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Państwowe Zakłady Naftowe (Polmin)
Od Redakcji: Pojawiające się ostatnio teksty za-

wierające liczne błędy dotyczące „Polminu” skło-
niły Redakcję do udostępnienia naszym Czytelni-
kom materiałów historycznych publikowanych 
niegdyś w krajowej prasie codziennej (krakowski 
„Ilustrowany Kuryer Codzienny” z 1926 roku). 
Przedstawiamy fragment artykułu o największej 
ówczesnej rafinerii nafty POLMIN w Drohobyczu. 
Zachowano oryginalną pisownię.
 

Państwowe Zakłady Naftowe posiadają 
w Drohobyczu największą w Polsce fabrykę 

przetworów naftowych, popularnie zwaną Pol-
min. Fabryka ta, którą Państwo Polskie przejęło 
od rządu austriackiego, powstała w r. 1910 za czasów, kiedy produkcja ropy w Małopolsce przekra-
czała znacznie zdolność przeróbczą rafinerji austrjackich. Rafinerja była początkowo przeznaczona 
do odbenzynowania ropy na opał, służący do opalania lokomotyw w Małopolsce, dlatego też pier-
wotnie zwała się „Odbenzyniarnią”. Po zmniejszeniu się produkcji ropy, rząd austrjacki  postanowił 
rozbudować fabrykę do częściowej przeróbki ropy na cenniejsze przetwory naftowe, zamiaru jed-
nak nie zrealizował z powodu wojny światowej.

Po objęciu fabryki przez rząd polski, rozwinięto program rozbudowy fabryki na przeróbkę całko-
witej ilości ropy na produkty ostateczne i w tym celu podjęto i stopniowo przeprowadzono budo-
wę destylacji wysokopróżniowej, rafinerii olejów smarowych, fabryki smarów stałych, rozszerzenie 
parafiniarni, świeczkarni i wreszcie z taką rozbudową połączonych, rozszerzeń kotłowni  parowej, 
hali maszyn, stacji wodnej, bednarni, rozlewni i mieszkań dla urzędników i robotników. Przy roz-
budowaniu uwzględniono ostatnie ulepszenia techniczne, zapewniając fabryce jak najniższe koszty 
produkcji, obok możliwości wytwarzania produktów najlepszej jakości. 

Obecnie Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych w Drohobyczu wyrabia wszystkie przetwory 
naftowe i to w jak najprzedniejszej jakości: benzyny wszystkich gatunków, zaczynając od najlżejszej 
lotniczej, aż do najcięższej lakowej, naftę normalną i specjalną, silnopłomienną marki „Polmin”, ole-
je gazowe do fabrykacji gazu i do silników spalinowych, najrozmaitszego gatunku oleje smarowe, 
a więc: wrzecionowy, kompresorowy, transformatorowy, turbinowy, maszynowy, samochodowy, 
lotniczy i cylindrowy, oleje wulkanowe dla kolei, smary Tovotte`a, smary do wozów, do wózków ko-
palnianych i wreszcie parafinę, świece i asfalt.

Pod względem handlowym Państwowe Zakłady Naftowe mają na celu przedewszystkiem pokry-
cie całego zapotrzebowania rządowych instytucji Państwa Polskiego, a więc zapotrzebowanie Kolei 
Państwowych, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Marynarki, Państwowych Zakładów górniczych, 
hutniczych i innych. Następnie Państwowe Zakłady Naftowe zaopatrują w swoje produkty koope-
ratywy i związki gospodarcze takie jak: Związek Ekonomiczny Kółek Rolniczych, Związek Syndyka-
tów i Stowarzyszeń Rolniczych „Kooprolna”, Związek Stowarzyszeń Spożywczych itd. Państwowe 
Zakłady Naftowe starają się dotrzeć bezpośrednio do konsumenta i tym celu założyły już w wielu 
miastach składy hurtowe i sklepy detaliczne, których liczbę będą powiększać z każdym rokiem.

Dla nadmiaru produktów przeznaczonych na wywóz zagranicę, Państwowe Zakłady Naftowe po-
siadają placówki eksportowe w Gdańsku i Berlinie. Przeważna część eksportu przechodzi przez 
Gdańsk, gdzie Państwowe Zakłady Naftowe posiadają zbiorniki na 5000 wagonów produktów, oraz 
stację przeładowczą, którą rząd polski otrzymał przy podziale majątku niemieckiego, tzw. Marinen-
-Kohlenlager.



54

HISTORIA Biuletyn SPZD nr 25 (2019)HISTORIABiuletyn SPZD nr 25 (2019)

CENTRALA: Warszawa, ul. Elektoralna L.2.
AGENCJA: Lwów, ul. Romanowicza L13.
PLACÓWKI ZAGRANICZNE: Petroleum Company, Gdańsk, Wallgasse L.16a. Polijas Latwijas Naftas 
S-ba Daugavpils (Dźwinsk Rigasiela 76. – Habelag Mineralölges. m. b. H. Berlin W. 66, Wilhelmstras-
se 42b.
SKŁADY: Brody, Drohobycz, Dolina, Jarosław, Kołomyja, Kowel, Lwów, Łódź, Przemyśl, Równe, Stryj, 
Sambor, Sosnowiec-Radomski, Tomaszów-Mazowiecki, Warszawa, Wilno.                                                  

Mścisław Mściwujewski  (1883–1954) P16

Drohobycz w obliczu nieprzyjaciela
Od Redakcji: Zgodnie z informacją w Biuletynie SPZD nr 9 (2016) publikujemy kolejny rozdział książki 

„Z dziejów Drohobycza” ss. 45–49 [Cz. I. Drohobycz, Księgarnia Ludowa 1935, 109 s.]. 

Nieszczęsna wyprawa na Turków króla Jana Olbrachta, który chciał pomścić klęskę warneńską, 
sprawiła, że wschodnie połacie Rzeczypospolitej wydane zostały na łup ponownym napadom 

naszych wrogów. Wojewoda wołoski Stefan już roku następnego po wyprawie króla polskiego t.j. 
w 1498 napadł na Polskę wraz z Turkami i Tatarami i zniszczył kraj aż do Łańcuta, a nawet samemu 
Krakowowi zagroził. Gdy nieprzyjaciel nie zdołał zająć Lwowa, rozpuścił swe hordy po kraju i wtedy 
to Drohobycz na równi z innymi miastami znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. W Drohobyczu 
zaczęło się od pożaru przedmieść; wówczas to spłonął kościół drewniany N. Panny Marji na Zwaryczu, 
a mieszczanie, widząc swą niemoc, otworzyli nieprzyjacielowi bramy miejskie. Miasto musiało złożyć 
wielki okup, dostarczyć wojsku żywności, ale to bynajmniej nie uwolniło go od rabunków i zniszcze-
nia. Temu samemu losowi uległ Przemyśl, Radymno, Jarosław i Przeworsk.

W tym samym jeszcze roku ponowił napad na Ruś Czerwoną rządca Sylistrji Malkusz-Oglu-Bały-bej 
w 70.000 tureckiego wojska, z którem oparł się po Sandomierz. Główna część jego armji zatrzymała 
się pod Lwowem i Haliczem, a reszta rozbiegła się po kraju. Wówczas Drohobycz uległ zupełnemu 
zniszczeniu, a wtedy spalił się jego kościół parafjalny, oraz stare cerkwie ŚW. Krzyża i Św. Jura. Przy 
końcu listopada spadły niesłychane śniegi i ścisnęły tęgie mrozy i to ocaliło resztę kraju, gdyż Turcy 
zawrócili do swych siedzib, straciwszy połowę swego wojska.

W latach następnych, a zwłaszcza w 1499, 1500 i 1506 Tatarzy pustoszyli Polskę, zapędzając się 
aż pod Lublin, lecz, czy nawiedzili i Drohobycz, trudno dziś dociec, a jeśli w niem byli, to niewiele 
skorzystali, gdyż do rabowania nic tam już nie pozostało. Aż dopiero, gdy na tronie zasiadł roztropny 
król Zygmunt I, wówczas powrócił do kraju upragniony spokój, a mieszczanie skrzętnie zabrali się do 
gospodarowania, zrestaurowali i pięknie odnowili kościół parafjalny, który w 1511 r. poświęcił arcy-
biskup lwowski ks. Bernard de Lubieniec Wilczek i oddał go na służbę Bogu i na obronę obywatelom. 
Mieszczanie wytężyli teraz swe wysiłki, by również i samo miasto odpowiednio zabezpieczyć przed 
wrogiem. Król  Zygmunt, widząc dobrą wolę drohobyckich obywateli, zwolnił ich nawet od obowiązku 
restaurowania grodu przemyskiego, byle tylko swoje miasto opasali jak najprędzej obronnym murem.

Lata jednak biegły szybko, gdyż roboty było dużo, mało się jednak zastanawiano i mało pracowano 
dla dobra pospolitego, więcej za to dla osobistego, jednostkowego. Miasto obowiązków swych nie speł-
niło, wskutek tego król w 1543 r. przypomniał mieszczanom jeszcze raz ich powinności wobec bliźnich 
i Ojczyzny, udzielił im ostrej nagany, że nie tylko miasta ale i kościoła, który służył za fortyfikację, nie 
opasali jeszcze obronnym murem. To wreszcie skłoniło drohobyczan, że w lat kilka  rozpoczęli budowę 
wieży obronnej, zwanej dziś powszechnie dzwonnicą.

Umawiają się więc w 1551 r. rajcy z architektem przemyskim  Janem Grędoszem o wystawienie 
obronnej wieży na wałach, otaczających w kościół parafjalny. Z czasem wież takich miano postawić 
kilka, gdy zbierze się odpowiednie fundusze  i gdy tak kościół, jak i miasto będzie już należytym murem 
otoczone. Architekt zaprojektował wybudowanie wieży o trzech piętrach z cegieł i kamienia, z rogowa-
niszem kamiennym za kwotę 50 grzywien czyli za dwa i pół funta srebra1. Wszelkich robót ciesielskich 
podjął się mistrz Mikołaj, a miasto zobowiązało się dostarczyć odpowiedniego drzewa. Gdy w roku 

1 Za powyższą kwotę można było nabyć 50 korcy żyta, względnie 10 wołów.

następnym budowę kończono, zauważono, że wieża jest nieco za niska, dlatego nakłoniono Grędosza, 
że ją jeszcze o 15 szycht podwyższył, za co otrzymał dalszych 20 grzywien. Tak powstała pierwsza, 
murowana wieża obronna, zachowana do dzisiejszych czasów. Mieszczanie z dumą spoglądali na nią 
i cieszyli się, że wkrótce wystawią wokół kościoła jeszcze trzy takie wieże w miejsce dotychczasowych 
drewnianych i może samo miasto otoczą murem, jak to zrobił już  Lwów, Przemyśl i prastary Kraków.

Od strony rynku zbudowano most z dębowego, rzezanego drzewa, mocno gwoździami zbity, oto-
czony dębowymi poręczami. Od bramy ciągnął się dębowy most zwodzony na kołowrocie o żelaznych 
czopach, okowanych żelaznemi obręczami, a u zwodu o klamrach z kolcami żelaznemi do zwodzenia. 
W samej wieży ramy w bramie zewnętrznej i wewnętrznej zrobione były z ciosanego kamienia, a wro-
ta z jodłowych tarcic, okutych żelaznemi obręczami i opartych na czopach. Nad bramą znajdowała 
się wielka izba bez pieca, o jodłowej powale i dwóch oknach w ramach z ciosowego kamienia. Drugie 
piętro składało się z dwóch izb z oknami i okienkami do strzelania. Schody były zbudowane z kamie-
nia. W wieży tej znajdowały się żelazne działa, umieszczone w dębowych łożach, porządnie okutych 
na niekutych kołach. Pod bramą i wokół kościoła ciągnął się głęboki rów napełniony wodą, a ponad 
nią wysokie wały, na których stały jeszcze trzy drewniane wieże, broniące wdarcia się nieprzyjaciela 
w obręb podwórza kościelnego.

  
Z dawnej fortyfikacji Drohobycza pozostała tylko wieża – dzwonnica. W czasie restauracji wierzy 

w XVIII i XIX w. wiele jej okien zamurowano jako zbytecznych, dach renesansowy zastąpiono z biedy 
zwykłym, gontowym, a dopiero z końcem XIX w. pokryto ją hełmem ostrym, gotyckim z cynkowej 
blachy i zakończono pozłacaną kulą z krzyżem.

Parter i piętro stoi dziś pustką, z armatek ani śladu, na drugim zaś piętrze umieszczono dzwony, 
z których najstarszy, noszący imię „Jezusa Nazareńskiego”, ma wyrytą datę 1559. W czasie wielkiej 
wojny światowej armja austrjacka zarekwirowała dla celów wojskowych dwa dzwony, odlane przez 
Jana Strzeleckiego w 1739 r., a mianowicie „Św. Jana Chrzciciela” i „Św. Piotra”. W ich miejsce obywa-
tele drohobyccy ufundowali w kilka lat po wojnie trzy nowe dzwony.                                                          

Z witryny księgarskiej P50

Kobiety i Schulz, Anna KASZUBA-DĘBSKA, Gdańsk 2016, słowo/ob-
raz  terytoria, ss. 349, format 147x235 mm, indeks osób.

Mieszkająca w Krakowie autorka jest malarką i graficzką, reżyserką fil-
mów animowanych, projektantką i ilustratorką książek. Obecnie pracuje 
nad książką o biografii Schulza. Przedsięwzięcie karkołomne w chwi-
li kiedy w całej rozciągłości odsłania się obraz „wielkiej katastrofy” 
całej dotychczasowej schulzologii, której symbolem jest stwierdze-
nie, że z ostatnich 24 godzin życia Brunona Schulza bezsporna jest 
jedynie data jego śmierci, dom rodzinny w Rynku jawi się jako „wę-
zeł gordyjski”, do listy lektur Schulza trzeba dopisać Karola Maya, 
a Bianka znalazła się w Kłodzku. Napisała opowieść o 13 wyjątkowych 
kobietach w życiu Brunona Schulza: Anna Plockier, Romana Halpern, Je-
anette Suchestow, Maria Chasin, Rachela Korn, Rachela Auerbach, Debora 

Vogel, Zofia Nałkowska, Kazimiera Rychterówna, Józefina Szelińska, Egga van Haardt, Henriet-
ta Schulz, Elisabeth Bergner. W rozdziale o Annie Płockier jest też nieco informacji o Laurze 
Würzberg, zapewne z uwagi na skąpy materiał źródłowy. Wszystkie były już przedmiotem frag-
mentarycznych opracowań lub osobnych książek. Ze względu  na znaczenie w życiu Schulza za-
sługuje na opowieść również kilka kobiet z najbliższej jego rodziny, dużo bliższych niż bardzo 
odległe Bergner, Rychterówna czy Suchestow, nie mówiąc już o ojcu którym nikt się nie inte-
resuje. Książka „Mężczyźni i Schulz” czeka na swojego autora. Jest też obszerne kalendarium 
życia Schulza rozbite na fragmenty przed każdym rozdziałem w odwróconej kolejności (od 1942 
roku), chyba trochę „na złość” czytelnikowi. Bogactwo ciekawych informacji w oryginalnym uję-
ciu sprawia, że książka nadaje się na lekturę w najrozmaitszych sytuacjach.

 JMP 
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Jan Zeh (1817–1897) P17

Pierwsze objawy przemysłu naftowego w Galicji
Od Redakcji: Dzieje życia i działalności Jana Zeha były kilkukrotnie opisywane w literaturze polskiej. 

Jednak prawie zupełny brak recepcji losów tej postaci w społeczeństwie powoduje, że za „ojca” świa-
towego przemysłu naftowego uważany jest powszechnie wyłącznie Ignacy Łukasiewicz. Postać Jana 
Zeha o wiele bardziej znana jest na Ukrainie, gdzie zresztą znajduje się jedyny jego pomnik. W dobie 
współczesnych zabiegów o „prawdę historyczna” przypomnienie postaci Jana Zeha choć trochę nas do 
niej przybliża. Tekst prezentowany stanowi przedruk z Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego, 12, 
201–205 (1889). Jan Zeh to postać nierozerwalnie związana z nowożytnymi początkami wykorzystania 
ropy naftowej na wschodnich obszarach dawnej Rzeczpospolitej. Urodził się w spolszczonej rodzinie 
węgiersko-niemieckiej w Łańcucie. O początkach jego życia wiadomo niewiele. Jednak jak sam podaje 
już w wieku 13 lat był uczniem w aptece w Samborze. Praktyka ta trwała lat kilkanaście, a w jej trak-
cie Zeh stykał się z prymitywnie przerabianą surową ropą, którą do apteki przynosił miejscowy chłop. 
W roku 1844/45 Jan Zeh rozpoczyna studia na uniwersytecie wiedeńskim, kończąc je prawdopodobnie 
w roku 1846 lub 1847 i przenosząc się do Lwowa. W roku 1852 już jako magister farmacji, pracuje jako 
„prowizor” w aptece Piotra Mikolascha „Pod Gwiazdą”. Drugim „prowizorem” jest młodszy o 5 lat Ignacy 
Łukasiewicz. Kiedy  do apteki zostaje dostarczony prymitywny destylat ropy z propozycją przerabiania 
jej na wódkę, powstaje myśl, aby opracować dla celów farmaceutycznych preparat, którym można by 
zastąpić kosztowne Oleum Petrae album, sprowadzane z Włoch. Udaje się to po wielu tygodniach noc-
nej pracy, dzięki czemu otrzymano oczyszczony prawie bezbarwny destylat, który oprócz zastosowań 
farmaceutycznych nadawał się doskonale do oświetlania. Zeh zwraca się do władz o „przywilej na wła-
ściwe czyszczenie nafty” i dokument pierwszeństwa otrzymuje 2 grudnia 1853 r. Nazwisko Ignacego 
Łukasiewicza na dokumencie nie figuruje.

Pierwsza lampa ścienna przystosowana do spalania  nafty oświetliła laboratorium apteki Mikolascha, 
a 31 lipca 1953 r. oświetlono lampami naftowymi lwowski Szpital Powszechny. W tym czasie drogi Zeha 
i Łukasiewicza rozchodzą się. Łukasiewicz przenosi się w okolice Krosna i rozpoczyna błyskotliwą karie-
rę przedsiębiorcy, właściciela złóż i organizatora przemysłu naftowego, stosując w swoich destylarniach 
metodę Zeha. Ten zaś pozostaje we Lwowie, gdzie prowadzi sklep z naftą, otrzymywaną we własnej, 
małej destylarni, oczyszczając cudzy surowiec. Kres tej działalności kładzie w roku 1858 nieszczęśliwy 
wypadek, gdy podczas pożaru sklepu giną żona i szwagierka Zeha. Tragedia ta powoduje jego załama-
nie i, w konsekwencji, porzucenie działalności związanej z przemysłem naftowym. Powraca do swego 
pierwotnego zawodu farmaceuty. Umiera w Borysławiu w wieku 80 lat i tam zostaje pochowany (S.Ślu-
sarczyk, K.Lorenz, J.Szwed-Lorenz, Jan Zeh zapoznany pionier przemysłu rafineryjnego w Galicji – „Dzie-
dzictwo i Historia Górnictwa”, Bóbrka 11.04.2019 r.). Tekst poniżej oryginalny.

Zachęcony przez kolegę Redaktora do skreślenia obrazu pierwszych zawiązków przemysłu naf-
towego w Galicyi, czynię to po stłumieniu w sobie pewnego rodzaju bolesnego uczucia, które 

mimowoli odzywa się pod wrażeniem odradzających się wspomnień mojej przeszłości. W sile wieku 
bowiem i pełen nadziei zabrałem się do torowania drogi przemysłowi naftowemu w Galicyi; lecz do-
znawszy ciężkich w tej mierze zawodów, po bolesnej stracie w płomieniach najdroższych mi w życiu, 
powróciłem na łono dawnej mej żywicielki, farmacyi. Krótkie więc będzie moje opowiadanie na polu 
krajowego nafciarstwa.

Niektórzy badacze twierdzą, że już w drugiej połowie XIII. stulecia znano w Galicyi ropę; na pewne 
jednak wiadomo, że w roku 1788, zbierano u nas naftę surową w płytkich zagłębieniach ziemi, do 
których ściekała ta ciecz cuchnąca, od dawien dawna zwana u nas ropą. Po bliższe szczegóły odsyłam 
w tej mierze ciekawych czytelników do dzieła Windakiewicza >Das Erdöl u. Erwachs in Galizien, Wien 
1875<.

Na krótko przed rokiem 1814, utworzył Hecker urzędnik górniczy przy salinach w Truskawcu, spół-
kę do wydobywania tamże galenitu zawierającego rudy srebrowe. Zagłębiając się w ziemię, natrafił 
on na ropę, którą oddestylowawszy przystępnym mu sposobem, wysłał wkrótce do Pragi. Pierwszy 
transport wynosił 14 beczek nafty destylowanej, za które jednak Hecker nic nie dostał, gdyż z przy-
czyny zwykłych, nieuszczelnionych beczek nafta wyciekła, lub też ulotniła się podczas długiego wów-
czas transportu. Pozostałą resztę nafty destylowanej sprzedał Hecker sąsiednim aptekarzom, którzy 
tak oczyszczonym destylatem zastępowali obowiązkowy olej skalny (Oleum petrae rectificatum). Na 

tem jednak skończył się pod ówczas obrót naftowy. Spółka do wydobywania galenitu również się 
rozchwiała, gdyż wiedeńscy rzeczoznawcy orzekli,  że truskawiecki błyszcz ołowiu zawiera za mało 
srebra a racyonalna exploatacyja wcale się nie opłaci.

W roku 1830, będąc uczniem w aptece w Samborze, słyszałem, że chłop przezwiskiem Bajtała de-
styluje ropę w garnku żelaznym, do którego przystosował lufę od strzelby. Procedury tej osobiście nie 
widziałem; pamiętam jednak, że Bajtała  przynosił do apteki samborskiej swój destylat na sprzedaż. 
Była to ciecz prawie bezbarwna, ruchliwa, o nieznośnej woni i bardzo łatwo zapalna; sądzę więc, iż 
były to przeważnie najlotniejsze węglowodory naftowe, otrzymane przez destylacyją ropy w ciepło-
cie co najwyżej 100–120 stopni Celsiusa. Chłop przezwany Bajtałą roznosił swój towar na plecach po 
całej niemal Galicyi i o ile mi wiadomo, sprzedawał go jako lek dla owiec. Jak się właściwie nazywał 
ten przemysłowiec, kiedy swój przemysł rozpoczął i gdzie była jego arcyprymitywna destylarnia, 
sprawdzić nie mogłem. Był on prawdopodobnie z okolic Borysławia lub z Nahajowic; z Truskawca nie 
mógł pochodzić, gdyż tam nawet starzy ludzie go nie znają. W roku 1840 znikł Bajtała i już nic więcej 
o nim nie słyszałem.

W tym czasie wydobywała się ropa z ziemi, na pochyłościach wspomnianych miejscowości, jakoteż 
wzdłuż brzegów rzeczki; nie dziw przeto, że i Bajtała miał później swoich naśladowców. Ci jednak 
surową ropę czerpali z wyżłobień ziemi, roznosząc ją po wsiach i miasteczkach Galicyi. Niebawem 
wszelki ślad ropy zniknął; wyczerpano ją bowiem z powierzchni, a w głębi ziemi podówczas szukać 
jej nie umiano. Sposób wydobywania tej ropy był bardzo prymitywny. Wykopano dół na 2–3 sążnie 
głęboki i wyłożono go plecionką z gałęzi; do tego dołu, ropa ściekała razem z wodą i zbierała się na 
jej powierzchni. Zbierano ją zapomocą wiązek z długiej trawy u jednego końca związanych; warkocze 
trawiaste wsiąkały ropę, którą wyciskano rękami.  Czynność tę powtarzano aż do zebrania ropy, po-
czem wodę wyczerpano. Działo się to zwykle w dnie targowe, kiedy był pokup ropy surowej na maź. 
W tym celu zagęszczano ropę przez dodatek gliny, torfu, a nawet odchodów bydlęcych.  Dwie faseczki 
raczej maźnice takiego smarowidła noszono na drążku po targu, a maź sprzedawano na kwarty lub 
kwaterki. Przed rokiem 1848 industryja ta wyżej nie sięgła – lecz chociaż wcale nie była budująca, 
a tem mniej przykładna, to jednak wymagała tej krótkiej o niej wzmianki.

W tym dopiero czasu okresie zaczęto w Drohobyczu zajmywać się ropą. Zasięgano wiadomości 
i rady o sposobach destylacyi, co naprowadza na domysł, że już przed r. 1848 miano na celu używać 
nafty w celach oświetlenia. Surowiec w tym czasie obficiej przywożony do Lwowa, był zielonkawo-
-ciemno-brunatny. Czynność moja na polu nafciarstwa datuje się od roku 1852. W tym roku bowiem  
A.Schreiner i spólnik jego L.Stierman przywieźli do Lwowa kilka beczek ropy destylowanej, z której 
dwa cetnary kupił ś.p. Piotr Mikolasch, ówczesny właściciel apteki „pod gwiazdą” we Lwowie. Jako 
laboratoryusz tej apteki zabrałem się do oczyszczenia i rozgatunkowania tego nad wyraz cuchnące-
go destylatu. Będąc sam aptekarzem, miałem na oku t.zw. włoski  olej skalny (Oleum petrae album), 
który za drogie pieniądze sprowadzaliśmy z obczyzny. Po zwalczeniu nie małych przeciwności (już 
to dla cuchnącej woni surowca, już to dla braku odpowiednich przyrządów), udało mi się wreszcie 
surowy ten destylat tak oczyścić i rozgatunkować, iż produkt mój (w porównaniu z surowcem prawie 
bezwonny), wybornym był materyałem do oświetlania i śmiało [konkurować] mógł z najlepszym 
włoskim olejem skalnym. Podałem więc o przywilej na właściwy sposób czyszczenia nafty, który 
w istocie wkrótce otrzymałem.

Podówczas to Schreiner z Drohobycza przedstawił mi innego swego spólnika Eichel Herza, czło-
wieka przemyślnego lecz oraz i podstępnego, który wmawiał we mnie, ażeby Schreinera jak najdłu-
żej utrzymywać w nieświadomości o sposobie destylacyi ropy. Herz bowiem udawał [wobec] swego 
spólnika, iż do destylacyi potrzebne są pewne dodat-
ki ziół lub prochów; w istocie zaś sam o czyszczeniu 
a tem mniej rozgatunkowaniu nafty żadnego nie miał 
pojęcia. Przedsiębiorcy ci destylowali ropę w małym 
domku w pobliżu cmentarza w Drohobyczu. Aparatu 
destylacyjnego Schreinera i Ski nie widziałem i przez 
łatwo zrozumiałą deskrecyją oglądać nie pragnąłem; 
wiadomo  mi tylko, że wkrótce po mojej wycieczce do 
tej fabryki buchnął tam ogień kominem tak, że dom 
tylko cudem ocalał. Skutkiem tego pierwszego ognia 
naftowego, urząd zabronił dalszej destylacyi ropy 
i nakazał wynieść się nafciarzom.

Fragment str.40 c.k. Księgi Przywilejów, 
Wiedeń 1858 r. (poz. 399 i 400)
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W tym czasie a może już przedtem, urzędnicy salinarni ze Stebnika destylowali ropę w polu. 
Z tego destylatu otrzymałem próbkę od księdza proboszcza z Truskawca; był to tak samo cuchnący 
destylat, jak ten, który Schreiner i Ska sprzedali przedtem ś.p. Piotrowi Mikulaschowi we Lwowie. 
Pomysł więc oczyszczania ropy przez destylacyją sięga dawniejszych lat dziesiątek, jak o tem zwy-
kle mniemamy. Niejeden czuł instynktowo, że produkt wiele obiecujący; destylowano więc ropę 
w Galicyi, jak już wiemy, w roku 1814 (Hecker). Ale wobec braku należytej metody czyszczenia 
surowca, wobec prymitywnych przyrządów destylacyjnych, wobec przesądów i braku wszelkich 
komunikacyj, wobec niedowierzania wreszcie i naszego konserwatyzmu, utknął w początkach tego 
przemysłu każdy przedsiębiorca.

Nikt by nie uwierzył, jak wielkiej wobec wspomnianych braków potrzeba było zrazu wytrwałości 
i zaparcia się, ażeby cuchnącą i zbyt łatwo zapalną naftę ujażmić do potrzeb człowieka. Nie mając 
stosownych urządzeń, zwykły jak ja śmiertelnik łamiący pierwsze lody na polu krajowego nafciar-
stwa, cierpiałem ustawicznie na ból i zawrót głowy, gdyż czad i cuchnące gazy sprawiły nawet odu-
rzenie. Ludzie unikali mnie, lecz i ja na wskroś przesiąknięty swędami ropy nie mogłem się między 
ludźmi pokazać bezkarnie. Mając znośną posadę w aptece ś.p. Mikolascha, miałem i obowiązki; 
mogłem więc tylko w nocy eksperymentować z naftą. Przez kilka tygodni z rzędu prawie, się nie 
rozbierałem, pracując po nocach i dociekając sposobu czyszczenia nafty, ażeby sprawy nie zaspać. 
To też zdaje mi się iż ludzie mieli mnie za obłąkanego; nieraz idąc jakąś boczną ulicą, słyszałem jak 
baby do siebie mówiły wskazując na mnie: „oto idzie ten nieszczęśliwy itp.”

