków cukrowych z których gotowano dzieciom zupę, a prawdziwym smakołykiem
była soczewica. W początkach czerwca 1944 r. przystąpiłem do Pierwszej Komunii w kościele sąsiadującym z naszym domem dziecka usytuowanym na Wójtowskiej Górze, a już w sierpniu tegoż roku
do miasta weszli Rosjanie. Mateczki – siostry zakonne Polki zostały natychmiast usunięte a zastąpiły je
wychowawczynie Rosjanki. Mówiono, że zakonnice przeszły do klasztoru i będą oczekiwały na wyjazd
do kraju po zakończeniu działań wojennych. Wraz z nowymi opiekunkami przyjechała do naszego domu
grupa sierot z Leningradu. Rozpoczęła się edukacja i wychowanie dzieci po nowemu. Zapisano nas do
czerwonej szkoły (nazwa od czerwonej cegły), w której zaczęliśmy się uczyć języka rosyjskiego. W 1945
r. grupa polskich dzieci, w tym również ja oraz część leningradczyków miała zostać przekazana innym
domom dziecka na terenie ZSRR. Pierwszym etapem był Sambor, z którego kilku z nas uciekło po paru
dniach. Wróciliśmy z powrotem do domu dziecka w Drohobyczu pokonując pieszo ponad trzydziestokilometrową trasę. Tu ukrywaliśmy się przez jakiś czas na strychach i byliśmy karmieni w wielkiej tajemnicy przez innych wychowanków. Wkrótce zostaliśmy wykryci, ale nasze błagalne prośby o pozostawienie
nas na miejscu zostały wysłuchane.
W 1946 r. po dłuższych staraniach mamy pozwolono wreszcie siostrze i mnie wrócić do domu rodzinnego. W kwietniu byliśmy już w pociągu podążając na spotkanie z ojcem i nową rzeczywistością. Już
wtedy było mi smutno, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że jest to prawdopodobnie moje ostateczne rozstanie z ukochanym miastem Drohobyczem. Po pięćdziesięciu siedmiu latach rozłąki tęsknię za
miejscem, w którym się urodziłem, w którym spędziłem najsłodsze lata mojego dzieciństwa, w którym
doświadczyłem wiele dobrego mimo bardzo ciężkich wojennych czasów. Z wielkim wzruszeniem obejrzałem wystawę fotogramów [w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie] ukazujących znane mi z dzieciństwa miejsca i budynki. Patrząc na nie przeniosłem się myślami „w kraj lat dziecinnych”, który podobnie
jak u Mickiewicza, także w mojej pamięci „zawsze pozostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie”. Te
chwile wspaniałych doznań przeżytych w trakcie oglądania zdjęć zawdzięczam Panu W. Budzyńskiemu
piewcy twórczości Brunona Schulza i znawcy Drohobycza. Dziękuję mu za to.
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Wacław Kesselring – Stargard Szcz.

Proteza

N77

J

ak każde dziecko wierzyłem, że Bóg
jest Dobrem, gdyby Jego nie było, to
jaki sens miałby mój świat? Właśnie: ten
mój świat zacząłem wcześniej sprawdzać
na ile jest on mój. Nie z racji przyznanej
i posiadanej jego części, a z czyjegoś losu.
Urycz – kopalnie ropy naftowej – jesień 1941 r. Zagłada prawie wszystkich
żydowskich rodzin zamieszkałych w tej
niewielkiej miejscowości. Zacząłem
uczyć się życia i rozumieć jakie jest kruche, a także jego otoczenie. Pożar Borysławia, który przeżywałem w czerwcu
był tego dowodem. Należałem do pokolenia z daremnym oczekiwaniem na dar
Dobra. Rzeczywistość nakazywała pytać
DLACZEGO ? Każdy dzień przynosił zaprzeczenie szukania iskry Dobra w ogniu
Zła, tak jak prawdy wśród nieprawd.
Wieś Urycz, do której należały tereny
kopalni i zabudowań mieszkalnych były
właściwie przysiółkiem tej starej i największej [miejscowości] u podnóża Tołsty. Miała ona swoją legendę sięgającą
średniowiecza. O Uryczu wspominają w
swojej podróży przez Ziemię Drohobycką między innymi: August Bielowski
(1806–1876) wraz z Ludwikiem Nabielakiem (1804–1883).
Mieszkańcy Urycza byli w większości
SZWEDAMI ale tylko z nazwiska. Spotykało się, że do nazwiska „Szwed” przy„Żydówka z Urycza", ołówkiem rysował Autor
wiązywane były te same imiona w dwóch
kolejnych pokoleniach. Stąd dodawano
przydomki: „Biłyj” lub „Czornyj”. Urycz był niezapomnianą kartą z młodych lat.
Jesień, ostatnie słoneczne i ciepłe jeszcze dni w górach. Zbocze Liskowatego bogate w krzewy
leszczyny, a jednocześnie bliskie zabudowań, kusiło wyprawą na orzechy. W trawie pod jednym
z krzewów znalazłem coś, co kłóciło się barwą i kształtem z otoczeniem. Przy bliższym poznaniu
stwierdziłem, że była to proteza zębów. Zaskakujące znalezisko skojarzyłem z osobą Żydówki, którą
Ukraińcy zamordowali kijami i gdzieś w leszczynach została pogrzebana. Żydówka uciekając nie
była już młoda, ponieważ nosiła protezę, ale miała poczucie męstwa i wiary w swoje „ja”. Natomiast
jej pobratymcy, co byli konwojowani na miejsce stracenia, swoje decyzje uległości wobec kilku bandytów udowadniali godnością nacji na przyjęcie losu i okazanie własnej wartości, poniżając tym
samym oprawców.
To, co mocno w pamięci utkwiło po tylu latach, ukazuje jakieś inne oblicze „niewyrażalnego zdarzenia”. Pamięć czerpie wiedzę z subiektywnego źródła. Jest to niezrozumiałe, ale wydarzenia jakie człowiek człowiekowi zgotował nie mają bogatego języka narracji, by je adekwatnie przedstawić („Żyjąc
tracimy życie” Marta Janiona , WAB). „Dziennik intymny” H.F.Amiela, jest jak dotąd najlepszym przykładem odkrywania głębokiego ja. Historia XX w. przyspiesza. W obecnym XXI w. spotykamy zalążek
Dokończenie na str. 88.
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Gawędy „Dinozaura”1

N92

D

la Drohobycza i Borysławia były dwa słowa kluczowe. Dla Borysławia – „łebak”. To byli tacy biedni,
którzy chodzili z wiadrem po stawach borysławskich i sadzawkach. Mieli z trawy taki koński ogon
zrobiony. Z wierzchu zbierali ropę do wiadra. Gdy uzbierali całe wiadro, to szli do hurtownika i sprzedawali to wiadro. Oczywiście byli cali od stóp do głów w ropie wysmarowani. Jak się już troszkę dorobili,
to beczkę ze sobą wozili. Jak już się znowu dorobił, to stawał się hurtownikiem no i z tych beczek z kolei
zbierał. A w niedziele w białej koszuli, pod krawatem chodził do kościółka. „Łebak” to było słowo kluczowe dla Borysławia, jako najbardziej charakterystyczne. Rysowali go, bajki o nim pisali, bzdury. Gdy się
przyjrzałem, zobaczyłem przede wszystkim pewną mądrość w założeniu bajarzy. Mianowicie, wszystkim
tym pseudolingwinistom wydawało się, że słowo „łebak” musi pochodzić z języka rosyjskiego. Zacząłem
szukać w słownikach – nie ma. „Łebanie” jako czynność zbierania ropy u nich nie istnieje. Gdy sięgnąłem
głębiej do literatury, co się okazało – gdy zaczęło się większe zainteresowanie ropą w Borysławiu, jeden
z przemysłowców sprowadził łebskich robotników – Żydów z Wilna. Ci Żydzi wyspecjalizowali się stopniowo w gaszeniu pożarów. Wyrobili sobie pozycje. Na ich miejsce, a oni stawali się bogaczami nieraz,
przychodzili biedni ludzie, wcale nie żadni Żydzi. Następnie oni ropę zbierali. Ten proceder trwał do II
wojny światowej. Jeszcze w okresie międzywojennym łebak był pospolitą osobą w Borysławiu do spotkania. Ukraińcy nawet w herbie go umieścili: szyb, a obok z wiadrami łebak. W języku polskim istnieje
słowo „łebski”. Łebacy byli sprytni, a więc mówiono, że oni są „łebscy”. Stąd „łebak”. Rewolucja całkowita
pojęcia! „Łebki”, „łebski” mówiono tak potocznie o ludziach z głową. Szerzej pisałem o tym w „Biuletynie nr 7” w artykule Bałak nie bałaka. Potem – Łebak z Wilna, czy z Ukrainy? w „Biuletynie SPZD” nr 14.
Do tego stworzono jeszcze jedną bajkę. Kij do zbierania ropy nazywano „końskim ogonem”. Wobec tego
powstała teoria, że w Borysławiu konie chodzą bez ogonów, bo im łebacy ogony poobcinali. Prawda jest
jednak taka, że istnieje określony gatunek trawy, która szczególnie się do zbierania ropy nadawała i rosła w okolicach Borysławia.
Drugim słowem kluczowym, tym razem dla Drohobycza, jest „topka”, a więc „babeczka” soli. Już w średniowieczu królowie ją znormalizowali, ponieważ sól należała do regaliów, tak jak wszystkie kopaliny. Handel tym surowcem był regulowany. Kiedyś król wydał nawet postanowienie o normalizowaniu
wozów do przewożenia topek. Zobaczcie jaka dokładność! Dlaczego? Bo to była jednostka handlowa.
Były pewne cła, myta, marże i rozmaite inne, najprzeróżniejsze. Trzeba było tę sól wozić w konkretnych
jednostkach, a topka to było około kilograma najwyżej. Po odparowaniu wody sól zagęszczano i zapiekano w takich foremkach, jak głowy cukru. Skoro znormalizowano wozy, nie ma wątpliwości, że król
kiedyś także i topki znormalizował. Dokumentu jednak ani śladu. Jeśli zaś istnieje, my go nie możemy
znaleźć. W Wieliczce jest muzeum żup solnych. Oni jednak żyją solą kopalną. To jest zdecydowanie późniejsza rzecz. Natomiast największym skarbem Drohobycza była sól warzona – czystsza, nie wymagała
łupania, ani przetapiania. W Drohobyczu średniowiecznym największym problemem był brak słodkiej
wody. Wszystkie studnie dawały solankę. To się rosół nazywało wtedy. Właściwie każdy miał studnię
i warzył sól dla siebie, a jeśli się udało to i sprzedawał. Któryś z Jagiellonów wydał przywilej królewski,
w którym zarzekał się, że mieszczanom drohobyckim nigdy nie będzie odebrane prawo warzenia soli.
Dopiero Austriacy zakazali prywatnego warzenia. Pod pozorem higieny kazali topki w papier zawijać
i różne cuda-niewida. W końcu zakazali w ogóle produkcji topek i wprowadzili obowiązkowe beczki.
W okresie zachwytu naszych rodaków c. k. monarchą beczki stały się herbem Drohobycza. Ni przyszył,

1 Tekst stanowi skrócony zapis opowieści p. Jerzego M. Pileckiego (94 lata) snutej 26. kwietnia 2018 r. Ze względów
stylistycznych w większości zachowano oryginalną formę narracji.

Dokończenie ze str. 87
sztucznej inteligencji „mózgiem elektronicusa”. Wchłonie on bezrefleksyjnie zadawanie śmierci mnogiej pojedynczym istnieniom i mnogiej masie w ułamku sekundy (mieszkańcy Hiroszimy i Nagasaki).
W jednym i drugim przypadku wyobraźnia empatyczna jest już zglajszlachtowana.
Wszystko było niezrozumiałe, wszystko było ‘protezą” życia, „bycia w czasie”. Żeby uczyć się rozumieć życie trzeba przez cały żywot szukać elementarza do niego i wierzyć. Słowo „wierzyć” ma swoje
„Ja”, by realizować swoją egzystencję, to „Ja” niepowtarzalne, ulotne, a nie jakaś proteza.
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ni przyłatał. To bardziej się podobało niż topki. Mnóstwo historyków, i poważniejszych nawet, „beczkują” się wszędzie. Nie zdają sobie sprawy z tego, że wcześniejsze były topki. Beczki pojawiły się dopiero
za Austriaków. Był to pewien postęp oczywiście, ale prawdę trzeba uszanować – co się skąd wzięło. Jest
w Wieliczce muzeum żup solnych. Miałem nadzieję, że oni tę historię znają. Okazuje się, że nie mają pojęcia, ponieważ zajmują się solą kopalną, wieliczkową. Natomiast Wieliczka była o wiele, wiele młodsza
od żup ukraińskich, małopolskich, wschodnich, różnie się je określa.
„Topka” to znowu taki ciekawy historyczny i językowy temat. Drohobycz żył przez sześćset lat solą.
Później trafiła mu się Borysławska nafta. Oprócz potocznego bałaku, istnieje także specjalistyczny, „solny” bałak. Obejmuje on około czterdziestu, pięćdziesięciu terminów związanych z oknami, czyli szybami
solnymi. Istniała tutaj cała specjalistyczna nomenklatura. Być może część terminów jest podkarpacka,
a tylko część drohobycka. To należałoby rozdzielić. Z kolei w Borysławiu olbrzymia terminologia wiertnicza przeplatała się z bałakiem. Niekiedy zaś nazewnictwo było wspólne, innym razem występowało
słownictwo ściśle lokalne. To należałoby dokładniej zbadać. Różniły się np. typy szybów – w Schodnicy
trochę inne, w Borysławiu już potem inne. Na temat tych bardzo ładnych terminów, oryginalnych wyrażeń, nikt jeszcze nie napisał. Pierwsze źródła historyczne mówiące o ropie w tamtym rejonie pochodzą
z XII w. Dopiero w XVIII w. zaczęto adaptować ropę na rozmaite sposoby. W Borysławiu od smarowania
ropą osi wozów byli wozacy. Chłopi zwozili tę maź, próbowali nawet coś destylować. Mieli nadzieję, że to
się da wypić. A potem był wybuch wielkiej ropy. Wcześniej zaś jeszcze wosk ziemny. Wszystkie przejawy
występowania ropy i wosku ziemnego ludność po swojemu nazywała, np. kipiączka. Co najmniej dziesięć
takich słów jest w literaturze powtarzanych.
Ponieważ przez pięć lat mieszkałem we Lwowie, mam pewne wyobrażenie również o tamtejszym bałaku. Kilka przykładów. Największą rangę towarzyską miał ten, kto grał w krypcie. Nie ma tego słowa
nigdzie. Krypcie to były kołki żelazne wkręcane koniom w podkowy na zimę, żeby się nie ślizgały. Konie
gubiły je czasem, młodzież zbierała zguby. I myśmy bawili się w podrzucanie tych krypci. Ten był bohater, kto miał komplet pięć czy sześć krypci, bo tyle do gry było potrzebnych. Nie ma tej historii nigdzie.
Gra w cymbergaja. To się poważnie nawet tłumaczy, m. in. tłumaczka Chciuka na język ukraiński zrobiła
z tego grę towarzyską. W rzeczywistości źródłem jest tutaj gra męska bardzo – okrągły stół, dziurka
i sznureczki. To jest męska wyłącznie gra. Czy praktykowana, czy tylko w fantazji młodzieńczej wydumana, tego nie wiem. Zresztą związane z taką zabawą jest źródło słowa „cymbergaj”. Zatem z pewnym dystansem należy do tego podchodzić, zdając sobie sprawę, że to jest trochę trefny temat. Szopenfeldziarz
to był złodziej futer. Teraz wszyscy piszą, że złodziej strychowy. Nieprawda.