Pomimo dokładnych objaśnień jak obchodzić się z  naftą, publiczność nie mogła się oswoić z tym 
nowym materyjałem świetlnym; szczególnie zaś słudzy i kucharki lwowskie złorzeczyli takim wy-
nalazkom. Brak lamp odpowiednich dał się odczuwać dotkliwie. Dopiero Adam Bratkowski bla-
charz lwowski, wiele przyczynił się do rozpowszechnia u nas oświetlenia naftą. W pierwszym 
rzędzie zrobił on lampę ścienną do laboratorium ś.p. Mikolascha; następnie robił małe lampki go-
spodarskie z przyrządem do podsuwania knota. Lampki te, jak na owe czasy były bardzo praktycz-
ne. Stosowano je do oświetlania kurytarzy, w przedpokojach i w kuchni, kupowali je gospodarze 
i przedmieszczanie, a nawet nie jeden student pracował przy nich po nocach. Lampami naftowy-
mi własnego pomysłu oświetlał Bratkowski lwowski szpital powszechny, przerabiał zwykłe lampy 
olejne na naftowe – a nawet lampy sprowadzane przez Mikolascha z Berlina i Saxonii musiał prze-
rabiać lub poprawiać. W Niemczech bowiem używano podówczas do oświetlania destylatu z węgli 
kamiennych zwanego „fotogene” – te jednak nie nadawały się do nafty. Niebawem ukazały się lam-
py naftowe Dittmara z Wiednia, poczem nafta coraz raźniej rugowała wszelkie materyjały świetlne.

Już w roku 1853, handlarz zbożem Mendel Sachs (z Drohobycza) dostarczał do Wiednia naftę de-
stylowaną. Schreiner i L.Stiermann podjęli się corocznej dostawy ropy dla Zarządu kolei północnej 
w ilości 10.000 kilogramów. W roku następnym (1854) wyrastały destylarnie nafty jak grzyby po 
deszczu i paliły się co chwila. Borysław zaczął przeistaczać się w istną Kaliforniję z przywarami 
tejże całej osady pozostało zaledwie kilku gospodarzy na krańcach, którzy obojętnie przypatrywali 
się tej nowej gospodarce naftowej. Z przedsiębiorców naftowych, wójt P. Krysko dorobił się ma-
jątku i kupił wioskę Popiele, na której gospodarzył wzorowo. Oprócz tego zaledwie kilku jeszcze 
uciułali coś na nafcie – reszta zaś nędznie poszła w rozsypkę. Wobec takich stosunków, niedziw, iż 
z nadanego mi przywileju w całem tego słowa znaczeniu korzystać nie mogłem. Nie mogąc dostać 
ni kapitału do większego przedsiębiorstwa, ni ludzi do pracy, rad byłem, że wielu innych rodaków 
z pracy i pomysłu mego odnoszą korzyści. Wprawdzie Sachs nalegał na mnie, ażeby mu przywilej 
odsprzedać; nie uczyniłem tego jednak, zważając na spokój innych przedsiębiorców i mając zamiar, 
sam krzątać się około krajowego nafciarstwa. Przez postaranie się o przywilej chciałem wprawdzie 
zapewnić sobie wolność wyboru miejsc rektyfikacji i sprzedaży czyszczonej nafty – ale nigdy nie 
marzyłem o monopolu w tej dziedzinie krajowego przemysłu. 

Na życzenie ówczesnego dyrektora poczt we Lwowie wyrabiałem z ropy galicyjskiej smary do 
wozów pocztowych i to w kawałkach pokrajanych jak mydło. Smary te nie mogły konkurować 
z nadzwyczaj tanią i jak mówiono doskonałą mazią belgijską; dlatego zaniechałem dalszej ich fa-
brykacji. Powtarzam z naciskiem, iż już w roku 1853 używałem tej samej metody do czyszczenia 
i rozgatunkowania nafty, jaka się (z wyjątkiem ulepszonych aparatów destylacyjnych) i dziś jeszcze 
u nas praktykuje. Czyszczona nafta mojego wyrobu uwolnioną była od lotniejszych węglowodorów 
i nie posiadała woni wstrętnej; nadawała się przeto wybornie do oświetlenia w ulepszonych lam-
pach Bratkowskiego i późniejszych Dittmara. W roku 1854 posłałem moją naftę czyszczoną na Wy-
stawę do Mnichowa, za co dostało mi się w udziałe pisemne uznanie które tak opiewa: „Johann Zeh, 

Magister der Pharmacie & Privilegiums-Inhaber in Lemberg – Oesterreich: Belobende Erwähung 
für vollkommen rektifiertes Steinoel”. Mylne są przeto wzmianki powtarzające się w dziełach nie-
mieckich, że dopiero Heindl i to w roku 1859 (Dingl. Polytechn. Journ. 206, str. 237 & 228 str. 533; 
także: Strippelmann: Die Petroleum-Industrie Oesterreich – Deutschlands, Leipzig 1878, i t.d.) oczy-
ścić zdołał naftę galicyjską od jej woni cuchnącej; ja bowiem już w roku 1853 tego dokonałem, 
a metody mej w obec kolegów moich wcale nie trzymałem w tajemnicy. Nie dziw więc, że i inni 
korzystali z moich pierwszych doświadczeń. Najwymowniejszym dowodem tego jest fakt znany 
we Lwowie, iż włącznie do roku 1858 dostarczałem stolicy potrzebny zapas oczyszczonej nafty do 
celów oświetlania; lżejsze zaś węglowodory sprzedawałem jako środek do wywabiania plam i w.i. 
celów technicznych.

Ale niezbadane są wyroki nieba. Jedni z cudzej korzystając pracy dorabiają się fortuny; inni zaś 
pomimo pracy mozolnej, na każdym kroku walczyć muszą z rozlicznymi przeciwnościami w tem 
życiu. W lutym roku 1858 posłałem beczkę nafty oczyszczonej do sklepu. Przy zdejmowaniu beczki 
z woza uszkodzono ją tak, że ciecz zapalna ciekła. Przechodzący parobczak widząc kałużę nafty, 
przyłożył do niej płonącą zapałkę. Ogień  buchnął płomieniem i w okamgnieniu dostał się do skle-
pu, w którym żona moja wraz z siostrą swoją sprzedażą nafty były zajęte. Skutki poparzenia tych 
dwóch ofiar były tak okropne, że obydwie tego samego dnia pomarły. Dziś jeszcze miejsce to nazy-
wają lwowianie „placem spalonych”.  



Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) P23
Barbara Smolińska – Bolesławiec

Koło SPZD w Bolesławcu. Historia

W 1992 r. zjazd Stowarzyszenia Przyjaciół Drohobycza zmienił nazwę stowarzyszenia, rozsze-
rzając zakres jego oddziaływania. W tym samym roku z inicjatywy p. Adama Kowalskiego 

zostało zwołane zebranie założycielskie bolesławieckiego koła Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Drohobyckiej. Zarząd Koła SPZD w Bolesławcu wybrano 08.06.1992 r. w składzie:

• Tadeusz Wodas – prezes
• Aleksandra Krawczyk – sekretarz
• Alina Ćwik – skarbnik

Na zebranie założycielskie przybyły 42 osoby. Cele, jakie postawiło sobie stowarzyszenie to działal-
ność integrująca dawnych mieszkańców Drohobycza, a ponadto utrzymywanie kontaktów i udziela-
nie pomocy Polakom zamieszkałym w Drohobyczu, organizowanie wycieczek do miejsc rodzinnych, 
pomoc w odbudowie obiektów sakralnych, pomników polskości itp. Pierwszym działaniem było 
przygotowanie się do obchodów 600-lecia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła 
św. Bartłomieja w Drohobyczu przez króla Władysława Jagiełłę. Ten mocno zdewastowany w minio-
nych latach zabytek sakralny odzyskiwał swoją świetność dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich 
drohobyczan, tych którzy pozostali w Drohobyczu i tych którzy zamieszkali w Polsce, np. drohoby-
czanie z Krakowa odnowili ołtarze a drohobyczanie z Warszawy ufundowali żyrandole. Drohoby-
czanie zamieszkujący Dolny Śląsk przybyli z darami do Drohobycza 26-31.08.1992 r. (z Bolesławca 
pojechało 7 osób). Jednym z efektów wycieczki był trzygodzinny film wideo pt „Drohobycz wczoraj 
i dziś” zrealizowany przez pana Janusza Kowalskiego. Podczas pierwszej kadencji działalności stowa-
rzyszenia nawiązano ścisłą współpracę z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dro-
hobyckiej mającym siedzibę w Legnicy. Nawiązano również współpracę z drohobyckim oddziałem 
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, zapraszając jego przewodniczącą panią Marię Galas 
z dziećmi do Bolesławca.

W tym czasie dokonano również integracji środowiska drohobyckiego, które włączyło się inten-
sywnie w życie społeczno-kulturalne i gospodarcze miasta. Inicjatorem wielu działań był pan Adam 
Kowalski urodzony w 1907 r. w Drohobyczu. W połowie lat siedemdziesiątych, kiedy kończył się 
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remont wieży ratusza miejskiego postanowił uruchomić zegar na wieży. W tym celu zmobilizował 
dwa bolesławieckie przedsiębiorstwa, które dorobiły skorodowane części i wymyły mechanizmy. 
Po trzech miesiącach zegar powrócił na wieżę ratuszową, ale co to za zegar, jeśli nie wybija godzin? 
Pan Adam przyniósł z domu ścienny, bijący zegar i podłączył mikrofon. No i zegar wybijał godziny, 
a nawet kwadranse. Do pełnego szczęścia brakowało jeszcze hejnału z wieży ratuszowej. Hejnał 
skomponował Józef Dolecki. Nagrali go na taśmę magnetofonową trębacze z orkiestry dętej w klu-
bie „Chemik”, a pan Adam puszczał go po dwunastu uderzeniach przez wspomniany już wzmac-
niacz. Inicjatywy nie zabrakło mu również gdy powstało w Bolesławcu SPZD. Zainicjował budowę 
pomnika upamiętniającego przybycie pierwszych kresowian do Bolesławca. Pomnik Kresowiaków 
powstał na pamiątkę 50. rocznicy przybycia pierwszego transportu kolejowego Polaków  z Kresów 
Wschodnich (17.09.1945 r.). Odsłonięcie pomnika w formie surowego obelisku jako symbolu cięż-
kiej pracy, trwania, służby dla Ojczyzny oraz wielkiego patriotyzmu nastąpiło 17.09.1995 r. Miał 
przypominać cierpienie, upokorzenia i ból po stracie najbliższych oraz zaświadczać o historycznej 
prawdzie. Na pomniku umieszczono tablicę „50 LAT MINĘŁO... 17 WRZESIEŃ 1945 – 1995. PRZY-
BYLIŚMY Z KRESÓW WSCHODNICH – POZOSTALIŚMY TUTAJ. BĘDZIEMY: OSADNICY”. Pomnik sta-
nął na skwerze naprzeciw dworca kolejowego.

W uroczystości poświęcenia pomnika Kresowian wzięła udział małoletnia Aleksandra Dudak, 
wnuczka drohobyczanki, która złożyła pod pomnikiem urnę z ziemią pobraną w Drohobyczu. Ta-
blicę umieszczoną na pomniku wykonał syn drohobyczanki, Janusz Jakubowski – właściciel zakła-
du ceramicznego „Dana”. Był on również jednym z pomysłodawców Święta Ceramiki w Bolesławcu 
i wykonał pierwszy symboliczny klucz ceramiczny dla prezydenta miasta. Inny drohobyczanin – 
Andrzej Czernigiewicz (ur. 1896 r.) wykonał tablicę na odbudowanym w 1947 r. bolesławieckim 
wiadukcie. Drohobyczanka – Emilia Trzaskowska była drugą po pani Stanisławie Tajcher, nauczy-
cielką która nauczała dzieci w utworzonej 1 października 1945 r. szkole podstawowej.

W 1995 r. Zarząd Główny SPZD zmienił siedzibę z Legnicy na Wrocław z równoczesnym wyborem 
na prezesa ZG inż. Adama Czupkiewicza, byłego mieszkańca Bolesławca. W dniu 3.12.1996 r. w auli 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia odbyło się drugie zebranie sprawozdawczo-wyborcze bo-
lesławieckiego koła SPZD. Podsumowano czteroletnią działalność stowarzyszenia skupiającego 25 
członków. W zebraniu uczestniczyli: inż Adam Czupkiewicz, Jan Jasiukiewicz – wiceprezydent mia-
sta Bolesławiec, płk. rez. Włodzimierz Kowalski i Zdzisław Mirecki – członek Towarzystwa Miło-
śników Bolesławca. Na zebraniu podkreślono szczególną rolę pomnika, który jednoczy wszystkich 
Polaków przybyłych  do naszego miasta z różnych stron: z Kresów, Jugosławii, Francji, z  Syberii. 
Ostatnia tablica odsłonięta została 15.05.2013 r. przez Koło Związku Sybiraków o treści: „Po zesła-
niu i głodowej tułaczce na Syberii wróciliśmy do Ojczyzny. Na pamiątkę 68 rocznicy powrotu”. Na 
zebraniu wyłoniono nowy zarząd w składzie:

• Wacław Czupkiewicz – przewodniczący,
• Mieczysław Dudziak – wiceprzewodniczący,
• Z. Mazur – sekretarz,
• Stanisława Raszkiewicz – skarbnik,
• Tadeusz Wodas – członek Zarządu,
• K. Szandrowski – członek Zarządu.

Adam Kowalski uchwałą Zarządu został wybrany honorowym przewodniczącym. Na zakończe-
nie wysłuchano koncertu w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej. Podczas tej kadencji z uwagi 
na wiek działaczy i członków koła, następowało stopniowe samorozwiązanie koła. Po kilku latach 
niektórzy drohobyczanie zasilili bolesławiecki oddział Towarzystwa Miłośników  Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich, włączając się czynnie w działalność kresową.

Od 2013 r. działa w Bolesławcu Koło Członków Korespondentów SPZD. Jego Przewodniczącym 
jest Władysław Olszewski, który kontynuuje swoją działalność w stowarzyszeniu po przeprowa-
dzeniu się z Bytomia do Bolesławca. Koło to grupuje dawnych mieszkańców i przyjaciół Ziemi Dro-
hobyckiej rozsianych po Polsce i świecie. Na dzień 31.12.2018 r. liczyło 324 czynnych członków, 
w tym 16 z Bolesławca. 



Stanisław Furtan – Złotoryja P21

Rychciczanie i ich sąsiedzi 
na przełomie wieków. Cz. III

1880

,,Wieś leży w dorzeczu Dniestru za po-
średnictwem Baru (dopł. Tyśmienicy). 

Wchodzi on tu  od  zach. z Wacowic a płynie na 
płd.-wschód do Michałowic, tworząc podmokłą 
dolinę. Płd. część wsi przepływa struga Czarny 
potok, również dopływ Tyśmienicy (w Poczajo-
wicach). Zabudowania wiejskie leżą w dolinie 
Baru (283 mt.); na płn.-wschód od nich wśród 
lasów grupy domów: Chatki i Chaty, na granicy 
płn. karczma Dobrowlanka. Niwy zajmujące płn. 
część wsi zwą się obszarem ruskim, a wśród nich 
sięga wzgórze do 321 mt. (znak triang.). Niwy 
płd. zwą się obszarem  średniańskim (wznieś, do 
306 mt.). Przez wieś idzie kolej żelazna. Własn. 
więk. (Juliusza Bielskiego) ma roli or. 532, łąk 
i ogr. 59, past. 15, lasu 582 mr.; wł. mn. roli or. 
535, łąk i ogr. 434, past. 215, lasu 32 mr. W roku 
1880 było 401 dm., 2005 mk. w gminie, 11 dm., 
75 mk. na obsz. dwor.; 1376 rz.-kat., 664 gr.-kat., 39 izrael., 1 innego wyznania; 1438 Polaków, 635 
Rusinów, 7 Niemców. Par. rz.-kat. w miejscu, dek. drohobycki, dyec. przemyska”1. Do par. należą: Dela-
wa, Dobrowlany Gaje Górne, Gaje Niżne, Lipowiec, Michałowice z Mąryampolem, Poczajowice, Rolów, 
Słońsko, Śniatynka, Wacowice, Wola Jakubowa i Wróblowice. W części wsi R. Polskie jest szkoła etat. 
1-klasowa w części R. Ruskie szkoła filialna. Jest kasa pożyczk. gm. z kapit. 13,757 zł. i „młyn. W Rych-
cicach urodził się w roku 1813 Maurycy hr, Dzieduszycki, który swe prace historyczne ogłaszał  pod 
pseudonimem  Rychcickiego.”

W roku 1880 Rychcice liczyły 2080  mieszkańców  oraz  401 domów. Częścią wsi były do roku 1939 
Rychcice Polskie2, zamieszkane przez społeczność polską i Rychcice Ruskie, zamieszkane przez spo-
łeczność rusińską, parafia unicka Wacowice (obecnie Залужани).



1 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod  red. B. Chlebowskiego, t. 10, Warszawa 
1889, s.70
2 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_Królestwa_Polskiego

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie P79

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

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

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

Tel/fax +38 0322 75 43-95, kom.: +38 0662 552 301, e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com.
Red. 
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Tadeusz Chciuk (Marek Celt) (1916–2001) P24

Koncert. Opowiadanie cichociemnego. Cz. III
Od Redakcji: Pierwsza część opublikowana została w „Biuletynie SPZD” nr 23 (2018) ss. 5–11; część 

druga w „Biuletynie SPZD” nr 24 (2019) ss. 2–29.

Wykrzykuję coś w rodzaju: „Aleśmy im dali! Ale był koncert!” Ładuję nowy magazynek i re-
petuję. Biegniemy wszyscy trzej krwawymi śladami Macieja. Jest on już daleko przed nami, 

w połowie drogi do najbliższej polskiej chaty. Nagle odwraca się i woła: – Jezus, Maria – moja teczka 
została na stole! Stanęliśmy. Zrobiła się krótka, przykra, przejmująca cisza. Nikt nie zrobił ruchu 
w kierunku strażnicy. Przecież tam śmierć... Tam musi być reszta Niemców. Pewnie już przyszli do 
siebie i zaraz zaczną działać. Nagle pomyślałem, że jestem najmłodszy. Uczułem wstyd, że się ocią-
gam. Całym pędem zawróciłem do strażnicy. Biegnę – rozglądam się – boję się. Wpadam na schody, 
do sieni, w otwarte drzwi do lewej izby. Chwytam szybko torbę ze stołu, zgarniam rękawiczki Buki, 
które – nie wiem jakim cudem – znalazły się na stole. Wracam.

Jeden rzut oka na trupy. Uczucie triumfu, że już wstrętny, czerwony, spocony feldfebel nikomu nie 
zagrozi pistoletem – coś jakby litość, że tak strasznie, aż do mózgu, rozwaliłem głowę żołnierzowi 
spod pieca. A trzeci trup – trup żołnierza spod portretu Hitlera? Ależ to nie trup!... Ranny, stara się 
właśnie wyczołgać przez drzwi. Jest już połową ciała w sieni. Rozwściekliłem się nagle i dopadłw-
szy, uderzyłem go kilka razy w głowę lufą pistoletu. Łypnął  oczyma i legł bez ruchu. Otworzyły 
się drzwi prawe – pokazała się blada twarz jakiegoś cywila, ubranego w brązową marynarkę. Pod-
niosłem głowę znad leżącego żołnierza, zagroziłem cywilowi pistoletem. Drzwi się zatrzasnęły, za 
nimi zadudniły kroki. Dlaczego nie strzeliłem? Coś mnie powstrzymało od tego. Zastanawiałem się 
później nad tym i doszedłem do wniosku, że to ubranie cywilne tak na mnie podziałało. Dotychczas 
każdy wróg był w mundurze.

Wybiegam ze strażnicy – na schodach spotykam Bukę. Wrócił jednak. Coś, jakby uczucie wdzięcz-
ności i tkliwości zajmuje miejsce bojowego uniesienia. Oddaję mu rękawiczki. Biegniemy. Dopiero 
teraz czuję zmęczenie i ból całej lewej skaleczonej ręki. Ustaję trochę... Znów się zrywam. Dobiega-
my wreszcie do pierwszej zagrody.1 Na podwórzu Maciej dyryguje prawą ręką. W lewą ranny. Sta-
ry chłop-Polak, przestraszony tylko z początku, zakłada ochotnie konia do wozu. Kilkunastoletni 
chłopiec trzaska już z bicza. Widać po nim, że się trochę boi, ale jeszcze bardziej cieszy. Ruszamy. 
Maciej, osłabiony upływem krwi, leży na słomie koło parobka.

Znowu obejmuję komendę. Właściwie sama mi włazi do rąk, bo nikt nic nie mówi, a mnie jest 
wesoło i dobrze, i wciąż gadam. Polecam Doktorowi obserwować lewą stronę, Buce prawą. Sam sie-
dząc na tyle wozu, obserwuję strażnicę i drogę. Jestem przekonany, że za chwilę zacznie się druga 
część „koncertu”. Za pięć minut. Za dziesięć. Ale już jestem prawie pewny, że umkniemy. Jesteśmy 
po polskiej stronie, wszędzie pełno chat, ucieczka możliwa. Sytuacja jest lepsza o całe niebo od tej 
sprzed godziny. Zaczynam już sobie stwarzać koncepcję dalszej ucieczki i walki. W najgorszym ra-
zie wrzucę gdzieś, w jakiś rów, pas i „gwoździe” z pieniędzmi, i wolny od balastu i pewny, że nic nie 
wpadnie Niemcom w łapy, będę mógł biegać, walczyć, uciekać. A tymczasem dokąd tylko można, 
trzeba korzystać z konia. Bogu dzięki, nie musimy iść na piechotę.

Ale radość z naszego środka lokomocji szybko się kończy. Koń stary, słaby, biegnie coraz wolniej, 
staje. Walony batem biegnie znowu, potyka się... wreszcie upada. Nie może już wstać. Doktor pyta 
szybko chłopca, gdzie można dostać lepsze konie. Ten wskazuje pierwszą z brzegu chatę. Maciej 
mówi, żebym pobiegł tam z Buką, a on z Doktorem zostanie na wozie. Obiegam dom dookoła i od 
strony podwórza wchodzę przez sień do izby na prawo. Cała liczna rodzina chłopska je śniada-
nie. Gorączkowo rzucam słowa: – Gospodarzu, dajcie nam natychmiast konie. Gospodarz, olbrzymi 
chłop, podnosi się zza stołu. – Konie? Jakie konie? Nie mam ani chwili do stracenia. Wyciągam pi-
stolet i wołam: – Dawajcie konie, bo was zastrzelę! My nie mamy czasu!

Dzieci płaczą. Wpada Buka i widząc, że ja już grożę bronią, wyciąga także colta i krzyczy: – Dawaj-
cie konie! Prędko, prędko!. Pierwsza zorientowała się młoda gospodyni. Wstała z ławki z dzieckiem 
na ręku i rzekła szybko do męża: – Dajże im prędko konie. Nie widzisz, że swoi, Polacy?

W gardle mi coś  stanęło. Jestem bardzo wzruszony. Gospodarz wybiega z Buką i parobkiem, 

1 Doktor pisał później w swoich wspomnieniach, że strażnica była koło wsi Wszeliwy.

dzieci drą się jak opętane, a ja dziękuję gospodyni za pomoc. Opowiadam jej krótko, co się stało. 
Jest przejęta niesłychanie i płacze. Mówi, że słyszała dwa strzały. Aha – to wtedy, gdy Doktor i Buka 
strzelali z karabinu. Częstuję dzieci kostkami skondensowanego mleka. Boją się, matka także pa-
trzy z nieufnością. Aby je zachęcić, jem sam kilka kostek, mówiąc, żeby się nie bały, bo to nie truci-
zna. Dzieciom smakuje – uśmiechają się przez łzy. Kobieta głośno błogosławi nas, trzęsie się cała. 
Wychodzę na podwórze. Kończymy zaprzęgać dwa rosłe konie do drabiniastego wozu. Jaka szkoda 
– myślę – że śnieg nie jest głęboki, by można już było jechać sankami. Gospodyni myśli tak samo. 
Pochlipuje wciąż, mówi komicznie: – Szkoda, że nie ma sanny.

Nadchodzi Maciej. Cała lewa strona płaszcza zalana krwią, zamarzającą natychmiast. Dziw, skąd 
się tyle krwi bierze. Twarz blada i smutna, ale widać, że przychodzi już do sił. Za chwilę nadchodzi  
Doktor i nasz dotychczasowy młody woźnica. Dajemy mu dwadzieścia dolarów, pouczając szybko, 
jak ma się w przyszłości zachowywać i co mówić, gdy go Niemcy będą badać. Chłopak jest wzru-
szony. Zalany łzami, odchodzi do swego konia. Wsiadamy na wóz w tym samym co poprzednio 
porządku. Każemy powożącemu parobkowi omijać Kiernozię, gdzie – według informacji gospoda-
rza – stacjonują żandarmi niemieccy, i jechać polnymi dróżkami w stronę Łowicza. Wóz trzęsie się 
na twardej, zmarzniętej grudzie, podskakuje co chwilę na nierównościach. Dopiero teraz przypo-
minam sobie, że mam skaleczoną rękę. Boli coraz bardziej. Ale to nic, bo radość mnie rozpiera, że 
znów jesteśmy na wozie, że jedziemy, a nie idziemy. Uwierzyć mi się nie chce, że to wszystko praw-
da. Uśmiecham się do siebie i szeptem dziękuję Panu Bogu za pomoc. Tak mi jasno w głowie – tak 
dobrze... Myślę o tym,  czy zastosowaliśmy dobrą taktykę. Musiała być chyba dobra, bo wyniki są 
dobre. A jeśli jest w tym wszystkim coś nielogicznego, no to cóż? Są przecież takie chwile, że moty-
wy logiczne przestają grać rolę decydującą. Że myśli się innymi kategoriami niż normalnie. Zresztą 
była to intuicja, a wszakże Bergson udowadnia supremację intuicji nad logiką.

W obecnej chwili wiem tylko tyle, że jestem wesół jak szczygieł; że cały świat do mnie należy, bo-
śmy dali Szwabom szkołę. Czasem myślę, że śmierć przeszła ode mnie o cal, o włos, że jeszcze może 
się o nas wszystkich otrzeć. Ale to nic. Jestem szczęśliwy. I sprawdzam na sobie prawdziwość fran-
cuskiego powiedzenia: On n`est jamais ausssi pres du bonheur, qu`en coudoyant la mort. Przy jakimś 
większym wyboju palec zabolał mnie porządnie. Wracam do rzeczywistości. Na wozie raczej cisza. 
Doktor opatruje ranę Macieja. Jest ona dość powierzchowna, ale upłynęło mu wiele krwi. Rozma-
wiamy mało. Siedząc na samym końcu wozu, plecami w kierunku jazdy, obserwuję teren. Spusz-
czone nogi zasypuje mi śnieg, wyrzucany spod kół. Moje gwizdanie denerwuje kolegów. Próbuję 
dowcipkować, odprężam się niemal całkowicie, czuję coraz wyraźniej, że nadzieja na uratowanie 
jest z każdą minutą większa. Rozdziobią nas kruki, wrony... – coraz rzadziej przychodzi mi do głowy. 
Coraz częściej zaś chełpliwe hasło szkockich Black Watchów: Nemo nos impune lacesset.

Mijamy co pewien czas jakieś chaty. Ludzie przyglądają się nam, wychodzą z domów, komentują 
między sobą nasz przejazd. Musimy tworzyć co najmniej dziwną grupę. Maciej chowa, jak może, 
swój skrwawiony płaszcz i rękę. Ludzie idą do kościoła. Nie, raczej wracają z niego. Dobiega już 
przecież południe. Wyjażdżamy na pola. Potem znowu chaty – i znowu pola. Na krańcu widnokręgu 
kilka niewielkich lasków. Z boku, z daleka słyszymy samolot. Po chwili już go widzimy. Leci dość 
nisko. Widać wyraźnie czarne krzyże. Sunie prostopadle do naszej drogi i przetnie ją tużnad nami. 
Czyżby pogoń? Lekki dreszczyk przebiega przez krzyże. Nie. Niemożliwe. Za mało czasu upłynęło 
od „koncertu”. Zacznie strzelać? – Nie, już nas minął. Znika powoli w oddali, stapia się z widnokrę-
giem. Jedziemy spokojnie dalej. Po pewnym czasie wjeżdżamy w głęboki rów. Wóz wywraca się, 
padamy wszyscy w śnieg. Ręka mnie boli od uderzenia, zły jestem i klnę woźnicę, który sprawia 
wrażenie głupkowatego. Gramolimy się na wóz i jedziemy dalej. Okazało się po kilku minutach, że 
Maciej zgubił w rowie mapę. Niepodobna wracać po nią. 