Schulzowskie marginalia
Większość czytelników wspomina głównie o Andrzeju Chciuku. Ciekawa rzecz, że drohobyckie słowa,
oryginalne, występują raczej u Tadeusza Chciuka w Białych kurierach. On tam się również powołuje na
takiego mieszczanina drohobyckiego niemieckiego pochodzenia, który te słowa zbierał kiedyś i jemu
trochę sprzedał. Tadeusz Chciuk umieścił to w Białych kurierach. Władysław Panas twierdził, że willa Bianki to dom Himmela. Ani razu Schulz we wszystkich swoich pracach wyraźnej lokalizacji miejsc,
o których pisze, nie podaje. Lokalizacja sklepów cynamonowych, ulicy Krokodyli to wszystko próby przypodobania się przeciętnemu, skromniejszemu czytelnikowi, który lubi takie uproszczenia i nie zdaje sobie sprawy, że Schulz był poetą. Nawiasem mówiąc, kiedyś taki fragment z Schulza zacząłem układać
w formie wiersza współczesnego – doskonale wychodzi. Wróćmy jednak do poprzedniego wątku, na
pewne uproszczenia złapał się trochę nawet Jerzy Ficowski. Uwierzcie mi, że w bezpośredniej rozmowie
przyznał mi rację. Powiedział, że błąd popełnił i nie powinien był tego podtrzymywać, wręcz przeciwnie
– podkreślać, że nie ma w Drohobyczu miejsca, które można by na podstawie dzieła Schulza zidentyfikować, pomijając oczywiście rodzinny dom w Rynku. Zresztą nie pamiętam, by sam Schulz podawał w opowiadaniach, gdzie ten dom dokładnie był. „Tam, gdzie mapa kraju staje się…” i tak dalej2. Tu ważne słowo
„mapa”, ale dalej „mapa” już nie pada. Szczegóły Drohobycza to już nie jest „mapa”, tylko „plan”. Schulz
doskonale wiedział, jaka jest różnica pomiędzy planem a mapą. Nie istniała mapa Drohobycza. Idąc tym
tropem można by łatwo wykazać, że Sanatorium pod Klepsydrą to Truskawiec. Nieprawda.
Rzecz kolejna. Kiedy miałem lat dziesięć, dwanaście, zaczytywałem się w Karolu Mayu. On napisał taki
cykl opowiadań awanturniczych Ród Rodrigandów (dwanaście czy czternaście tomów). Ostatni albo
2 Niepełny cytat z Republiki marzeń: „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 słońca – ta wybrana kraina, ta prowincja
osobliwa, to miasto jedyne na świecie. Daremnie mówić o tym profanom!”. Zob. B. Schulz, Republika marzeń, [w:] tegoż,
Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław 1989, s. 325.
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przedostatni z tomów opisuje historię powstania Juáreza3 i śmierci króla Maksymiliana, jak również
dzieje jego córki. Sagę Rodrigandów czytał Schulz w młodym wieku, a następnie wybrane wątki przetransponował w historii Bianki. O ile mi wiadomo, nikt wątku tych młodzieńczych inspiracji w interpretacjach Schulzowskich opowiadań jeszcze nie podjął.

  
Kolejny ważny problem: kto chciał ratować Schulza? W źródłach tak naprawdę nie znajdziemy bardziej
wiarygodnej informacji. Każdy się zadowala zdawkowym stwierdzeniem: „AK chciała ratować Schulza”.
Nieprawda. Akcję podjęła grupa socjalistyczna, m. in. Delegat Rządu, żona delegata rządu – Wierzbicka,
zresztą borysławianka, Fiedererowie Maryna i Jerzy. Jedyny konkretny na ten temat zapis, to był zapis
prof. Moronia. Niestety miał hyzia na punkcie starosłowiańszczyzny, żył językiem starosłowiańskim.
W swoich wspomnieniach zamieścił tylko taką informację: „gdy się dowiedziałem o śmierci Schulza, dałem znać Matuszewskiemu do Warszawy”. To wszystko. Rozmawiałem z Matuszewskim, za jego życia
jeszcze, zarzekał się, że nie miał nic wspólnego z ratowaniem Schulza. Tak się tylko zdarzyło, że rzeczywiście dostał wiadomość o jego śmierci i kazano mu tę wiadomość przekazać Nałkowskiej. „Tyle zrobiłem”, mówił. „Poszedłem do Nałkowskiej. Zadzwoniłem. Wyszła Nałkowska. Za nią stał ten jej najdroższy
dwumetrowiec taki straszny. Przestraszyłem się, nie chciałem nic mówić, ale ona dała mi znać, że mogę
spokojnie rozmawiać i przekazałem jej wiadomość o śmierci Schulza”. Tyle Matuszewski. Maryna Fiederer napisała wspomnienia. Są w Olsztynie prawdopodobnie. Tam musi coś być na ten temat. To była taka
w stylu Wasilewskiej zawzięta lewicowa, socjalistyczna działaczka.

  
„Dzika akcja”. Skąd się wzięła „dzika akcja”, w której zginął Schulz? Jest tylko jedna bajka. Pewnego
dnia farmaceuta Kurtz Reines ranił gestapowca i z zemsty Niemcy następnego dnia zrobili akcję. Jeśli
był nawet taki farmaceuta i ranił gestapowca, to jest oczywiste, że go zatłukli od razu. Nazwisko i imię
„Kurtz Reines” wszyscy powtarzają. W polskich, niemieckich, austriackich i czeskich spisach farmaceutów nie ma jednak kogoś takiego. Samuel Rothenberg – żydowski działacz z drohobyckiego Judenratu
pisał w swoich wspomnieniach, że Schulz szedł po chleb. Wtedy Günther go zabił. I potem powstały
bajki różne o tym bochenku chleba, niestworzone rzeczy. Jeszcze do tego się dołożył Grynberg ze swoją
fantazją z Leopoldem Lustigiem. To są obszary zupełnie niezbadane.

  
Przed wojną porządek i dbałość o dobre wychowanie wymagał, aby nauczyciele pilnowali zachowań
uczniów także po szkole. Codziennie na korsie drohobyckim, na trasie od Rynku przez Mickiewicza do
Samborskiej dyżurował jakiś profesor. Pisał o tym Tadeusz Chciuk, jego brat Andrzej również. Ale my
wiedzieliśmy, że jak jest Schulz – nie ma zagrożenia. A były surowe rygory. Przede wszystkim noszenie
mundurka i numerku. Oczywiście dziewczynka jakaś pod pachę to już w ogóle… O, skandal na cały Drohobycz. Byli ci tak zwani lajkarze. Firma fotograficzna Leica z Niemiec wypuściła aparaty małoobrazkowe – ostatni krzyk mody. Tacy lajkarze z leicą w ręku chodzili po ulicach i po prostu pstrykali, kto przechodził. Wsuwali potem karteczkę do ręki, i kto zechce może następnego dnia wykupić odbitkę. Niekiedy
ludzie korzystali z tego, więc co któryś tam „strzał” był trafiony. A nie drogi, bo leica miała kilkanaście
klatek na filmie, może trzydzieści sześć. Czasami ktoś nie chciał być utrwalonym, to tym bardziej chodził
i nawet chciał kupić cały film. A to już duże pieniądze trzeba było zapłacić. Zdarzało się, że przechodnie
zasłaniali twarze, bo nie chcieli być „zlajkowani”.

3 Benito Pablo Juárez García (1806–1872) – Indianin, bohater narodowy Meksyku, mąż stanu; od 1857 r. wieloletni prezydent kraju. W czasie wojny domowej (1857–67) był przywódcą partyzanckiej armii liberałów, którą popierały Stany
Zjednoczone. Batalia stała się również przedmiotem międzynarodowej gry pomiędzy mocarstwami kolonialnym. Wykorzystując czasowe osłabienie pogrążonych w wojnie secesyjnej (1861–65) Stanów Zjednoczonych, Francja pod wodzą
Napoleona III postanowiła przywrócić w Meksyku monarchię. Europejska interwencja zakończyła się osadzeniem na
tronie arcyksięcia Maksymiliana Habsburga – brata cesarza Austrii Franciszka Józefa I. W 1864 r. powołano Cesarstwo
Meksyku, które przetrwało niespełna trzy lata. W związku z ponownym zagrożeniem ze strony Stanów Zjednoczonych,
siły francuskie zaczęły się wycofywać, zaś w 1867 r. wojska partyzanckie ostatecznie obaliły cesarstwo. Maksymilian został skazany przez sąd wojskowy na rozstrzelanie, zaś zwycięski Juárez odmówił arcyksięciu prawa łaski. Dzieje tej batalii
są tłem kilku książek Karola Maya. Tragiczną i powszechnie w owym czasie znaną historią, skazanego na swoistą meksykańską banicję, Maksymiliana interesował się żywo również Bruno Schulz. W opowiadaniu Wiosna nieślubną i zaginioną
córką arcyksięcia miała być Bianka – ukochana bohatera-narratora.
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Paweł Bryszkowski – Wrocław

Marian Jachimowicz
(1906–1999)

N93

P

oeta, tłumacz i malarz. Dorobek artystyczny Poety – kilkanaście tomów
wierszy i prozy. Wybrane tytuły: Jaskółki jutra, W blasku istnienia, Jak ptakom i Aniołom, W słońcu Zagłębia, Głazom z Carrary, Mój Paryż nad Dunajem
czyli rozmowy z milczeniem, Biały cyprys – impresje z podróży po Grecji. Wiersze, które powstały w ponurych latach stalinowskich, ukazały się w tomach"
W czas chłodu", oraz w wyborze wierszy "Jaskółki jutra" (1996 r.).
Poeta został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1972 r.), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.). Dwukrotnie otrzymał nagrodę miesięcznika literackiego "Odra" (1969 i 1970), nagrodę Ministra Kultury (1998), Nagrodę Prasy Dolnośląskiej (1981). Poeta miał
przygotowany do druku debiutancki tom wierszy p.t. „ Ścieżką konieczną". już w 1947 r. Dopiero
dziesięć lat później ta "Ścieżka" mogła pojawić się na półkach księgarń. Dlaczego !?
W tysiąc dziewięćset czterdziestym siódmym roku przysłano z Warszawy panu Marianowi kilkanaście rewolucyjnych wierszy węgierskich poetów do przetłumaczenia na język polski. Nie był to
przypadek, że przysłano właśnie jemu, bowiem przez kilka lat mieszkał w Budapeszcie i język węgierski zdołał opanować doskonale. Po zapoznaniu się z tą "rewolucyjną twórczością", odesłał pan
Marian te wiersze do Warszawy z dopiskiem, iż takich bzdur na polski język nie będzie tłumaczył.
I każdy kto pamięta, jaki to czas był wtedy w Polsce, na pewno oceni, że był to wielki akt odwagi.
Za takie słowa mogło wydarzyć się coś o wiele bardziej przykrego, niż to co pana Mariana spotkało.
Właśnie to, że jeden z ówczesnych "ojców chrzestnych"1 polskiej literatury spuścił na twórczość
Mariana Jachimowicza "szlaban". I znowu upłynęło mniej więcej dziesięć lat, gdy ślepy los, który
lubi złośliwe płatać figle, dał uznanemu już poecie, laureatowi kilku literackich nagród tą przypadkową, ale jakże osobliwą chwilę do odwetu. Owa chwila miała miejsce w Polanicy Zdroju, pięknym
kurorcie Ziemi Kłodzkiej, w którym od wielu lat cyklicznie odbywały się "Kłodzkie Wiosny Poetyckie". Spotkania poetów i pisarzy z Dolnego Śląska i nie tylko. W samej końcówce lat sześćdziesiątych na kolejną "Wiosnę..." do Polanicy przyjechał ów koryfeusz z Warszawy, ten specjalista od
spuszczania w czterdziestych latach "szlabanów" na twórczość niepokornych poetów.
"Kłodzkie Wiosny..." tradycyjnie kończyły się wspólnym obiadem poetów, pisarzy i zaproszonych
gości. I znowu złośliwy los sprawił, że przy stole, akuratnie naprzeciw pana Mariana usadowiono
owego koryfeusza.Pan Marian, człowiek pamiętliwy i nieustępliwy, poczekał na stosowny moment
i gdy już zaczęto prowadzić przy stole luźne rozmowy, to przemówił
do koryfeusza tymi słowami:
– Proszę pana!... Przed wojną w Borysławiu mój znajomy, zaprzyjaźniony ze mną Żyd, bogaty właściciel sklepu bławatnego miał syna jedynaka i w nim upatrywał swojego następcę do prowadzenia rodzinnego interesu, ale w jego jedynaku ujawnił się ciąg do zdobywania wiedzy i poszedł on
na uniwersytet. Mój bławatnik nie potrafił się z tym pogodzić i żeby jakoś, powiedzmy tak, zemścić
się na synku, więc gdy przychodziły wakacje, to zmuszał studenta do pracy w sklepie. Z kolei syn,
pozbawiony wakacyjnego odpoczynku, odgrywał się złośliwie na ojcu w taki oto sposób, pracując jako subiekt : – Podoba się pani to sukno, no..., ale jest za drogie dla pani. Nie stać panią, to ja
opuszczę pani cenę, oo.. o tyle będzie mniej! Kupi teraz pani?.. Tak, bo to dobre sukno, a ile pani potrzeba?... Trzy metry, a ja pani dam trzy i pół, żeby pani nie zabrakło, a za te pół metra nie policzę!
Gdy ojczulek przejrzał, co wyczynia syn i na jakie straty go już naraził, to bardzo się rozsierdził.
– Panie Marianie, pan wie?! – Pożalił się do mnie. – On poszedł na uniwersytet, on już jest wykształcony, ale on jest taki mądry, że aż głupi!! Ci przy stole, którzy siedzieli na tyle blisko, że
wszystko usłyszeli, nieco skonfundowani – zamilkli...A koryfeusz, będący już wówczas uniwersyteckim profesorem – skamieniał.
Sława jedynego wałbrzyskiego poety, który już zdobył uznanie w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, naturalnym biegiem rzeczy wymuszała organizowanie mu autorskich spotkań z publicz1 Artur Sandauer. (Red.)
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nością Wałbrzycha. Poezja Mariana Jachimowicza jest trudna w odbiorze i organizatorzy spotkań
dwoili się i troili, aby zapewnić należytą frekwencję. Z pomocą dążyli im pedagodzy – poloniści ze
szkół średnich, nakładając obowiązek uczestnictwa na swoich podopiecznych, tak więc ci uczniowie stanowili, bardzo często, najliczniejszą grupę odbiorców tej poezji. Pan Marian miał w zwyczaju każdy swój autorski wieczór rozpoczynać słowami: – Pochodzę z ziem utraconych, z Borysławia. I prawie zawsze reakcją na te słowa był krótki, skrywany śmieszek, ale też zdarzało się, że
słuchacze ,szczególnie ci młodzi – zarechotali, a przyczyną tego były krążące po Wałbrzychu setki
złośliwych dowcipów o tak zwanych "fachowcach" z Borysławia.
W czterdziestym piątym wysiedleńcy z Borysławia byli wyróżniającą się grupą Polaków, którzy
osiedlali się w Wałbrzychu, a że posiadali doświadczenie nabyte z pracy w zagłębiu naftowym,
to siłą rzeczy lepiej orientowali się w realiach pracy w zagłębiu węglowym, niż przybysze z lubelskich czy rzeszowskich wsi. Ówczesna władza prowadziła w tamtych rejonach usilną rekrutację do
pracy w górnictwie. Tak więc Borysławianie zajmowali techniczne stanowiska pracy, lepiej płatne
i bardziej komfortowe, aniżeli wyrąbywanie węgla kilofem i ładowanie go łopatą na przenośniki,
i to zrodziło zawiść i złośliwość. A gdy władza jeszcze nawiozła do miasta, perfidnie zwabionych
iluzją dobrobytu, górników - reemigrantów z Francji, to ilość, już bardzo niewybrednych dowcipów
zaczęła się pomnażać. Naigrywanie się z borysławskich "fachowców" stało się w mieście dobrze
widzianym, gminnym zwyczajem, więc poniektórzy animatorzy spotkań zdobywali się na odwagę
i jak najdelikatniej sugerowali poecie, by zrezygnował z tych pierwszych słów, otwierających każde
spotkanie. Niestety, poeta był nieustępliwy, bo tak bardzo latami tęsknił za utraconym Borysławiem.
Taki nieprzyjazny klimat bywał w Wałbrzychu, ale posłuchajcie o tym, co daleko od Wałbrzycha ,
na północnym wschodzie kraju miało miejsce. W maju, tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego piątego
roku Olsztyn spotkał zaszczyt goszczenia kolejnego Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich. Towarzysz
Zenon Kliszko, odpowiedzialny w komitecie centralnym PZPR za krzewienie jedynie słusznej ideologii, zawczasu pouczył organizatorów, czym winna być przepojona twórczość poetów i pisarzy
Ziem Odzyskanych. Uczestnicy Zjazdu zostali zobowiązani do autorskich spotkań w terenie, więc
wyruszyli do wiosek i miasteczek, odgórnie wyznaczonych. Panu Marianowi przydzielono Mrągowo, a być może to był Morąg. Pamięć mnie zawodzi, lecz nie o to tu idzie – gdzie?
Liczne audytorium pośpiesznie spędzono do dużej sali, na oko – prawie sto osób i nie trzeba było
być psychologiem, by wyczytać z ich twarzy, że to co za chwilę usłyszą będzie im całkowicie obojętne. Pan Mariana rozpoczął: – Pochodzę z Ziem Utraconych, z Borysławia! Po sali jakby przeleciał
prąd elektryczny, ludzie poderwali się z krzeseł i oklaski, nieustające oklaski. Ogromne zaskoczenie
dla poety i trwoga w oczach organizatorów. Toż to niedozwolona demonstracja polityczna. W popłochu rozbiegli się po sali i zaczęli uciszać, ale najgorsze dla nich miało nadejść.
Poeta na zakończenie, łamiącym się ze wzruszenia głosem wyrecytował:
„Blaszana trąbka dziecinnym głosem wzywa do powrotu...
powrócę!
Gdy mosty zerwane odrosną kamieniem
a nad prochami ojców znów zaszumi tysiącletnia mowa!"
Burza się zerwała...Dziesięciominutowa, nie do uciszenia... Ludzie oklaskujący poetę byli wysiedleńcami z Wołynia, z Galicji, z ziem dla nich utraconych. – I tak oto...Słowa wyśmiewane w jednym
miejscu, w drugim posiadają wartość niewyobrażalną !... Można rzec - śmiertelną...Z wielkim smutkiem wspominał to spotkanie autorskie Pan Marian.
Julian Przyboś o poezji Mariana Jachimowicza pisał (Julian Przyboś. "Liryka krystaliczna", "Przegląd Kulturalny", 1957 nr 22:
Gdyby Jachimowicz pisał w języku Rene Chara lub Rafaela Albertiego byłby znany i uznany, chodziłby w sławie jak w słońcu... W lirykach Jachimowicza każde słowo jest nie tylko najczulej zważone na
srebrnej wadze, a każde zdanie przejrzyste i migocące światłem i tęczą – w mowie tej jest tak wielka
przestrzeń między zdaniem i zdaniem, że milczenie równoważy w niej głos i mówi równie wiele.
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A K T UA L N O Ś C I
Tomasz Lechki – Wołów