Mamy urozmaicenie. Na widnokręgu – na ukos, z tyłu – trzy postacie. Idą tą samą szosą, którą my 
jedziemy i w naszym kierunku. Buka i Doktor twierdzą, że to na pewno motocykliści niemieccy. 
Na wszelki wypadek sprawdzamy wszyscy broń, ale po chwili śmiejemy się już z tego. Rzekomi 
Niemcy okazali się trzema kobietami, idącymi spokojnie szosą. Przed nami widać dwa rzędy drzew. 
To szosa Łowicz-Kiernozia, jak nas objaśnia parobek. Za chwilę trzeba będzie skręcić na lewo, bo 
szosą jechać niebezpiecznie. Ale nie było już nam dane podróżować dalej wozem. Wjechaliśmy 
znowu w rów, oś pękła i dalsza jazda była niemożliwa. Poszliśmy dalej na piechotę, obdarowując 
chłopca dolarami i pouczając, co ma mówić Niemcom w razie badania. Po oddaleniu się o kilkadzie-
siąt metrów od wozu powiedziałem, że niebezpiecznie będzie iść dalej czwórką. Musimy się rozbić 
na dwie dwójki. Proponuję podział następujący: Maciej, jako ranny, pójdzie z Doktorem, a Buka ze 
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mną. Wszyscy wyrazili zgodę na mój projekt. Pożegnaliśmy się serdecznie, choć krótko, i się ro-
zeszliśmy. Widziałem ich potem już tylko jeden raz i to z dużej odległości. Na tle śniegu wyraźnie 
rysowały się dwie sylwetki: jedna wysoka Doktora i druga niższa Macieja, obie silnie obładowane 
i dlatego wyglądające nienaturalnie.

Przypomniało mi to, że i my wyglądamy podobnie – koniecznie więc trzeba się pozbyć naszego 
bagażu, zakopać gdzieś wszystko, dobrze zapamiętać miejsce i pójść już swobodnie do Warszawy – 
z bronią tylko. Jakże daleka wydawała się nam ta ukochana Warszawa, jakże nierealna. Buka zgadza 
się na zakopanie rzeczy. Pozostaje tylko znaleźć odpowiednie miejsce – podwójnie pewne: ze względu 
na Niemców i ze względu na konieczność późniejszego odszukania rzeczy. Zmierzając w tym celu ku 
niezbyt odległemu lasowi, przecinamy szosę Łowicz-Kiernozia, przechodzimy pomiędzy zabudowa-
niami jakiegoś folwarku i brniemy dalej po śniegu. Po chwili wchodzimy na udeptaną ścieżkę. Ludzie 
z folwarku przyglądają się nam podejrzliwie, pokazują nas sobie palcami, coś mówią. Denerwuje mnie 
to – postanawiam jak najszybciej pozbyć się ładunku. Przeskakujemy przez głęboki rów i wreszcie 
dochodzimy do lasku. Oznajmiam Michałowi, że tu schowam swoje „gwoździe” i pocztę (jako najcięż-
sze), a pas i paczkę z markami jeszcze na razie zatrzymam przy sobie. Wydobyłem wreszcie także 
ukryty dotąd w tylnej części spodni spory płat sukna, który przy skoku spełniał funkcję amortyza-
tora, ochraniającego kość ogonową, a teraz przydał mi się bardzo jako ochrona przed zimnem, coraz 
bardziej dającym się nam we znaki. Wyglądało na to, iż było około minus 25 stopni Celsjusza.

Uklęknąwszy pod jednym z drzew na skraju lasu, przytrzymałem się go jedną ręką, a drugą wy-
sunąłem jak najdalej od niego, wygrzebując w śniegu głęboki dół. Potem,  sięgając w tył do „gwoź-
dzi”, ułożonych poza mną na suknie, brałem jeden „gwóźdź” po drugim, wbijając każdy w dno dołu 
i przysypując lekko śniegiem. Chodziło mi o to, aby nie robić śladów, po których ewentualna pogoń 
mogłaby trafić do naszej skrytki. Po chwili dołek był wyrównany. Wstałem i przeciągnąłem się. Byłem 
znużony i zmarznięty. Czekałem niecierpliwie, aby Buka skończył chowanie swoich „skarbów”. Z lasu 
było widać samotne, zamożne gospodarstwo, dość daleko od wsi, a blisko od drugiego, większego 
lasu. Pomyślałem, że dobrze będzie tam zajść, wypytać mieszkańców o wszystko, co nam potrzebne, 
zjeść coś ciepłego i zagrzać się trochę. Wtedy dopiero pójść dalej. Buka wyglądał na jeszcze bardziej 
zmęczonego i zmarzniętego niż ja. Był siny. Pomimo to kategorycznie sprzeciwił się memu planowi. 
Uważał, że to „samobójstwo”, że należy jak najszybciej uciekać, gdyż pogoń może być tuż, tuż. – Ale 
dokąd będziesz uciekał? – pytam. – Do tego tam lasku, a potem do następnego. – A czy wiesz, że to 
na pewno dobry kierunek? – Dobry, zresztą spytamy kogoś. – Otóż to, spytamy właśnie w tej chacie, 
bo może trzeba będzie iść w kierunku przeciwnym niż ten i następny lasek. Ja idę do chaty, czekaj 
na mnie w tamtym lasku. Good bye! Buka był zdenerwowany. Mruknął ze złością: – Przestałbyś się 
wygłupiać z tym angielskim szwargotaniem. Niech ci się w chałupie coś takiego wyrwie, a wszyscy 
będą wiedzieć o nas. Uważaj na siebie. – Sorry – odrzekłem bezwiednie i nakrywszy dłonią roześmia-
ną gębę, wymamrotałem: – Verzeihung. Wyszedłem z lasku. Do uszu moich dotarł jeszcze gderliwy 
głos: – W Anglii to ani „be”, ani „me”. Tutaj wszystkie angielskie rozumy pojadł. Lord, psiakrew! Pies 
ujadał gwałtownie, szarpiąc długim łańcuchem. Serce biło mi szybko, w głowie szumiało. Odgłosy 
sprowadziły na podwórze starą babulkę, która, zdziwiona trochę, zapytała mnie, czego sobie życzę. 
Zapytała po polsku. Kamień spadł mi z serca. Odrzekłem, że chciałbym się trochę zagrzać, bo łażąc 
za tym przeklętym handlem, zmarzłem na kość. – Czy mogę? – Ale pewnie. Gość w dom – Bóg w dom. 

W izbie było gwarno i ciepło. Trzej chłopcy, w wieku około dwunastu lat, grali w „oczko” stary-
mi, zatłuszczonymi kartami. Młody gospodarz, syn gościnnej kobiety, czytał coś przy oknie, małe 
dziecko spało w kołysce. Przez głowę przemknęła mi myśl, że może sprowadzę nieszczęście na ten 
spokojny, chłopski dom. Przemogłem się jednak i pochwaliwszy Boga usiadłem spokojnie na pod-
suniętej mi przez gospodarza ławie. – Z Warszawy? – Tak, z Warszawy. – A co tam słychać? – Ano 
bieda. Coraz ciężej. Ostatnio znowu były łapanki na szmuglerów. Dziwiłem się sam sobie, że mi tak 
rozmowa szła tak łatwo. Czułem się dość pewnie. Nie mogłem zdjąć kurtki, bo pod nią miałem pas 
z pieniędzmi. Długo też zastanawiałem się nad tym, czy wyciągnąć z kieszeni lewą rękę, zupełnie 
czerwoną od krwi. Wreszcie wyciągnąłem ją. Kobieta zatroskała się, co to mi się stało. Odpowiedzia-
łem, że się skaleczyłem, ale spostrzegłem równocześnie, że nikt mi nie wierzy, że każdy na pewno 
myśli, że jestem po prostu ranny. Mimo to rozmowa stawała się coraz serdeczniejsza. Przysiadłem 
się do młodych karciarzy i nauczyłem ich grać w „tysiąca”. Zaproponowano mi, żebym sobie umył 
i przewinął rękę. Odmówiłem... Na herbatę i chleb – zgodziłem się z radością. Na to przecież czeka-
łem.

Po pewnym czasie dziecko zbudziło się wskutek jakiejś głośniejszej sprzeczki grających, gospo-

darz wyzyskał to zaraz i wypędził chłopców na podwórze. – Niech się trochę przewietrzą – powie-
dział. Wiedziałem, że chodzi mu o to, by nam nie przeszkadzali w rozmowie. Natychmiast też po ich 
wyjściu siadł bliżej mnie i zapytał: – Czy mógłbym się panu do czegoś przydać? Spojrzałem na niego 
z wdzięcznością. Nić wzajemnej sympatii i zaufania była już nawiązana. Poprosiłem, by mi pozwolił 
przyprowadzić kolegę, który czeka w lesie, by dał i jemu coś do zjedzenia i picia, by nam udzielił 
wskazówek co do drogi „powrotnej” do Warszawy. Zgodził się na wszystko. Nawet na to, byśmy się 
nieco przespali w stodole, jeśli jesteśmy zmęczeni i senni. W izbie lepiej nie, bo czasem przychodzi 
ktoś do niego, jak to zwykle w niedzielę, a „lepiej, by zbyt wielu ludzi o panach nie wiedziało”. Bardzo 
inteligentny i uczynny człowiek. Buka stał zziębnięty w lesie. Wyglądał jak z krzyża zdjęty. Zachęco-
ny opisem smacznej herbaty za skórek jabłczanych praz perspektywą ciepła i odpoczynku, dał się 
przekonać i weszliśmy razem – ukradkiem – do otwartej już stodoły. Po chwili przyszedł gospodarz  
z gorącym mlekiem, chlebem i plackiem świątecznym. Omówiliśmy z nim wszystko dokładnie. Przy-
znaliśmy się do przekroczenia granicy i wystrzelania Niemców. Prosiliśmy o czuwanie nad okolicą, 
dopóki się nie ściemni, a potem o obudzenie nas, przeprowadzenie przez wieś i pokazanie bezpiecz-
nej drogi w kierunku Warszawy, z ominięciem Łowicza. Zgodził się, prosząc tylko, abyśmy nie cho-
wali u niego niczego, co przy ewentualnej rewizji świadczyć by mogło przeciw niemu.

Po królewskim podwieczorku odszedł od nas. Wdrapaliśmy się wysoko na siano, zrobiliśmy dziu-
rę w strzesze, obiecując sobie obserwować na zmianę okolicę i … owinięci mym suknem, przytuleni 
do siebie i drżący na całym ciele, zapadliśmy w ciężką, męczącą drzemkę. Głosy chłopców, szczeka-
nie psa, ryki krowy, szum lasu, zapach siana – wszystko to dochodziło do mojej świadomości, jakby 
z tamtego świata... zacierało się, mieszało, zamazywało. Concerto grosso? – aha, feldfebel! Nieprzy-
jemną miał mordę. Na aluminiowej blesze halifaksa było zimno. Nad Danią rozbiłem sobie głowę – 
na czubku czaszki czuję żywe pulsowanie krwi. W palcu lewej ręki także – ale to było gdzie indziej. 
Gdzie? Dorf Aleksandrów. Bezirk Plock... Deutsches Reich... „Deutsches Reich”?! Ależ nas urządził ten 
pilot, zrzucił do Rzeszy i na las... Marian się rozbił o drzewo... A facetka  Peggy, paskudna flirciara, 
rozbiła auto... rozbiła auto... Nie wiem, jak długo spaliśmy. Wydawało  mi się, że tylko chwilę. Zbu-
dził nas głos gospodarza: – Panowie,panowie – wstawajcie, już po szóstej. Trudno mi pojąć rzeczy-
wistość. Odpowiadam coś, nie wiem, co. Zsuwam się wreszcie na klepisko, nogi bolą, kości mnie 
bolą, mam silną gorączkę i dreszcze. Buka skarży się na to samo. Drżymy obaj z zimna i emocji. 

Gorące mleko to cudowna rzecz. Robi się nam raźniej. Nikogo nie było, nikt się nie kręcił po 
okolicy, nic się nadzwyczajnego nie zdarzyło. Wychodzimy ze stodoły, żegnam się przy drzwiach 
z gospodynią, wciskam jej w rękę kilka banknotów, które miałem pod ręką i – wymarsz. Ciemno 
i zimno. Niezachęcająco wygląda ta noc. Prawie ze złością myślę o kolegach z grupy Shirt i Collar. 
Siedzą sobie teraz w ciepłym pokoju, słuchając płyt Peer Gynta z płyt, a za chwilę pójdą spać do wy-
godnego łóżka. Po chwili reflektuję się. Czyż chciałbym się z nimi zamienić? Nie – za nic w świecie. 
Nikomu nie oddam naszej przygody. Wolę teraz brnąć po śniegu i marznąć – w Polsce. W milcze-
niu przeszliśmy szosę i doszliśmy polami do drugiej wioski. Tu rozstaliśmy się z miłym, dzielnym 
przewodnikiem. Pokazał nam dalszy kierunek; mocny uścisk dłoni, podziękowanie i dalej idziemy 
sami. Zza lasu wyszedł księżyc. Zrobiło się widno. Po kilku godzinach ciężkiego marszu „na kieru-
nek” (kompas okazał się prawdziwym przyjacielem) odpoczęliśmy chwilę przy jakiejś przydrożnej 
Męce Pańskiej.

Ściemniło się znowu. Nadeszły czarne chmury, zaczął padać śnieg. Trochę to niemiłe, ale ma swo-
ją dobrą stronę, bo ślady za pół godziny będą zasypane i już żaden pies nas nie wytropi. Ponadto 
jest trochę cieplej. Odczuwam silne znużenie. Tęsknota do łóżka wzmaga się we mnie z minuty 
na minutę. Uśmiecham się sam do siebie gorzko i zgryźliwie: „Łóżka mu się zachciewa, tu w tym 
pustkowiu białym, z dala od wszelkiej ludzkiej pomocy”. Mijamy laski i pola, drogi i rowy, bruzdy 
i pagórki. Jakie to szczęście, że wszystko zamarznięte, że ten uciążliwy marsz na przełaj nie musi 
być co chwila przerywany na jakiejś rzeczce czy rowie pełnym wody. Zaciąłem się; postanowiłem 
nie proponować pierwszy odpoczynku. Jak to? Przecież jestem od Buki co najmniej kilkanaście lat 
młodszy. Zaczyna budzić się we mnie wielkie uznanie i współczucie dla niego. Dzielny człowiek, 
silny i zacięty. Jak to dobrze, że go mam tutaj, że wiem, iż nie jestem sam, że słyszę za sobą sapa-
nie jego zmęczonych płuc. Że mogę szeptem zamienić parę słów. Dlaczego szeptem? Bo mnie o to 
prosił, bo – mimo że naokoło nas śmiertelna cisza i pustka – Buka może mówić tylko szeptem i aż 
wzdraga się przy każdym głośniejszym słowie. Ciągle wydaje mu się, że jesteśmy ścigani.

Mijamy jakąś wieś. Psy ujadają. Nienawidzę psów w takich okolicznościach. Zdaje mi się, że cały 
świat zaraz zleci się do nas, taki hałas robią, taki wrzask i ujadanie. I co jeden skończy, to drugi 
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zaczyna, psiakrew! Zadymka wzmaga się, robi się coraz nieprzyjemniej. Zgrzałem się i staram się 
iść nieco wolniej, ale tak, aby Buka nie myślał, że ustaję. Chwycił mnie atak kaszlu. Zachłystuję się 
powietrzem, śniegiem, wiatrem – ale nie przestaję iść. Po dobrej chwili kaszel mija, ale od tego cza-
su chrząkam już i kaszlę co chwila i wiem, że to potrwa teraz przez kilka tygodni. Buka także jest 
chyba przeziębiony, ciągle pochrząkuje i spluwa. Dochodzimy znowu do wsi, tym razem pod wiatr. 
Żadna bestia jeszcze nas nie zwietrzyła. Nie mam najmniejszej ochoty na omijanie wsi – szeroko cią-
gnie się w prawo i w lewo – walę więc prosto w środek, zerkając tylko na kompas podczas krótkich 
przystanków. Obieram następny punkt przede mną i idę dalej. W pewnej chwili pytam Bukę, która 
godzina. Trzecia. A co, warto by się tu gdzieś przespać, prawda? – O, ja wcale nie o tym myślałem, ale 
jeśli chcesz, to możemy. Tu na skraju wsi – pod wiatr – będzie nawet dobrze, bo nikt nas nie usłyszy. 
Czuję, nie patrząc w tył, że Buka się uśmiecha. Widzi przecież, że wyraźnie słabnę i ustaję, że przy-
stanki – niby to dla zerknięcia na kompas – są coraz częstsze. Ale i on ma dość. Drga nie przespana 
noc i tyle drogi, i tyle przejść.

Pierwsza z brzegu jest stodoła. Wrota zaparte, nie można się dostać do niej normalnie, próbujemy 
więc od pola. Pod dachem są duże otwory, ale nie mamy siły aby się do nich podciągnąć na rękach. 
Namacaliśmy wreszcie jakąś ruszającą się deskę, wygięliśmy ją i udało się nam wcisnąć do wnętrza. 
Wszędzie  słoma i siano – trzeba piąć się ku górze, uważając równocześnie na rękę, która boli, i na to, 
by niczego nie zgubić z kieszeni. Wylazłem wreszcie na górę, zagrzebałem się w siano, przykryłem 
suknem. Z początku drżałem z zimna, powstrzymując się od kaszlu. Buka wiercąc się z boku na bok, 
pochrząkiwał z cicha. Po chwili szuranie ucichło. Było mi coraz cieplej i coraz bardziej senny słucha-
łem, jak jakieś szmery ciche chodziły jeszcze czasem dookoła, jakieś trzaski, wciąż rzadsze i cichsze. 
Dalekie szczekanie psa było moją kołysanką. Kończył się w tej chwili jeden z najbardziej pamiętnych 
dni w mym życiu – dzień groźny, mocny, niezapomniany.

Budzę się. Nie mogę powiedzieć, że wstaję, bo spałem w mej dziurze w pozycji prawie stojącej. Nie 
wiem, dlaczego się zbudziłem – aha, słychać czyjeś ciężkie kroki. Oddalają się od stodoły, cichną. Wo-
łam szeptem: – Buka! Buka! Zbudź się, spójrz na zegarek! Rzeczywistość jest ponura. Bardzo zimno 
i ciemno. Ala daj  Boże, aby dzisiaj było tak pomyślnie, jak wczoraj. Gramolimy się z trudnością ze 
stodoły; deska, która nas tak gościnnie wpuściła do środka, nie chce nas teraz wypuścić. Mocujemy 
się z nią długo, huk się robi i gwałt. Jesteśmy wreszcie na zewnątrz. Zadymka – brr, jak nieprzyjem-
nie. Ciemno zupełnie. Przecinamy szybko wieś i dochodzimy do szosy, która biegnie z przeciwnej 
strony wioski. Szeroka, ładna droga, równa jak stół, wysadzona po obu stronach drzewami. Słupy 
telefoniczne. To szosa Łowicz-Sochaczew. Maszerujemy nią raźno w kierunku Sochaczewa: jeden 
obok drugiego, a nie jak dotąd: jeden za drugim. Szosą idzie się znakomicie, ale musimy się z nią po-
żegnać. Nie bardzo bezpieczny jest ten spacer, dzień wstanie już niedługo i szosa pewnie się zaludni. 
Trzeba zejść na prawo i iść dalej polami, jak przedtem. Przykre to, ale konieczne. Brniemy po śniegu, 
zapadamy się głęboko w zaspy. Jakieś łozy przed nami – dolina rzeki. – Bzura – mówi Buka. Smutna 
rzeka Bzura – myślę – wygląda naprawdę melancholijnie. Dość szeroka i zapewne głęboka – ale za-
marznięta. Można iść. Posuwamy się ostrożnie, lecz po chwili idę pewniej, mocniej, strach mija. Staję 
nagle! Serce mi skacze do gardła, nogi wrastają w lód. Trzask jeden, drugi, trzeci – każdy głośniejszy 
od poprzedniego. Lód się łamie, zaraz będzie po mnie, myślę głupkowato. Energia jednak przypły-
wa. Wołam na Bukę, żeby tędy nie szedł, a sam kładę się ostrożnie na lodzie, bo z tyłu już się poka-
zuje woda, i boję się wracać. Czołgam się powoli – obawiam się każdego szybkiego ruchu – potem 
klękam, oglądam się. Tam gdzie byłem przed chwilą, jest czarno od wody.

Buka jest już na tym brzegu. Przeszedł szczęśliwie trochę powyżej mnie. I pod nim lód się załamał, 
ale nie tak groźnie. Idziemy dalej. Znowu jakaś wieś. W jednej z chat świeci się. Pukamy do okna. 
Jesteśmy zmęczeni i chcemy tu gdzieś wypocząć przez parę godzin. Ale tubalny, zaspany głos klnie 
nas ile wlezie i zapowiada, że nie otworzy. Idziemy wsią przeprowadzani przez zgraję agresyw-
nych psów. Znowu światło w oknie i znowu ta sama odpowiedź na nasze pukanie. Ludzie boją się 
widocznie opryszków albo Niemców. Nie dziwię się zresztą. Na prawo, w skos kościół. Nie mogę 
się dopukać do plebani, przechodzimy więc mimo. Spoglądam na szare mury kościoła i na krzyż, 
pamiątkę jakiejś misji. Takie to polskie. Schodzimy w dół ku dużemu cmentarzowi, otoczonemu gru-
bym murem. Wpada mi do głowy myśl, że tu można by schować pas i paczkę z markami. Wchodzę na 
cmentarz, łażę między grobami, szukam jakiejś kryjówki, ale nie mogę się zdecydować, bo wszystko 
zasypane śniegiem. Wracam do Buki, który czeka przy bramie. Idziemy dalej wzdłuż muru. Po chwi-
li potykamy się o jakieś pagórki. Co to? Krzyże drewniane, proste – i hełmy. Polskie stalowe hełmy 
wojskowe przymarznięte do ziemi. Ściska mnie coś za serce. To groby Polaków poległych we wrze-

śniu. Tu przecież były jedne z najcięższych walk, boje koło Kutna. Na wielu krzyżach są drewniane 
tabliczki. Niezgrabnie wypisane nazwiska i daty. „Wieczne odpoczywanie” – szepczę. Spojrzeliśmy 
sobie z Buką w oczy, bez słowa.

Oddalamy się od cmentarza. Zmierzamy ku najbliższej chacie. Znowu prosimy o wpuszczenie na 
chwilę, aby odpocząć. Energiczny głos kobiety nie zgadza się na to, proponuje nam ironicznie odpo-
czynek u sołtysa. – Jaka to wieś? – pyta Buka. – A to nie wiecie? – Nie wiemy. – A ilu was jest? – Dwóch. 
– A to są Bednary. Buka odetchnął. Zna te strony. Mimo odprawienia nas przez kobietę poweseleliśmy 
trochę. Po chwili mijamy szosę niedaleko toru kolejowego i rampy. Ktoś jedzie na rowerze. Padamy 
w rów  i leżymy bez ruchu, czekając aż przejedzie; potem idziemy dalej. Omijamy stację, która zostaje 
z boku do toru kolejowego. Jest już prawie całkiem jasno. Mija nas trzech mężczyzn rozmawiających 
po polsku. Skręcają wzdłuż toru w kierunku wysokiej budki kolejowej. Przejeżdża długi pociąg towa-
rowy. Jakiś przyzwoicie ubrany jegomość idzie szybkim krokiem w kierunku stacji. Czasem biegnie 
– widocznie śpieszy się do pociągu. W teczce trzyma porządną skórzaną teczkę. – Spasiony. Pewnie 
Szwab. – mruczy Buka. – Możliwe. – Nie zwrócił na nas najmniejszej uwagi. To dobry znak. Uważasz? 
– Tak. Tamci trzej także przeszli obojętnie. Widocznie nie wyglądamy ekscentrycznie. Nie będziemy 
przykuwać niczyjej uwagi.

Przechodzimy przez tor i idziemy w stronę domów. Dochodzimy do nich znowu od strony stodół. 
Słychać skrzypienie koła studziennego i ryk krów. Wieś wstaje do spóźnionego, zimowego dnia. 
Dymy z kominów biją prosto, na pogodę. Z najbliższej stodoły słychać walenie cepem. Zachodzimy 
z boku przez otwarte wrota. Ze stodoły wychodzi chłop. Zaczynamy rozmowę od „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”. Odpowiada nam z dość miłym uśmiechem. Ośmieleni prosimy go obce-
sowo o pozwolenie odpoczęcia w chacie i o coś do zjedzenia. Pyta: „coście za jedni”, ze spojrzeniem, 
które mówi: „wiem, coście za jedni”. Buka odpowiada, że uciekliśmy z niewoli. Chłop rzuca ochotnie 
całą robotę i prowadzi nas do chaty. Żona jego, syn i parobek wstają zdziwieni – ale za chwilę, po 
zamienieniu paru słów z gospodarzem i z nami, podejmują nas niezwykle gościnnie i serdecznie. 
I tu dopiero przekonałem się, jak olbrzymi talent ma Buka. Gęba mu się nie zamykała, trajlował bez 
przerwy. Bujał jak najęty, ale mądrze bujał i ujął sobie wszystkich. Kobiecie dał proch z Grobu Pana 
Jezusa i medalik święty z Jerozolimy, gospodarzowi zapalniczkę. Ja dałem chłopcu łańcuszek na scy-
zoryk i... zapanowała ogólna serdeczność. Babina popłakała sobie, zaczęła użalać się nad naszym 
losem, przeklinać Niemców, modlić się – co jej nie przeszkadzało wcale w gotowaniu śniadania. 
Wymyłem sobie tymczasem skaleczony palec i przewiązałem go – z pomocą kobiety – czystą szmatą. 
Dopuszczając do tajemnicy tylko gospodarza, wyczyściłem w zamkniętym na klucz pokoju pistolety, 
posługując się oliwą od maszyny do szycia.

W czasie obfitego śniadania doszedłem do nieodpartego wniosku, że Pan Bóg dał nam apetyt, ale 
sytność odebrał. Gospodyni z zadowoleniem patrzyła na znikające kromki chleba, barszcz, ziem-
niaki i kawałki mięsa ze świąt. – Podjedzcie se, chudziny – rzekła z rozrzewnieniem. Po śniadaniu 
chłop zaprowadził nas do stajni, gdzie na stryszku nad końmi rozścielone były na słomie pierzyny 
i poduszki. Zdjąwszy buciki, rzuciliśmy się zaraz na posłanie, prosząc gospodarza o baczenie na wieś 
i okolicę. Trudno mi opowiedzieć, jak cudownie nam się spało. W ogóle „kocham spać” ale, wtedy 
w tej stajni to była prawdziwa symfonia snu. Ciemno już było, gdyśmy się znowu znaleźli w izbie. 
Po kolacji przeszliśmy do drugiej, zimnej izby, na krótką rozmowę z gościnnym chłopem. Spisaliśmy 
na kartce marszrutę do Warszawy z ominięciem wszystkich wsi i osiedli, w których mieszkali Vol-
ksdeutsche. Zapytałem gospodarza, czy by nie zechciał mi przechować pasa, który już poprzednio 
wzbudził jego zainteresowanie. Oświadczyłem, że po kilku dniach zgłoszę się do niego lub przyślę 
kogoś z umówionym hasłem po odbiór. Chłop popatrzył na mnie poważnie i z wolna zapytał: – Po-
wiedzcie mi sumiennie, kto też wy jesteście? – ? – No tak. Od samego początku przecie wiem, żeście 
wy nie z niewoli. Ja już niejednemu „niewolnikowi” pomagał, ale takich jak wy jeszcze nie widzia-
łem, tak porządnie ubranych i ozutych, z bronią, jakimś pasem na brzuchu... I z prochem z Grobu 
Świętego – wtrąciłem śmiejąc się. – I z prochem – skinął głową. Oparł brodę na spracowanej ręce 
i ciągnął dalej. – Ja wam wierzę, żeście Polacy. Wiem, żeście dobrzy Polacy, lepsi ode mnie i od wielu. 
Robicie ważne rzeczy , to się widzi. Pomogę wam, w czym będę mógł, ale – wybaczcie – powiedzcie, 
coście za jedni?

Buce w to graj! Nie trzeba go było dwa razy prosić. Kiedy zaczął gospodarza „informować”, kim 
jesteśmy, myślałem, że pęknę z tłumionego śmiechu. Dowiedzieliśmy się – bo i także – że jeste-
śmy delegatami całego rządu i generała Sikorskiego w szczególności (to znaczy on sam, a ja jego 
sekretarzem, „bo przecież widzicie, że on jeszcze za młody”), że nasz Władzio („generał Sikorski” 
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- wtrąciłem szybko) wysłał w łodzi podwodnej na Bałtyk („o, nasze łodzie podwodne mają wprawę 
w przemykaniu się między minami niemieckimi”), żeśmy zostali wysadzeni na ląd koło Królewca 
i że wreszcie – tu dopiero dotknął lekko, jakby mimochodem, prawdy – przekraczając granicę, za-
biliśmy kilkunastu (!) Niemców, a teraz uciekamy przed pościgiem i chcemy dojść do Warszawy. 
Chłop słuchał uważnie. Wyraźnie i z niejaką uciechą czułem, że przesiewa słowa Buki przez swój 
„zdrowy pomyślunek”  jak sito. Czasem łypnął na mnie okiem, czasem zdziwił się grzecznie, kilka 
razy uśmiechnęliśmy się do siebie  dość porozumiewawczo. A Buka tokował jak na wiecu, gesty-
kulował, opowiadał, przepowiadał, wspominał o odznaczeniu po wojnie, o ludzie i robotnikach, 
o potrzebie jedności i zakończył znowu na Sikorskim. Spryciarz! Widział, że nazwisko Generała 
zrobiło największe wrażenie. Gospodarz zgodził się na wszystko, wziął pasy i paczki, starannie 
umówił z nami hasło. 