Medal Sprawiedliwych
dla Rodziny Szczepana Lechkiego

N67

K

olejna rodzinna historia doczekała się finału. Dokładnie sześć lat temu 8 listopada 2012 r. tytułem
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zostali uhonorowani Maria i Władysław Kotowscy, moi pradziadkowie ze strony Mamy. Natomiast 8 listopada 2018 r. również we wrocławskiej Synagodze pod Białym Bocianem
miała miejsce ceremonia nadania tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata bratu mojego pradziadka ze strony Taty, Szczepanowi Lechkiemu wraz z żoną
Katarzyną oraz dziećmi: Marią, Stefanią, Anną, Ludwiką
oraz Ignacym. Medal oraz dyplom honorowy w imieniu nieżyjących już bohaterów odebrała najbliższa rodzina. Historia niesionej pomocy, a w zasadzie jej finał,
ma szczególne zakończenie. Nie chcąc zdradzać szczegółów, dopowiem jedynie, że warto pomagać drugiemu człowiekowi, bo być może sami pomocy będziemy
potrzebować. Zapraszam do zapoznania się z krótkim
opisem zdarzeń, które miały miejsce podczas II woj1. Medal Sprawiedliwych wśród Narodów
ny światowej w okolicy miejscowości Podbuż, nieopoŚwiata nadany Szczepanowi Lechkiemu
dal Drohobycza (teren obecnej Ukrainy). Tekst historii
i jego Rodzinie
został opracowany na podstawie materiałów rozpowszechnianych przez Ambasadę Izraela w Warszawie
podczas wrocławskiej ceremonii:
„Rodzina Zuckerbergów – Anna, Jonas oraz Zofia, ich
córka urodzona w 1939 r., była zamożna. Rodzice dysponowali środkami finansowanymi i na początku udało im się przekupić Niemców. Zimą 1942 r. nie można
było już pozostać w mieście i cała rodzina, w tym siostra Anny, Sabina Zuckerberg-Tepper, przeniosła się do
pobliskich lasów. Spędzili tam sześć trudnych tygodni.
Poza głodem towarzyszył im lęk przed denuncjacją
przez przebywających w lasach Ukraińców. Pewnego
dnia w lesie znalazł się mieszkający nieopodal Szczepan
Lechki [gajowy]. Wydawało mu się, że słyszy podejrzane dźwięki. Jonas wyszedł z kryjówki, przedstawił się
i poprosił o trochę jedzenia i nocleg na jedną noc dla
2. Moment wręczenia Medalu krewnym
wszystkich. Pan Lechki wrócił do domu i zebrał całą roSzczepana Lechkiego
dzinę na naradę. Postanowiono pomóc. Żydzi mieli zostać jedną noc, następnie na kilka dni.
Ostatecznie przebywali tam ponad dwadzieścia dwa miesiące, aż do wyzwolenia. Warunki pobytu były trudne. Rodzina została ukryta w stodole, gdzie zbudowano niskopoziomową kryjówkę, aby
mogła się do niej wczołgać i przebywać tam w pozycji siedzącej. Jedzenie przynoszono do nich co noc
i umieszczano za przesuwaną ścianą, raz dziennie wynoszono również wiadro z nieczystościami. Pomoc ta była udzielana przez całą rodzinę, w tym dzieci. W okolicy było wielu informatorów gestapo
i szmalcowników. Jedną z ofiar denuncjacji była szwagierka Lechkich [Anna Lechka z d. Turek, żona
Ignacego Lechkiego, starszego brata Szczepana], która pomimo tortur nie wyjawiła miejsca kryjów
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Pamięci zmarłych synów i córek
Ziemi Drohobyckiej

N19

Wystąpienie Prezesa ZG SPZD w Warszawie 9.12.2018

3. Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości
z Ambasador Izraela w Polsce Anną Azari

6. Zdjęcie archiwalne rodziny Lechkich
z archiwum Tomasza Lechkiego:
Katarzyna i Szczepan Lechcy
z dziećmi: (od prawej) Ludwiką,
Anną, Ignacym, Stefanią i Marią

ki żydowskiej rodziny. Ostatecznie
zamordowano ją [w Drohobyczu].
Po tym incydencie Jonas doszedł do
wniosku, że musi odejść wraz z rodziną [popełnić zbiorowe samobójstwo],
aby nie narazić rodziny Lechkich. Poprosił gospodarza o karabin, by zabić
swoją rodzinę, ponieważ nie widział
szans na przeżycie. Jednak pan Szczepan sprzeciwił się temu pomysłowi
i ukrywał żydowską rodzinę do końca
4. Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości
wojny.
przed wrocławską Synagogą pod Białym Bocianem
Po wyzwoleniu pan Lechki pomógł
Żydom wrócić do swojego miasta, skąd przenieśli się do Gliwic.
Po wojnie Szczepan Lechki padł ofiarą donosu. Nieznany świadek
zgłosił, że był on nazistowskim kolaborantem. Został aresztowany i miał zostać rozstrzelany przez Rosjan. Przybył mu z pomocą
ocalały Jonas Zuckerberg. Rosjanie nie chcieli mu jednak uwierzyć. Jonas nadal chodził do więzienia i usilnie błagał o życie pana
Lechkiego. Pewnego razu powiedział strażnikom więziennym, że
jeśli zastrzelą Lechkiego, to najpierw będą musieli zabić jego samego. Rosjanie w końcu uwierzyli i uwolnili Lechkiego. Po wojnie,
podobnie jak inni Polacy, rodzina Lechkich wyjechała z Ukrainy
i osiedliła się w Polsce”.
„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” – głosi sentencja z Talmudu, która wybijana jest na medalu przyznawanym Sprawiedliwym. Szkoda, że ta uniwersalna prawda jest całkowicie lekceważona we współczesnym świecie.
Krótką relację z ceremonii można obejrzeć w TVP3:
https://wroclaw.tvp.pl/39866282/medale-dla-sprawiedliwych
Autorem zdjęć 1–5 jest Jerzy Dumański (prywatnie kuzyn Autora tekstu Tomasza Lechkiego).

5. Dyplom honorowy
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rof. Stanisław Sławomir Nicieja posiada niezwykły dar budzenia naszej pamięci i wywoływania nieco już przymglonych przez upływ czasu wspomnień. Doznałam tego uczucia kiedy
podczas lektury VII tomu „Kresowej Atlantydy” opisującej dzieje Drohobycza i jego mieszkańców,
odnalazłam na publikowanych w nim fotografiach członków mojej rodziny.
Na zbiorowej fotografii chóru „Echo” (ze zbiorów Mieczysława Majewskiego z Gliwic, s.86) nad
portretem Moniuszki stoją dwaj cioteczni bracia mego ojca, Eugeniusza Solczaka: Stanisław i Michał
Dziubkowie, a pomiędzy nimi brat mojej mamy – Franciszek Umański. Na zdjęciu uczennic Prywatnego Gimnazjum Nauczycielskiego (ze zbiorów Stefanii Kazach z Gorzowa Wielkopolskiego s. 27)
czwarta z lewej w czwartym rzędzie Stefania Umańska to siostra mojej mamy Wandy z Umańskich
Solczakowej. Na zdjęciu uczennic Zakładu Sióstr Urszulanek pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza
w Stanisławowie (ze zbiorów Marii Wąsowiczów Drost z Opola s. 47) pierwsza z lewej w górnym
rzędzie to Bogusława Umańska – stryjeczna siostra mojej mamy. Pokrótce przedstawiam losy wymienionych postaci z rodziny Umańskich:

∙ Stefania Umańska (1918–1996) – absolwentka Seminarium Nauczycielskiego, aktywna członkini Sokoła w Drohobyczu, w latach 30. pracowała jako nauczycielka w majątku hrabiostwa Tarnowskich w Śniatynce ucząc ich dwoje dzieci. Po wybuchu wojny zamieszkała u rodziców na Salinie. W 1942 r. wstąpiła do zgromadzenia sióstr Serafitek w Krakowie. Jako siostra Cherubina
pracowała w prowadzonych przez zakonnice zakładach opieki. Siostry Serafitki zawsze pracowały
w najtrudniejszych warunkach, będąc przerzucane do najbardziej zaniedbanych rejonów kraju –
np. szpital w Biłgoraju do którego dowożono wodę beczkowozem. Po wielu latach osiadła w Oświęcimiu, a potem na parafii w Gliwicach. Zmarła w Oświęcimiu 1 IX 1996 r.
∙

Franciszek Umański (1910–1973) – członek Sokoła. Przed wojną studiował matematykę na
Wydziale Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem prof. Banacha. W 1940 r. wywieziony przez bolszewików do ciężkich robót pod koło podbiegunowe. Pracował w fatalnych warunkach przy budowie gazociągu, cierpiąc na odmrożenia nóg
i owrzodzenia podudzi. W 1941 r. cudem dotarł do Armii Generała Andersa. Przeszedł cały szlak
bojowy w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Brał udział w bitwach pod Monte Cassino i pod Ankoną. Współpracował z redakcją gazety żołnierskiej „Goniec Karpacki”, w której drukowane były
jego artykuły i wiersze. W 1947 r. wrócił z Anglii do Polski i zamieszkał w Bytomiu. W mieszkaniu
moich rodziców, a później u dziadków w Gliwicach. Tom pięknie oprawionego „Gońca Karpackiego” pokazał kolegom w pracy, za co został aresztowany przez UB, pod zarzutem szerzenia wrogiej
propagandy. Drugi tom pozostawiony w mieszkaniu w Gliwicach – dziadek spalił. W 1950 r. założył
rodzinę i osiedlił się w Zabrzu, gdzie zmarł. Odznaczony: za walkę w Armii Andersa srebrnym
krzyżem z mieczami i krzyżem za walkę pod Monte Cassino.

∙ Bogusława Umańska – córka Stanisława Umańskiego – brata mojego dziadka. Stanisław
Umański był profesorem gimnazjum w Stanisławowie. W 1939/1940 roku został zamordowany
przez bolszewików. Żona z córką zostały wywiezione na Sybir. Po powrocie do Polski zamieszkały
w Bolesławcu.