Z dużym wzruszeniem i wdzięcznością pożegnaliśmy całą rodzinę. Gospodyni wcisnęła nam do 
ręki po kawałku chleba z serem i mięsem. Z płaczem przyciskała mnie do piersi i błogosławiła na 
drogę, mówiąc coś o mojej Matce i o Polsce, i o poświęceniu – i o tym, by ich kiedyś znów odwiedzić... 
Gospodarz wyprowadził nas daleko za wieś, pokazując dalszy kierunek. Noc była ciemna, wietrzna, 
nieprzyjemna. Szliśmy bez przerwy przez siedem godzin, raz tylko – jeszcze wcześnie z wieczora 
– wchodząc do jakiejś chaty i pytając o dalszą drogę. Przyjęto nas gościnnie, dano gorącego mleka 
i pokazano kierunek marszu na Warszawę, nie wypytując zbytnio, kim jesteśmy, a raczej dając do 
zrozumienia, że się domyślano, że pytać nie należy. Idąc bez słowa, zapatrzony w ciemność, zasłu-
chany w ciszę, miałem czas myśleć. Coraz bardziej wzruszony byłem postawą naszego ludu, tak 
patriotyczną, nacechowaną dużym zrozumieniem sytuacji, bezinteresownością i nienawiścią do 
okupanta. Około godziny pierwszej w nocy goniliśmy już resztkami sił. Kopny, głęboki śnieg, wiatr 
wprost w usta i wiele przeszkód po drodze – wyczerpały nas. Zrozumiałem. że to gorączka. Spieczo-
ne wargi i gorące czoło potwierdzały to przypuszczenie. Nie bałem się jej jednakże, gdyż miałem 
na nogach wspaniałe, starannie natłuszczone buty. One to uchroniły mnie od choroby. Mimo dwu 
pełnych dni spędzonych na śniegu nogi miałem suche. Z dumą i wyższością myślałem o swych ko-
legach, którzy na punkcie wyczekiwania śmiali się ze mnie i uważali za maniaka, gdym co wieczór 
zabierał się do smarowania butów. Buka „wydziwiał” wtedy na moje „harcerskie kawałki” – a teraz, 
przeklinając swoje mokre nogi, przyznawał rację.

Po jakimś czasie zasnąłem. Ale budziłem się co chwila, budząc także Bukę i pytając go szeptem 
o godzinę. Zgorączkowany był i roztrzęsiony. Widząc, że się rozklejamy obaj, zdecydowałem, że 
trzeba iść dalej. Buka poddał się po krótkim oporze, narzekając po cichu na młodych „dyktatorów”. 
Była godzina 3.30 rano, gdyśmy wychodzili. Czułem się słaby i nieszczęśliwy. Buka także żalił się 
po cichu na nasz los, przeklinając od czasu do czasu ujadające psy i Niemców. Nagle stanął i rzekł 
wyjątkowo głośno: – Psiakrew! A jednak wolę być tu, po kolana w śniegu, zmarznięty, chory i zmę-
czony, niż tam, w Londynie, zdrowy, bezpieczny i w łóżku. – Ja także – odpowiedziałem. – Gdyby 
mnie nie wysłano, byłbym na pewno bardzo nieszczęśliwy. Humory się zaraz poprawiły. Oczywi-
ście, praca, jaką nas zaszczycono, jest piękna, a że są trudności – ha! Gdzie ich nie ma? Nihil est ab 
omni parte beatum. A świadomości dobrze spełnionego obowiązku nie oddalibyśmy nikomu. Szli-
śmy – wydawało się nam – dość raźno, ale wskazówki na Bukowym zegarku biegły powoli, jakby 
z trudem. Mijaliśmy ciche, uśpione wsie, zagubione w zaspach śniegu. Mozolnie  pokonywaliśmy 
pocięte bruzdami pola, potykając się na zdradliwie przysypanych, zmarzniętych skibach. Z uczu-
ciem ulgi wchodziliśmy na byle dróżkę – z żalem rozstawaliśmy się z nią.

Mróz zelżał nieco. Śnieg sypał wielkimi płatami, pokrywając śpiący kraj nową, grubą warstwą. 
Na kilka kroków nie widzieliśmy kompletnie nic. Niespodziewanie wyrastały przed nami drzewa, 
parkany, przykucnięte do ziemi chaty. Co chwila któryś z nas wpadał do głębokiego rowu, grzązł 
powyżej kolan w zaspie. A śnieg padał bezlitośnie, dostawał się do oczu i ust, układał się na ramio-
nach w białe epolety, na rękawach przybierał kształt temblaków. I mimo że padał bezszelestnie, 
głuszył sobą wszystko, tłumił wszelkie odgłosy budzącego się dnia. Szczekanie psów dochodziło 
jakby spod puszystego koca, pianie kogutów brzmiało jak bardzo odległa trąbka, mimo że chaty 
i obory były tuż, o kilkanaście kroków. Świat wydał mi się pijany na ponuro. Kręciło mi się w głowie 
od padających płatków śniegu, zataczałem się ze znużenia. Upadałem często, postawiwszy zbyt 
pochopnie i nierówno nogę dopiero co wyciągniętą z trudem ze śniegu. Ach, żeby to na nartach, jak 
wtedy, „pod bolszewikami”, kiedyśmy z Tońkiem chodzili przez granicę – do Budapesztu! Ale kiedy 
to było? I czy to prawda, że byłem kiedyś „białym kurierem” na nartach? Tu nie ma nart. Tu na pie-
chotę. Szedłem, jak się chodzi na szczudłach po głębokim, grząskim błocie. Buka sapał ze zmęcze-

nia, stękał głucho przy każdym upadku. Mieliśmy obaj zdecydowanie dość. Z rozpaczą myślałem, że 
gdyby teraz przyszło uciekać przed Niemcami – nie potrafilibyśmy się na to zdobyć.

Rozwidniało się. Szliśmy już tylko z przyzwyczajenia. Właściwie to nie myśmy szli, tylko nasze 
automatyczne nogi. Byliśmy wyczerpani i zrezygnowani. Około godziny 7.30, gdy już się rozwidni-
ło, znaleźliśmy się przy bramie jakiegoś dużego parku, ogrodzonego murem. Koło bramy stał duży, 
ładny dom, zapraszając nas do wnętrza błyszczącymi światłem oknami i dymem z komina. I tu nam 
nogi odmówiły posłuszeństwa. Staliśmy chwilę, odpoczywając, potem weszliśmy. Kilka osób jadło 
śniadanie, siedząc na ławach i stołkach przy dużym stole. Mężczyzna – głowa domu – popatrzył 
na nas pytająco i po kilku słowach powitania i „szmuglerskiego” wyjaśnienia zaprosił nas ruchem 
ręki do stołu. Po chwili, skończywszy śniadanie, wyszedł, żegnając się z nami i mówiąc, że idzie do 
pracy. Był ekonomem na folwarku. Kobiety i dzieci zajęły się nami z dużą serdecznością, wypytując 
o Warszawę i o szmugiel. Traktowano nas jako gości „na szczęście”, bo właśnie poprzedniego dnia 
wydano córkę za mąż. Obfite śniadanie, które poczytywaliśmy za resztki ze świąt, były resztkami 
uczty weselnej. 

Po chwili przybiegła wesoła, rumiana od mrozu i szczęścia eks-panna młoda. Była nam bardzo 
rada, tym bardziej, że Buka wprowadzony w świetny nastrój śniadaniem, ciepłym wypoczynkiem, 
sypał dowcipami na prawo i lewo, pytając niedyskretnie młodą kobietę o wrażenia ostatniej nocy 
i udzielając jej ze śmiechem fachowych rad na nową drogę życia. Ich myślą przewodnią było: trzy-
mać męża krótko i mieć dużo dzieci. Któraś z doświadczonych ciotek utrzymywała, że „jedno z dru-
giem nie bardzo się żeni”. Buka oponował i przekonywał. Posmutniał trochę, mówiąc o dzieciach, 
ale po chwili znów był roześmiany i głośny. Było bardzo wesoło i zapomnieliśmy zupełnie o Niem-
cach i niebezpieczeństwie.

Po dłuższym odpoczynku poszliśmy dalej. Buka dowiedział się, jak należy dalej iść, by dojść do 
jednej z wiosek, gdzie mieszkał jego daleki krewny, Kazik. Był on naszym najbliższym celem i u nie-
go obiecaliśmy sobie wrócić do sił oraz ułożyć plan dalszej wędrówki. Znudziła nas już i zmęczyła 
ta podróż per pedes apostolorum. Marzyliśmy o wygodniejszym sposobie pokonywania przestrze-
ni. Do Kazika było około piętnastu  kilometrów drogi.  Humory poprawiły się nam bardzo z kilku 
innych – poza wypoczynkiem i śniadaniem – powodów. Przekonaliśmy się, że ludzie kręcący się tu 
i ówdzie nie patrzą na nas badawczo, czyli że wyglądamy dość normalnie i możemy ryzykować dal-
sze posuwanie się za dnia, aby jak najszyciej dotrzeć do Kazika. Poza tym byliśmy już prawie pewni, 
że nikt tu nie wie jeszcze o wystrzelaniu placówki Grenschutzu i że o żadnej obławie nie ma mowy. 
Pogoda poprawiła się, zaświeciło słońce. Buka zaczął poznawać okolicę. Odetchnąłem. Jesteśmy już 
prawie w domu. Jeszcze kilka kilometrów i odpoczynek. A potem... Warszawa.

Jednakże Buka zaczął błądzić. Powinniśmy już być na miejscu, według jego kalkulacji, a tymcza-
sem wieś wyglądała jakoś inaczej, niż powinna. Stoimy, patrząc na nią z daleka, i medytujemy. Po 
chwili wahania idziemy w jej kierunku. Spotykamy młodego chłopa. Buka wdaje się w rozmowę 
z nim i dowiaduje się – w mistrzowski naprawdę sposób – wszystkiego, co nam było potrzebne. 
O kilometr od tej wsi była wioska, w której mieszkał Kazik. Brnąc po śniegu, podeszliśmy do niej na 
przełaj przez pola. Znaleźliśmy się na skraju wsi. Buka stanął nagle i spojrzał na mnie ze zmiesza-
niem w oczach. Szepnął wahająco: – Ba , ale jak tu odszukać dom Kazika? – Jak to? Przecież byłeś 
tu. – Raz jeden , w lecie, na rok przed wojną. Domek był w budowie. Teraz śnieg zmienił wszystko, 
a dom jest już na pewno ukończony. Trudno się zorientować.

– Psiakość! – rzekłem markotnie – chodzić od domu do domu i pytać o Kazika? Nie można. Wsy-
piemy człowieka. Wałęsanie się po wsi musi zwrócić na nas ogólną uwagę. Przejdźmy jeden raz 
środkiem wsi. Jeśli poznasz dom, wejdziemy, jeśli nie – trudno – pójdziemy dalej w kierunku War-
szawy. Ruszyliśmy w drogę. Buka rozglądał się na wszystkie strony, ale niestety, przekonywał się 
coraz bardziej, że nie potrafi  się zorientować. Sytuacja stawała się głupia i denerwująca. Na szczę-
ście śnieg znowu zaczął padać i ludzi na drodze było mało. Od najbliższego, dość skromnego dom-
ku ktoś szedł w naszym kierunku przez pole. Buka postanowił mimo wszystko zapytać o Kazika. 
– Poproszę o ogień – oznajmił mi, wydobywając z kieszeni paczkę craven „A”. Zawsze byłem zły na 
niego, że miał przy sobie angielskie papierosy, ale on – chainsmoker – nie mógł bez papierosów 
żyć, a „tutejszych” miał zaledwie kilka na wypadek, gdyby zaszła potrzeba poczęstowania kogoś. – 
Schowaj pudełko – szepnąłem z pasją, kiedyśmy zbliżali się do nieznajomego – już najwyższy czas, 
abyś się go pozbył naresz... – Kazik! – wrzasnął nagle Buka radośnie. – Kazik! 
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Tadeusz Chciuk (Marek Celt) (1916–2001) P25

Trzeci most
Od Redakcji: Marek Celt to pseudonim Tadeusza Chciuka, żołnierza WP we Francji i Szkocji, skocz-

ka spadochronowego, cichociemnego, kuriera rządu gen. Sikorskiego. Po wojnie – prześladowany 
przez UB – uchodzi za granicę. Na emigracji pełni funkcje prezesa PSL – Okręg Paryż, komentatora 
politycznego w Radiu Wolna Europa, której był wieloletnim wicedyrektorem. Autor licznych słucho-
wisk i książek, m.in.: „Biali kurierzy, Opowiadanie cichociemnego, Raport z podziemia – 1942”. Tekst 
stanowi publikację fragmentów książki „W podziemiu przed Powstaniem” – „Przekrój nr 22 (2449) 
32.05.1992.

Na początku byli tylko kurierzy oraz emisariusze „na zielono” i „na biało”. W 1941 r. zaczęła 
się era skoczków spadochronowych. Wreszcie już pod koniec wojny, w łączności powietrz-

nej pomiędzy Polską podziemną i władzami Rzeczypospolitej na Zachodzie zastosowano „Mosty”. 
Odbywały się loty dwustronne, z nocnym lądowaniem maszyny w okupowanym kraju. Pasażero-
wie normalnie wysiadali z samolotu, więc mogli w obie strony lecieć nawet ludzie starzy i słabi. 
Można też było w obie strony przesyłać sporą i cięższą pocztę. Szczyt konspiracyjnego luksusu, 
ale i skondensowanego ryzyka. Dlatego „Mosty” wymagały najwyższej sprawności organizacyjnej 
z obu stron. (…)

Pierwszy „Most” zorganizowano dopiero w trzy lata po zainaugurowaniu wypraw spadochrono-
wych – i mało brakowało, a cała operacja podzieliłaby los amerykańskich wojsk spadochronowych 
generała Mitchella w czasie pierwszej wojny światowej. Obawiali się więc „mostowicze” z Szóstki, 
czyli VI Oddziału sztabu naczelnego wodza w Londynie i z wydziału lotniczego komendy głównej 
AK w Polsce, że jak dla wojsk Mitchella pierwsza, tak dla „Mostów” druga wojna światowa może się 
skończyć za wcześnie. Ale się nie skończyła. „Mosty” odbyły się trzy. Wszystkie w r. 1944, ostatni 
tuż przed powstaniem. 

„Pierwszy Most” – w nocy z 15 na 16 kwietnia – na lądowisku oznaczonym kryptonimem „Bąk” 
pod Bełżycami w Lubelskiem. Czas postoju Dakoty w „bajorze” – 10 minut. „Drugi Most” zorganizo-
wano w nocy z 29 na 30 maja na lądowisku „Motyl”, na Łąkach  Przybysławskich, pomiędzy rzeczką 
Kisieliną i Dunajcem, na północny zachód od Tarnowa. Czas postoju 6 minut!„Trzeci Most” zarzą-
dzono również na lądowisku „Motyl”. (…) I tu dochodzimy do sedna zagadnienia. „Trzeci Most” 
(„Wildhorn III”) był operacją ze wszystkich najważniejszą. Ze względu na ludzi, którzy mieli z niego 
korzystać i na to, co z sobą wieźli. Do Polski lecieli z Włoch: major Bogusław Wolniak, kapitan Ka-
zimierz Bilski i porucznik Leszek Starzyński – wszyscy ze sztabu naczelnego wodza z przeznacze-
niem do komendy głównej AK – oraz porucznik Jan Nowak-Jeziorański („Zych”). Był on wysłany 
rok wcześniej z Warszawy do Londynu przez Szwecję  i teraz wracał „Mostem” do kraju z bardzo 
ważnymi informacjami wojskowymi i politycznymi.

Z Polski na Zachód leciało pięciu pasażerów, w tym trzech wysłanników politycznych: „Stanisław” 
czyli Tomasz Arciszewski, stary, wybitny przywódca  PPS, wyznaczony przez Podziemną Radę Jed-
ności Narodowej na następcę prezydenta Rzeczypospolitej; „Salamander” – dr Józef Ratinger, któ-
ry teraz wracał do Londynu jako drugi najważniejszy pasażer „Trzeciego Mostu”. Następnym był 
piszący te słowa, emisariusz rządu i Polski podziemnej. Wracałem do Londynu z ważnymi infor-
macjami i z największą w dziejach Polski podziemnej pocztą polityczną, ponadto miałem zleconą 
przez Delegata Rządu opiekę nad „Stanisławem” i „Salamandrem”. I wreszcie było dwóch wysłanni-
ków wojskowych: Rafał Meduniecki, czyli kpt. Jerzy Chmielewski, wybitny oficer wywiadu AK oraz 
por. Czesław Miciński. (…) 

Im więcej V-1 spadało na Londyn, tym więcej do AK szło z Anglii alarmujących depesz, w któ-
rych powtarzały się słowa: „Najwyższa pilność” i „Przyjaciele”. Przyjaciele, czyli Anglicy, nie mieli 
czasu. Chcieli jak najszybciej widzieć u siebie specjalistę z wywiadu AK, a zwłaszcza chcieli mieć 
opis techniczny i części składowe V-2, które zdobył wywiad AK. (…) 12 czerwca wysłano raport do 
Londynu i rozszalał się eter. Tym razem Anglicy działali błyskawicznie. Stąd nacisk „Przyjaciół” na 
pośpiech w depeszach do generała Bora. Dlatego w rozkazie komendy głównej AK zarządzającym 
przed czasem operację „Trzeci Most” były słowa: „jak najszybciej” i „za wszelką cenę”. Szef komórki 
„Mosty”, „Styka” – lotnik, mjr Bolesław Dorembowicz – mianował oficerem startowym po raz trzeci 
„Włodka”, czyli kpt. pilota Włodzimierza Gedymina.

„Włodek” nie widział innego wyjścia, jak ryzykować „Trzeci  Most” w tym samym miejscu, w którym 
odbył się „Drugi Most”. Jeśli więc „jak najszybciej” – mówił „Włodek” – to tylko na poprzednim lądo-
wisku „Motyl”. Musimy pobić rekord! Zejdziemy poniżej sześciu minut postoju samolotu w „bajorze”. 
„Włodek” i radiooperator „Gapa”, doskonały fachowiec, skoczek spadochronowy z Anglii wyjechali 
natychmiast do Tarnowa.  Dowódca „Mirosław”, płk Stefan Musiałek-Łowicki i jego zastępca „Jagoda”, 
mjr Stanisław Marek, wzięli na siebie osłonę lądowiska. Dowódcą osłony mianowano „Młota”, czyli 
kpt. Zbigniewa Rogawskiego. Dowódcą lądowiska został „Brzechwa”, kpt. Jan Kabat, jako zastępcę 
miał „Pirata”, por. Zdzisława Banaszaka. Żołnierze osłony, obsługa lądowiska oraz łącznicy  rekruto-
wali się z mieszkańców wsi położonych w pobliżu lądowiska. Byli to BCh-owcy i Ak-owcy ze Zdrohca, 
Biskupic, Marcinkowic, Przybysławic, Zabawy, Wału-Rudy i z innych wsi. Meliny dla pasażerów były 
przewidziane na plebanii w Zdrohcu, w Biskupicach i Zabawie, kryjówkę dla poczty przygotowano 
w Przybysławicach.

Tak więc – w zarysie – przedstawiało się miejsce i główni aktorzy „Trzeciego Mostu”. A czas ak-
cji? „Włodek” ocenił, że w połowie lipca łąki po długotrwałych deszczach podeschły już na tyle, że 
można zawiadomić Warszawę i LBA czyli bazę przerzutową w południowych Włoszech, koło Brin-
disi, skąd miała startować  Dakota. Depesze „Gapy” lecą w eter. Z Warszawy ruszyli natychmiest 
do „Motyla” różnymi drogami pasażerowie. Tylko „Salamander” i ja musieliśmy jechać razem, bo 
ja nosiłem go – sparaliżowanego – dosłownie na plecach, albo na rękach, jak dziecko. Ciężarowym 
samochodem wysłano niezwykłą przesyłkę: części V-2 i moją pocztę ukryte  w butlach stalowych. 
W bazie LBA robiono ostatnie przygotowania do lotu. Przylecieli już z Londynu przez północną 
Afrykę pasażerowie do Polski.

Wszystkie nici operacji zbiegały się w tajnych lokalach Inspektoratu AK w Tarnowie, w rękach 
„Mirosława”. Ale cienkie to były nici, mogły w każdej chwili się urwać. Bo sytuacja była niewesoła. 
W Tarnowie słychać było całymi dniami dalekie odgłosy dział frontowych. Armia sowiecka Konie-
wa – po odrzuceniu Niemców spod Lwowa – szybko parła naprzód, ale potem utknęła pod Dębicą. 
Front jakby się ustalił i bezpośrednie jego zaplecze zaczęło się nasycać oddziałami Wehrmachtu. 
Żandarmeria robiła łapanki na mężczyzn i pędziła ich na wschód, do robót fortyfikacyjnych. Były 
wypadki rekwirowania chłopom wozów i koni... W Tarnowie wśród Niemców-cywilów – nastrój 
paniki. Czekanie w tych warunkach na przyjazd pasażerów i przysłanie poczty nie należało do 
rzeczy ani łatwych,  ani bezpiecznych. Ale nie trwało to długo. Bo wkrótce wszystko znalazło się 
na miejscu, poczta w schowku, pasażerowie po melinach, w pełnej gotowości. Pogoda ustaliła się – 
chłopi przystąpili do żniw. „Włodek” polecił „Gapie” zawiadomić bazę LBA, że „Motyl” czeka.

Wówczas zdarzyła się rzecz dziwna. W czasie, gdy „Gapa” nadawał depeszę, „Włodek” zauważył 
przez okno kołującego w oddali Storcha. Wyglądało na to, że szuka kierunku, w którym ma le-
cieć. Właśnie znalazł: leciał wprost na melinę, w której „grał” radiotelegraf. „Włodek” kazał „Gapie” 
przerwać nadawanie depeszy i Storch natychmiast zaczął błądzić po niebie. Gdy brzęczyk znów 
poszedł w ruch, samolot zaraz odnalazł kierunek. Nie było wątpliwości: to „gonia”, śmiertelny wróg 
nadawczych stacji  radiowych. „Gapa” musiał natychmiast zmienić melinę. Niemcy polowali na nie-
go, a może i na „Most”. (…) Robiło się gorąco i trzeba się było z „Mostem” spieszyć. Tymczasem 
z Brindisi wiadomości o starcie Dakoty nie nadchodziły. Jak nie burze, to mgła we Włoszech, jak nie 
we Włoszech, to na trasie. Trzeba czekać.

A tu czekanie jak na rozżarzonych węglach. W rejonie lądowiska, o kilka kilometrów za lasem, 
stanęła ukraińska kawaleria. Na lotnisku w Radłowie pokazały się myśliwce niemieckie. Uczucie 
zaciskania pętli. Na plebanii w Zdrohcu sparaliżowany „Salamander” i ja, jego opiekun, kładliśmy 
bez końca pasjanse. Czasem mnie ksiądz proboszcz wysyłał do kościoła, na chór, gdzie za stary-
mi feretronami była dla mnie kryjówka. (…) Aż 25 lipca – odmiana losu. Z daleka już można było 
poznać, ze sposobu, w jaki łacznik jechał na rowerze, że nareszcie ma coś do powiedzenia. „Dziś 
w nocy! Gotowość na ósmą!”. Tego popołudnia już się inaczej czekało. W podnieceniu, a nie z rezy-
gnacją.

Pod wieczór przyszli „Mirosław” z „Młotem”. Powitaliśmy ich okrzykami. Ale oni, ponurzy jak noc, 
pozamykali naprzód w milczeniu drzwi, zasłonili okna, usiedli przy stole. I dopiero wówczas zaczę-
ła się ta rozmowa, z której każde słowo będę pamiętał do końca życia. Po prostu „ścierpły mi myśli”. 
– ”Salamander” zapytał: – Jak jest? Bo z waszych min, panowie, sądząc, jest chyba źle. Jest gorzej 
niż źle. – Z Dakotą? Wróciła do bazy? – Nie. Dakota jest w drodze, od tamtej strony w porządku. Ale 
u nas szanse udania się operacji – prawie żadne. – Dlaczego? Co się stało? – Nie chciałem panów 
przedtem niepokoić. Miałem nadzieję, że się jakoś uładzi. Ale dziś po południu – właśnie dziś, gdy 
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Dakota już leci – spiętrzyło się to wszystko, tak nieprawdopodobnie, że ja za panów nie mogę brać 
odpowiedzialności. – Musicie sami decydować – dopowiedział „Młot”. – Więc tak: za lasem wieś 
zapchana od wczoraj kawalerią, odległość od lądowiska – trzy kilometry. Dziś rano w Przybysławi-
cach kręciło się gestapo, po południu na samym lądowisku usiadły dwa samoloty niemieckie. – ... 
Storchy. – … wysiedli z nich ludzie, łazili po łace, długo ze sobą rozmawiali. Jużeśmy myśleli, że 
trzeba bęzie akcję „Most” zaczynać od walki ze Storchami, żeby ustąpiły miejsca Dakocie. Ale po 
jakimś czasie odleciały. – Jak to wytłumaczyć? Licho wie. W najlepszym przypadku – zbieg oko-
liczności. W najgorszym – Niemcy zwąchali pismo nosem. Mieliśmy już podobny raport z Radłowa 
Na otnisku w Radłowie – kilka myśliwców. A najgorsze..., – Najgorsze? To jeszcze nie wszystko? 
– Najgorsze, że we wsi, tuż koło lądowiska, może o półtora kilometra,  zakwaterowano późnym 
popołudniem  czterystu żołnierzy piechoty Luftwaffe. Mają cekaemy, motocykle, łaziki. Posterunki 
w odległości może 800 m od miejsca gdzie ma lądować Dakota. – po prostu nie mogą nas nie za-
uważyć. Gołe pole! – rzucił „Młot”. – Ja mogę ryzykować życie swoje i żołnierzy, ale wy, panowie, 
mnie nie podlegacie. Możecie zrezygnować. – A inni? – Do was przyszedłem jako do pierwszych. 
I proszę o natychmiastową decyzję. Muszę jechać jeszcze do „Stanisława”. – Więc tak... Decyzję, 
owszem... Ale mam najpierw kilka pytań. – Proszę. – Primo: czy bez względu na naszą odpowiedź 
operacja się odbędzie? – Odbędzie się. Czy się uda – inna sprawa. – No to drugie pytanie: czy nie 
będą się potem Niemcy mścić na ludności? – Nie wiadomo. W każdym razie, jeśli ważna operacja 
ma się odbyć, odbywa się bez względu na ewentualne późniejsze represje. Takie jest niepisane pra-
wo podziemia. – Czy w razie ataku Niemców będzie dość czasu, żeby zniszczyć pocztę? – Będzie. 
Na to wystarczy kilka minut, benzynę mamy gotową. Wytrzymamy kilkanaście minut. – A załogę 
Dakoty i pasażerów stamtąd będzie się w razie walki ewakuować? – Absolutnie. Czy się uda – inna 
sprawa. – To znaczy, że i nas moglibyście ewakuować razem z innymi. – Pan jest sparaliżowany. – Ja 
się nim opiekuję. Będę go niósł – odezwałem się po raz pierwszy. – No to jedziemy, co, panie Mar-
ku? – Jedziemy – odparłem. – Jeszcze tylko jedno. Czy nie uważają panowie, że jeszcze by było dość 
czasu, żeby lądowisko przesunąć trochę na północ, w kierunku Wisły. Bo chyba najgroźniejsza jest 
ta piechota, za blisko siedzą. – „Włodek” właśnie działa w tej sprawie. Jeśli okaże się, że łąka równa, 
bez rowów i dołów, przesuniemy „bajoro”. Jeśli nie – trzeba zostać na starym i … bronić się.

Staliśmy całą grupą pod szopą. Z jednej strony był strumyk i za nim piechota Luftwaffe, z drugiej 
– las, a za nim kawaleria ukraińska. W środku – ciche, ciemne pole. Nie rozmawialiśmy ze sobą. 
„Włodek” i „Mirosław” sprawdzili tylko po cjchu, czy wszyscy pasażerowie są już na miejscu. Wska-
zali mi leżące pod ścianą szopy cenne worki, między nimi jeden mój. Dowiedziałem się jeszcze, że 
z przesunięcia lądowiska  nic nie wyszło. Na łące cisza aż dźwięczała. Wreszcie w tej ciszy wpadł 
w nasze uszy odległy szum samolotu. Rósł, zbliżał się, potężniał. Po chwili pewne już było, że to 
Dakota. Na jej skrzydłach zaczęły migać umówione sygnały. To na pewno ona, a nie niemiecka pu-
łapka. Za chwilę zobaczyliśmy, ogromny cień samolotu, kiedy zaczął podchodzić do lądowania. Ale, 
o Boże! – podchodził źle. Zboczył ze świetlnego krzyża i walił wprost na nas.

Ogłuszenie hukiem motorów, oślepieni nagle zapalonymi reflektorami, staliśmy jak zahipnotyzo-
wani, nie mogąc się z miejsca ruszyć. Za chwilę – śmierć. Za chwilę – po wszystkim! Ale w ostatniej 
sekundzie dostrzegli nas. „Włodek” machał latarką jak opętany. Pilot poderwał  maszynę tuż przed 
nami i zgasił reflektory. Kiedy robił okrążenie, by podejść znów do lądowania, czułem się jak czło-
wiek, do którego pluton egzekucyjny strzelał i nie trafił. Dakota tym razem wylądowała dobrze. 
Stanęła u szczytu świetlnego krzyża. Podbiegliśmy tak szybko jak to było możliwe dla „Stanisława”. 
„Salamandra” niosłem do spółki z żołnierzem AK. Drzwi samolotu otwarły się, pasażerowie „stam-
tąd” mignęli nam tylko, ledwie „czołem” czy „cześć” i już pochłonęła ich ciemność, odprowadzano 
ich do wozów pod las. W tym czasie jedyny Polak w brytyjskiej załodze Dakoty, pilot pkt.(?)  Kazi-
mierz Szrajer (ten sam, który nas wiózł wtedy – 4.4. 44 – do Polski) uderzył kilka razy łopatką po 
darni, nabrał ziemi do worka i zniknął w kabinie. Polska ziemia!

Nadchodzi rozkaz: „Pasażerowie i poczta , do maszyny!”. Przypinam „Stanisława” i „Salamandra' 
pasami do ławek, sprawdzam czy worki z pocztą na miejscu. Z zewnątrz dochodzi głos „Mirosła-
wa”: – Do widzenia w wolnej Polsce! A pamiętajcie: więcej broni, więcej przysyłajcie broni! Drzwi 
zatrzaśnięte, uff, siadam i ja na swoim miejscu, spocony jak ruda mysz i patrzę przez okno na zie-
loną lampę, którą żołnierz trzyma na wysokości ogona Dakoty. Motory warczą, huczą, cała maszy-
na drży, a to światełko stoi w miejscu, cholera, i ani drgnie. Drzwi do kabiny pilota otwierają się 
jednym szarpnięciem. Szrajer krzyczy: – Wysiadać! Wysiadać natychmiast! Jezus Maria, co to było! 
Dosłownie wyrzucam „Stanisława”, potem „Salamandra”, potem ciskam worek z pocztą wprost 

w otwarte ręce żołnierzy. „Rafał” wyrzuca swoje worki. Wyskakuję, niesiemy chorego do wozów 
pod las. Motory milkną, reflektory gasną. Oglądam  się co chwilę: chcę widzieć wszystko do końca. 
Chcę widzieć atakujących lada moment Niemców i tę płonącą maszynę także. Po chwili przyłapuję 
się na tym, że szepcę wciąż w kółko: „Ale nas zbaw ode złego, zbaw ode złego”.

Od samolotu nagły ryk: – Pasażerowie i poczta, wracać! Wracamy, wsiadamy, to samo od począt-
ku. – O co chodzi – pytam w biegu Szrajera. – Koła zaryły się w grząski grunt, nie można było ruszyć. 
Mój dowódca Nowozelandczyk, powiada – chciał już palić maszynę, ale mu tutejsi nie pozwolili „To 
ostateczna ostateczność – krzyczeli – na to jeszcze czas!” Wspaniałe jakieś chłopaki. Teraz podłożo-
no pod koła słomę i deski, będzie chyba „all right”. I znów słyszę z daleka: – Pamiętajcie, więcej bro-
ni, więcej broni przysyłać! I znów huk motorów i zielone światełko – i za chwilę znów ta potworna 
komenda: – Wysiadać! Palimy maszynę! Psiakrew! Tego już zanadto. Robiłem pewnie to samo co 
przedtem, niosłem „Salamandra”, pilnowałem poczty – ale nie wiem nic z tego. Wiem tylko, że po 
kilku minutach znów dogoniły nas słowa: – Wracać, wsiadać! 

I wiem, że od strony Niemców  było cały czas ciemno i cicho jak makiem zasiał, mimo że na lądo-
wisku zgiełk i blask, huk motorów i krzyki, a tamci odlegli od nas wszystkiego 800 m. Ale  mnie to 
już chyba nie obchodziło. Bo czy automat może się  czymś przejmować? Stałem się znów czującym 
człowiekiem, kiedy po raz trzeci usłyszałem: – Pamiętajcie, więcej broni! Diabli mnie brali, dźgnęło 
mnie to i nawet trochę rozśmieszyło. Co ten „Mirosław” się tak drze! Dopiero w kilka dni później, 
kiedy wybuchło powstanie  w Warszawie, a ja w Londynie gryzłem tylko palce z bezsilności, zro-
zumiałem, ile treści, ile prawdy było w tym uporczywym krzyku. Siedziałem na ławce zmęczony 
do ostatnich granic, patrzyłem przez okno. I nagle, nagle... zobaczyłem! Tak, zobaczyłem, że zielo-
ne światełko drgnęło, cofnęło się i cofa się nadal Ruszył! – wrzasnęło coś we mnie. A może to ja 
wrzasnąłem? Dakota biegnie, odrywa się od ziemi, ulga szalona, wystartowaliśmy. Spojrzałem na 
zegarek: była godzina – o ile pamiętam – pierwsza trzydzieści. Operacja „Trzeci Most” trwała zatem 
na polskim przyczółku ponad godzinę. Zamiast sześciu minut.

Polazłem do kabiny pilota. Szrajer odwrócił się ku mnie i pokazał palcami literę „V”. Zasypałem 
go pytaniami. Odpowiedział: – Dotychczas mi się wierzyć nie chce, żeśmy ruszyli. – Ale jak?! Jake-
ście tego kolosa wyciągnęli z błota? „Włodek” i ten drugi „Pirat” zdaje się uparli się i nie dali palić 
maszyny. W beznadziejnej sytuacji wpadli na pomysł wykopania głębokich rowów przed kołami 
idących stopniowo w górę. Obcięliśmy też zablokowane hamulce. – I że nie ślizgały się koła w mo-
krej ziemi? – Dno rowów zarzucili słomą i deskami. Mówię panu, wciąż się szczypię w udo, czy to 
prawda? Tylko... nikomu z pasażerów proszę nic nie mówić, zwłaszcza tym staruszkom, bo mimo 
wszystko nie jest wesoło. – Myśliwce niemieckie? – Gdzie tam! Podwozie zacięło się, nie chce się 
zamknąć i Dakota nie może rozwinąć odpowiedniej szybkości, ani osiągnąć dostatecznego pułapu. 
– To kto wie, czy przeskoczymy przez Tatry? – „That`s it”! A jeśli tak, czy wystarczy benzyny na do-
lecenie do Brindisi? A jeśli starczy benzyny – to czy starczy nocy, czy nas gdzie nie sprują nad Adria-
tykiem rozbudzone Fokkewulfy? No, ale idź pan już do siebie. To by był potworny pech, myślałem 
siedząc obok „Salamandra”. Po takim starcie, po wygraniu tak znikomej szansy – teraz mielibyśmy 
nie dolecieć albo miałyby nas zestrzelić niemieckie myśliwce! Nawet nie wiedziałem, jak i kiedy 
Szrajer znalazł się koło mnie. Przez  huk motorów wrzasnął  mi prosto w ucho: – OK! Zamknęło się 
to paskudztwo, dowiozę kolegom z bazy ten worek z ziemią!



P82Kantorowe kursy walut na Ukrainie 29.08.2019, Lwów
Kurier Galicyjski 2019 nr 15–16 (331–332)

KUPNO

25,08 
27,65
6,30

30,10
3,67

SPRZEDAŻ 

25,25
27,85
6,35

30,60
3,77

UAH ukraińska hrywna

1 dolar USD
1 euro EUR
1 złoty PLN

1 funt brytyjski GBR
10 rubli rosyjskich RUR

Red.
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Franciszek Iwanicki (1919–1999) P26

Ostatni transport1

Przeglądając po śmierci Ojca,  Kaliksta Iwanickiego kartki jego wspomnień z okresu I wojny świa-
towej, nie mogłem sobie skojarzyć wydarzeń jakie miały miejsce w tym okresie na Ziemi Dro-

hobyckiej z tym czego nas uczono w gimnazjum. Będąc członkiem SPZD, coraz więcej czasu poświę-
całem historii Drohobycza i wiele zapisków Ojca stały mi się „świętością”, nie dlatego, że były pisane 
przez bliską mi osobę, lecz dlatego, że temat ten był dla mnie bardziej zrozumiały. Przytoczę tu wspo-
mnienia Ojca z roku 1919, roku mego urodzenia, a zatytułowane „Ostatni transport”. Dlaczego nadał 
mu taki tytuł uważny czytelnik dowie się z dalszej treści artykułu. Co Ojciec napisał na ten temat?

Był wiosenny dzień 17 maja 1919 roku. Nie był on dniem radości dla Ukraińców, którzy sądzili, że 
osiądą na tej ziemi „na wieki”. Tymczasem mieszkańcy Drohobycza, coraz częściej obserwowali od-
wrót wojsk Ukraińskiej Armii Galicji w kierunku  Stryja. Wróżyło to złym nastrojom trochę rozpano-
szonych Ukraińców. Wyczuwało się, że na froncie dzieją się niepomyślne wydarzenia. W tym samym 
dniu wojskowy samochód ciężarowy tankował paliwo w „Odbenzyniarni” (później „Polmin”), który 
przewoził wyposażenie wojskowe jednostek już wycofujących się aż spod Chyrowa, a także rannych, 
których umieszczono w szpitalu wojskowym przy ul. Sobieskiego. Oznaczało to, że Ukraińcy opuścili 
Chyrów! Było to też sygnałem, że będą też musieli wycofać się z Ziemi Drohobyckiej. Dowództwo 
ukraińskie wyjaśniało  żołnierzom, że Polacy rozwinęli z powodzeniem szeroki atak na dotychcza-
sowym froncie i wojska ukraińskie zmuszone są wycofywać się na wschód. Po południu rozpoczę-
to wycofywanie z Drohobycza konnicy i artylerii. W koszarach, w nocy ogłoszono ostre pogotowie, 
a wycofujące się wojska ukraińskie rozmieszczono w pobliżu, na kwaterach prywatnych.

W sobotę, 18 maja wojsko otrzymało podwójną rację żywności i jednocześnie przekazano rozkaz 
wycofania się z Drohobycza. Do Drohobycza przyjechały dwa ciężarowe samochody, do których łado-
wano z magazynów resztki sprzętu wojskowego i archiwum sztabu wojennego. Drohobyczanie coraz 
częściej nagabywali żołnierzy ukraińskich o sytuację na froncie. Ukraińcy, z opuszczonymi głowami 
i smutnym wyrazem twarzy dawali jednoznaczną odpowiedź. W nocy z soboty na niedzielę, niemal-
że wszystkie pododdziały z Drohobycza załadowały się wojskowe z zaopatrzeniami na front, ale już 
w niedzielę można było zaobserwować wojskowe do wagonów towarowych na dużej stacji. Trans-
port liczył 60 wagonów, obsługiwali go kolejarze drohobyccy. Zgodnie z rozkazem mieł odjechać jako 
o s t a t n i, zabierając resztki wojsk ukraińskich z Sambora, Borysławia i Drohobycza. Jeszcze przez 
całą noc podciągano transporty z zaopatrzeniem na front, ale już w niedzielę można było zaobserwo-
wać niedobitków i dezerterów wałęsających się po mieście.

Obserwowało się coraz  częściej przyjeżdżających żołnierzy na Dużą Stację, skąd kierowano ich na 
piechotę na front, w kierunku Liszni. Nie pomogły już bunczuczne pieśni ukraińskie, gdyż wszyscy 
już wiedzieli, że tym „ducha bojowego” się nie wskrzesi i koniec wojny z Polakami, to już chwila czasu, 
główne siły UGA są w stałym odwrocie. Około godziny 4-tej popołudniu Drohobycz był już bez wojsk 
ukraińskich. Jeszcze dla utrzymania porządku, po mieście krążyły nieliczne patrole i żandarmeria. 
Niebo zakryły czarne, gęste chmury i lunął rzęsisty deszcz, który ostatecznie pogrążył niedawnych 
„zwycięzców” w pogrzebowy nastrój.

Gdzieś około 5-tej popołudniu przyjechał ze Stryja ostatni transport żołnierzy UGA i z marszu po-
szedł na pozycje frontowe, które miały przebiegać w pobliżu Liszni. O północy Polacy nie czekając na-
dejścia wojsk polskich, sami podjęli walkę z rozbitkami wojsk ukraińskich. Ochotnicy polscy, w więk-
szości pracownicy „Odbenzyniarni”, wraz ze „Strzelcami” rozpoczęli ostrzeliwanie stojącego na Dużej 
Stacji. To przyspieszyło odjazd transportu na Stryj. Również Polacy z miasta ruszyli z bronią na Dużą 
Stację. Na trasie z Borysławia do Dużej Stacji, maszynista lokalnego transportu zauważył rozkręcone 
i przesunięte szyny, co miało spowodować wykolejenie pociągu. Dziś nazwalibyśmy to działaniem 
„polskiej partyzantki”, wtedy było to samorzutne działanie niezorganizowanych grup, które w ten 
sposób  chciały przyczynić się do szybszego zwycięstwa Wojsk Polskich. I tak pod naporem wspól-
nych działań cywili i żołnierzy polskich ruszył „ostatni transport” wojsk ukraińskich na Stryj. Był to 
pamiętny dzień: poranek 20 maja 1919 r. Kolorytu wycofującym się wojskom ukraińskim nadawała 
pogoda: pochmurna i deszczowa.

Marzeniem mojej Matki było, ażeby noszone w jej łonie dziecko rodziło się w Wolnej Polsce., co się 

1 Wg maszynopisu z Archiwum Komisji Historycznej ZG SPZD

spełniło. W dniu 13 lipca 1919 r. urodził się s y n. Na domiar dobrego (?) nadała mu imię Najjaśniej-
szego Pana cesarza F.J.I. – „Franciszek”. o którym jak sama mówiła wiele dobrego słyszała.  

Suplement
Znany publicysta i historyk ukraiński młodego pokolenia – Roman Pastuch, w książce pt. „Wuły-

ciamy staroho Drohobycza”, tak tłumaczy klęskę Ukraińskiej Galicyjskiej Armii (UGA) podczas wojny 
polsko-ukraińskiej w latach 1918–1919 we Wschodniej Galicji:

„Chyrowskim frontem w tym czasie dowodził generał Grzegorz Kossak. Na początku pierwszej 
wojny światowej władze austryjackie zmobilizowały go do swojej armii. Służył on na dowódczych 
stanowiskach w legionach Ukraińskich Siczowych Strilciach (USS), brał udział w walkach. Po rozpa-
dzie imperium austro-węgierskiego G.Kossak był zastępcą Zachodniej Ukraińskiej Narodowej Rady 
(ZUNR) we Lwowie podczas listopadowych walk w 1918 roku, w którym to roku rozpoczęła się woj-
na polsko-ukraińska i właśnie w 1919 roku został on skierowany na Front  Chyrowski.

W maju 1919 roku z Francji została przerzucona do Galicji 80-tysięczna polska armia generała Hallera, 
uzbrojona i umundurowana przez rząd francuski. W krwawych bojach UGA wycofała się ze [Wschodniej 
Galicji] i odstąpiła za rzekę Zbrucz. G.Kossak w tym czasie zachorował i udał się na leczenie do Wiednia.

W 1925 roku został zaproszony przez M. W. Frunze, komisarza lud. do spraw wojska i marynarki 
ZSRR, do Radzieckiej Ukrainy, gdzie w Charkowie powierzono mu stanowisko komendanta Szkoły 
Podoficerskiej. W 1939 r. podczas „czystki” w Armii Czerwonej był represjonowany i rozstrzelany. 
Tragiczny był los i pozostałych jego braci. Grzegorz Kossak był synem znanego w Drohobyczu kowala 
– Józefa Kossaka – którego kuźnia stała przy ul. Sobieskiego.
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II Zjazd Rodaków Ziemi Drohobyckiej
Częstochowa 1992 r. 

Z Koła SPZD w Warszawie w Zjeździe uczestniczyli: Halina Murzyńska skarbnik, Julian Szklarski 
członek Zarządu Koła, Kazimierz Pomykała przewodniczący Komisji Rewizyjnej i członkowie 

Koła: Adam Krupa oraz Zbigniew Biel. W imieniu Zarządu Koła p. J. Szklarski przedstawił działalność 
Koła od I Zjazdu, szczególnie podkreślając przebieg prac Zarządu w 1992 r. które zostały udokumen-
towane w sprawozdaniu.

Na Zjeździe doszło do spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwow-
skiej w Drohobyczu. Pani  prezes Marii Galas  wręczono maszynę do pisania dar sponsora PHZ POL-
SERVICE, stemple nagłówkowe – dar Zarządu Koła SPZD w Warszawie. Cała uroczystość przebiegała 
zgodnie z Programem Zjazdu. Z relacji uczestników naszego Koła wygłoszonych na zebraniu ogól-
nym w dniu 29.05.1993 r. wynika, że Zjazd miał raczej charakter pielgrzymki religijnej niż zjazdu 
koleżeńskiego. Znamienna jest opinia jednej z uczestniczek p. M.G. z Krosna, która napisała do pre-
zesa Koła: „Zjazd Drohobyczan w Częstochowie nie spełnił moich oczekiwań i gdyby nie spotkanie 
z moimi koleżankami – było ich 9 z mojej klasy, w tym 3 z „Polminu” – wróciłabym rozczarowana”. 
Takich opinii było więcej. Ogólnie stwierdzono, że brak czasu nie pozwalał na koleżeńskie kontakty, 
gdyż większość czasu pochłonęły uroczystości religijne. Nie ma się temu co dziwić, gdyż organizację 
Zjazdu wzięło w swoje ręce dwóch ludzi: o. kapucyn D. Orczykowski, i nie zrzeszony w organizacjach 
drohobyckich p. Krzysztof Werner. Mniejszy udział był Zarządu Głównego SPZD, który musiał wywal-
czać swój udział w ustalonym przez te dwie osoby – programie.

Poważnym błędem był brak szerszej informacji w prasie i środkach masowego przekazu. Jedyne, co 
udało się zdobyć, to artykuł z gazety polonijnej w USA, który po obróbce poligraficznej i po zilustro-
waniu rozpowszechniono wśród członków Koła. Prawdą jest, że mimo tych pewnych niedociągnięć 
organizacyjnych, ogólnie drohobyczanie mieli skromną satysfakcję ze spotkań programowych i oso-
bistych, cenne też były materiały zjazdowe wydane przez Zarząd Główny SPZD w Legnicy. Bóg zapłać 
i za to! Drohobycka Pani, miej w opiece Ziemię Ojców Naszych!
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Roman Lorenz – Legnica P27

Jubileusz 10-lecia Koła SPZD w Legnicy

Uczczenia rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia podjęło się Koło w Legnicy. Rozprowa-
dzono odpowiednie zaproszenia. Uroczystość jubileuszowa, połączona  z tradycyjnym święco-

nym, odbyła się 9 kwietnia 1999 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Harcerz” przy ul Okrzei 9. Oprócz 
członków Koła wielu znakomitych gości zaszczyciło spotkanie swoją obecnością. Ordynariusz die-

cezji legnickiej ks. bp. dr Tadeusz Rybak z ks. sekretarzem, du-
chowy opiekun drohobyczan legnickich ks. prałat Władysław 
Jóźków, o.Dominik Orczykowski, przedstawiciele władz miasta 
i wszystkich tutejszych organizacji kresowych oraz Związku 
Sybiraków, Honorowi Członkowie SPZD Maria Galas i Alfred 
Schreyer z Drohobycza, „biały kurier” Władysław Ossowski, re-
patriantka z Kazachstanu Halina Maliszewska i nowy osadnik 
z Drohobycza dr inż. Aleksander Klosow, zamieszkali z rodzi-
nami w Legnicy staraniem Koła SPZD, Zygmunt Brusiło Prezes 
Tow. Miłośników Bolesławca, wiceprezes ZG SPZD Romuald 
Kołudzki-Stobbe, reprezentacje Kół Terenowych SPZD z wiel-
ce zasłużonym seniorem Stowarzyszenia Adamem Kowalskim 
z Bolesławca, córki śp. Mieczysława Nawalickiego – Aleksandra 
i Joanna oraz małżonka śp. Adama Urbanowicza – Halina.

Część modlitewną uroczystości poprowadził ks. bp T. Rybak. 
Podzielono się święconym jajkiem i wymieniono życzenia. Na-
stępnie honorowe wyróżnienia otrzymali: ks. prałat Wł. Jóźków 
i dyrektor MDK „Harcerz” Kazimierz Pleśniak oraz zasłużone 

działaczki Koła SPZD w Legnicy: Kamila Tumidaj-
ska[-Weremko, dr Halina Strugała-Stawik, Teresa 
Strychalska-Macowicz, Helena Bukowska-Laszuk], 
Cecylia Broda-Pawlukiewicz. Odczytano życzenia na-
desłane z zagranicy (Tadeusz Chciuk – Monachium, 
Janina Obertyńska – Londyn, Maria Dąbrowska – Bo-
rysław, Adam Aurzecki – Drohobycz) oraz z kraju  
(Krzysztof Werner – Opole, Wiesława Lachowicz-
-Podemska i Stanisław Mrówczyński – Szczecin, Piotr 
Franków – Gorzów Wlkp., Janina Diug-Pilichowska – 
Brzeg.

W części historycznej przedstawiono (R. Lorenz) 
rodowód drohobyczan i elementy dziejów Ziemi 
Czerwieńskiej. Na tym tle przywołano wybitne jej 
postacie. Przypomniano zasłużonych dla ziemi le-
gnickiej drohobyczan oraz okoliczności powołania 
SPZD, jego założycieli i dorobek Koła Legnickiego. 
Tradycyjną kresową imprezę jubileuszową urozma-
icały wspólne śpiewy pieśni wielkanocnych, patrio-
tycznych i kresowych. Uczestnicy nabywali wydaw-
nictwa SPZD na zorganizowanym stoisku, a uwijający 
się fotoamatorzy uwieczniali uczestników m.in. gru-
powo na tle pierwotnego herbu Drohobycza. Program 
uzupełnił urozmaicony poczęstunek wielkanocny.

W trzeciej części jubileusz został uświetniony wy-
stępem zespołu z seminarium franciszkańskiego 
w Legnicy, pod kierunkiem lwowianki mgr  Antoniny 
Jaz, z montażem słowno-muzycznym twórczości Ka-
zimierza Wierzyńskiego i Andrzeja Chciuka. Wykony-
wanym pieśniom wtórowali wszyscy uczestnicy. Ca-

1. Otwarcie spotkania. od lewej: 
Władysław Ossowski – Sybirak, 

Wanda Puchała – Zw. Sybiraków, 
ks. prałat Władysław Jóźków, 

celebruje ks. bp ord. dr Tadeusz 
Rybak, obok Roman Lorenz

2. Rodzina drohobycka. W środku organizator 
uroczystości w grupie z obecnych, 

w tle herb Drohobycza z 1340 r.

3. W  pierwszym rzędzie u dołu m.in. 
Kamila Weremko, Alfred Schrayer, Alicja 
Brzyszczan i Romuald Kołudzki-Stobbe,  

niżej obie młode Nawalickie
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tomiast już w dniu przyjazdu odby-
ły się dwa spotkania. Jedno o godz. 
16.00 w Szkole nr 15 przedstawi-
cieli zarządów oddziałów TKPZL 
w Drohobyczu (z p. Marią Galas 
prowadzącą spotkanie) i w Bory-
sławiu (z p. Haliną Klancko, zabra-
kło przedstawiciela Truskawca) 
z przedstawicielami władz SPZD 
(Roman Lorenz, Halina Stawik, 
Włodzimierz Kiecuń, Stanisława 
Jarmakowicz, Teresa Macowicz, Ta-
deusz Lutowski i inni). Omówiono 
najważniejsze miejscowe proble-
my organizacyjne i potrzeby. Dro-
hobycz – zwrot plebanii i koniecz-
ność uzyskania jedności działania 
w oparciu o demokratyczne zasady 
i zweryfikowany statut w Zarządzie 
Oddz. Drohob. TKPZL, współpraca 
z Radą Parafialną przy konieczności 
rozdziału kompetencji i wyelimino-
wanie sprawowania jednocześnie 
podwójnych funkcji: w Zarządzie Oddz. i funkcji w Radzie Parafialnej, powołanie komitetu organi-
zacyjnego odbudowy pomnika grunwaldzkiego i zabudowy tablicy poświęconej ofiarom II w.ś., jak 
i powołanie komisji charytatywnej pracującej pod kontrolą kościoła (w związku z przechwyceniem 
tej funkcji przez osobę niekompetentną (p. Dora Kacnelson), która nie prowadzi odpowiedniej do-
kumentacji i nie rozlicza się z otrzymanych darów); Borysław – budowa kościoła i aktualne dzia-
łania TKPZL; Truskawiec – odzyskanie pozostałej części kościoła oraz plebanii i remont pomnika 
A. Mickiewicza. Wstępnie ustalono ukierunkowanie współpracy SPZD z TKPZL. Koło SPZD w Wał-
brzychu z borysławskim TKPZL, koło SPZD w Bolesławcu z truskawieckim TKPZL (przy czym 
konieczne jest „rozbudzenie” mieszkańców Nowej Rudy pochodzących z Truskawca), koło SPZD 
w Warszawie z drohobyckim TKPZL. Przypomniano znane elementy dotychczasowej współpracy. 
Przedstawiciel Fundacji „Polonia” przy „Wspólnocie Polskiej” p. Henryk Ciuk zapoznał obecnych 
z możliwościami Fundacji w zakresie m.in. szkolenia menedżerskiego przydatnego dla inicjatyw 
gospodarczych oraz finansowania budowy kościoła w Borysławiu. Prezes SPZD omówił nowe moż-
liwości  Stowarzyszenia wynikające z wejścia do Fundacji „Jawor” – agendy ONZ. P. Marian Lurski, 
przedstawiciel drohobyczan krakowskich, mówił o swoich refleksjach z przyjazdu do Drohobycza 
oraz o chórze „Organum” z Krakowa. P. Wł. Kiecuń przedstawił przygotowania w zakresie zabudo-
wy w kościele drohobyckim tablicy upamiętniającej współtwórców kultury rodem  z Drohobycza.

Drugie w tym dniu spotkanie o 20.00 odbyło się w Domu Kultury im. I. Franki z udziałem przed-
stawicieli społeczności ukraińskiej („Proświta”, „Memoriał” Instytut Pedagogiczny, władze miasta 
– M. Hłebisz – mer Drohobycza i Z. Berwecki – przewodn. Wydziału Kultury w Zarządzie miasta), 
miejscowej społeczności polskiej (TKPZL) oraz gości (członkowie władz SPZD). Prowadził prze-
wodniczący miejscowej „Proświty” z pomocą p. Marii Galas. Prezes SPZD omówił zasady, proble-
my oraz tematy współpracy polsko-ukraińskiej, w szczególności w zakresie miejscowym. Wręczył 
przewodniczącemu „Proświty” pamiątkowy album, a przedstawicielowi „Memoriału” listę polskich 
ofiar  NKWD z lat 1939–41. Przedstawiciele ukraińscy wychodzą z zasady parytetu (ilości odzy-
skanych cerkwi i kościołów oraz placówek kulturalno-oświatowych), co strona polska uważa za 
wchodzenie w kompetencje zwierzchników obu kościołów: polskiego katolickiego i ukraińskiego 
greckokatolickiego, tj. Kard. J. Glempa i Lubacziwskiego oraz w kompetencje rządów obu państw. 
Strona polska stoi na stanowisku wynikającym z zasad „Karty Praw Człowieka ONZ”, zapewniają-
cym mniejszościom narodowym powszechnie uznawane prawa. P. R.Kołudzki z „Polservice” zwró-
cił uwagę na elementy łączące obie społeczności. Z uznaniem obu stron spotkały się następujące 

Sierpień 1992 r. przed wejściem na cmentarzysko w lesie 
bronickim. Od lewej: Alfred Schrayer, Tadeusz Chciuk, 

Roman Lorenz, Jerzy PileckiRoman Lorenz – Legnica P29

Sprawozdanie z Legnickiej Pielgrzymki do Drohobycza
na Jubileusz 600-lecia kościoła pw. św. Bartłomieja

Pielgrzymkę (26–31.08.1992 przygotował i realizował Społeczny Komitet Organizacyjny przy 
ZG SPZD w składzie: Roman Lorenz (całość), Adam Urbanowicz (finanse), Teresa Macowicz 

(upominki), Halina Stawik (zbiórka ofiar-datków), Jerzy M. Pilecki (współpraca z przewoźnikiem 
BUTH „Leopolis Express” z Wrocławia, które zapewniło wygodny autokar Jelcz PR 110, przejazd 
przez granicę poza kolejnością oraz sprawnego kierowcę). Z wpłaty 600 tys. zł/osobę koszt prze-
wozu wynosił 540 tys. zł, pozostałość to koszty organizacyjne – 16 wiązanek kwiatów oraz uzupeł-
nienie funduszu dewizowego na odbudowę pomnika grunwaldzkiego i wykonanie tablicy poświę-
conej pamięci drohobyckich Polaków,  ofiar II w.ś.

Pielgrzymka liczyła 44 uczestników. Niektórzy skorzystali z autokaru tylko w jedną stronę 
(5 osób). Skład grupy: Legnica (12 osób), Bolesławiec (8 osób, w tym senior SPZD Adam Kowalski 
85 lat), Wałbrzych (3 osoby), Wrocław (7 osób, w tym  p. Janina Pilichowska z Brzegu, fundatorka 
chorągwi z wizerunkiem św. Bartłomieja, którą pielgrzymka wiozła ze sobą), Poznań (6 osób z ro-
dziny Floriana Kaweckiego z najmłodszymi uczestnikami: Darią Maciejewską 10 lat i Bartoszem 
Kaweckim 12 lat), Warszawa (5 osób z red. Renatą Piętniewicz z Archiwum Wschodniego realizu-
jącą jednocześnie zadania historyczne), z zagranicy (3 osoby – p. Tadeusz Chciuk-Celt z Monachium 
i Władysław Chciuk z małżonką Krystyną z San Francisco). Uczestników zaopatrzono w program 
pielgrzymki oraz plan miasta, zmiany nazw ulic i mapki okolic Drohobycza.