1 Autorka, lek. med. jest członkiem Koła Korespondentów SPZD Nr. 381, córka Eugeniusza Solczaka urzędnika starostwa
i Wandy z d. Umańskiej nauczycielki szkół w Drohobyczu. Mieszkała w Drohobyczu przy ul. Sobieskiego w domu urzędniczym.
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Kolejne odznaczenie dla Artura Deski
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rtur Deska, Polak, od 15 lat mieszka i działa na Ukrainie. Jest
zastępcą dyrektora Caritas Samborsko-Drohobyckiej diecezji
UGKC, twórcą i wieloletnim dyrektorem Centrum Wolontariatu Caritas, współzałożycielem Ukraińskiej Grupy Humanitarnej oraz doradcą
kilku organizacji pozarządowych działających na styku Polski i Ukrainy. Jest wychowawcą i mentorem dla kilkuset ukraińskich wolontariuszy, którzy na przestrzeni 15 lat przewinęli się przez Centrum Wolontariatu Caritas. Dzięki jego trudowi i staraniom ponad 30 młodych
Ukrainek i Ukraińców, wolontariuszek i wolontariuszy, studiowało
i studiuje w Polsce.
Artur od lat opiekuje się w Drohobyczu dziećmi, młodzieżą z ubogich
rodzin, sierotami oraz osobami potrzebującymi pomocy. Był i jest autorem-współautorem i koordynatorem wielu międzynarodowych projektów humanitarnych, edukacyjnych i profilaktycznych oraz organizatorem obozów dla wolontariuszy, dzieci i młodzieży. Uczestniczył w „Pomarańczowej Rewolucji” i w „Rewolucji Godności”. Od
wiosny 2014 roku jest jednym z wielu polskich wolontariuszy-aktywistów wspierających Ukrainę
w walce o jej terytorialną integralność i uszanowanie jej europejskiego wyboru. W strefie przyfrontowej, w rejonie Słowiańska, Kramatorska i Awdijewki, zorganizował i przeprowadził wiele
akcji humanitarnych. Opiekuje się kilkoma rodzinami osieroconymi przez poległych ukraińskich
żołnierzy. Od kwietnia 2014 roku Artur Deska jest opiekunem mieszkającej w Drohobyczu ponad
120 osobowej społeczności Tatarów Krymskich, uchodźców z Krymu. Jest autorem zakończonego
spektakularnym w skali Ukrainy sukcesem programu integracji Tatarów w mieście. Między innymi dzięki temu, brat Artur, Polak i rzymski katolik, jest powszechnie lubiany i szanowany przez
wszystkie muzułmańskie rodziny drohobyckich Tatarów i jest przez nie uznawany za członka ich
rodzin oraz „dziadka” wszystkich dzieci. Artur Deska jest publicystą dwutygodnika „Gazeta Kurier
Galicyjski”. Jego felietony przez wielu są uważane za ważny głos w dyskusji o ukraińsko-polskich
stosunkach i są nacechowane życzliwością i chęcią zrozumienia. Propagują logikę, rozsądek, umiar
i wartości chrześcijańskie.
W 2016 roku, w uznaniu wagi jego działalności na rzecz Ukrainy i na rzecz budowania przyjaznych ukraińsko-polskich stosunków, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, odznaczył Artura Deskę medalem „25 lat niepodległości Ukrainy”. Przez 15 lat działalności, brat Artur był wielokrotnie
nagradzany przez różne ukraińskie organizacje kościelne i pozarządowe.
Rok 2018 jest rokiem ważnych dla Polski i Ukrainy rocznic – 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy ogłoszenia niepodległości przez Ukraińską Republikę Ludową.
Tak się składa, że brat Artur Deska będzie w tym roku świętował 15. rocznicę swojej posługi na
Ukrainie i w Drohobyczu. Mając na uwadze to, że ten rok jest dla Ukrainy i dla Polski szczególny,
a także zasługi brata Artura dla Ukrainy i Drohobycza oraz budujący ukraińsko- polskie mosty
charakter jego służby, mer miasta Drohobycz podjął decyzję o uhonorowaniu Artura Deski tym
zaszczytnym odznaczeniem. Artur Deska, przyjmując nagrody i odznaczenia zawsze podkreśla to,
że jest Polakiem, dla którego służenie Ukrainie jest jednocześnie służeniem Polsce oraz to, że to co
on robi jest możliwe jedynie dzięki otwartym sercom setek i tysięcy Polaków darzących Ukrainę
sympatią.
Z tekstu decyzji o odznaczeniu: „Za znaczący, osobisty wkład w rozwój ukraińsko-polskich stosunków,owocną pracę w sferze niesienia pomocy humanitarnej, wieloletnią działalność wolontariusza i z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz z okazji 100. rocznicy
proklamowania Ukraińskiej Republiki Ludowej…”. 15 czerwca mer Drohobycza Taras Kuczma odznaczył wolontariusza, brata Artura Deskę, medalem „Za zasługi dla miasta Drohobycza”.
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w Zakopanem 10.10.2018
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Uroczystość odsłonięcia pomnika i poświęcenia
grobu śp. Heleny i Zygmunta Biluchowskich

S

zanowni Mieszkańcy Zakopanego, Szanowni Państwo, w imieniu Kół Terenowych Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Krośnie, Wałbrzychu, Legnicy, Nowym Miasteczku, Wrocławiu, Warszawie i Słońsku – obecnie na Ukrainie, oraz Koła Członków Korespondentów w Polsce i na świecie pragnę najserdeczniej powitać wśród nas Księdza Infułata Stanisława OLSZÓWKĘ,
Przedstawiciela Parafii Świętej Rodziny w Zakopanem. Równie gorąco witam Starostę Powiatu Tatrzańskiego Pana Piotra BĄKA.
Są wśród nas Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa: Pan Jakub RYBA i Pan Marcin KRZEK-LUBOWIECKI. Witam Panów serdecznie.
Liczne obowiązki służbowe uniemożliwiły przybycie na dzisiejszą uroczystość patriotyczno-historyczną Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa Pana Janusza SIDORA. Przy tej informacji wyrażam naszą wdzięczność Polskiej Spółce Gazownictwa z Warszawy za udzielone naszemu Stowarzyszeniu wsparcie sponsoringowe.
Jest z nami Pan Tomasz GALICA, współwłaściciel Zakładu Kamieniarskiego, gdzie wykonany został ten granitowy nagrobek śp. małżeństwa Heleny i Zygmunta BILUCHOWSKICH. Witamy Pana
gorąco.
Witam pięknie przedstawicieli Stowarzyszenia Naukowego Inżynierów i Techników Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego z Krakowa: Panów Jana SĘPA i Tadeusza WAJSA.
Jest z nami Pan Andrzej GĄSIENICA-MAKOWSKI, Przedstawiciel Dyrekcji willi „Strzelista nad Bystrem”, dawnej rezydencji śp. małżeństwa Heleny i Zygmunta BILUCHOWSKICH. Serdecznie witamy.
Witam Przedstawiciela Redakcji „TYGODNIKA PODHALAŃSKIEGO”, Panią inż. Jolantę FLACH.
Witam serdecznie moich Kolegów i Koleżanki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej,
a wśród Nich inż. Władysława OLSZEWSKIEGO, który poświęcił wiele, wiele miesięcy zabiegów,
trudu i pracy, aby ten pomnik powstał, aby ta uroczystość miała dzisiaj miejsce, aby marzenia naszego Wiceprezesa Jerzego Marii PILECKIEGO zostały zrealizowane. Składam Koledze Władysławowi OLSZEWSKIEMU za ten trud i determinację najserdeczniejsze podziękowanie i gratulacje. FINIS
CORONAT OPUS.
Witam mojego Kolegę Tadeusza OSTROWSKIEGO, pułkownika Straży Pożarnej, założyciela Koła
Terenowego w Słońsku na Ukrainie i Przewodniczącego Koła Terenowego w Nowym Miasteczku,
jak również naszego Kolegę Adama PIOTROWSKIEGO, Wiceprzewodniczącego Koła w Wałbrzychu,
inicjatora licznych, corocznych wyjazdów młodzieży polskiej do Borysławia i okolic w ramach letnich akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Przybyły do nas: Pani Barbara KOWALSKA, siostra drohobyczanina śp. Wojciecha Alaborskiego ,
aktora Teatru Polskiego w Warszawie, i Pani Anna IWANICKA –STRĘK, córka drohobyczanina śp.
Karola Iwanickiego, Harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego. Jest z nami Przedstawicielka Koła
Korespondentów z Warszawy Koleżanka Bożena RATTER i Pan Marian EMERLE. Drodzy Państwo,
witam najserdeczniej.
Szanowni Zebrani, stoimy oto przed grobem, gdzie pochowana jest śp. Helena Biluchowska, mieszkanka Drohobycza odległego 70 km na południowy wschód od Przemyśla i tyleż samo na południowy zachód od Lwowa. Wspierała zawsze czynem i słowem społeczne działania swojego Męża.
Stoimy przed granitowym, symbolicznym pomnikiem w kształcie naftowej wieży wiertniczej,
gdzie spoczywa już tylko pamięć o ostatnim Dyrektorze rafinerii POLMIN w Drohobyczu śp. Zygmuncie BILUCHOWSKIM. Absolwencie Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej. Stoimy przed
symbolicznym grobem Społecznika i Patrioty zamordowanego przez sowieckie NKWD w Kijowie
w lutym 1940 roku w ramach zbrodniczych działań wyniszczania polskiej inteligencji. Pisze o Nim
Wiceprezes Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia Kolega Jerzy Maria Pilecki, który pamięta
Go jako przyjaciela swojego Ojca, Dyrektora Banku w Drohobyczu, i mile wspomina z lat dziecinnych.
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Szanowni Państwo, jest w Warszawie na frontonie katedry św. Jana wielka tablica ze spiżu umieszczona tam z okazji czterechsetnej rocznicy przeniesienia przez króla naszego Zygmunta III Wazę
stolicy Polski z Krakowa do Warszawy. Zawiera ona przesłanie Prymasa Tysiąclecia, Księdza Kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO, do obecnych i przyszłych pokoleń Polaków treści następującej:
„NARÓD BEZ DZIEJÓW, BEZ PRZESZŁOŚCI — STAJE SIĘ NARODEM BEZDOMNYM, NARODEM BEZ
PRZYSZŁOŚCI".
Dając wyraz naszym uczuciom pamięci, szacunku i wdzięczności dla śp. małżonków Heleny
i Zygmunta BILUCHOWSKICH, świadczymy o naszej polskiej tożsamości kulturowej i religijnej. Zostawiamy doniosły ślad potomnym o jakże bolesnych dziejach naszej historii lat 1939–1945 i inwazji sowieckiej Rosji i faszystowskich Niemiec na Polskę. Pamiętamy krzywdy wyrządzone nam przez
agresorów, tym bardziej bolesne, bo nie zawinione. Nie jesteśmy Narodem bez dziejów. Pamiętamy
dzieje nasze ojczyste i obchodzoną dwa lata temu w roku 2016 tysiąc pięćdziesiątą rocznicę CHRZTU
POLSKI. Pamiętając, nie stajemy się ani Narodem bezdomnym, ani Narodem bez przyszłości.
NON OMNIS MORIAR – nie cały umarłem – pisze Horacy, nie cały, bo trwam w moich dziełach,
w mojej poezji. Spotykamy ten napis na nagrobkach na naszych cmentarzach, niekiedy z dopiskiem:
„...bo nie umiera Ten, kto trwa w pamięci, w modlitwie i w sercach żywych”. Tak, w modlitwie, bo to
jedyny DAR, jaki możemy ofiarować Tym, którzy odeszli. Pamiętajmy o tym. Pamiętajcie o tym, Szanowni Mieszkańcy Zakopanego. Przechodząc obok tego pomnika, zapalcie znicz niekiedy i zmówcie
„Pokój Ich Duszom ..."
Czcigodny Księże Infułacie, serdecznie prosimy o poprowadzenie nas w modlitwie za spokój Dusz
śp. małżonków Heleny i Zygmunta BILUCHOWSKICH jako i wszystkich pochowanych na tym cmentarzu. Po modlitwie prosimy o poświęcenie tego granitowego nagrobka, dowodu i symbolu naszej
pamięci, szacunku i wdzięczności dla Zmarłych śp. Heleny i Zygmunta, byłych mieszkańców Drohobycza i Zakopanego.
Po modlitwie i poświęceniu o słowo i symboliczne odsłonięcie poświęconego pomnika bardzo
proszę Przedstawicieli Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
w Krakowie.
A po zakończeniu uroczystości na cmentarzu zapraszam do wilii „Strzelista na Bystrem", dawnej
rezydencji śp. małżeństwa Heleny i Zygmunta Biluchowskich, gdzie odbędzie się okolicznościowy
panel o polskim przemyśle naftowym.
Za udział w tej doniosłej historyczno - patriotycznej uroczystości wszystkim Obecnym najserdeczniej dziękuję.
Romuald Kołudzki-Stobbe – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Drohobyckiej i Przewodniczący Koła Terenowego w Warszawie.

PS. Ksiądz Infułat Stanisław OLSZÓWKA poprowadził nas w modlitwie za Zmarłych. Odczytał Ewangelię o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jako nadziei na nasze zmartwychwstanie.
Podczas uroczystości głos zabrał Starosta Powiatu Tatrzańskiego Pan Piotr BĄK, mówiąc między
innymi, jak wielu Kresowian pochowanych jest na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem i jak
ważną jest pamięć o Ich wysiedleniach z Ojcowizny, terenów wschodnich II Rzeczpospolitej.
Zebrani spontanicznie odmówili modlitwę „Ojcze nasz", Ksiądz Infułat kontynuował modlitwą „Zdrowaś Mario". Spontanicznie odśpiewano Hymn nasz narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła . . .".
Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Pan Jakub RYBA odczytał akt przejęcia opieki nad tym
grobem i pomnikiem przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.
Podczas panelu dyskusyjnego w dawnej willi śp. Państwa Biluchowskich „Strzelista na Bystrem" odczytany został referat przez Pana inż. Jana SĘPA o działalności Zygmunta Biluchowskiego i rafinerii
POLMIN w Drohobyczu.
Każdy z uczestników panelu dyskusyjnego otrzymał od Prezesa Zarządu Głównego SPZD folder Poczty Polskiej z czterema znaczkami wizerunków MADONN KRESOWYCH, które nasi Rodacy ekspatriowani z Ojcowizny zabierali ze sobą, aby być z nimi nadal w Polsce.
Koleżanka Bożena RATTER przedstawiła wniosek-propozycję umieszczenia na murach willi „Strzelista na Bystrem", dawnej rezydencji śp. małżeństwa BILUCHOWSKICH, tablicy informującej o tym
fakcie. Wniosek został przyjęty przez wszystkich Zebranych z aprobatą i prośbą o jego realizację przez
Dyrekcję tego obiektu.
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Poświęcenie pomnika Heleny i Zygmunta
Biluchowskich w Zakopanem
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udowa pomnika dobiegła końca. W Biuletynie SPZD nr 22 (2018) opisano historię jego finansowania i realizacji. Upłynął rok od jego postawienia i wreszcie po licznych konsultacjach
ustalono datę jego odsłonięcia i poświęcenia na 10.10.2018 r. na cmentarzu parafialnym przy ul.
Nowotarskiej w Zakopanem o godz. 10,00. O godz. 11,00 przewidziano panel dyskusyjny w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Zakopane, ul. Bulwary Słowackiego 12, tj w dawnej
willi „Strzelista na Bystrem” rodziny Biluchowskich.
Na uroczystość zaproszono imiennie następujące osoby i instytucje:
• Starostę Powiatu Tatrzańskiego,
• Burmistrza Zakopanego,
• Ks. Proboszcza Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem,
• Redaktora Naczelnego „Tygodnika Podhalańskiego” w Zakopanem,
• Przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
• Stowarzyszenie Naukowe Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie,
• Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie,
• Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie,
• Zakład Kamieniarski Maciej Pęksa i Tomasz Galica w Poroninie,
• Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce,
• „Góral info”,
• TV Podhale,
• Radio Alex,
• Mieszkańców Zakopanego zaproszonych poprzez rozlepione w mieście informacje (12 szt.).