Pielgrzymka wyruszyła 26 sierpnia o godz. 17.00 z Legnicy, zabierając dalsze osoby we Wrocła-
wiu i Krakowie. W autokarze nastąpiła prezentacja uczestników oraz dokonano zbiórki ofiar na 
remont kościoła i na remont pomnika grunwaldzkiego oraz na tablicę pamiątkową ofiar II w.ś. (303 
dol. USA i 20 dol. Can.). Autokar dotarł do Drohobycza 27.08. rano, witany przez przedstawicieli 
Oddz. Drohobyckiego Tow. Kult. Pol. Ziemi Lw. oraz licznie zgromadzonych drohobyczan, którzy 
wg uprzednio opracowanego planu przez p. Marię Galas przejęli uczestników do swych rodzin na 
gościnę (3 osoby zamieszkały w hotelu). Większość udzielających gościny to rodziny dzieci zespołu 
artystycznego „Odrodzenie” goszczonego w 1991 r. w Legnicy i w br. w Warszawie.

Jeszcze przed przyjazdem pielgrzymki 25.08. odbyło się specjalne zebranie Zarządu Oddziału 
TKPZL z udziałem Prezesa SPZD, na którym omówiono przygotowania do realizacji programu, na-

łość spotkania przebiegała w rodzinnej atmosferze, 
jednoczącej drohobyczan i licznych gości. Uroczy-
stość rozpoczęto pieśnią „Biały Orzeł”, a zakończo-
no odśpiewaniem „Roty”. Całość prowadził Roman 
Lorenz.

W rocznicę I Zjazdu organizacyjnego Stowarzy-
szenia (6 maja) delegacja Koła SPZD w Legnicy zło-
żyła kwiaty na grobach założycieli Stowarzyszenia: 
Mieczysława Nawalickiego i Adama Urbanowicza 
w obecności ich rodzin. W tym też dniu o godz. 18 
w kościele p.w. Św. Trójcy, parafii skupiającej dro-
hobyczan, której proboszcz ks. Wł. Jóźków wspo-
magał powołanie naszego Stowarzyszenia, odbyła 
się uroczysta msza św. za dusze zmarłych drohoby-
czan, w czasie której R. Lorenz przedstawił sylwetki 

M. Nawalickiego i A. Urbanowicza na tle historii SPZD. W legnickim wydaniu tyg. „Niedziela” za-
mieszczono obszerną informację ze zdjęciami z jubileuszu. 



4. Zespół z Seminarium oo. Franciszkanów  
pod kierunkiem mgr Antoniny Jaz



30 31

HISTORIA Biuletyn SPZD nr 25 (2019)HISTORIABiuletyn SPZD nr 25 (2019)

stość, jak i Drohobycz, w czasie całego jubileuszu 600-lecia kościoła, znana przede wszystkim z cy-
klu „Podróże na Kresy”. Spotkanie to było niezwykłą uroczystością pełną radości i wzruszeń. A po 
tym – zaskakujące po latach spotkania rodaków, znajomych i rodzin na widowni i... w kuluarach 
też wzruszające, które trwały do czasu rozpoczęcia wieczornej Mszy św. w kościele o 18.00. Po niej 
wspaniały koncert chóru „Organum” z Krakowa, którego przyjazd nastąpił z inicjatywy pp. Adama 
Chłopka i Mariana Lurskiego. Odbył on objazd z koncertami przez Sambor, Stryj, Lwów i Truska-
wiec. Członkowie chóru byli goszczeni w rodzinach drohobyckich. Pielgrzymi z Krakowa i z Opola 
zamieszkiwali w hotelu „Tustań”.

W czwartym dniu (niedziela 30.08.) pielgrzymi uczestniczyli w uroczystościach kościelnych. O godz. 
12.30 odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej żołnierzy ZWZ-AK Inspektora-
tu Płd.-Zach. (drohobyckiego). Tablica powstała z inicjatywy opolskiego ośrodka drohobyczan, a jej 
wykonanie i zamocowanie zawdzięczamy p. Eugeniuszowi Dąbrowskiemu. W uroczystości tej wzięli 
udział b. żołnierze AK Obwodu Drohobycz, m. in. Janina Pilichowska, Krzysztof Werner, Zbigniew 
Lęcznarowicz (?),  Jan  Mieczysław Majewski,  o. Dominik Orczykowski,  honorowi goście, kawalero-
wie orderu Virtuti Militari, bracia Tadeusz i Władysław Chciukowie, oraz liczni wierni. O odz. 13.00 
rozpoczęła się uroczysta jubileuszowa  Msza św. koncelebrowana przez ks. bpa M. Trofimiaka ze 
Lwowa (który wygłosił homilię) oraz b. licznych księży  archidiecezji lwowskiej i z Macierzy, w tym 
też greckokatolickich. Nabożeństwu towarzyszył chór  „Organum” z Krakowa. Obecni byli przedsta-
wiciele konsulatu polskiego we Lwowie. Składano i poświęcono dary: chorągiew kościelną (dar p. 
Janiny Pilichowskiej), gobelin z wizerunkiem Jana Pawła II  (dar pielgrzymki legnickiej SPZD),  ko-
munikanty, hostie, wino mszalne i paterę (dar grupy bolesławieckiej). Ponadto pielgrzymka legnic-
ka ofiarowała od swoich uczestników 180 dol. USA na ręce proboszcza o. Ryszarda Kowalczyka na 
remont kościoła (poza listą ofiary pieniężne na rzecz kościoła złożył p. T. Chciuk i na rzecz TKPZL). 
Tradycyjnie Modlitwę Pańską odśpiewano w języku polskim i ukraińskim. Nabożeństwo zakończyła 
uroczysta procesja wokół kościoła. Dzięki ofiarności obu księży drohobyckich oraz wielu drohoby-
czan kościół był odświętnie przygotowany do tak wielkiej uroczystości, będącej niezwykłym prze-
życiem dla wszystkich uczestników i historycznym wydarzeniem. W kaplicy M.B. p. Adam Chłopek 
z pomocą współorganizatorów urządził b. ciekawą wystawę pamiątkowych zdjęć kościoła oraz jego 
uszkodzonych, zachowanych elementów. Na dużych planszach zamieszczono krótką historię kościo-
ła, a uczestnicy mogli się zaopatrzyć  w broszurową historię tej zabytkowej świątyni w opracowaniu 
też p. A. Chłopka.

     Poza programem uczestnicy pielgrzymki w dniach 27 i 28 sierpnia przed południem oraz po 
uroczystościach kościelnych (30.08.) poświęcili czas na grupowe spotkania z tutejszymi Polakami, 
jak i uczestnikami dwóch pozostałych pielgrzymek (?) oraz odwiedzanie zakątków miasta i okolicy. 
Legnicka jubileuszowa pielgrzymka do Drohobycza [opuściła] rodzinne miasto 31.08. o godz.8.00 
rano i powróciła do Legnicy 1 września o godz. 1.30 w nocy. Oceny tej wyprawy każdy uczestnik 
dokona wg swych kryteriów. Na pewno jej program był bogaty i niezwykły. Powodował u wielu 
zmęczenie, ale liczą się wrażenia i wspomnienia. A hołd złożony pamięci ludzi, miejsc i historii, to 
też dowód miłości do ziemi ojców. Bóg zapłać i serdeczne dzięki wszystkim drohobyczanom przy-
gotowującym jubileusz. Ks. Proboszczowi o. Ryszardowi Kowalczykowi, ks. Wikariuszowi o. Wła-
dysławowi, nieoficjalnej (może na razie) Radzie Parafialnej z Adamem Chłopkiem, Oddziałowi 
TKPZL z pp. Marią Galas, Eugeniuszem Dąbrowskim, Alfredem Schreyerem i wszystkim niewymie-
nionym, którzy pełni poświęcenia gościli nas serdecznie w te piękne, słoneczne i gorące, radosne 
i wzruszające dni.

Trzymamy kciuki i modlimy się za jedność i współpracę w łonie Zarządu i całości Oddziału To-
warzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, aby zgoda, jedność, demokracja i jawność wspólnych 
decyzji oraz dotychczasowa ofiarność i  wspólna praca z jej niezwykłymi osiągnięciami przewa-
żyły nad indywidualnymi aspiracjami, a odrodzenie kultury polskiej rozwijało się i przyświecało 
wszystkim jako cel najwyższy, aby zgoda i przyjaźń panowały w stosunkach między społecznością 
polską i ukraińską. Życzymy Błogosławieństwa Bożego w dalszych pracach Duszpasterzom parafii 
św. Bartłomieja i wspólnocie katolickiej. Szczęść Boże.

Społeczny Komitet Organizacyjny
Legnica, wrzesień 1992 r.



wnioski. Prof. Radewycz-Wynnycki: udzielić pomocy studentom nowego fakultetu w Instytucie 
Pedagogicznym, przygotowującego nauczycieli do polskich szkół na Ukrainie (słowniki polsko-
-ukraińskie i podręczniki gramatyki polskiej); P. Hawryluk z sekcji historycznej „Proświty”: wspól-
na praca nad historią Drohobycza, poparcie dla odbudowy pomnika grunwaldzkiego, odnalezienie 
wspólnymi siłami historycznego obrazu Matki Bożej-Pokrowy i przywrócenie go kościołowi św. 
Bartłomieja ze wznowieniem wiekowej tradycji wspólnych nabożeństw polsko-ukraińskich; Prof. 
M.Bogaczenko: powołanie wspólnej Komisji do rozpatrywania trudnych problemów.

W drugim dniu pobytu pielgrzymki (piątek 29.08) odbył się objazd miejsc pamięci ze składaniem 
wiązanek kwiatów i zapalaniem zniczy. Odwiedziliśmy na początku pomniki A.Mickiewicza, I.Fran-
ki i T.Szewczenki, ścianę śmierci przy Rynku, dom Br. Schulza. Następnie stary cmentarz przy ul. 
Truskawieckiej z odwiedzeniem Krzyża Powstańców 1863 r., grobu rodziny Chciuków (Jan Chciuk 
– powstaniec 1863 r.), lekarza-społecznika dra Br. Kozłowskiego, Józefa Majewskiego (jeden z 50 
drohobyckich uczestników powstania 1863 r.) oraz zachowanych grobów przodków uczestników 
pielgrzymki. Dalej na trasie  był b. sąd grodzki – miejsce więzienia i kaźni tak wielu Polaków przez 
NKWD w 1941 r. Po oddaniu hołdu Feliksowi Lachowiczowi pod pamiątkową tablicą na jego domu 
przy b. ul. 11 Listopada autokar zajechał przed Pole Skorboty (przed nowym cmentarzem pod Sta-
rą Wsią),  miejsce pochówku (4 wspólne duże groby) prochów ofiar NKWD w 1941 r. w b. sądzie 
odnalezionych w 1990 r. Dalsza trasa wiodła przez Śniatynkę, gdzie w b. pałacyku hr. Tarnowskiego  
gościł przez długie okresy Artur Grottger, tworząc m.in. obrazy do cykli „Polonia” i „Lituania”. Kolej-
ny etap to Bronica – miejsce straceń kilkunastu tysięcy Żydów drohobyckich przez Gestapo w latach 
1941–44. Przez Borysław autokar wjeżdża do Truskawca, gdzie uczestnicy piją słynne wody, m.in. 
„Naftusię” i „Józię”, odwiedzają pomnik A.Mickiewicza, zwiedzają piękny park zdrojowy, napawając 
się pięknymi widokami i czystym powietrzem. Na starym cmentarzu truskawieckim w rodzinnym 
grobowcu spoczywa zmarły w 1940 r. znany lekarz drohobycki dr Tadeusz Targowski (z powo-
du znacznego opóźnienia w programie tego dnia  kwiaty złożyła delegacja SPZD w dniu 29.08.). 
Uczestnicy bardzo zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń, wieczorem wracają do goszczą-
cych ich domów. Przewodnikami i informatorami byli Maria Galas i Alfred Schreyer. Wspomnie-
niami dzielili się z uczestnikami kolejno m.in. Jerzy Walczak i Irena Wodas (?) (wiersze), Roman 
Lorenz, Adam Kowalski i Zdzisław Dziedzic (świadkowie straceń przy Rynku), Tadeusz Chciuk-Celt 
(wspomnienia harcerskie i rodzinne), Adam Kowalski (świadek wydobywania zwłok na dziedzińcu 
sądu 1.07.1941 r.), Jerzy Pilecki (więziony w sądzie w 1940/41 r.). Filmowali pp. Janusz Kowalski 
i Janusz Kawecki.

Trzeci dzień pobytu (sobota 29.08.) pielgrzymki był również obfity w wydarzenia. W godz. 12–
14.00 odbyło się spotkanie osób zainteresowanych historią Drohobycza: Romana Pastucha, Roma-
na Lorenza, Włodzimierza Kiecunia, Jerzego Pileckiego oraz honorowego gościa Tadeusza Chciuka. 
Wręczono p. R. Pastuchowi „Pamiętnik poety” K. Wierzyńskiego z dedykacją. Omówiono wzboga-
cenie jego książki „Ulicami starego Drohobycza” o elementy polskie oraz koncepcję opracowania 
3-częściowego tematu: „Drohobycz – miasto trzech kultur”. Część ukraińską miałby opracować R. 
Pastuch, żydowską – A. Schreyer, polską – zespół z SPZD. Uzgodniono następne spotkanie w War-
szawie w II połowie września br.

Z inicjatywy SPZD o godz. 15.00 w Domu Kultury im. I. Franki wspólnym odśpiewaniem polskie-
go hymnu rozpoczęło się niezwykłe spotkanie – Polaków przyjezdnych i tutejszych, zorganizowane 
przez TKPZL, prowadzone przez pp. Marię Galas i Eugeniusza Dąbrowskiego. Było to niewątpliwie 
największe od czasów „repatriacji” spotkanie Polaków w Drohobyczu. Wśród gości oprócz uczestni-
ków pielgrzymki legnickiej byli uczestnicy pielgrzymki opolskiej zorganizowanej przez Krzysztofa 
Wernera oraz krakowskiej zorganizowanej przez Mariana Lurskiego. Wystąpili: o. Dominik Orczy-
kowski, prezes SPZD Roman Lorenz (wręczył dyplomy Honorowego Członka SPZD pp. Czesławowi 
Bulkiewiczowi, Alfredowi Schreyerowi i Adamowi Chłopkowi za wybitne zasługi na rzecz odrodzenia 
religii i kultury polskiej w Drohobyczu – oraz dla  Oddz. TKPZL na ręce p. Marii Galas gobelin z  ize-
runkiem Matki Boskiej Częstochowskiej), Krzysztof Werner (?) i Tadeusz Chciuk (?). Wystąpił chór 
drohobyckiej drużyny harcerskiej „Orliki” zorganizowanej przez Jacka Chebdę z Opola oraz chór „Od-
rodzenie” pod kierownictwem Alfreda Schreyera, który piosenkami z własnego repertuaru uzupełnił 
występ. Wiersze recytowała Salomea Urbanowicz. Uroczystość zakończono odśpiewaniem „Roty” M. 
Konopnickiej. Wielki aplauz uzyskała ekipa filmowa St. Auguścika, towarzysząca i filmująca uroczy-
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misji Historycznej SPZD. Brakujące mogą odnosić się do Ukraińców, którzy też byli pracownikami 
służb leśnych (ok. 20%).

2. Największa (8 osób) i najmniejsza [1,3 os.] liczebność rodzin.
3. Brak samego Drohobycza skąd 10.02.40 też wywieziono ok. 20 osób. Borysław, skąd wywieziono 

ok. 15 osób, jest tu reprezentowany tylko przez Mraźnicę i Tustanowice według podziału admini-
stracyjnego sprzed 1930 r. Są to miejscowości nie ujęte oddzielnie w ewidencji Komisji Hist.

4. Liczba rodzin zgadza się z wcześniej podanymi założeniami, natomiast mniejsza jest tu łączna 
liczba osób. Brakuje też jednej miejscowości (Schodnica lub Wołoszcza?), miały być 24.

5. Możliwe, że ofiary są ujęte przy innych miejscowościach.
6. Całkowity brak ustalonych nazwisk jest niepokojący. Czyżby byli tam tylko Ukraińcy?

W numerze 9 (1998) czasopisma „My Sybiracy” A. Głowacki podaje na s. 36 skład kierownictwa apa-
ratu partyjnego i administracyjnego odpowiedzialnego za przebieg lutowej deportacji: I sekr. KOKP(b)
U – Ja.M.Tkacz, Przewod. Obł. Komitetu Wykon. – D.D.Leżenka, Nacz. Obł. Zarz. NKWD – I.I. Zaczepa. Dla 
sprawdzenia na miejscu stanu prac przygotowawczych oddelegowano do obłasti drohobyckiej, lwowskiej 
i stanisławowskiej samego przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej Ukrainy samego  przewodni-
czącego Prezydium Rady Najwyższej Ukrainy – M.S.Hreczuchę.

Ogółem – według danych NKWD – wysiedlono w lutym 1940 ok. 140 tys. osadników i leśników, z czego 
prawie 2/3 przypadało na Małopolskę Wschodnią i Wołyń. Planowano pozyskanie 17978 domów, z czego 
na terenie obłasti drohobyckiej 2162. Podane liczby zwalniają nas od dotychczasowych spekulacji i sza-
cunków na temat zakresu ilościowego lutowej akcji, dotychczas silnie zawyżanych. Są natomiast bardzo 
bliskie danym wynikającym z jedynej w swoim rodzaju „Listy...” wydanej w 1942 r. dla powiatu drohobyc-
kiego, obecnie uzupełnianej i weryfikowanej przez Komisję Hist. SPZD.

We wspomnianej na wstępie książce, na stronach 80–81, znajdujemy tabele struktury wiekowej i naro-
dowościowej leśników i osadników, zestawione też w styczniu 1940 , przez naczelnika wojewódzkiego 
zarządu NKWD o nazwisku Zaczepa. Wybrane z nich liczby reprezentujące powiat drohobycki (ujezd) to:

Specyfikacja    Leśnicy  Osadnicy  Razem
Rodzin     46(41,1%)  66 (58,9%)  112
Osób łącznie    212 (36,1%)  376 (63,9%)  588
Głowy rodzin w wieku
do 60 lat     45   61   106
ponad 60 lat    1   5   6
Członkowie rodzin w wieku
do 1 roku     3   16   19 (4,0 %)
od 1 do 16 lat    80   145   225 (47,3%)
ponad 16 lat    83   149   232 (48,7%)
razem     166   310   476
Narodowość głów rodzin
polska     36   63   99 (88,4%)
ukraińska     10   3   13 (11,6%)
Służba głów rodzin
w wojsku polskim    26   29   55
w policji lub wywiadzie   4   1   5
inne kompromitujące   brak danych  36   36

Oryginalne zestawienie uzupełniono tu niektórymi sumowaniami pomocniczymi i udziałami procen-
towymi.

Jak widać liczba przewidzianych do wywiezienia (588 osób) jest tu mniejsza od wykazywanej w pla-
nach operacyjnych o ok. 130 osób. Być może dołączono dalsze rodziny z rozpatrywanych grup lub ofia-
ry z innych środowisk, na co mamy zarejestrowane przykłady. Można zauważyć, że rodziny leśników 
były nieco mniej liczne niż osadników, co wynika z porównania łącznej liczby ofiar i liczby głów rodzin. 
Średnio wypada po 5 osób na rodzinę. Łatwo też zauważyć, że dzieci do lat 16 stanowiły ponad połowę 
liczby ofiar represji.

Inne informacje w książce odnoszą się do całego województwa drohobyckiego (od Przemyśla po 
Stryj) i nie są dla nas tak interesujące.                                                                                                                       

Jerzy M. Pilecki – Wrocław P40

Plan deportacji leśników i osadników w 1940 r.
Od Redakcji: Publikowany materiał stanowi przedruk po 20 latach fragmentów („Operatywnego planu 

NKWD USSR dotyczącego wysiedlenia rodzin osadników i leśników z „obłasti Drohobycz”), zaprezentowa-
nego przez Komisję Historyczną ZG SPZD w „Ziemi Drohobyckiej” nr 12 (1999) ss. 43–46. Plan ten jako ściśle 
tajny zatwierdzony został przez Komisarza NKWD Sierowa w styczniu 1940. Odcinek operacyjny  nr 4 z cen-
tralą był w Drohobyczu. Łącznie wysiedleniu podlegały 142 rodziny (724 osoby) z 24 osiedli. Załadunek na 3 
stacjach: Borysław 29 rodzin (118 osób), Rychcice 99 rodzin (534 osoby), Dobrowlany 14 rodzin (72 osoby)1.

Do kierowania akcją powołano trókę odcinkową: Pom. Nacz. UNKWD drohobyckiej oblasti st. lejtnant 
Hryńko, nacz. drohob. Rejonowego NKWD – lejtn. Osadczy i nacz. drohobyckiej milicji powiatowej – Woro-
biow. Do akcji utworzono 56 grup operacyjnych. Dodatkowo do wypełnienia zadań specjalnych powołano 
też grupę rezerwową w Drohobyczu (2 prac. oper. + 10 żołnierzy), a dla wsi Dołhe i Opary po 1 pracowni-
ku operacyjnym i po 5  żołnierzy, uzasadniając taką potrzebę dużą  koncentracją sił kontrrewolucyjnych 
w wyróżnionych w ten sposób miejscowościach. Dla przeprowadzenia akcji [powołano] 57 pracowników 
operacyjnych oraz 130 żołnierzy (bez sił rezerwowych).

Łącznie przewidziano wysiedlenie z obłasti drohobyckiej z 308 osiedli – 2058 rodzin (11502 os.), w tym 
osadników 1565 rodz. (8943 os.) i służby leśnej 493 rodz. (2559 os.). Obłast podzielono na 11 odcinków, 
odpowiadających dawnym powiatom. Dla porównania warto dodać, że z województwa lwowskiego miało 
być wysiedlonych 4252 rodzin (23380 os.).

Następujące dalej w oryginale ciągłe wyliczenie miejscowości tu zalfabetyzowano, ujęto tabela-
rycznie i uzupełniono uwagami oraz trzecią kolumną liczbową.

Wieś     Rodzin  Osób    Z tego zidentyfikowano %
1. Bilcze    1   4    0*5
2. Dobrowlany   1    3    0*5
3. Dołhe    26   145    95
4. Letnia    31   31    50
5. Lipowiec    46   46    80
6. Lisznia    2    4    0*5
7. Majdan    6   30    95
8. Medenice    15   79    95
9. Mraźnica    2   7    ?*3
10. Nahujowice   3   4*2    0*5
11. Kropiwnik Nowy  2   10    50
12. Kropiwnik Stary  3   15    95
13. Opary    22   121    0*6
14. Rabczyce   5   23    0*5
15. Rybnik    2   9    50
16. Rychcice    3   23*2    95
17. Słońsko    3   17    40
18. Stara Wieś   8   43    40
19. Stebnik    2   5    95
20. Śniatynka   10   48    95
21. Truskawiec   2   8    95
22. Tustanowice   6   15    ?*3
23. Wacowice   4   19    95
Razem    142   708*4    –– 

Uwagi:
1. Szacunkowa ocena listy nazwisk wywiezionych 10.2.1940 r. i zarejestrowanych w kartotece Ko-

1 Deportacii Zachidni zemli Ukrainy kinca 30-ch – poczatku 50-ch rokiw. Dokumenty, materiali, spohady w troch tomach. T.I 
1939–1945 roki. Lwów 1966 749 s. Nacionalnaja Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza.
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24.  Winiarz Bonifacy z żoną Hanną z d. Dudziak i córką Anną.
25.  Soja Józef z żoną Julią z d. Śmietańską i dziećmi: Bolesławem i Janiną.
26.  Lachowicz Eugenia, Stanisława (wdowa po Karolu) z córką Danutą.
27.  Lewandowski Jan z żoną Aleksandrą z d. Jaremą.
28.  Petryna Kazimierz z żoną Anną z d. Woźniak.
29.  Orzech Ludwik z żoną Stefanią z d. Woźniak i córką Zofią oraz babcią Julią Woźniak.
30.  Kowalski Adam z żoną Marią z d. Braczkowską i synami: Januszem i Robertem.
31.  Milan Franciszek z żoną Genowefą z d. Flunt i synami: Stanisławem i Zenonem.
32.  Rzaskowska Anna z d. Rożniatowska (wdowa po Bronisławie) z córką Eugenią.
33.  Wodas Franciszek z żoną Julią z d. Marszałek i dziećmi: Anną, Józefem, Stanisławem i Tadeuszem.
34.  Bojko Maria z d. Pasławską (wdowa po Mikołaju) z dziećmi: Ireną, Włodzimierzem i Zuzanną
  oraz swoją mamą Teresą Pasławską.
35.  Zieliński Stanisław z żoną Barbarą z d. Pasławską i dziećmi: Bolesławem i Janiną (córka Romana).
36.  Szandrowski Julian z żoną Franciszką z d. Pawliszak i dziećmi: Emilią, Kazimierzem i Krystyną.
37.  Filip Karol z żoną Katarzyną z d. Pawlikiewicz i dziećmi: Adamem, Bronisławą, Heleną, Włady-
  sławem, Zdzisławem i Zofią.
38.  Jasiński Janusz z żoną Heleną z d. Jakubowską i córką Urszulą.
39.  Pawliszak Tekla (wdowa) z córką Marią.
40.  Pawliszak Kazimierz z żoną Stefanią z d. Mangolp.
41.  Tłuczek Anna (wdowa po Sebastianie) z d. Karnaś z dziećmi: Eugeniuszem, Jadwigą, Janiną 
  i Zofią.
42.  Hrab Piotr z żoną Justyną z d. Musiała i dziećmi: Janiną i Mieczysławem.
43.  Jędrzejczyk Maksymilian z  żoną Bogumiłą z d. Patjon i dziećmi Józefem, Janiną i Maksymilianem.
44.  Król Kazimiera córka Macieja i Tekli Stępień.
45.  Kopp Franciszek z żoną Ludwiką z d. Malec i córką Zofią.
46.  Kuraś Władysław  z żoną Józefą z d. Czukienik.
47.  Koch Stanisław z żoną Leokadią z d. Nowińską.
48.  Kucharczyk Gabriel z  żoną  Anną z d. Jasior i córką Jadwigą.
49.  Krześcian Wilhelm z żoną Józefą.
50.  Krzyżanowski Zygmunt (szewc) z żoną Zofią z d. Barrel i dziećmi: Jadwigą i Mieczysławem.
51.  Kuśmierz Marian z żoną Anną z d. Dublańską i bratanicą Aliną.
52.  Lutański (Lityński) Tadeusz (prawdziwe nazwisko ppłk Władysław Mróz – ujawnił się w 1947 r.).
53.  Lewicka Aniela (wdowa po Ignacym) z d. Kilikowska z córką Krystyną.
54.  Leczyszczak Michał z żoną Anastazją z d. Pieróg i córką Marią.
55.  Musiał Jadwiga (wdowa) z d. Niebieszczańska (krawcowa).
56.  Madera Jan z żoną Emilią z d. Jawar i synami: Ludwikiem i Zbigniewem.
57.  Marciszyn Emil z żoną Wandą z d. Grocholską i synami: Mirosławem i Zbigniewem.
58.  Okoń Anna z d. Lewandowska (kurierka AK ppłk Władysłąwa Mroza).
59.  Ozga Marian z żoną Henryką z d. Rutyń i córką Ireną.
60.  Oleksy Karol z żoną Janiną z d. Pawłowską i córką Haliną (odznaczony majster destylacji Rafine-
  rii „Polmin”.
61.  Paradowska Tekla (wdowa po Kazimierzu) z d. Pomazańska z synami: Adamem i Mieczysławem.
62.  Płachta Sylwester z żoną Janiną z d. Harszc i dziećmi: Bronisławem i Czesławą.
63.  Pikor Helena (wdowa po Andrzeju) z d. Wiśniewska z córką Kazimierą.
64.  Petryczko Emilia (wdowa) z d. Docane z córką Łucją.
65.  Petryna Kazimierz z żoną Anną z d. Woźniak i córką Marią.
66.  Rajmund Jan z żoną Katarzyną z d. Chejbą i dziećmi: Janiną i Marianem.
67.  Steczuk Grzegorz z żoną Stanisławą z d. Delińską i synem Tadeuszem.
68.  Sondel Zygmunt z żoną Anną.
69.  Tyndyra Jan z żoną Jadwigą z d. Gizą.
70.  Pawliszak Adam z żoną Michaliną z d. Puszlak i dziećmi: Bronisławą, Edwardem i Marią.
71.  Orzęch Józef (fryzjer) z żoną Anną.
72.  Maryniak Władysław z żoną Ewą z d. Lakońską i synami: Czesławem, Piotrem i Wiesławem.
73.  Widechowski Józef z żoną Stanisławą z d. Kondracką i córką Krystyną.
74.  Zelek Tadeusz.
75.  Tarnawski Józef z żoną Elżbietą z d. Lachowicz.

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) P44

Transport z Drohobycza

Kiedy 24 sierpnia 1945 r. opuszczali rodzinny Drohobycz (a także Truskawiec, Borysław i okolice) 
nie wiedzieli jeszcze, że ich miejscem docelowym będzie dolnośląskie miasteczko nad Bobrem. 

W Drohobyczu wszystkich załadowano do wagonów towarowych bez bocznych ścian, tzw. lor, dopie-
ro w Samborze przenieśli się do krytych wagonów towarowych. Transport liczył 70 wagonów a jego 
kierownikiem został polski Żyd z Drohobycza, pan Stanisław Koch. Jechali prawie miesiąc, po kilka 
rodzin w każdym wagonie. Na postojach zaopatrywali się w wodę i chleb, robili przepierki i zabiegi 
higieniczne, a „zakładem fryzjerskim” był Ludwik Orzech. Niektórzy wysiadali po drodze, bo w mija-
nych miejscowościach mieszkały już ich rodziny i znajomi.