W początkowych rozmowach chęć udziału w uroczystościach zadeklarowało 15 członków SPZD,
ostatecznie uczestniczyła 5-osobowa delegacja w składzie: Romuald Kołudzki-Stobbe, Władysław
Olszewski, Tadeusz Ostrowski, Adam Piotrowski i Bożena Ratter. Ponadto udział zadeklarowali
miejscowi „drohobyczanie”, członkowie Koła Korespondentów SPZD: Anna Iwanicka-Stręk, Barbara Kowalska i Marian Emerle. Mieli również uczestniczyć: Mieczysław Podolak z USA (sprawy
osobiste zmusiły go do wcześniejszego wyjazdu) oraz pani Barbara Kozłowska, członkini Koła Korespondentów ze Szczecina (córka Stanisława Bildziukiewicza – prokurenta rafinerii Polmin), która wielokrotnie bywała u pani Heleny Biluchowskiej w Zakopanem. Niestety względy zdrowotne
w ostatniej chwili uniemożliwiły jej przyjazd i wizytę w willi państwa Biluchowskich, czego bardzo

1. Uroczystość 3 Maja 1937 r. – na trybunie
od lewej: Barbara Bildziukiewicz, jej siostra
Teresa, Stanisław Bildziukiewicz prokurent
rafinerii Polmin, inż. Zygmunt Biluchowski,
mjr Bogumił Pitak

2. Damy w kawiarni: - od lewej:
Helena Biluchowska, NN, Jadwiga Jankowska,
Stanisława Bildziukiewicz
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3. Willa H.Z.Biluchowskich „Strzelista” w Zakopanem, Bulwary Słowackiego 12.

4. Willa dyr. Z.Biluchowskiego na osiedlu fabrycznym „Polminu” (pierwotnie kasyno).
zakończyło się w miłej atmosferze.

pragnęła. Przekazała drogą elektroniczną zdjęcia ze swojego albumu do prezentacji na panelu
dyskusyjnym.
Uroczystość rozpoczęła się planowo przy wyjątkowo pięknej, słonecznej pogodzie jak na tę
porę roku. Przybyłych gości powitał bardzo serdecznie Prezes Stowarzyszenia SPZD Romuald
Kołudzki-Stobbe, wygłaszając piękną patriotyczną mowę (tekst w tym numerze Biuletynu).
Nasza delegacja i inne przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze, otaczając pomnik
biało-czerwoną szarfą. Po wspólnej modlitwie,
odsłonięciu i poświęceniu pomnika oraz wystąpieniach zaproszonych gości, zebrani udali
się do willi „Strzelista na Bystrem” na zaplanowany panel dyskusyjny. Dyskusję otworzył
Prezes SPZD, następnie przedstawiciel SNIiTPNiG mówił o roli przemysłu naftowego, rafinerii POLMIN i zasługach dyr. Bilichowskiego. Po
tym referacie głos w dyskusji zabrał Pan Marian
Emerle, mieszkaniec Zakopanego o korzeniach
drohobycko-rychcickich mówiący o swojej więzi z Zakopanem. Następnie Pani Anna Iwanicka-Stręk przypomniała działalność swojego ojca
Karola Iwanickiego jako harcmistrza i działacza
w Zakopanem.
W trakcie poczęstunku zorganizowanego
przez gospodarza obiektu przedstawiłem sylwetki innych synów Ziemi Drohobyckiej którzy
zasłużyli się dla Zakopanego: prof. dra Macieja
Rzepeckiego (1909 Wolanka – 1989 Zakopane) kierownika kliniki chorób płucnych, oraz
dra Kazimierza Władysława Dadeja (1886 Drohobycz – 1940 Charków) dyrektora sanatorium
dziecięcego na Bystrem, ofiary sowieckiego
NKWD. Jego symboliczny grób znajduje się na
zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku.
Zaprezentowałem również 6 powiększonych
zdjęć związanych z POLMINEM i jego dyrektorem (w tym):
•
Dzieci z ochronki na POLMIN-ie.
•
Dyrektor Z. Biluchowski sadzi drzewko na
placu fabrycznym w Kolonii Polmin.
•
Dyrektor Z. Biluchowski przed budynkiem
szkolnym (na POLMIN-ie) wkłada ziemię do
urny na kopiec Kościuszki.
Po prezentacji i dyskusji, wszyscy otrzymali
nasz ostatni Biuletyn nr 23 (2018). Spotkanie

Z dniem 1.04.2019 wprowadza się nową nazwę: SCHULZOBYCZ zamiast
dotychczasowej DROHOBYCZ oraz nowy herb z 9 cebulami zamiast topek!
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Jerzy M. Pilecki – Wrocław

Ocalić od zapomnienia
Komendy ZWZ Drohobycz

Biuletyn SPZD nr 24 (2019)
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arząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej na posiedzeniu 22.09.2018 r. podjął uchwałę Nr 9 (2018) o sfinansowaniu w kościele p.w. św. Bartłomieja w Drohobyczu tablicy
upamiętniającej członków drohobyckiej Komendy Związku Walki Zbrojnej zamordowanych w 1941 r.
Treść tablicy ustalono na podstawie pracy „Dwa procesy drohobyckiego ZWZ w 1941 r.” Ziem. Drohob.
nr 17–18. 2004 ss. 2–27, z założenia nawiązując do wcześniejszej borysławskiej, którą prezentowaliśmy w Biul. SPZD nr 23 (2018) na s. 89. Ustalony projekt treści tablicy Prezes ZG SPZD Romuald
Kołudzki-Stobbe listem z 11.10.2018 skierował do drohobyckiego ks. Proboszcza Mirosława Lecha
z prośbą o akceptację i ustalenie lokalizacji w świątyni. W odpowiedzi z 20.11.2018 otrzymaliśmy informację, że temat będzie przedmiotem konsultacji z konserwatorami w marcu 2019 r. Zarząd Główny SPZD ma nadzieję, że uda się w trzecim kwartale 2019 r. zorganizować poświęcenie tablicy.
W procesie tzw. Grupy Michalskiego było sądzonych 19 osób, m.in.:
• Janina Krajdocha 1914–1985, harcmistrzyni, organizator akcji białokurierskich.
• Feliks Lachowicz 1884–1941?, malarz historii Drohobycza, dwukrotny Sybirak.
• Jarosław Mielnik 1884–1988, harcerz orli.
• Zdzisław Serwatka 1913–2009, bohater spod Monte Cassino, gdzie spotkał się z bratem Tadeuszem 1911–2001, po wojnie był w Anglii.
• Stefan Szanek 1911–1941, harcerz orli, zmarł w więzieniu w 2 miesiące po procesie.
• Jerzy Szczepka 1920 – przeszkolony cichociemny, służył w armii angielskiej, po wojnie w Brazylii.
• Tadeusz Żelechowski 1916–1984, cichociemny, żołnierz konspiracji, kurier ZSL w 1948 r. skazany na 8 lat więzienia.
W grupie Ruloffa było sądzonych 17 osób, m.in.:
• Adam Wołoszczak 1915–1941, ofiara mordu ewakuacyjnego w samborskim więzieniu.
• Józef Staden 1905–1941, ofiara mordu ewakuacyjnego w samborskim więzieniu.

Nieznane są dalsze losy 4 sądzonych – Józef Gumienny *1904, Karol Pawlisz *1900, Bolesław Teleżyński *1899 i Władysław Wiśniewski *1902.
Grupa Ruloffa w przeciwieństwie do Grupy Michalskiego nie ma jednoznacznie wyjaśnionego miejsca wykonania kary śmierci ani też lokalizacji pochówku ofiar.
Wszyscy podsądni dwóch procesów „zaliczyli” około 400 dni więzienia śledczego (niektórzy też
łagru NKWD czasem tylko dlatego, że byli Polakami). Jak wielki jest „ciężar gatunkowy” każdego z takich dni, zwłaszcza przed wybuchem wojny z Niemcami, wiedzą dziś już tylko bardzo nieliczni.
Zdjęcie symbolicznego grobu Szczepana Michalskiego znajduje się na III str. okladki.
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Maria Galas – Drohobycz

„Odrodzenie” świętuje
100-lecie Niepodległości Polski

D

rohobyckie Polskie Kulturalno – Oświatowe
Stowarzyszenie „Odrodzenie” bardzo uroczyście obchodziło 100-lecie Niepodległości Polski, zarówno w Polskiej Sobotniej Szkole jak i w
Stowarzyszeniu. Dla uczniów Polskiej Szkoły 10
listopada odbył się konkurs pieśni patriotycznej
poświęcony 200. rocznicy urodzin generała Jana
Henryka Dąbrowskiego – twórcy legionów polskich. Dzięki pomocy Fundacji Wolność i Demokracja został zorganizowany poczęstunek rogalami świętomarcińskimi oraz wystawa plastyczna
poświęcona Janowi Matejce i jego obrazom o tematyce patriotycznej. 11 listopada miał miejsce
piknik rodzinny członków Chóru „Odrodzenie”
i ich rodziców. Ponadto 17 listopada, odbyły się
uroczystości w Stowarzyszeniu w pomieszczeniu
Ogólnokształcącej Szkoły nr 15, na które zostali
zaproszeni liderzy polskich organizacji działających na Ziemi Drohobyckiej oraz członkowie Stowarzyszenia i nie tylko. Gośćmi byli: Vice-Konsul
Konsulatu Generalnego RP we Lwowie p. Paweł
Piotrowski z małżonką, p. Eugenia Dąbrowska
z Truskawca, Administracja Szkoły nr 15 z Dyrektorem p. Igorem Lohynym – Zasłużony dla Kultury
Polskiej, ks. Mirosław Lech – Bracia Bonifratrzy,
wykładowcy Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki. Po przywitaniu szanownych gości przez Prezes Stowarzyszenia „Odrodzenie” i odśpiewaniu hymnów Polski i Ukrainy,
prowadzący uroczystości Rostyslaw Petrenko
i Mikolaj Kozak zaprosili panią Irenę Lozyńską –
docent wydziału historycznego Drohobyckiego
Uniwersytetu Pedagogicznego do wygłoszenia
referatu i prezentacji historycznej pod tytułem
„Droga do Wolności”, który został przyjęty bardzo
entuzjastycznie. W dalszej części prowadzący recytowali wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Msza
Żałobna”. W programie tej uroczystości usłyszeliśmy szereg pieśni i utworów patriotycznych miedzy innymi „Czerwone Maki na Monte Cassino”
(wyk. Igor Lewicki), „Orlątko” (wyk. Danyło Kononczuk), „Polonez” Ogińskiego, „Mazurek” Wieniawskiego (skrzypce, wyk. Natalia Kruczenkowa) oraz w wykonaniu chóru „Odrodzenie” pieśni
Legionów: „My Pierwsza Brygada”, „Szara Piechota”, „Orzeł Biały”.
W naszych uroczystościach aktywnie uczestniczyła p. Maria Hew – wykładowca Liceum
Muzycznego im. Wasyla Barwińskiego a w latach
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2005–2008 członek Chóru „Odrodzenie”. W jej wykonaniu usłyszeliśmy skomponowaną przez nią pieśń
do słów Marii Konopnickiej „Tam, w moim kraju” oraz „Rozkwitały pąki białych róż”. Kierownikiem muzycznym naszych uroczystości była p. Olga Tomaszuk, zaś akompaniatorem p. Irena Sosiak. Na zakończenie uroczystości Chór „Odrodzenie” wykonał „Rotę” Marii Konopnickiej, a cała sala podchwyciła tą
uroczystą pieśń i wszyscy razem śpiewali, było wzruszająco i pięknie!
Pan Konsul RP Paweł Piotrowski podziękował wszystkim za, Jak to określił, „piękne święto poświęcone 100-leciu Niepodległości Polski… moje serce napełnione radością, że na terenach Ukrainy
w Drohobyczu Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Odrodzenie” prowadzi tak ważną pracę
w wychowaniu młodzieży… Dziękuję Wam za pamięć naszej wspólnej historii, o czym świadczy wysoki
poziom dzisiejszej uroczystości”. Pan Dyrektor Igor Lohyn w swej wypowiedzi podkreślił wagę naszych
uroczystości dla uczczenia wspólnej historii – „Nasza siła w jedności, przyjaźni i partnerstwie kulturalnym”. Uroczystości obchodów 100-lecia Niepodległości zakończyły się, a historia trwa i my ją tworzymy
krzewiąc kulturę polską, pamiętając skąd nasz ród.
Drohobycz, 30 listopada 2018 r.



Romana Szymczak – Wrocław

Spotkanie opłatkowe SPZD we Wrocławiu

1. Uroczystość 100. lecia Niepodległości
Polski 10.11.2018.

2. Referat o Janie Matejce wygłasza
p. Żaneta Fedoryszyn.

N65

15

stycznia 2019 r. zebraliśmy się w sali przy kościele św. Augustyna. Korzystając z gościnności OO.
Kapucynów, spotykamy się tutaj regularnie w co trzeci wtorek miesiąca. W tym dniu czekały na
nas stoły zastawione kolacją wigilijną. Przygotowała je prezeska Ala Królikowska z Anią Golonko i Jurkiem Pomersbachem, któremu zawdzięczamy co roku pyszny barszczyk i rybkę, oraz Basią Mulińską,
która zadbała o zastawę stołową, ale także przyniosła wspaniałe uszka własnej produkcji. Na stole znalazły się też sałatki i wypieki najbardziej uzdolnionych kulinarnie Kresowianek. Tak więc już w progu
wchodzących ogarniały zapachy kuchni świątecznej i od razu zaczęły się głośne i serdeczne powitania.
Przybyło nas znacznie więcej niż na te comiesięczne spotkania. Przyjechali przyjaciele spoza Wrocławia, więc od razu posypały się pytania i w odpowiedzi opowieści o tym, co się wydarzylo w minionym
roku i o tych, którzy nie mogli przybyć. Brakowało nam zwłaszcza śp. Bronka Haca, zawsze aktywnego
przy takich okazjach. Na liście obecnych zapisało się 20 osób, na czele z naszą nestorką Marysią Serdeczną, powoli zbliżającą się do stu lat życia i jak przystało prawdziwej kresowiance – cały czas piękną,
elegancką i zawsze gotową do rozmowy na temat Schodnicy, jej historii i mieszkańców.
Ala powitała zgromadzonych i rozpoczęło się dzielenie opłatkiem i składanie sobie życzeń – jak zawsze tych najlepszych, płynących z głębi serca, w atmosferze znanej tylko nam – przepełnionej pamięcią
o bliskich, którzy już odeszli do Domu Ojca, ale zaraz po wojnie, kiedy odebrano im ich ukochaną małą
Ojczyznę, organizowali na Ziemiach Odzyskanych domy, w których z pietyzmem kultywowali tradycje
kresowe. I nie pozwalali zapomnieć o tej ziemi swoim dzieciom. Ja urodziłam się tuż przed przymusową
repatriacją ze Schodnicy, a znałam ją dobrze już jako małe dziecko Kiedy dotarłam do niej po raz pierwszy, mając 60 lat, rozpłakałam się, bo tak właśnie ją sobie wyobrażałam – był paskudny październikowy
dzień. Schodnica była bardzo zaniedbana, wręcz zapuszczona, a ja widziałam całe jej piękno – dolinę,
góry, a nawet bujne kwiaty. Dzięki rodzicom od urodzenia kochałam to miejsce. Po latach – już w towarzystwie członków naszego Stowarzyszenia – zobaczyłam ją w innej odsłonie, takiej nowobogackiej,
i dla mnie nadal była piękna. Pewnie dlatego, że już zawsze będę ją widziała przez pryzmat tego obrazu,
który wyłaniał się z przepojonych tęsknotą opowieści moich rodziców i starszego rodzeństwa.
Całemu spotkaniu towarzyszył właśnie taki duch – miłości do naszej kresowej przeszłości. Razem
zawsze jest nam dobrze. Ala zaprosiła wszystkich do stołu i po bardzo smacznym posiłku, już przy
kawie i słodkościach nastąpiły… no, oczywiście – dalsze rozmowy. Dzieliliśmy się zwłaszcza informacjami o tym, co dzieje się teraz na Ukrainie… Nadszedł też czas kolęd. Intonował je – jak zwykle – swoim donośnym pięknym barytonem Jurek Pomersbach, a Ola Rzewuska próbowała nawet nauczyć nas
kolędy węgierskiej, było bardzo wesoło. Około 19. zaczęliśmy rozchodzić się powoli. Żegnaliśmy się do
następnego zwykłego spotkania już w lutym i oczywiście mając też na uwadze spotkanie świąteczne z
okazji Wielkanocy.
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Pozostawione w pamięci
Syberiada
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ogdana Winnicka ur. się w 1942 r. w Krynicy k. Drohobycza. W 1948 r. wraz z rodziną została
wywieziona na Syberię. Do Polski powróciła w 1959 r. W 1964 r. ukończyła Liceum Plastyczne
w Szczecinie. Studiowała zaocznie w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej w Poznaniu. Była nauczycielką plastyki w Szkole Podstawowej w Drawnie. Maluje pejzaże, kwiaty, martwe natury. Jednym
z etapów pracy twórczej było powstanie obrazów syberyjskich, które ukazują świat wewnętrzny,
przeniknięty głębokim dramatyzmem. Występujące postacie są wspomnieniem, śladem tragicznych
czasów, które przeżyła wraz z rodziną – POZOSTAWIONE W PAMIĘCI… Obrazy przedstawiono na
wystawie pod tym tytułem od 11 listopada 2015 r. w Galerii Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim
wyrażają tragiczną niedolę ludzi zesłanych. Treści zawarte w obrazach: śmierć, chłód i cierpienie,
przypominają żyjącym Sybirakom o losie ich dzieciństwa. Obrazy prezentujemy na IV okładce tegoż
Biuletynu.



Podziękowania

Z

arząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej dziękuje Fundacji PKO Banku Polskiego w Warszawie za wsparcie wyjazdu do Borysławia 31.10.2018 dla upamiętnienia 27 ofiar – członków ZWZ zamordowanych przez NKWD oraz Polskiej Spółce Gazownictwa w Warszawie za wsparcie
uroczystości odsłonięcia pomnika Heleny i Zygmunta Biluchowskich w Zakopanem 10.10.2018 roku.
Romuald Kołudzki–Stobbe

Prezes Zarządu Głównego SPZD

Darowizna lub 1%
na pomoc Ziemi Drohobyckiej

P


N13

oczątek roku 2019 to okres rozliczeń podatku za 2018 r. z Urzędem Skarbowym (30.04.2019).
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny lub 1% podatku na działalność
związaną m.in. z organizacją wypoczynku i nauki młodzieży kresowej w Polsce, finansowanie renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej na Ziemi Drohobyckiej. Aby to uczynić należy:

•

•
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POŻEGNANIA

dokonać wpłaty dowolnej kwoty (darowizna) na konto FLMŚ 57-516 Wójtowice, ul. Górna
19, nr konta: 80 1090 2297 0000 0005 8801 ze wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia Darczyńcy w danym roku) lub
w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać nazwę naszej partnerskiej organiczacji: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS 0000063627 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku z jednoczesnym wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.
Zarząd Główny SPZD
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

POŻEGNANIA
Mariola Gruchman-Olejniczak – Poznań

Kazimiera Nowak (1932–2017)

N8/1

W

grudniu 2017 roku, przeżywszy 85 lat, zmarła sybiraczka Kazimiera Nowak z domu Kozioł. Urodzona nieopodal Majdanu w Hołowsku w powiecie Turka nad Stryjem, w uroczej gajówce na skraju Karpat Wschodnich spędziła
sielankowe dzieciństwo, które zostało brutalnie przerwane dnia 10 lutego 1940
roku waleniem kolbami do drzwi przez NKWD. Rodzina miała kilka chwil na spakowanie rzeczy, a następnie została wywieziona bydlęcymi wagonami tysiące
kilometrów w nieznane. Siedmioletnia Kazimiera wraz z rodzicami Katarzyną
i Bronisławem oraz bratem Zbigniewem została zesłana w rejon Omska nad rzeką Irtysz. Przez cztery lata spędzone w posiołku Wierch Bergamak, doświadczając głodu, chorób, nękania przez wszy, straszliwych mrozów i ogromnej tęsknoty
za domem, każdego dnia walczyli o przetrwanie.
Jej ojciec zgłosił się do pierwszego poboru tworzącej się I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki tworzonej na terenie ZSRR w 1943 roku. Dało to możliwość otrzymania dokumentu, na podstawie którego
należało uzyskać o przepustkę, aby raz na zawsze wyjechać z Syberii na tereny wyzwolone spod okupacji niemieckiej, do Polski. Bronisław przesłał dokument swojej żonie, która wystarała się o przepustkę w siedzibie NKWD i dzięki temu w 1944 roku Katarzyna wraz z dziećmi dotarła do Przemyśla,
skąd pociągiem dojechali do Lublina. W tym czasie Bronisław stacjonował wraz z wojskiem w Woli
Sernickiej niedaleko Lublina i często wyjeżdżał na dworzec kolejowy, aby sprawdzić, czy którymś
transportem nie nadjedzie rodzina. Kiedy pociąg wiozący Katarzynę Kozioł wraz z dziećmi wjechał
na stację, z jego okna 12-letnia Kazia wypatrzyła, jako pierwsza, swojego ojca. W ten sposób rodzina
odnalazła się w wymarzonej ojczyźnie.
Po wojnie Koziołowie osiedlili się w pięknie położonej leśniczówce w Pludrach na Śląsku Opolskim. Tam Kazimiera wyszła za mąż, ale po kilku latach pracy w Nasycalni Podkładów Kolejowych
w Pludrach przeprowadziła się wraz z córką Mariolą do Wrocławia, kontynuując pracę w PKP jako
księgowa i rewident. W 1971 roku po powtórnym zamążpójściu osiedliła się z rodziną w Poznaniu.
Tam też doczekała się wnuczki Anny. Działała aktywnie w Związku Sybiraków, niosąc wielokrotnie
pomoc potomkom polskich rodzin pozostawionych na terenach wschodnich. 24 czerwca 2009 roku
została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego. Została pochowana na polu Kombatantów i Osób Represjonowanych na Cmentarzu
Junikowskim w Poznaniu.
Pożegnaliśmy ze smutkiem mamę, żonę, babcię i teściową, która zawsze zaangażowana w rozwiązywanie problemów rodziny i swoich bliskich, niosła pomoc, szczególnie w trudnych chwilach.
Cechowała ją przedsiębiorczość i zaradność w życiu, potrafiła też sprostać trudnym wyzwaniom.
Zmarła kultywowała tradycje rodzinne, a zapach i smak przygotowywanych przez nią wspaniałych
potraw wciąż roztacza się nad nami. We wspomnieniach wracała do dziecięcych przygód przeżytych
nad syberyjską rzeką, jak i do ciężkich chwil spędzonych w tajdze, które nauczyły ją, jak pokonywać
trudności i nie poddawać się w życiu. I taką pozostanie w naszej pamięci.
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LEKTURY

WIADOMOŚCI PÓŁROCZNE

L E KT U RY
Jerzy M. Pilecki – Wrocław

Miód z kroplą żółci –
Schulz/Forum

N91

ak się złożyło, że moja bliższa znajomość z czasopismem Schulz/Forum rozpoczęła się od tomu
10 (Gdańsk 2017, Fundacja Terytoria Książki, 191 s. Red. Stanisław Rosiek). Zanim uda mi się
zapoznać z wszystkimi tomami spieszę się zasygnalizować tak ważne wydarzenie, jak powstanie
w Gdańsku ośrodka schulzoznawczego oraz ambitnego, naukowego pisma poświęconego naszemu
najsławniejszemu krajanowi. Treść nawet bardzo specjalistycznych publikacji często zmusza autorów do zajmowania się miastem i środowiskiem w którym żył i tworzył Schulz. Czasopismo spełnia
w dużym stopniu moje skromne marzenia i oczekiwania. Sześcioletnie opóźnienie nie powstało
z mojej winy!
Pewien jednak niepokój wzbudził we mnie fragment tekstu ze str. 157: ”…rodzina Schulza stopniowo ubożała aż w 1920 r. musiała sprzedać kamienicę na Rynku oraz sklep.” W tak poważnym
wąskospecjalistycznym piśmie (Rada Redakcyjna – 14 osób z całego świata) nagromadzenie tylu
błędów może być zaskoczeniem. Ale zdumienie moje doszło do zenitu podczas czytania przypisu
3 na str. następnej: „W 1919 r. miasto znajdowało się pod władzą administracyjną Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej, od 1923 roku pod polską – tymczasową. Od marca tego roku Drohobycz
leżał w granicach Polski.” Fragment niezbyt zresztą potrzebny w kontekście, demaskuje autorkę,
kompromituje redakcję i obraża polskich czytelników. W grudniu 2018 r. na trzy adresy redakcyjne wysłałem sygnał w tej sprawie, który pozostał bez odpowiedzi i do tego ograniczyły się moje
skromne możliwości. Wierzę jednak, że w kolejnym tomie Forum znajdzie się jakieś wyjaśnienie.
Taki autorytet nie może przecież petryfikować fałszów.
Innego rodzaju zaskoczeniem na str. 157–166 była informacja na podstawie zeznań czterech
świadków, że B. Schulza zabił gestapowiec Fredrich Dengg, a nie jak wiele tysięcy razy powtórzono
Karl Günther rzadziej Josef Gabriel lub Feliks Landau. Podobnych gestapowców było w Drohobyczu
ok. 20. Nie przedstawiali się oni swoim spanikowanym ofiarom, ani nie nosili widocznych identyfikatorów. Sprzeczność w relacjach nie może więc być zaskoczeniem. Przypisy bywają ciekawsze od
głównego tekstu. Na stronie 123 są wspominani prof. Bogusław Moroń (1905–1985), po wojnie
polonista w Gdańsku oraz Ryszard Matuszewski (1910–2010) warszawski krytyk literacki. Pełny
tekst fragmentów wspomnień B. Moronia był opublikowany w serii „Wierni B.i P.D.” (Sprawy Żydów
zeszyt 10 (1996) ss. 48–50).
Rozmawiałem z Matuszewskim, za jego życia jeszcze, zarzekał się, że nie miał nic wspólnego z ratowaniem Schulza. Tak się tylko zdarzyło, że rzeczywiście dostał wiadomość o jego śmierci i kazano mu
tę wiadomość przekazać Nałkowskiej. „Tyle zrobiłem”, mówił. „Poszedłem do Nałkowskiej. Zadzwoniłem, wyszła Nałkowska. Za nią stał ten jej najdroższy dwumetrowiec taki straszny. Przestraszyłem
się, nie chciałem nic mówić, ale ona dała mi znak, że mogę spokojnie rozmawiać i przekazałem jej
wiadomość o śmierci Schulza”. Tyle Matuszewski. Maryna Fiederer napisała wspomnienia. Są w Olsztynie prawdopodobnie. Tam musi coś być na ten temat. To była taka w stylu Wasilewskiej zawzięta
lewicowa, socjalistyczna działaczka.
Gdańska badaczka Małgorzata Groth na ss. 167–170 (www.schulzforum. pl) prezentuje stan prac
nad budową internetowej bazy danych związanych z Schulzem (kalendarium, miejsca, osoby, obrazy, bibliografia podmiotowa i przedmiotowa).
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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

N6

Z okazji osiągnięcia pięknego wieku prosimy przyjąć szczere wyrazy przyjaznej pamięci
i najwyższego szacunku oraz serdeczne życzenia dobra we wszystkich postaciach.
Wiernym Przyjaciołom Ziemi Drohobyckiej życzymy długich jeszcze lat życia
w dobrym zdrowiu i pomyślnym biegu codziennych wydarzeń.
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BARCZYSZYN Rozalia urodzona 18.12.1922
w Starej Wsi k. Drohobycza, córka Józefa i Marii Sadowej, mieszka w Kiełczu koło Nowej Soli.
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MAŚLANKA Julia urodzona 22.12.1927 w Rychcicach, córka Jana Dudziaka (Suwajła) i Katarzyny
z d. Maćkała, mieszka w Strzelinie.

DUMIAK Zofia urodzona 3.11.1928 w Rychcicach, córka Macieja Jacha i Magdaleny z d. Wójtów,
żona Antoniego, mieszka w Drzonowie.

PIELECH Bronisław urodzony 9.04.1929
w Rychcicach, syn Jana i Katarzyny Szczerbak,
mieszka w Kiełczu koło Nowej Soli.

JACH Józefa urodz.29.10.1926 w Rychcicach,
córka Jana Wojtuściszyna.

SIEKIERKA Szczepan urodzony 3.08.1928 w Toustobabachach pow. Podhajce, Prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich
Nacjonalistów we Wrocławiu, Wydawca czasopisma „Na Rubieży”, inicjator powstania pomnika-mauzoleum upamiętniającego ludobójstwo Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich.

GRABANIA Janina urodzona 27.12.1922 w Drohobyczu, córka Lorenca i Agnieszki, żona Adama,
mieszka w Trzebini.
KOŁĄTAJ Maria urodzona 7.10.1928 w Rychcicach, córka Władysława Dumiaka i Julii z d. Magor,
żona Antoniego, mieszka w Drzonowie.