Wreszcie 17 września 1945 r. o godz. 5.30 transport osiągnął swój cel i kilkadziesiąsiąt rodzin opu-
ściło wagony przyglądając się z obawą opustoszałym i zdewastowanym domom nieznanego miasta, 
w którym trzeba było zaczynać życie od nowa. Plac przed dworcem zaśmiecony był papierami, drob-
nym sprzętem i odpadkami a wśród tego stał biały podniszczony fortepian podparty skrzynką w miej-
scu odłamanej nogi. Przesiedleńcy zaczęli gromadzić się wokół instrumentu przywołani dźwiękami 
wydobywającymi się z fortepianu. Grała nauczycielka z Drohobycza i łączniczka AK, pani Anna Okoń. 
Zgromadzeni poprosili o zagranie jakiejś polskiej piosenki patriotycznej. Wkrótce zabrzmiał Mazurek 
Dąbrowskiego, „Jeszcze Polska nie zginęła...”. Wszyscy zaczęli śpiewać. Były łzy wzruszenia. Było to 
z pewnością pierwsze wykonanie polskiego hymnu w mieście, które jeszcze nie tak dawno nazywało 
się Bunzlau. Ale już na dobre popłakali się śpiewając przy akompaniamencie pani Anny Okoń pieśń 
„Boże coś Polskę”. Nowych mieszkańców Bolesławca, którzy jako pierwsi przybyli z Kresów, przywi-
tał Burmistrz i zaprosił do poszukiwania wolnych mieszkań. Przy pomocy wojska, które przyjechało 
drabiniastymi wozami rozwożono swój dobytek do upatrzonych miejsc. Drohobyczanie zamieszkali 
głównie przy ulicy Gdańskiej, bo bali się rozproszyć. Natomiast mieszkańcy wsi, np. Rychcic osiedlili 
się w dzisiejszych Łaziskach.

Trudno dzisiaj dokładnie określić ile osób i kto przyjechał tym transportem. Niemniej jednak Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej dotarło do wielu drohobyczan i ich potomków. Dzięki 
temu można było przygotować listę (choć niepełną) rodzin, którzy w dniu 17.09.1945 r. przyjechali 
do Bolesławca – był to pierwszy transport z Kresów:
1.  Serwatka Szymon z żoną Anastazją z d. Pietruszek. Syn Bronisław dojechał w 1946 r.
2.  Serwatka Bartłomiej z żoną Czesławą z d. Diug i córką Barbarą.
3.  Serwatka Tadeusz z żoną Leokadią z d. Ryba i córką Alicją oraz teściową Marią Ryba z d. Łysak.
4.  Proćko Aleksander z żoną Antoniną z d. Serwatka i dziećmi Krystyną i Januszem oraz siostrami 
  i braćmi żony: Bolesławem, Krystyną i Zbigniewem Serwatką.
5.  Czupkiewicz Andrzej z żoną Bronisławą z d. Serwatką i dziećmi: Adamem, Pelagią, Wacławem 
  i Wiktorią.
6.   Haluch Karolina, wdowa po Janie.
7.   Haluch Józefa z d. Łobos, wdowa po Bronisławie.
8.   Haluch Stanisław z żoną Janiną z d. Wójcik i synami Ryszardem i Tadeuszem.
9.   Haluch Józef z żoną Stefanią z d. Diakon i synem Michałem.
10.   Haluch Zygmunt
11.   Folik Mieczysław z żoną Anną z d. Haluch i córkami Barbarą i Danutą.
12.   Szewczyk Stanisław z żoną Michaliną z d. Lewandowską i synem Tadeuszem.
13.   Kontor Mikołaj z żoną Marią z d. Krawców i dziećmi : Adamem, Janem i Lucyną.
14.   Kubisztal Zbigniew z żoną Krystyną z d. Kłos i córką Elżbietą.
15.   Lityńska Helena z d. Korpak z córką Krystyną.
16.   Korpak Julia (łączniczka AK ppłk Władysława Mroza)
17.   Wilf (Osnowski) Mundek
18.   Bulkiewicz Kazimierz z żoną Anną z d. Malik.
19.   Czernigiewicz Andrzej z żoną Anną z d. Bury i dziećmi: Bogusławą, Danutą, Ireną, Zbigniewem.
20.   Sacher Gustaw z żoną Katarzyną z d. Czernigiewicz.
21.   Sacher Tadeusz z żoną Marią z d. Kiecuń i dziećmi: Krystyną, Ryszardem i Stanisławem.
22.   Czupkiewicz Andrzej z żoną Bronisławą i dziećmi: Adamem, Pelagią i Wiktorią.
23.  Malik Michał z żoną Agatą z d. Szubczak i dziećmi: Janiną i Kazimierzem.
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nikum Mechanicznym w Bolesławcu. W grudniu 1950 r. uczniowie tej szkoły, w tym Kazimierz Malik, 
założyli oraganizację o nazwie „Tajna Organizacja Sikorski Dolny Śląsk I”. Grupa uczniów tej szkoły 
ma terenie Gromadki i Grodzanowic, rozlepiła 11 szt. ręcznie pisanych odezw o następującej treści: 
„Halo, Halo – Wezwanie – Obywatele i Obywatelki wzywamy was wszystkich miłujących wolnośc do 
walki z Sowietami, którzy grabią naszą ojczyznę. Wszystkich młodych obywateli i także starszych 
wzywamy do oddziałów partyzanckich i tworzenia nowych oddziałów w tutejszych lasach. Po śledz-
twie, rewizjach w domu i próbkach pisma w zeszytach wytypowano uczniów, którzy zostali w dniu 
27.01 1951 r. aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Byli to: Henryk Małolepszy, jego młodszy 
brat Ryszard, Henryk Olejniczak, Stefan Romanowski i Kazimierz Malik. W akcie oskarżenia zarzuca-
no im próbę zdobycia broni przez napady na funkcjonariuszy milicji, strażników ochrony mienia, żoł-
nierzy armii sowieckiej, jak również próbę spalenia fabryki w Gromadce zarządzanej przez Sowietów. 
Na rozprawę sądową, która odbyła się 27.06.1951 r. w Wojskowym Sądzie Rejonowym we Wrocła-
wiu, dopuszczono tylko bratową, która dodatkowo usłyszała od nowego świadka (sąsiada Zbigniewa 
Mańko, który okazał się agentem UB), że „Kazimierz wychodził na dach budynku i rakietnicami dawał 
znaki lotnikom amerykańskim gdzie stacjonują wojska rosyjskie”. Ze wszystkich oskarżonych Kazi-
mierz otrzymał najwyższy wymiar kary (5,5 roku więzienia). Miesiąc później Najwyższy Sąd Wojsko-
wy w Warszawie złagodził wyrok do 3 lat więzienia. W więzieniu w Jaworznie przesiedział 1,5 roku 
do 21.12.1952 r. Po zastosowaniu amnestii, pozostałą karę zamieniono na pracę w karnej kompanii 
w Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic” w Katowicach. Po odbyciu kary nie wrócił już do Bolesławca. 
Nadal pracował w kopalni aż do emerytury. Zmarł w Katowicach 28.11.2006 r.

     Ojciec – Michał, zmarł w 1951 r., matka – Agata, zmarła w 1949 r. i pochowani są oboje na starym 
cmentarzu w Bolesławcu. Na dzień dzisiejszy nie ma śladu pochówku. Brat -Bolesław po zawarciu 
związku małżeńskiego wyjechał w 1952 r. do Bydgoszczy. Jest czynnym Członkiem Koła Korespon-
dentów SPZD nr 88.

Opracował Władysław Olszewski na podstawie własnych materiałów i publikacji Roberta Klemen-
towskiego „My wszyscy są do pracy fizycznej... Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w kompanii w Bo-
lesławcu (1956)”.

  
Władysław Mróz urodził się 23.03.1897 r. w Starym Sączu, jako jedno z czworga dzieci Jana (pra-

cownika Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego) i Wiktorii z d. Habel. Od lat młodzieńczych 
należał ruchu skautowego. Był członkiem Związku Strzeleckiego i Polowych Drużyn Sokolich w Sta-
rym Sączu. W 1916 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie, uzyskując maturę. Krótko służył w Armii 
Austriackiej (1917 r.), walczył na froncie włosko-francuskim, oraz brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej (1919–1920), podczas której dostał się do niewoli.  W kampanii wrześniowej 1939 r. był 
dowódcą w stopniu majora 1. Batalionu w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich, wchodzącym w skład 
22. Dywizji Piechoty Górskiej (Armia „Kraków”). Po rozbiciu pod Staszowem, w dniu 10.09.1939, 
uniknął niewoli i przedostał się do Dobromila, gdzie się ukrywał. Rozpoczął działalność w konspira-
cji jako Kajetan Gorzkowski (ps. „Samuraj”). W 1940 r. został aresztpwany przez NKWD a następnie 
zwolniony jako „represjonowany komunista” (prawdziwy Gorzkowski był przed wojną więźniem po-
litycznym).

W czerwcu 1941 r. po napaści Niemców na Związek Sowiecki, przeniósł się do Drohobycza, gdzie 
zamieszkał i zajmował się handlem. W Drohobyczu nawiązał kontakt z rodzinami Korpak i Lityński. 
Przybrał wtedy nazwisko po zmarłym w 1929 r. mężu Haliny Lityńskiej z d. Korpak. Pod przybranym 
nazwiskiem jako Tadeusz Lityński zamieszkał w Drohobyczu u Stanisławy Korpak z d. Lachowicz 
przy ul. Górna Brama 17. Jako oficer zawodowy i członek  Armii Krajowej musiał się ukrywać. Tym 
bardziej, że pełnił w konspiracji ważne funkcje. Od stycznia do czerwca 1942 r. był zastępcą komen-
danta Inspektoratu AK Drohobycz, od czerwca 1943 r. do końca czerwca 1944 r. był komendantem 
tego inspektoratu (ps. „Baca”, „Kółko”, „Simon”, „Sław”), a od 30 czerwca 1944 r. zastępcą komendanta 
Podokręgu AK Stanisławów (ps. „Piasek”). Dnia 11.11.1943 r. otrzymał awans do stopnia podpuł-
kownika służby stałej piechoty. Kontakty ze Lwowem, Samborem, Stryjem i innymi miejscowościami 
utrzymywał współpracując z łączniczkami:
1. Anną Okoń (ps. „Grzechotka”,  „Iskra”) zamieszkała po wojnie w Bolesławcu a następnie we Wro-

cławiu,
2. Stanisławą Miką (ps. „Halina”) zamieszkałą po wojnie w Zabrzu a następnie Jarosławiu,
3. Łucją Bogacz (ps. „Nike”, „Lucia”) zamieszkałą po wojnie w Białymstoku),
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Rodziny ze wsi Rychcice k/Drohobycza, które zasiedliły wieś Łaziska:
1.  Dudziak Jan („Kołacz”) z żoną Rozalią i dziećmi: Agatą i Stanisławą oraz wnuczką Józefą.
2.  Dudziak Elżbieta (wdowa po Piotrze) z synem Henrykiem.
3.  Fedorcio Józef z żoną Elżbietą z d. Kreiz.
4.  Jędruszków Piotr z żoną Antoniną z d. Świerniak i córką Romaną.
5.  Konik Józef z żoną Anną z d. Dudziak i dziećmi: Janem, Stanisławem i Władysławem.
6.  Mazur Grzegorz z żoną Marią z d. Świerniak.
7.  Pańków Maria (wdowa po Eliaszu) z d. Dudziak z synem Bronisławem.
8.  Sikora Katarzyna (wdowa) z d. Furtak z synami: Janem i Marcinem.
9.  Sikora Paweł z żoną Marią z d. Sarat i córką Czesławą.
10.  Stańczyszyn Szymon z żoną Katarzyną z d. Konik i synami: Janem, Józefem i Kazimierzem.
11.  Świerniak Franciszek z żoną Marią z d. Bańdziów i teściową Elżbietą z d. Jach.
12.  Świerniak Jan z żoną Julią z d. Kraiz.
13.  Świerniak Marcin z żoną Katarzyną z d. Konik i dziećmi: Julianem, Zofią i Wiesławem.
14.  Watral Józef z żoną Anną z d. Sikorą i dziećmi: Stanisławą i Mieczysłąwem.
15.  Wojtuściszyn Wiktoria (wdowa po Janie) z d. Bach i córką Czesławą.

Wśród wymienionych rodzin, które przyjechały z Rychcic pierwszym transportem i osiedliły się 
w Łaziskach, są również rodziny, które w ramach łączenia rodzin przybyły do Łazisk w późniejszym 
terminie.

  
Andrzej Czupkiewicz urodził się 30.09.1900 r. w Drohobyczu. Ojciec – Stanisław ur. 1873 r. pocho-

dził ze znanego drohobyckiego rodu notowanego już w XVII w. Ożenił się z Karoliną Serwatką, z którą 
wychował siedmioro dzieci.

Andrzej po ślubie z Bronisławą Szczepańską, dochował się dwóch synów (Adam i Wacław) i dwie 
córki (Pelagia i Wiktoria). Przybyli do Bolesławca z Drohobycza we wrześniu 1945 r. i zamieszkali 
przy ul. Gdańskiej. Rodzeństwo Andrzeja po wojnie osiadło w Legnicy, Krakowie i Sulechowie. W Dro-
hobyczu rodzina Czupkiewiczów prowadziła własny zakład i sklep masarski. Planowali również tę 
działalność prowadzić w Bolesławcu. Nie było to jednak łatwe. W mieście rządzili Rosjanie i to od 
nich zależało czy pozyska się świnie, krowy i sprzęt do produkcji mięsa. Na szczęście można było pro-
dukować samogon, był on towarem wymiennym za który od Rosjan można było uzyskać wszystko. 
W krótkim czasie na parterze domu na Gdańskiej rodzina otworzyła sklep w którym za ladą stanęła 
Bronisława a w przyległym domu ruszyła produkcja wędlin. Po dwóch miesiącach pod warsztat za-
częły podjeżdżać samochody z żywcem, zabierając gotowe pachnące szynki i kiełbasy dla rosyjskie-
go wojska. Ok. 20% producji, zgodnie z umową zostawała na własne i inne potrzeby. Efektem tego 
handlu było to, że Andrzej nabył taki sprzęt masarski o jakim nie mógł marzyć w Drohobyczu. Był też 
w latach 1946–48 założycielem i członkiem I Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych oraz  starszym cechu. 
Andrzej Czupkiewicz zmarł 12.03.1964 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Bole-
sławcu.

Syn Andrzeja – Adam, ukończył  Szkołę Oficerską we Wrocławiu w stopniu kapitana. Następnie stu-
diował na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Dla Kresów zasłużył się 
aktywnością społeczną organizując we Wrocławiu Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyc-
kiej. Pełnił funkcje przewodniczącego Koła, wiceprezesa Zarządu Głównego, a od 02.02.1996 r. do 
11.06.2005 r. był prezesem Zarządu Głównego. Zmarł 25.01.2014 r. i pochowany został na cmentarzu 
przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Drugi syn Adam był przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Bolesław-
cu.

  
Kazimierz Malik urodził się 14.12.1933 r. w Drohobyczu. Był najmłodszym dzieckiem Michała 

i Agaty z d. Szubczak. Miał dwóch braci: Bolesława (ur. w 1922 r.) i Stanisława (zmarł wDrohobyczu) 
i siostrę Janinę. Ojciec Kazimierza pracował w Rafinerii „Polmin” jako murarz. Po wojnie przybył 
wraz z rodzicami i siostrą do Bolesławca pierwszym transportem. Brat Bolesław dołączył do rodziny 
po zakończeniu działań wojennych i zwolnieniu z wojska. Walczył w I Armii WP jako saper. Rodzina 
mieszkała przy ul Lipowej 7. Po ukończeniu szkoły podstawowej, Kazimierz rozpoczął naukę w Tech-
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Pan Antoni miał starszych braci Kostka (1920) i Staszka (1924). Byli też Mietek i Adam, ale ich nie 
pamięta, bo wcześnie zmarli. Jak przez mgłę widzi tylko rodzinę, która idzie na pogrzeb. On zostaje 
w domu... Ja jako mały dzieciak to dziadkowi cukierki kradł, pieniążki kradł. Ale nie tylko ja, my wszyscy 
–  szczerze uśmiecha się pan Antoni. Oprócz słodyczy lubił pierogi. – Jak to jakie? U nas się robiło pierogi 
z ziemniaczków. A najlepiej lubiłem ze śmietaną, z naszą śmietaną. Ech, nie ma co tłumaczyć, bo pan 
nigdy takiej nie jadłeś... – macha ręką pan Antoni. – Ryż na mleku też lubiłem. O, i botwinkę. Kawę zbożo-
wą żeśmy pili, z mlekiem. Ale to wszystko przed wojną. – Szkołę dość dobrze pamiętam. Jak chodziłem 
do pierwszej klasy, to Targowska mnie uczyła, pani dyrektor – podkreśla pan Antoni. – Najlepiej szedł 
mi sport, to prawda, ale też geografia i przyroda. U nas bardzo duże klasy byli, po 40 dzieci.

1 września 1939. – jak wojnę wydali, to ja byłem w tym czasie w Drohobyczu na rynku. Ja nie wiedział, 
co się dzieje. A te Żydki krzyczą: „Hajeja! Hajeja!” Deszcz nie padał, ale było ponuro, to pamiętam – za-
znacza pan Antoni. – Wkrótce Kostek poszedł do wojska, bo on wcześniej był w strzelcach (w Związku 
Strzeleckim – dop. red.) i w Obronie Narodowej. Pamiętam, wracaliśmy z cyrku, a on już był w pociągu, 
wagony stały na stacji, jeszcze żeśmy się pożegnali... A we wsi zamieszanie, bo nie tylko Kostka zabrali, 
wielu poszło do czynnej służby. Niemcy wycofali się po kilkunastu  dniach i weszli Rosjanie. – Dwa tygo-
dnie jechali jak dzień, tak noc. Most na Tyśmienicy dudnił i dudnił. – opisuje pan Antoni.. – Spotkaliśmy 
żołnierza na motorku. Tato mówi, że to oficer. A on w postrzępionym płaszczu, brudny, Matko Boska... 
U nas oficer to oficer, to oficer, a ten?  Zimą 1940  mieszkańców nie ominęły wywózki na Sybir. – Jadwi-
ga Początek, rodzina mojego chrzestnego: Michał, Józek i ich matka – Rupniaki, Mazur, Julka Pielech 
z dziećmi – wylicza pan Antoni. – W 1940 roku przezimowali my i na wakacje ja poszedł do roboty. Tato 
handlować nie miał czym, bieda, a jeść się chce... – pan Antoni rozkłada ręce. – Ja poszedł do zarządu 
drogowego w Drohobyczu, sadziliśmy kwiatki i jakieś klombiki, bo tam były dwa parki: suchy i mokry, 
tak je nazywaliśmy. Później robiliśmy drogi: ulicę Stryjską, największą w Drohobyczu. Ulicę Słony Sta-
wek, Żupną. Oprócz tego jeździliśmy po materiał, po piasek, aż pod  Borysław. – A wiesz pan, że mnie 
Ruskie sądziły? Bo15 sierpnia, w Matki Boskiej Zielnej, nie poszli my do roboty. Sędzia pyta, dlaczego. 
Mówię, że święto było. A mama i tata byli? Nie, tata nie robi. A brat? Brat robi cały czas, czy to święto, 
czy nie święto. Odrabiałem to, dwa tygodnie przymusowej pracy, 25 procent wypłaty zabierali. Później 
wróciłem do szkoły.  

W czerwcu 1941 znów weszli Niemcy. Trzeba było iść do roboty. Ja poszedł na Polmin, do rafinerii – 
opowiada pan Antoni. W blaszanym pudełku ma fotografię sprzed dokładnie 73 lat, którą musiał zrobić 
do przepustki do zakładu. W prawym dolnym rogu widać jeszcze fragment czerwonej pieczątki. Ze 
zdjęcia poważnym wzrokiem spogląda 14-letni chłopiec. – W pierwszym rzędzie byłem blacharzem, 
robiłem beczki na lepik. Później trafiłem do kotłowni. Zajmowałem się hydrauliką, byłem pomocni-
kiem palacza, palaczem na parowozie. W roku 1944 alianci przeprowadzili nalot dywanowy na Polmin, 
[w którym zginęło ponad 600 osób? – ok.120 osób Red.]. Pan Antoni miał sporo szczęścia. Był wśród 
tych, którzy ocaleli. – Jak bombardowali, to byłem w kotłowni. Jaki to był rok, to trzeba skojarzyć, ale go-
dzinę pamiętam: trzecia po obiedzie – stwierdza pan Antoni. – Ja wtedy siedział i soczewicę jadł. A u nas 
w kotłowni wszędzie okna były zamalowane. I drzwi otwarte. Może łyżkę, dwie ja wziął i coś szum się 
zrobił, jakby wiater. Lecę zobaczyć. Nie wiem, co się stało, ale w drzwiach tak buchnęło powietrze, że się 
przewróciłem. Wstaję, patrzę a palacz pędzi do schronu, to ja za nim. Wsadził głowę w sam kącik, to ja 
też. I tak nami trzęsło – pan Antoni porusza się na krześle jak wtedy w kryjówce. – I jeszcze co to będę 
pamiętał. Są w schronie okienka, takie skośne. I przez to okno wpadła, iskierka, jak ta mucha świętojań-
ska, i na środku pękła. Myślę: zapali się? Ale nie, zgasła. Palacz wyskoczył z bunkra, a ja za nim. Wybie-
gliśmy na pola, a tam same „głowy”, ludzie uciekają w kierunku Tyśmienicy – nie tylko z Polminu, ale i ze 
stacji, z kolonii. To był taki nalot, że prawdopodobnie [700 bomb spuścili]. Po Niemcach znów przyszli 
Rosjanie i jesienią 1944 zaczęli brać ludzi do wojska. – Ja zgłosił się się do NKWD, do istriebitielnych 
batalionów, i już przed świętami ja dostał karabin i poszedł na most. Pięć miesięcy ja był w batalionach. 
Później zabrali karabin, zabrali pozwolenie i tyle – dodaje pan Antoni.

Wtedy rodzina Kołłątajów już była zapisana na wyjazd na zachód. – Trzy tygodnie czekaliśmy na 
dworcu w Drohobyczu na transport. Później załadowali nas i trzy tygodnie wieźli – szacuje pan Anto-
ni. – Przyjechaliśmy do Zielonej Góry, tam tydzień czasu stali my, bo nikt nie chciał się rozładować. Kto 
wychodził – bez butów, bo kto wtedy buty nosił... – to mówił, że ta ziemia parzy. Jak to ziemia parzy? 
U nas ziemia nie parzyła! Dojechaliśmy do Buchałowa, a stamtąd do Drzonowa. W Drzonowie pan 
Antoni spotkał Marię Dumniak, swoją przyszłą żonę. Przyjechała z … Rychcic oczywiście! – A w Rych-
cicach ja jej w ogóle nie znał – dziwi się pan Antoni.



4. Julią Korpak (ps. „Grażyna”, „Marysia”) zamieszkałą po wojnie w Bolesławcu a następnie w Bytomiu).
Działalność konspiracyjną „Wiktora” opisały trzy kurierki w swoich pamiętnikach publikowanych 

w Biuletynach SPZD. Publikacja „Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie” autor-
stwa prof. Jerzego Węgierskiego jest również skarbnicą wiedzy o działalności Władysława Mroza. 
Uchodząc przed represjami Sowieckimi, wraz z rodziną Korpaków opuścił Drohobycz i po 20 dniach 
podróży przybył do Bolesławca. Ppłk Władysław Mróz zamieszkał w Bolesławcu przy ul. Warszaw-
skiej 22 pod zmienionym nazwiskiem jako Tadeusz Lityński (Lutański). Od marca 1946 r. pracował 
w Spółdzielni Spożywców „Społem”, później był kierownikiem planowania w Przedsiębiorstwie Eks-
ploatacji Kwarcytu. Po ogłoszeniu przez prezydenta Bolesława Bieruta w lutym 1947 r. amnestii, Ta-
deusz Lityński ujawnił się i powrócił do swojego rodowego nazwiska, co potwierdza Urząd Bezpie-
czeństwa pismem z dnia 12.03.1947 r. 

Od 1951 r. był często przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa a na początu sierpnia 1954 r. 
został aresztowany. Podobno na przesłuchaniach traktowany był poprawnie, czyli bez przemocy fi-
zycznej. Po kilku tygodniach, gdy wyszedł z aresztu, był ciężko chory. Lekarze nie potrafili postawić 
właściwej diagnozy, aby przyjść z pomocą. Zmarł 1 września 1954 r. Później doniesiono jego rodzinie, 
że śmierć była wynikiem podawania mu w areszcie jakiegoś specyfiku, który zrujnował mu zdro-
wie. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu przy licznym udziale społeczno-
ści lokalnej. Za swoją działalność odznaczony został Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Medalem za Wojnę 1918–1921. Był dwukrotnie żonaty, po 
raz pierwszy z Anielą Marianną z Drożdżyńskich, z którą miał córkę Halinę (ur. 1931 r.) i po raz drugi 
z Julią Korpak, łączniczką, kurierką i sanitariuszką z którą współpracował w konspiracji. Po śmierci 
męża, Julia Mróz z d. Korpak, z adoptowanym synem – Kazimierzem, wyjechała z Bolesławca do By-
tomia, gdzie osiedliła się jej drohobycka rodzina. 

Grobem obecnie opiekuje się Hufiec ZHP „Szare Szeregi” w Bolesławcu, który dokonał renowacji 
pomnika łącznie z wykonaniem tablicy. O miejscu pochówku Drohobyczanina pamięta też SPZD – 
Koło Korespondentów z siedzibą w Bolesławcu. Zarząd SPZD składa podziękowanie p. Zdzisławowi 
Abramowiczowi za inicjatywę objęcia pomnika opieką przez bolesławiecki hufiec i duży wkład oso-
bisty w jego renowację.                                                                                                                                                 

Szymon Kozica – Zielona Góra P80

Z Rychcic do Drzonowa
Od Redakcji: Tekst stanowi przedruk z Gazety Lubuskiej (Magazyn – Wasze Kresy) 2–3.08.2016) „Lu-

dzie uciekali z Polminu, ze stacji, z kolonii – w kierunku Tyśmienicy”, będąc wywiadem Antoniego Kołłątaja 
z Drzonowa, pochodzącego z Rychcic pod Drohobyczem. „Do Drzonowa pojechałem z Janem Tarnowskim 
urodzonym w Rychcicach w 1941 r. - prezesem oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich". W tekście znalazły się  błędy zaznaczone […].

...Pytaj pan. Jak wiem, to powiem. A jak nie wiem to nie powiem – zachęca pan Antoni, rocznik 
1927. – Mój ojciec Józef (1884) pochodził spod Grodna, ale dokładnie nie wiem, czy z Wielkich 

Ejsmontów, czy z Małych Ejsmontów.  U nas były przydomki. Jakby kto zapytał o mojego ojca – Kołłątaj, 
to nie wiadomo. Ale jak Moskal, to od razu... Ojciec kramarz  był, przeważnie słodyczami handlował. Jeź-
dził po okolicy, po odpustach. Dobrowlany, Hruszów, Dorożów, Wołoszcza, Lytynia, Letnia, Wróblowice, 
Urolów... pan Antoni z przymkniętymi powiekami odtwarza szlak wędrówek i przypomina sobie nazwy 
miejscowości. Mama Tekla (1884) pochodziła z Łotwy. Jak poznała męża? – Przez handel. Prawdopodob-
nie spotkali się w pociągu – dodaje pan Antoni. – Ojciec postawił sobie domek w Rychcicach. Byle jaki, 
aby swój – mówiło się wtedy. To był drugi budynek po prawej za kościołem w kierumku „na dół” – pre-
cyzuje pan Antoni. I wyjaśnia, że ludzie dzielili Rychcice na: „dół”, „zagrody”, „górę”, „skibicze”, „lasowe 
chatki”. Nasza chata była drewniana, dwuizbowa. Ze zwierząt mieliśmy tylko świniaki. Rodzice zawsze 
tak lubili trzymać dwa, trzy. Jednego dla siebie, a drugiego sprzedać. Przy domu rosły gruszki, czereśnie, 
wiśnie, jabłka – złote renety. Takie mieliśmy gruszki, że jak któraś dojrzała i spadła, to nie było co zbierać. 
Klapsy. A w ogródku były ziemniaczki, czerwone buraczki na barszcz, marchewka, pietruszka.
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nak się nie stało. Przez okno udało się zobaczyć masakrę na podwórzu 
więziennym. Nie zamierzając czekać na śmierć, za pomocą wyrwanej 
muszli klozetowej uderzając jak taranem wyłamałem deski w drzwiach 
celi i cała nasza ocalała siódemka z niej się wydostała. Oprócz Ukraińca 
byli to: najstarszy Jan Ogrodowicz – kierownik kopalni nafty, N. Rymsza 
– farmaceuta z Kasy Chorych, Tadeusz Wiktor – asystent kopalni nafty 
w Borysławiu, Stanisław Komarnicki – funkcjonariusz straży pożarnej 
w Borysławiu i ja Leopold Lerch”

W styczniu 1941 r. brata mojej Mamy, Franciszka wcielono do Armii 
Czerwonej, z której na mocy porozumienia między polskim rządem 
i ZSRR, udało mu się już w tym samym roku zgłosić do Armii Polskiej 
– otrzymując numer ewidencyjny 1918/25/III. Przeszedł on razem 
z Trzecią Dywizją Strzelców Karpackich  cały jej bojowy szlak.