KORCZ Stanisława urodzona w Majdanie
23.05.1929, córka Jana Ważnego i Anny z d. Dmytryszak, wdowa po Władysławie, mieszka w Nowej
Rudzie.

KRZYŚKO Franciszek urodzony 26.01.1925
w Lipowcu k. Drohobycza, syn Wawrzyńca i Teofili
Sztuder, mieszka w Kiełczu koło Nowej Soli.

PIELECH Józefa urodzona 4.01.1929 w Rychcicach córka Józefa Klimków i Anny z d. Dudziak,
żona Józefa, mieszka w Jędrzychowie.

SKRĘŻYNA Maria ur.. 2.02.1929 w Borysławiu.

STĄCZEK Zbigniew ur. 13.05.1929 w Borysławiu.

ŚWIDERSKA Irena urodzona 19.03.1923 w Krośnie, córka Jana Pańczochy i Anny, wdowa po Andrzeju. Korzenie drohobyckie.

KRZYŚKO Rozalia urodzona 4.06.1928 w Lipowcu k. Drohobycza, córka Józefa i Marii z d. Matczyszyn, mieszka w Kiełczu koło Nowej Soli.

ŚLIWIŃSKA Aniela urodzona 26.07.1924 w Lipowcu k. Drohobycza, córka Rozalii Krzyśko, mieszka w Kiełczu koło Nowej Soli.

LUDWIKOWSKA Zofia urodzona 15.02.1925
w Borysławiu, córka Jana Torby i Łucji z d. Patla,
żona Jana, mieszka w USA.

TOKARCZYK Franciszek urodzony 28.03.1929
w Rychcicach, syn Mikołaja i Anny z d. Dudziak,
mieszka w Lubiszynie koło Gorzowa Wlkp.

KUBÓW Stanisława urodzona 2.02.1926
w Rychcicach, córka Jana Oczkosia i Katarzyny Jach,
mieszka w Kiełczu koło Nowej Soli.

MAĆKAŁA Anna urodzona 25.03.1928 w Rychcicach, córka Michała Wojtuściszyna i Julii z d. Wojtuściszyn, mieszka w Jędrzychowie.

ŚWILONEK Bronisława urodzona 7.02.1929 w
Rychcicach, córka Jana Wojtuściszyna i Wiktorii z d.
Bach, mieszka w Łaziskach k. Bolesławca.

WALKÓW Jan urodzony 15.08.1919 w Słońsku –
99 lat, syn Michała i Justyny, Mieszka w Nowej Soli.
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)

Nowi Członkowie
Koła Korespondentów SPZD

N7

BŁAUCIAK Michał, urodz. w Lubiniu w 1992 r.,
syn Andrzeja i Iwony Olek. Mieszka we Wrocławiu. Nr 531.
BRZYSZCZAN Alicja, urodz. w Drohobyczu
w 1942 r., córka Józefa Turka i Józefy. Mieszka
w Legnicy Nr 530.

DORYWAŁA Bogusława, urodz. w Drohobyczu
w 1938 r., córka Michała Szeremety i Stanisławy
z d. Dańkowskiej. Mieszka w Cieszynie. Nr 524.
GRABANIA Mieczysław, urodz. w Nowej Soli
w 1946 r., syn Adama i Janiny z d. Lorenc. Mieszka na Bielanach. Korzenie Drohobycz. Nr 533.

HAŁKA Henryka, urodz. w Gułowie, córka Czesława Maćkiewicza i Janiny z d. Malskiej. Mieszka
w Brzozowie. Korzenie Rychcice. Nr 522.

KEMPKA Alicja, urodz. w Bytomiu w 1947 r.,
córka Władysława Kwika i Ireny z d. Chmielowskiej. Mieszka w Radzionkowie. Nr 526.

LORENZ Roman, urodzony w Drohobyczu
w 1930 r., syn Stanisława. Mieszka w Legnicy. Nr
535.
MAĆKAŁA Teresa, urodz. w Międzyrzecu
w 1953 r., syn Michała Maćkały. Mieszka w Międzylesiu. Korzenie Rychcice. Nr 525.

MAĆKIEWICZ Wojciech, urodz. w Wiązowie
w 1966 r., syn Czesława i Janiny z d. Malskiej.
Mieszka w Wiązowie. Korzenie Rychcice. Nr 521.

MICHAŁOWSKA Krystyna, urodz. w Kostrzycy w 1948 r., córka Bronisława Siwargi i Barbary.
Mieszka w Kowarach, Korzenie Rychcice. Nr 520.

PIELECH Tadeusz, urodz. w Jędrzychowie
w 1953 r., syn Jana i Zofii z d. Klimków. Mieszka
w Polkowicach. Korzenie Rychcickie. Nr 516.

PIWOWARCZYK-ŚWIGOŃ Marta, urodz. w Krakowie w 1984 r., córka Jacka Piwowarczyka i Iwony z d. Kozłowskiej. Mieszka w Krakowie. Nr 529.

POPŁAWSKA Danuta, urodz. w Drohobyczu
w 1936 r., córka Bronislawa Sztuki i Stanisławy
z d. Palińskiej. Mieszka w Gliwicach. Nr 527.
ROSIEK Stanisław, urodz. w Gdańsku w 1953
r., syn Kazimierza i Janiny. Mieszka w Gdańsku.
Nr 528.

STAWIK Halina, urodz. w Drohobyczu w 1942
r., córka Władysława Strugały i Janiny z d. Diug.
Mieszka w Legnicy. Nr 536.
STĘPIEŃ Wiesława, urodz. w Gliwicach
w 1952 r., córka Romana Żołnierczyka i Ireny z d.
Petryszyn. Mieszka w Stanisławowie. Korzenie
Drohobyckie. Nr 518.

STOIŃSKA Ewa, urodz. w Witnicy w 1946 r.,
córka Karola Sikory i Marii z d. Tarnawskiej.
Mieszka w Poznaniu. Korzenie Rychcickie.
Nr 519.

SZUMLAŃSKI Jerzy, urodz. w Ścinawie w 1954
r., syn Jana i Marii. Mieszka w Lubinie. Korzenie
Krynica. Nr 523.
SZYMKOWIAK Sebastian, urodz. w Legnicy
w 1976 r., syn Andrzeja i Grażyny z d. Lutowskiej.
Mieszka w Legnicy. Nr. 534.

WEREMKO Kamila, urodz. w Drohobyczu
w 1942 r., córka Franciszka Tumidajskiego i Anieli z d. Soja. Mieszka w Legnicy. Nr 532.
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Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci

N8

Wszystkim Rodzinom Naszych Drogich Zmarłych wyrazy głębokiego współczucia
składa Redakcja. Niech wdzięczna pamięć o Nich nam zawsze towarzyszy…

Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych
do Koła Korespondentów na posiedzeniu Zarządu Głównego 22.09. i 8.12.20018 r.
BEDNARSKA Maria, urodz. w Krynicy w 1939
r., córka Antoniego Strubeckiego i Ludwiki z d. Jakubowskiej. Mieszka w Drawnie. Korzenie Rychcice. Nr 517.

WIADOMOŚCI PÓŁROCZNE



 BAZAL Jan, *1932 Medenice †2018 Karszów, syn Mikołaja i Marii z d. Gąsiewicz. Pozostawił żonę Zofię i dzieci: Ewę, Halinę i Krystyna.

 BODNIK Józef, * 1936 Zady †15.08.2018
Kuźnica Kotowska, syn Franciszka i Anny z d. Antonów. Pozostawił żonę Rozalię z d. Anruchów
i dzieci: Annę, Bronisława, Jadwigę, Krzysztofa,
Marię i Renatę.
 BIELEŃ Stanisława, *1925 Rychcice
†07.2018 Nowa Sól, córka Mikołaja Wojtuściszyna i Marii z d. Bliźniak. Pozostawiła syna Tadeusza.

 BUŃDZIOW Anna, *17.05.1926 Rychcice
†26.05.2018 Obora, żona Stanisława, córka Piotra Jacha i Katarzyny z d. Jach. Pozostawiła dzieci:
Adama, Franciszka i Tadeusza.
 CHORĄŻYK Tadeusz, *17.07.1948 Nowa
Sól †1.06.2017 Kiełcz k. Nowej Soli, syn Piotra
i Ireny Kieliszczyk. Pozostawił żonę Annę i dzieci: Katarzynę i Romana.
 CZAJKOWSKI Antoni, * 1905 Stebnik (?),
†rozstrzelany przez NKWD.

 DĘBIŃSKI Bogusław, * 2.03.1954 Czernina Dolna †6.11.2018 Bolesławiec, mąż Kazimiery z d. Sikora (członek KK Nr 537), Pozostawił
żonę Kazimierę i dzieci: Katarzynę i Kamilę.

 DUDZIAK Maria, 25.12.1909 Drohobycz
†1.08.2017 Zabrze, żona Władysława, córka Jana
Howiszczaka i Marii. Pozostawiła córkę Helenę.
Zmarła najstarsza drohobyczanka – 109 lat.

 JACH Stanisława, *9.01.1928 Rychcice
†24.09.2018 Jędrzychów, córka Piotra i Katarzyny z d. Jach.
 JAKUBÓW Helena, *18.08.1936 Bukowina Tatrzańska †2.02.2017 Nowa Sól, spoczywa w
Nowym Miasteczku, córka Tadeusza i Katarzyny z d.Siuta. Pozostawiła męża Józefa z Lipowca

oraz dzieci: Anielę, Annę, Danutę, Marię, Rafała
i Zbigniewa.

 KONIECZNY Zdzisław, *1930 Drohobycz
†25.12.2018 Przemyśl, dr nauk. Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pozostawił
żonę. Biul. SPZD nr 12-13 (2013) ss. 135-136.

 KRÓL-GAŁĘŻECKA Julia, *28.05.1931
Rychcice †22.10.2018 Świerkocin, córka Grzegorza Tomczyszyna i Rozalii z d. Pielech.
 KUCHARSKI Marek, *27.01.1955 Gorce,
†20.04.2018 Wałbrzych, syn Antoniego i Czesławy z d. Czajkowskiej. Korzenie drohobyckie.
 LJANA Stanisława, *7.05.1032 Borysław
†8.11.2018 Świeżowa, córka Jana Koraba i Bronisławy.
 MAĆKAŁA Mieczysław, *21.09.1937 Ry-chcice †18.07.2018 Lubin, syn Michała i Stanisławy z d. Pielech. Pozostawił żonę Czesławę
i dzieci: Elżbietę i Tadeusza.

 MAĆKAŁA Piotr, *7.07.1941 Rychcice
†18.07.2018 Świerkocin, syn Wojciecha i Julii z d.
Dudziak. Pozostawił dzieci: Andrzeja, Krzysztofa
i Stanisława.
 MAKAREWICZ Stanisław, *7.05.1933 Wołoszcza †2.08.2018 Kuźnica, syn Franciszka i Katarzyny z d. Hrudnej. Pozostawił żonę Zofię z d.
Wójtów i dzieci: Andrzeja, Jana, Józefa, Kazimierza, Małgorzatę, Mariolę, Wiesława i Władysława.
 MARTINI Lesław, *28.10.1934 Borysław
†11.01.2017 Jastrzębie Zdrój, syn Jana i Jadwigi
z d. Rachel. Pozostawił córkę Grażynę ordynatora
Szpitala Górniczego w Jastrzębiu Zdroju.

 MAZURCZAK Władysław, *20.12.1932
Medenice †1.10.2018 Gdańsk, syn Michała i Tekli z d. Junak. Pozostawił żonę Gertrudę i syna
Michała. Członek KK Nr 237.
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 NOWAK Kazimiera, *1932 Hołowsko
k. Majdanu, †2017 Poznań, córka Romana Kozioła i Katarzyny.

 PAWLISZ Wincenty, 29.05.1938 Rychcice †25.08. 2017 Lubin, syn Józefa i Julii z d.
Klimków. Pozostawił żonę Marię i dzieci: Joannę
i Krzysztofa.

 PAWLISZYN Stanisław, *10.1950 Jędrzychów †13.03.2018 Jędrzychów, syn Piotra i Katarzyny z d. Wojtuściszyn. Pozostawił żonę Zofię
i dzieci: Daniela, Krystynę, Marcina, Piotra i Przemyka. Korzenie rychcickie.
 PELC Marian, *5.02.1943 Przemyśl
†29.10.2017 Bytom, syn Władysława i Janiny z d.
Czerniak. Pozostawił żonę Ewę i syna Macieja.

 PERCHUN Jan, *2.02.1930 Rychcice
†23.01.2019 Jędrzychów, syn Jana i Marii z d.
Watral. Pozostawił żonę Kazimierę z d. Sygnat
i dzieci: Alicję i Antoniego. Członek KK Nr. 334.
 PIETAK Eugeniusz, 22.03.1929 Lipowiec
†24.05.2018 Nowa Sól, syn Jana i Katarzyny z d.
Krzysko. Pozostawił żonę Celinę z d. Kurek i dzieci: Danutę, Jerzego, Krzysztofa i Ryszarda.

 PROKOPOWICZ Leontyna, *3.09.1927
Borysław, †11.10.2018 Wałbrzych, córka Emila
Chruszcza i Adalfiny.

WIADOMOŚCI PÓŁROCZNE

 PRZYSTAJ Anna, *18.07.1919 Lipowiec
†26.10.2018 Nowe Miasteczko, córka Stefana
Chorążyka i Rozalii z d. Kubów. Pozostawiła dzieci: Eugeniusza i Marię.

 RZEPLIŃSKA Julia, *6.02.1928 Lipowiec
†1.04.2017 Kietrz k. Nowej Soli, córka Michała
Jakubów i Anny z d. Miazyk, wdowa po Józefie.
Pozostawiła dzieci: Danutę i Henryka.
 TOKARCZYK Stefania, *1922 Medenice
†10.10.2018 Karłowice, żona Jana, córka Mikołaja Andruchowa i Anny z d. Leśniańskiej. Pozostawiła męża Jana i dzieci: Marię, Stanisława
i Zofię.

 WOJTUŚCISZYN Bronisław, *1931 Rychcice †06.2018 Świerkocin, syn Wincentego „Broch”
i Rozalii z d. Maćkała. Pozostawił żonę Stefanię
i dzieci: Janinę i Krzysztofa.

 ZWINCER Anastazja, *1927 Zady †2018
Gaworzyce, córka Andrzeja i Katarzyny z d. Halcz.
Pozostawiła dzieci: Dorotę, Elżbietę, Helenę, Janinę, Stanisława, Tadeusza.

 ŻYGULSKA Lidia, *1933 Lwów †21.12.2018
Gliwice, córka Bronisława Zdeba i Janiny. Pozostawiła dzieci: Hannę i Krystynę. Korzenie lwowsko-drohobyckie.


Z witryny księgarskiej

T

N75

obie Drohobyczu, Franciszek IWANICKI, Warszawa 2018, SPZD Koło
w Warszawie 120 s. Część nakładu w twardej oprawie.
Bezpośrednio po śmierci Autora (Drohobycz 1919 – Warszawa 1999), założyciela Koła SPZD w Warszawie został On uhonorowany wydaniem broszurki
„Tobie Drohobyczu” (Warszawa 1999 SPZD, 113 s.) opisanej w Ziem. Drohob.
nr 13 (2000) ss. 78–79. W połowie 2018 r. Warszawskie Koło SPZD wydało
w powiększonym formacie powtórzenie książki. Cennym uzupełnieniem jest
ciąg dalszy skróconej autobiografii Autora dotychczas znanej tylko z publikacji
w Gazecie Klubowej oraz treść protestu Koła w Warszawie w 1992 r. w sprawie
zdjęcia z programu TVP cyklu „Podróże na Kresy” redagowanego przez Stanisława Auguścika. Do kompletu znanych szkiców Franciszka Iwanickiego zabrakło
tekstów: „Biografia Harcerska Karola Iwanickiego”, „Drohobyccy żebracy” oraz
ciekawej relacji ze Zjazdu I Drohobyczan (1993 r.) w Częstochowie. Nie wykorzystano okazji do wprowadzenia ważniejszych poprawek, szczególnie w pisowni
nazwisk. Przydałoby się także sprostowanie ważnego nieporozumienia faktograficznego: Historyczne zaręczyny w Medenicach? (Biul. SPZD Nr 18 (2016) s. 17)
oraz informacji, że większość prac F. Iwanickiego ukazała się już w redakcyjnym opracowaniu na
łamach Biuletynu SPZD.
JMP
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)

N9

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 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.

Wykaz wpłat Członków Korespondentów SPZD na ręce
Przewodniczącego KKw okresie 1.07–31.12.2018
Lp. / Nr

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania

1/537

DĘBIŃSKA Kazimiera, Bolesławiec

3/454

GRZEŚKOWIAK Wilhelmina, Wałbrzych

2/180

4/473
5/354
6/361
7/350

100

JAKUBOWSKI Ryszard, Bolesławiec

100

KOBYLECKI Ryszard, Wlk.Brytania
MICHALSKA Krystyna, Bytom
SZUMIAŃSKI Jerzy, Siedlce

100

ŚWIEŻEWSKA Janina, Bolesławiec

50

POPŁAWSKA Danuta, Gliwice

50

150
50

10/527

2019

50

MILCZAREK Zbigniew, Tomaszów Maz.

WAŁĘGA-CHWASTEK Helena, Gliwice

11/269

2018

FENC Elżbieta, Prabuty

8/325
9/523

Składka czł.
+ Fundusz wyd.

100

40

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania
LIPIEC 2018

100

3/408

SEREDYŃSKI Janusz, Opole

10

5/514
6/515
7/415

8/291
9/374

10/521

11/105
12/-

DORCZYŃSKA Anna, Strzelin
DUB Serhii, Poznań
DUB Oleh, Poznań

WAŻNY Włada, Katowice

PIELECH Zdzisław, Sosnowiec
KOŁODZIEJ Maria, Myślenice

23/284
24/492

90
30
50
50

100
50
50

30/115
31/237
32/-

33/-

34/240
35/408
36/167
37/397

38/523
39/471
40/526
41/193
42/205

MAĆKAŁA Teresa, Międzyrzec

BŁASZKÓW Bronisław, Głogów
BŁASZKÓW Anastazja, Głogów

MAŁACHOWSKA Krystyna, Kowary
NOWICKA Alicja, Szczecin

DORYWAŁA Bogusława, Cieszyn

KWIATKOWSKA Jadwiga, Wrocław
KOWALSKA Barbara, Poronin

WRZESIEŃ 2018

166
50
50
50
50
50
50

50
80
60
70

MICHALAK Urszula, Częstochowa

100

WŁODARCZAK Anna, Boguszów-Gorce

40

OCZKOŚ Mirosław, Warszawa
JAWNA Urszula, Suliszewo

300
50

LUKS Barbara, Oświęcim

300

EJSLER Andrzej, Węgierska Górka

250

SZUMLAŃSKI Jerzy, Siedlce

100

SEREDYŃSKI Janusz, Opole

FILIPOWICZ Joanna, Bolesławiec
JAROS Irena, Konstantynów

KEMPKA Alicja, Radzionków

10

100
200
50

LENART Ryszard, Węgliniec

135

WOCH Waldemar, Katowice

100

KLEMENTYNOWICZ Ryszard, Kraków

200

Anonim

50

44/69

10

45/94

DMYTROWSKI Florian, Świdnica

100

35

47/408

SEREDYŃSKI Janusz, Opole

10

50

49/88

DĄBEK Irena, Nowa Ruda

SIERPIEŃ 2018

15/266

KĄDZIOŁKA Marta, Bytom

17/-

22/525

FRĄC Zdzisława, Rybna

100

100

SEREDYŃSKI Janusz, Opole

16/265

21/250

JABŁOŃSKI Aleksander, RFN

Składka czł. .
+ Fundusz wyd

MACKIEWICZ Wojciech, Gułów

13/408
14/522

PORAŻKA Alicja, Bydgoszcz

29/395

35

4/373

20/190

19/181

28/175

FLORY Tadeusz, Żary

MAJEWSKA Iwona, Warszawa

STOIŃSKA Ewa, Bojano

27/524

Składka czł. .
+ Fundusz wyd

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania

18/519

26/-

1/482
2/307

Lp. / Nr

25/520

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.07–31.12.2018
Lp. / Nr

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.07–31.12.2018

50

HAŁKA Henryka, Brzozów

100

KACZMAREK Alicja, Bytom

35

MALSKA Katarzyna, Gliwice

43/-

46/-

48/452

RUSEK Kamila, Mielec

PAŹDZIERNIK 2018

SZKUTNIK Barbara, Warszawa
PUC Leszek, Wołczyn

KAMIŃSKI Mieczysław, Żary

100
100
40
50
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Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.07–31.12.2018
Lp. / Nr

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania

50/161

KAWALEC Wacław, Kluczbork

52/21

ŁUŻNA Danuta, Zielona Góra

51/370
53/338
54/478

55/150
56/209

57/394

58/258

59/172
60/458
61/348

62/147

63/166
64/77

65/357
66/204
67/489

68/488

69/403
70/220
71/407

72/255

73/259

74/426
75/-

55

100/524

DORYWAŁA Bogusława, Cieszyn

WIERZBA Emilia, Szczecin

100

102/331

GARBACZEWSKA-BRYNIARSKA Krystyna,
Pietrzykowice

120

WOJTUŚCISZYN Bronisław, Gorzów Wlkp
KAZIECZKO Jerzy, Jelenia Góra
KIEBZAK Bogdan, Mielec

MYSZKOWSKA Zdzisława, Kolbudy
KOZŁOWSKA Barbara, Szczecin

PIENIACKI Tadeusz, Jędrzychów

82/328
83/384
84/443

85/354

86/386

87/437
88/-

100
50
80

100

WYSOCZAŃSKA-ZUBAL Luba, Jelenia Góra
ZABAWCZUK Wanda, Otmuchów
KOBYLECKI Jerzy, Gliwice

100
25
40
60

WINNICKA Bobdana, Drawno

100

PSIUK Stanisław, Gorzów Wlkp

50

ŚWIERCZEK Jerzy, Bielsko-Biała
PIELUCH Józef, Stronie Śl.

100
60

BACH Stanisław, Gorzów Wlkp

100

MILER Emil, Gdańsk

100

DUDEK Maria, Tarnowice

BUSZTA Bronisław, Lubin

GRUSZKA Igor, Bolesławiec

PYKA Elżbieta, Strzelce Opolskie
JOSSE Jerzy, Tychy

100
100
40
40
50
60
70

SAHAJ Ewa, Jędrzychów

100

FIAŁA Edward, Lublin

50

PIELECH Urszula, Nowa Sól
WOJTUŚCISZYN Mariusz, Witnica

35
70

URBANOWICZ Danuta, Warszawa

100

WOŁOSZAŃSKI Bogusław, Konstancin-Jeziorna

500

BŁASZKIEWICZ Jerzy, Ziębice

SKURATOWICZ Danuta, Kraków

NOWACZYK Zygmun, Wałbrzych t

91/392

BOŻENKO Lech, Toruń

93/392

100

KRZOSEK Anna, Nowa Ruda

NIŻANKOWSKA Maria, Wrocław

KULAKOWSKI Michał, Sopot

92/431

30

200

89/416
90/528

70

BADECKI Edward, Ząbkowice

MAZUR Kamila, Nowa Sól

81/322

99/508

BEDNARSKA Maria, Drawno

78/484
80/320

150

100
15

50
80

ROSIEK Stanisław, Gdańsk

100

IWANICKA-STRĘK Anna, Zakopane

60

150

SCHNEIDER Stanislawa, Zielona Góra

150

94/408

SEREDYŃSKI Janusz, Opole

10

96/369

PETRYCZKO Ewa, Tarnowskie Góry

50

95/231
97/252

114

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania

98/517

MIKOSZ Henryk, Knurów

79/269

Lp. / Nr

100

PODOLAK Mieczysław, USA

76/238
77/221

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.07–31.12.2018
Składka czł. .
+ Fundusz wyd

LISTOPAD 2018

LEŚNIAŃSKI Józef, Choszczno
LINDEST Halina, Holandia

50
200

101/280
103/393
104/23

KLIŚ Ryszard, Wrocław

110/316
111/6

112/413

113/380
114/494
115/236
116/371
117/268
118/464
119/-

120/449
121/401

122/422
123/118
124/-

125/418
126/177
127/226
128/300
129/367
130/538
131/310
132/376
133/518
134/-

135/409
136/408
137/531

138/168
139/248
140/341

141/301
142/529

143/533
144/417
145/-

146/447

80

149/173

MADEJ Grzegorz, Bielsko-Biała

50

151/423

50

107/329
109/448

FLORYN Tadeusz, Żary

FURTAN Edward, Gorzów Wlkp.
POTĘŻNY Janusz, Wrocław

50
50
50
40

ILNICKI Ireneusz, Kobylanka

200

SULIMOWSKI Witold, Koziegłowy

40

CZUPKIEWICZ Gerard, Sulechów
URBANOWICZ Zenon, Sulechów

70

100

CETNAROWSKA-STASZCZAK Zofia, Bochnia

50

MAZURCZAK Władysław, Gdańsk

40

100

MARKOWSKA Zofia, Wrocław

100

ZAWIŚLAK Adam, Łachowo

135

OSIŃSKA Gabriela, Gliwice

FRANUSZKIEWICZ Iwona, Kęty
ŁUNYSZYN Jan, Białystok
GŁÓD Józefa, Wałbrzych

MIREK Lidia, Gliwice

RZEWUSKA Aleksandra, Trzebinia
GRUDZIEŃ 2018

50
50
50

100
40

ŻYŁKA Zdzisław, Rudno

50

SEREDYŃSKI Zdzisław, Opole

30

70
10

BŁAUCIAK Michał, Lubin

100

JACH Teresa, Lubin

60

RUCZKOWSKA Ludmiła, Kłodzko

135

SWARYCZEWSKI Tadeusz, Gliwice

100

PIWOWARCZYK-ŚWIGOŃ Marta, Kraków

100

PIŁKO Anna-Maria, Warszawa

GRABANIA Mieczysław, Bielany
WATRAL Krzysztof, Lubin

RABA Kazimierz, Myślenice
EJSLER Ryszard, Gliwice

KIEPURA ElizA, Warszawa
WERNER Jacek, Opole
HNATKO Anna, Kielce

100

DUDZIAK Maciej, Witnica

100

FURMANEK Janina, Międzyrzec

100

CHOCHOLSKI Marek, Jelenia Góra

100

150
200
50
50

100

ILNICKI Piotr, Warnice

150

161/476
162/470
163/207

164/477
165/388
166/504

BŁAUCIAK Zbigniew, Płock
MAKLES Karol, Katowice

PAŃCZYSZYN Cezary, Poznań

NIKOROWICZ RyszarD, Drawno

Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze na konto:
30 1240 6670 1111 0000 5640 6858

50

50
50

100
150





35

40

DUDZIAK Zdzisław, Kostrzyń

156/499

GABRYSZ Stanisław, Gaworzyce

160/419

50

50

JAWORSKI Mirosław, Będzin

STĘPIEŃ Wiesława, Katowice

155/299

159/427

TARNAWSKI Jan, Zielona GórA

50

50

ŚWIERNIAK Andrzej, Bytom

154/450

200

158/121

500

KORPAK Roman, Głogów

KOTOWSKI Jerzy, Katowice

153/368

URBANOWICZ Wiesław, Kraków

Składka czł. .
+ Fundusz wyd

CZERNIAK Bolesław, Wieluń

150

TRACZ Bogusław, Gliwice

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania

157/198

MALEC Andrzej, Gliwice

100

100

MALEC Wojciech, Gliwice

152/149

Lp. / Nr

40

200

50

BUGAJSKA Magdalena, Krosno
KOWAL Maria, Choszczno

150/226

Składka czł. .
+ Fundusz wyd

KORFANTY Leopold, Koluszki

70

ŚWIERNIAK Andrzej, Obora
JOSSE Andrzej, Tychy

148/-

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.07–31.12.2018

100

HUCZYŃSKI Bogusław, Główczyce
RADLAK Iwona, Będzin

Nazwisko i imię wpłacającego,
miejsce zamieszkania

147/482

120

WALOCH Stanisława, Sulechów

Lp. / Nr

50

SERDECZNY Wiesław, Szczawno Zdr.

STASIAK Jerzy, Goleszów

108/506

Składka czł. .
+ Fundusz wyd
100

105/156
106/498

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.07–31.12.2018

KRYNICKI Ryszard, Raciborowice
KOZIOŁ Teofil, Nowa Ruda
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121
100
120
50

300

Z witryny księgarskiej

N83

K

resowe Trójmiasto Truskawiec, Drohobycz, Borysław, Stanisław Sławomir NICIEJA, Opole 2009, Indeks nazwisk, obszerna bibliografia.
Miłą i nie pierwszą zresztą niespodziankę świąteczną na Boże Narodzenie
2018 sprawili nam Autor i Wydawca publikując II wydanie od dawna poszukiwanej książki. Oprócz historii i mitologii Trójmiasta prace zamyka rozdział
„Wygnany z Edenu. Jerzy Janicki – piewca Kresów”. Bogato ilustrowany tom
jest księgą wspomnień, relacji i historii byłych mieszkańców Ziemi Drohobyckiej. Niektóre osoby i fakty są już spopularyzowane w różnych publikacjach,
ale są i takie, których ciekawe losy mogą być nowością dla ich krajanów. W porównaniu z I wydaniem jedyna zmiana to prezentacja całej serii na IV stronie
okładki. 10 tomów prezentowaliśmy już w kolejnych „Witrynach” a w „ogonku” czekają T. XI oraz
T. XII Mamy małą satysfakcję, ponieważ „nasz” tom stał się swego rodzaju balonem próbnym serii Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Może być śmiało traktowany jako
jej tom „0” tak pod względem programowym jak i formy redakcyjnej i edytorskiej. Wprawdzie
Autor wraca w I tomie do Borysławia (2012), w II do Truskawca (2013) w III do Drohobycza
(2015), gdzie znalazło się też miejsce dla Majdanu i Schodnicy, ale nie są to powtórzenia treści
tomu zerowego. Czekamy teraz na wznowienia kolejnych tomów.
JMP
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