Radość z powrotu wymizerowanego ale żywego Ojca do domu, prze-
platała się z obawą, co będzie dalej? Jak pod nową okupacją potoczy 
się życie? Tato ukończył Wieczorową Szkołę Handlową i zawsze ma-
rzył o własnym sklepie. Wróciwszy z więzienia w Samborze próbował 
zorganizować życie rodzinie. Zarobiwszy na kolejnych handlowaniach 
warzywami z babcinego ogródka, pojechał ze szwagrem rowerem na 
wieś z „towarem” – czyli naftą, zapalniczkami,  kamyczkami do zapal-
niczek i papierosami. I tak w niedługim czasie na tyle się wzbogacił, że 
otworzył niedaleko domu dziadków, na ul. Hołówki – obecnie Truska-
wieckiej – malutki sklepik, w którym sprzedawał – jak się nieraz żar-
tobliwie mówiło „szwarc, mydło i powidło”. Pamiętam jak 
niejednokrotnie biegałem do sklepu Taty „pomagać” mu 
w pracy. Kiedyś jakaś matka wysłała po zakupy swojego 
rezolutnego malca, który jeszcze nie wymawiał ani „l” ani 
„r”, a ponieważ było parę osób w sklepie, więc malec usiłu-
jąc być zauważonym i zrealizować zadanie, które poleciła 
mu jego mama, zawołał: „Panie Jejch, panie Jejch, popjosę 
sachajinę i jestę” 

W czasie okupacji niemieckiej dla ludności dostępna była 
tylko sacharyna – i to o nią prosił malec oraz o wydanie 
reszty. Gdy piszę te wspomnienia, mieszkająca w Wałbrzy-
chu borysławianka, Przewodnicząca Koła Terenowego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, pani Irena 
Froch, wspominała, że jako dziecko robiła zakupy w Ojca 
sklepiku. Pewnie też w Ojca sklepie robiła zakupy pani Ma-
ria Potężna lub Ukrainka pani Julia Lasotowa dla, ukrywa-
jącej się w piwnicy pobliskiej ochronki, rodziny Szewacha 
Weissa.

Jak wiemy z historii, Niemcy mamili Ukraińców, niepod-
ległą Ukrainą, wykorzystując ich dla swoich celów. W nie-
długim czasie po zajęciu Borysławia, Niemcy „przyznali” 
Ukraińcom – jak się potem okazało, całe 24 godziny „samo-
stijnej Ukrainy” i zezwolili Ukraińcom na przeprowadzenie 
„etniczno-politycznej” czystki. Niemcy widać – słusznie, 
zakładali, że miejscowi lepiej wiedzą gdzie ukrywają się 
Żydzi i kto był aktywistą komunistycznym. Opowiadał mi 
przyjaciel Ojca, Władysław Turek, że widział jak – nieomal 
na wprost ich domu, Ukrainiec siekierą dosłownie zarąbał 
jakiegoś starszego Żyda. Tego samego dnia, wraz z kolega-
mi był świadkiem zbiorowego mordowania Żydów i komu-
nistów.  Widzieli z daleka, jak pod koniec czerwca, Ukra-

Andrzej Wiesław Lerch – Gdańsk1 P30

Porohy historii
Od Redakcji: W 1890 r. pradziadkowie Autora ze strony Ojca przybyli z południowo-wschodniej 

Austrii do Tustanowic gdzie pradziadek zatrudnił się w kopalni ozokerytu jako sztygar. Dziadek Józef, 
też pracujący w kopalni wosku ziemnego, ożenił się 19.04.1903 roku z Zofią Helonówną, której rodzice 
posiadali 10-cio hektarowe gospodarstwo w Stupnicy Polskiej k. Borysławia. Jak wynika z rodzinnych 
przekazów młodzi Lerchowie zamieszkali po ślubie w budynku Kółka Rolniczego w Stupnicy gdzie ulo-
kowali swój sklep kolonialny. Po trzech latach wybudowali nowy, kryty blachą dom na ulicy Pułanek. 
W tym domu urodził się im syn – ojciec Autora, któremu nadano dla upamiętnienia stryja imię Leopold.

Pradziadek Jan Helon ze strony Matki był osobowością niezwykle dynamiczną i aktywną. Jako 
młody człowiek przywędrował z Grabownicy do Stupnicy i w krótkim czasie „dorobił” się tam 

gospodarstwa. Udzielał się też jako wójt w gminie Stupnica, ciesząc się poważaniem wśród oko-
licznych gospodarzy, nie tylko polskiego pochodzenia. Przez wiele lat prowadził gminną biblio-
tekę a jedno z jego sześciorga dzieci – córka Stanisława pisywała wiersze i artykuły do tygodnika 
„Niewiasty Katolickie”, zorganizowała amatorskie kółko teatralne, wystawiające inscenizacje w sali 
budynku Kółka Rolniczego. Leopold przebywał w Stupnicy do roku 1925, gdy mając 17 lat – jak 
wspominał „wyfrunął z Helonowego gniazda” do Borysławia. Tam się usamodzielnił pracując jako 
goniec w biurze koncernu naftowego „Małopolska”, mieszkając u ciotki Stasi, która doceniając po-
trzebę wykształcenia siostrzeńca, namówiła go aby podjął dalszą naukę.

Aktywność Ojca i jego chęć osiągnięcia wyższego statusu społecznego, zaskutkowała zmianą pracy 
i podjęciem pracy listonosza. Wychowany w patriotycznej rodzinie Helonów, wstąpił do paramili-
tarnej organizacji Związku Strzeleckiego „Strzelec” prowadzącej działalność oświatową i kulturalną. 
To tam realizował swoje młodzieńcze marzenia, aby zostać aktorem, biorąc udział w organizowa-
nych inscenizacjach historycznych. Jako aktywny członek „Strzelca” był członkiem delegacji na defi-
ladę 3-go maja 1926 r. w Warszawie odbieranej przez marszałka Piłsudskiego. Około 1934 r. będąc 
pracownikiem borysławskiego magistratu w referacie d.s. Wojskowych, poznaje Zofię, córkę mistrza 
szybowego Henryka Trojanowskiego z Hermanowej. Ślub moich Rodziców odbył się 24.10.1936 r. 
w kościele św. Barbary w Borysławiu na Wolance. Ślubu udzielił ksiądz Andrzej Osikowicz.

Borysław najpierw zajęty był przez Niemców, a od niedzieli 22. września 1939 r. przejęty przez 
Armię Czerwoną – jak opowiadał mi przyjaciel Ojca pan Władysław Turek, od strony Truskawca, 
ulicą Hołówki, szli borysławscy komuniści – Polacy i Żydzi, niosąc powitalne napisane po rosyjsku 
transparenty. Wśród tych witających szedł sąsiad Turków, Jan Dziedzic, który po ustanowieniu no-
wej władzy został jednym z dyrektorów zakładów naprawczych przemysłu naftowego a następnie 
deputowanym do „Wierchownogo Sowieta”. 

15.04.1940 r. nocą Ojciec mój został aresztowany przez czterech enkawudzistów i zabrany do bo-
rysławskiej siedziby NKWD mieszczącej się w budynku Państwowej Szkoły Wiertniczej. „Perfekcjo-
nizm” oprawców z NKWD łamał ludziom charaktery, którzy za chwilę wytchnienia od katowania, 
mówili to, co chcieli usłyszeć ich kaci. W tych ponurych czasach, pewnie łatwiej było zostać bohate-
rem w ogniu walki, niż w enkawudowskich kazamatach.  Ojciec tak to relacjonował: „Po roku pobytu 
w więzieniu drohobyckim, zostałem przewieziony do więzienia w Samborze. Gorsze były tam warunki 
niż w Drohobyczu, ale śledztwo prowadzono łagodniej, bez bicia. Od połowy czerwca 1941 r. zasta-
nawiające były dla nas nocne odgłosy przytłumionych strzałów; niektórzy więźniowie wywoływani 
na nocne śledztwo, nie wracali do celi. Sowieci mimo niemieckiego zaskoczenia atakiem 22 czerwca, 
likwidowali w pośpiechu „przygraniczne” więzienia. Jakże tragicznie wyjaśniły się te nocne odgłosy 
strzałów. Podobnie było i u nas, ale mieliśmy szczęście. Czekaliśmy, aż otworzą się drzwi celi, co jed-

1 Andrzej Lerch, urodził się 1.10.1937 r. w Borysławiu z matki Zofii z d. Trojanowskiej i ojca Leopolda, inżynier architekt 
związany z przemysłem okrętowym, Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, członek Koła Korespondentów SPZD .

W S P O M N I E N I A

1. Zdjęcie mojego Ojca 
Leopolda wraz z Rodzicami 

Zofią i stojącym z lewej 
strony Józefem oraz 

dziadkiem Janem Helonem. 
Fot. ze zbiorów Autora

2. „Dekret Uzdolnienia” dziadka 
Henryka Trojanowskiego
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powszechnej – przed wojną imienia Adama Mickiewicza, przy 
ulicy Pańskiej. W czasie okupacji niemieckiej była czynna tylko 
szkoła w centrum Borysławia na ulicy Pańskiej – jak dla sześcio-
latka była to spora odległość od naszego domu na Wolance. Do 
szkoły chodziłem z tornistrem, do którego przymocowana była 
tabliczka do pisania i gąbka, ponieważ na początku uczyliśmy się 
pisać rysikiem na czarnej tabliczce – a zmazywało się właśnie 
gąbką. 

Już pod koniec pierwszej klasy, w czerwcu, musiałem zdać egza-
min z „dojrzałości wojennej” i radzenia sobie w nadzwyczajnych 
okolicznościach. Był piękny słoneczny dzień [26 czerwca 1944 
roku], gdy w pewnej chwili usłyszeliśmy w klasie – nie tak od-
ległe, odgłosy bombardowania. Jak się okazało to amerykańskie 
bombowce, aby zniszczyć dostawy paliwa dla niemieckiej armii, 
w „biały” – słoneczny, dzień, zbombardowały rafinerię ropy naf-
towej w Drohobyczu – przedwojenny „Polmin”. Pamiętam, że te 
samoloty – bombowce lecąc na wysokości powyżej zasięgu arty-
lerii przeciwlotniczej – wyglądały na niebie jak srebrne gwiazdki. 
Precyzyjnie zbombardowali rafinerię, w której – niestety, pomi-
mo ostrzeżeń przez Radio Londyn, pracowało w tych godzinach 
i zginęło wielu Polaków oraz urządzenia na dworcu kolejowym 
w Drohobyczu. Znajomy Rodziców opowiadał o akcji ratunko-
wej, w której brał udział, m.in. o tym, jak ranni ludzie – wbici 
w powyginane rurociągi i rozszarpane konstrukcje, w płonącej 
ropie, wołali o ratunek. Ponieważ nad płonącą rafinerią unosił 
się niczym odwrócony stożek, ogromny pióropusz ognia i dymu 
– widoczny był doskonale z Borysławia, nauczyciele nie bardzo 
wiedząc, co w tej sytuacji zrobić, puścili nas do domów. Biegłem 
przez pola i jakimiś okopami do znajomych, którzy chcieli mnie 
zatrzymać, ale uznałem, że muszę dotrzeć do domu, aby Mama się nie martwiła. Dalej pobiegłem już 
ulicami – w końcu to nie było już tak daleko i przybiegłem do domu – jak wspominała Mama, blady 
jak ściana.

Niemcy wycofywali się pod naporem Armii Czerwonej – pamiętam, że wycofujące się oddziały 
niemieckiej armii, rozlokowały się w rejonie naszej dzielnicy.

Ponowne „wyzwolenie”
Kolejny raz Sowieci weszli do Borysławia 6-go sierpnia 1944 roku i „reaktywowali” socjalistycz-

ne stosunki pracy. Ojciec został – podobnie jak i inni kupcy, zmuszony do zakończenia prywatnej 
działalności handlowej i zatrudnił się, jako zaopatrzeniowiec kantyny w jednej z socjalistycznych 
spółdzielni pracy.

Ponieważ zdałem do drugiej klasy, po wakacjach rozpocząłem pogłębianie wiedzy – w tym obo-
wiązkowej nauki języka rosyjskiego, w szkole powszechnej na Wolance – przed wojną imienia Józefa 
Piłsudskiego. Wychowawczynią naszą była pani Maria Müllerowa.

Najprawdopodobniej w tej samej klasie był – cudem uratowany, wspomniany już późniejszy prze-
wodniczący Knesetu i ambasador Izraela w Polsce, Szewach Weiss. Jak wspomina w książce „Ziemia 
i chmury”, będącej wywiadem – rzeką, przeprowadzonym przez Joannę Szwedowską, na stronie 34 
mówi „… i we wrześniu poszedłem do drugiej klasy.” A uczęszczał do tej samej szkoły podstawowej, 
co i ja – na Wolance, ponieważ jego rodzina mieszkała – a potem, ukrywała się w czasie okupacji 
niemieckiej w tej dzielnicy Borysławia.

Władza radziecka, choć nie potrafiła zapewnić ludziom godziwego życia, to jednak dbała o bezpie-
czeństwo narodu, eliminując wrogów ludu pracującego miast i wsi. 

Pewnego jesiennego, wczesnego popołudnia w 1944 roku przyszli do domu dwaj mężczyźni i za-
pytali Mamę:

– Wasz muż doma?

ińcy pędzili Żydów, bijąc ich, ulicą Pańską w kierunku Szkoły 
Wiertniczej. Poszli „opłotkami” i zobaczyli z ukrycia, jak na za-
pleczu pomiędzy szkołą, a dawnym pepeesowskim małym do-
mem towarowym byli zabijani spędzani tam Żydzi – widzieli jak 
esesmani dobijali jeszcze żyjących, strzałami z pistoletów. Jak 
wspominał, był to zwał ludzkich ciał. Chyłkiem, czym prędzej 
się stamtąd wycofali. Już w znacznej odległości od tego miejsca 
kaźni, zobaczyli jak Ukraińcy prowadzą młodego Polaka, zna-
nego im, Mariana O., który był komunistą i w czasie okupacji 
sowieckiej pracował w NKWD. Po jego zabiciu nie wydali matce 
jego ciała. Że był draniem, niech świadczy następujące zapa-
miętane przez pana Władka zdarzenie. Po zajęciu w 1939 roku 
polskich ziem przez ZSRS, zabroniono organizowania procesji 
Bożego Ciała na ulicach miast. Procesje odbywały się tylko wo-
koło kościoła. Gdy procesja z monstrancją mijała stojących na 
ulicy ludzi, wszyscy przyklękali – zgodnie z tradycją, oddając 
hołd Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Jedynie 
O. stojący w gronie kolegów w kapeluszu – jako zatwardziały 
komunista, tego nie zrobił. Jeden z jego kolegów Władek Dubis, 
zwrócił mu na to uwagę, że chociażby zdjął ten kapelusz. Do-
szło do utarczki między nimi w efekcie, której, kapelusz spadł 
z głowy O., który odwrócił się i wszedł do budynku NKWD – 
bo obok niego stali. Po chwili wyszło stamtąd kilku enkawu-
dzistów i aresztowali tego Władka. Po wielu miesiącach, mój 

Ojciec rozpoznał go, zastrzelonego i wiszącego na ogrodzeniu w więzieniu w Samborze jak – praw-
dopodobnie, usiłował w momencie likwidacji tego więzienia przez enkawudzistów uciec.

Pomimo wojny i niemieckiej okupacji Rodzice starali się prowadzić, jakie takie życie towarzyskie, 
zapraszając do nas krewnych lub przyjaciół. W tym „towarzyskim” życiu oczywiście uczestniczyły 
dzieci. Efektem edukacyjnym uczestniczenia w spotkaniach rodzinno-towarzyskich, było nie tylko 
to, że zapamiętałem do dzisiaj i chętnie ją sobie intonuję, ukraińską kolędę: 

„Try caryje, de idete,
Idemo do mista 
de Dywaja Proczysta
Syna zdrodyła,……..”
 albo i taki huculski romans:
   „Sonniy hori nocz’ okryła,
   Połonyniu wsju powyła,
   A w nyj postac’ snyżno biła,
   Hucuł Kseniu w nyj pryznał.
   Hucułko Kseniu, ja tebi na trembiti……..”,

Rodzice dbali o moje duchowe formowanie, więc od 1943 roku „zacząłem” być ministrantem w na-
szym parafialnym kościele na Wolance, pod wezwaniem Świętej Barbary. Nie służyłem jeszcze do 
mszy świętej, ale już brałem udział w nabożeństwach majowych, a także w procesji Bożego Ciała. 
Nasz proboszcz, ksiądz Andrzej Osikowicz – na zdjęciu z najmłodszymi ministrantami, został, za-
mordowany 29.12.1943 roku w obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie. Był tam uwię-
ziony za ratowanie borysławskich Żydów: katechizował ich, a potem chrzcił. Borysławscy katolicy 
doprowadzili do uznania go przez izraelski Instytut Pamięci o Holokauście Yad Vashem za „Spra-
wiedliwego wśród narodów świata”. Został też pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja 
Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Po jego aresztowaniu i śmierci, parafią 
opiekował się ksiądz Stanisław Ziobro, który również został zamordowany przez Niemców za po-
maganie Żydom.

Rodzice postanowili w 1943 roku zapisać mnie do pierwszej klasy, choć dopiero 1-go października 
kończyłem sześć lat. Zostałem przyjęty i rozpocząłem żywot pierwszoklasisty w „męskiej” szkole 

5. Przygotowania przed procesją 
Bożego Ciała – przed  księdzem 

A. Osikowiczem stoi Autor – 
w drugim rzędzie, trzeci 

od prawej strony

4. Ojciec Autora – pierwszy po 
lewej w głębi, w czasie poboru 

wojskowego w 1939 r.

3. Henryk Trojanowski – siedzi dru-
gi od prawej, przed kopalnią 
w sierpniu 1934 r., w której 

pracował do września 1939 r.
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Wojciech Winnicki – Choszczno P32

Syberyjskie lata babci Bogdany1

Od Redakcji: Autor jako uczeń VI kl. szkoły pod-
stawowej nr 1 w Choszcznie zanotował wspomnie-
nia swojej babci Bogdany, która w 1949 r. wraz 
z rodziną została wywieziona na Syberię, a do Polski 
wróciła w 1959 r. Tekst ukazał się 3.10.2013 r. w Ku-
rierze (24kurier.pl).

Babciu, jak to się stało, że jako mała dziewczynka 
zostałaś wywieziona na Syberię? – Po zakończe-

niu drugiej wojny światowej uległy zmianie granice 
Polski. Tereny, na których mieszkaliśmy, włączono 
do Związku Radzieckiego. Wszyscy nasi krewni wy-
jechali i osiedlili się w dzisiejszym województwie 
zachodniopomorskim. Mama mojego taty a twoje-
go dziadka, była ciężko chora, dlatego moi rodzice 
postanowili zostać do czasu, aż stan jej zdrowia się 
poprawi i będzie mogła znieść tak długą podróż. Niestety babcia umarła, 
a mojego tatę, czyli twojego dziadka, aresztowano. Został skazany na 25 
lat ciężkich robót jako wróg narodu rosyjskiego. Winą jego było to, że był 
Polakiem, nie wyjechał i miał w rodzinie duchownych.

– Ale dlaczego ciebie, małe dziecko, również dotknęło prześladowanie? 
– Od dnia, kiedy aresztowali mojego tatę, wiedzieliśmy, że nam również 
grozi niebezpieczeństwo. Ukrywaliśmy się przez 3 lata. Święta Bożego Na-
rodzenia 1949 r. postanowiliśmy spędzić we własnym domu. Wtedy po 
nas przyszli. Zabrali moją mamę, brata Janka i mnie. Mój brat Marian nie 
zdążył wrócić ze szkoły i tylko dlatego uniknął zatrzymania.

– Co było dalej? – Przez kilka miesięcy przebywaliśmy w obozie przej-
ściowym. Tyle czasu zajęło Rosjanom skompletowanie transportu. 

– Co to był za transport i dokąd mieliście jechać? – Kilkadziesiąt bydlęcych 
wagonów z dwoma małymi okienkami. Prowizorycznie zbudowane trzy-
piętrowe prycze. Na każdej leżała matka ze swoimi dziećmi. W kącie żeliwny piec, na którym gotowano 
„coś”, co nazywano zupą. Toalety nie było. Ubikacją była dziura w podłodze. Podróż trwała 3 miesiące. 
Ludzie umierali z głodu i wycieńczenia. Zmarłych żołnierze wyrzucali przez otwarte drzwi. Nie tracili 
czasu na pochówek.  Koniec podróży to Krasnojarsk. Tam zatrzymał się pociąg. 

– Tam zamieszkaliście? –Pewnie byłoby lepiej. Nam zaplanowali inny los. Zostaliśmy podzieleni na 
grupy. W każdej znaleźli się przedstawiciele różnych narodowości. Chcieli, abyśmy porozumiewali się 
w języku rosyjskim. Wysłali nas do osad leśnych.

– Jakie tam panowały warunki? Czy mieliście swój dom? – W jednym domu mieszkały cztery rodziny, od 
trzech do pięciu osób każda. Domy były drewniane. Zbudowali je zesłańcy, którzy przybyli w to miejsce 
wcześniej. Pamiętam, że zanim naprawiliśmy dom, który nam przydzielono, mogłam liczyć gwiazdy, 
leżąc w łóżku, tak był nieszczelny dach. Przeżyliśmy, bo mieliśmy ze sobą ciepłą odzież i pierzyny. Za-
braliśmy je z domu, uprzedzeni przez żołnierza, który przyszedł nas aresztować.

– Z czego się utrzymywaliście? – Moja mama wraz z innymi kobietami została przydzielona do pracy 
w lesie. Wyrąbywały las i drewno wołami transportowały do rzeki. Za pracę otrzymywały głodowe ra-
cje żywieniowe dla siebie i swoich dzieci. Po kilku latach sytuacja się zmieniła. Mama otrzymała pracę 
w tzw. spółdzielni rolnej, gdzie otrzymywała wynagrodzenie. Oprócz pieniędzy przynosiła do domu 
mleko i jajka. Zaczęliśmy lepiej jeść. 

– Co robiły dzieci w czasie, gdy ich mamy pracowały? – Wszystkie dzieci, które miały więcej niż 12 lat, 

1 Bogdana Winnicka urodziła się w 1942 r. Po powrocie z Syberii ukończyła Liceum Plastyczne w Szczecinie oraz studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej w Poznaniu. Była nauczycielką plastyki w Szkole Podstawowej w Drawnie. Obec-
nie na emeryturze. Obrazy jej zaprezentowane zostały w Biuletynie nr 24 (2019) s. IV okładki. (Red.).

– Nie – odpowiedziała Mama, jest jeszcze w pracy.
– Tak my podażdiom.
Pod mamą „ugięły się nogi” – zdała sobie sprawę, że 

to enkawudziści przyszli aresztować jej męża.  Ale nie 
straciła „głowy” i powiedziała do mnie już wówczas dru-
goklasisty:

– Andrzejku idź do babci po buciki, to potem pójdziesz 
sobie na pole pobiegać. W Galicji mówiło się „na pole” 
a nie „na podwórko”, albo ‘”na dwór”.

– Nikuda malczik nie pajdiot – zaprotestował jeden 
z enkawudzistów. 

Ale jakoś mama ubłagała ich i puścili mnie do babci. 
Pewnie Mama chciała abym powiedział dziadkom, że 
czekają u nas w domu enkawudziści na Tatę. Ale mnie 
ani w głowie nie było iść do dziadków. Tylko – pamiętam 
to do dzisiaj doskonale – wszak to był dla takiego malca 

ogromny stres, kombinowałem, którędy Tatuś wróci do domu: czy wokoło obejścia Pełehaczów – jak 
prowadziła do nas droga  czy na skróty poprzez posesję sąsiadów – państwa Ostrowskich i przez 
furtkę pomiędzy obiema posesjami. Z reguły tak się wracało z „miasta”. Więc wybrałem ten wariant 
i popędziłem przez tą furtkę i działkę sąsiadów, do ich bramy. Ojciec właśnie w nią wchodził!

– Tatusiu uciekaj! Enkawude czeka na ciebie u nas w domu!
Tato oczywiście szybko oddalił się i – jak się potem dowiedzieliśmy, poszedł do swojej siostry Feli 

i tam zanocował.
Szybciutko pobiegłem do babci i wróciłem do mieszkania z bucikami nie wzbudzając podejrzeń 

enkawudzistów.
Pewnie po naradzie ze szwagrem postanowił uciekać do Polski – przez zieloną granicę, – bo na 

legalne jej przekroczenie nie miał, co liczyć. W naszym domu już się nie pojawił. Natomiast pojawił 
się na drugi dzień w... kantynie, aby rozliczyć się z pobranej zaliczki. Wchodząc do kantyny natknął 
się na dwóch wychodzących tajniaków z NKWD – pewnie tych samych, którzy byli u nas w domu 
i któryś z nich zapytał Ojca:

– Nie znajitie kuda nachoditsja Lierch?
– Nie, nie wiem – odparł Ojciec i spojrzał na stojącego za kontuarem „bufetowego”, który był Ukra-

ińcem, czy go nie wyda. Gdy wyszli enkawudziści bufetowy krzyknął zdenerwowany do Ojca
– Ty soszoł s uma? – i kazał mu natychmiast uciekać – używając oczywiście odpowiednio dosad-

nych, ogólnie znanych i stosowanych w „potocznej” mowie, określeń. Widać też nie w smak mu była 
władza radziecka. Zachował się lojalnie wobec Ojca, ale bał się, że gdyby się wydało, że go nie zade-
nuncjował, skończyłby pewnie na Syberii, jako – oczywisty, wróg ludu.

– Chciałem rozliczyć się z zaliczki – odpowiedział Ojciec, ale szybko odszedł. Jak Ojciec przedostał 
się do Polski, którędy i kto go przeprowadził, tego niestety nie wiem. Po pewnym czasie Mama otrzy-
mała wiadomość, że Ojciec jest w Przemyślu.

Zbliżała się zima. A jednocześnie stało się oczywiste – po ukonstytuowaniu się władzy ludowej 
w Lublinie, że nasze ojczyste ziemie zostały na stałe włączone do ZSRS i że Polska chyba tu już nie 
wróci – pomimo przeświadczenia w społeczeństwie o nieuchronności 3-ciej wojny światowej, której 
jednym z celów miało być przywrócenie Polsce utraconych Kresów. W drugiej połowie mroźnego 
marca 1945 roku, na otwartej skrzyni samochodu ciężarowego wraz z grupą innych ekspatriantów 
– w tym sióstr zakonnych z sierocińca na Wolance, wyjechaliśmy – Mama i ja, wraz z niewielkim, 
mieszczącym się w walizkach i pakach dobytkiem – bez mebli, z Borysławia do Przemyśla. Pomimo 
niepewności czy nie aresztują jej – zamiast męża, potrafiła spakować i zabrać – poza ubraniami, bie-
lizną czy pościelą również takie rzeczy jak jej ukochaną maszynę do szycia – Singera, na której już w 
Gdyni szyła mi ubranka, uchylne wagi szalkowe i odważniki ze zlikwidowanego wraz z pozostałym 
– wcale nie tak małym, zapasem wyrobów pasmanteryjnych, ale także „dobra kulturalne” w postaci 
wspomnianych – kupowanych dla mnie „jak dorosnę”, encyklopedycznych wydawnictw oraz pięknie 
wydanych dzieł wszystkich dwóch wieszczów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. 

Dojechaliśmy do Przemyśla późnym wieczorem. Łzy radości Mamy ze spotkania z mężem – koniec 
koszmaru rozłąki i niepewności.    



6. W ostatnim rzędzie, pierwsza 
z prawej strony zdjęcia – mama, jako 
wychowawczyni na półkoloniach w

 Tustanowicach w sierpniu 1935 roku.
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stawka opłaty za dobę zamieszkania pod jego dachem. Tłumaczyłem, że na razie zapłacić nie mogę , 
ponieważ dopiero kilka tygodni temu wyszedłem z więzienia, a obecnie przyszedłem prosto ze szpi-
tala i grosza, a raczej kopiejki przy duszy nie mam. Wyjaśniłem dalej, że kiedy zacznę pracować, to 
wówczas oddam wszystkie należne mu pieniądze za tymczasowe zamieszkanie w jego hotelu. Chłop 
uparł się i w dalszym ciągu nie pomagały moje perswazje. Nie chciał zgodzić się na przyjęcie lokatora 
bez pieniędzy, dopiero jak zagroziłem, że jeśli nie pozwoli mi tymczasowo zamieszkać w tym hotelu, 
to w nocy spalę to jego obszczeżytie, ten ostateczny argument natychmiast pomógł, miejsce dla mnie 
znalazło się i tymczasowy dach nad głową już miałem załatwiony. 

W baraku tym poznałem Litwina, który pracował w okolicach osady Jużno-Jenisiejska w odległości 
mniej więcej około 30 do 40 km. Praca jego brygady polegała na badaniu terenów położonych wokół 
naszej osady – robotnicy z jego brygady wwiercali się ręcznie specjalnymi przyrządami w głąb zie-
mi, wydobywając z jej wnętrza próbki gleby, które następnie wysyłane były do laboratorium celem 
zbadania zawartości ewentualnych bogactw naturalnych w złożach znajdujących się w tym rejonie. 
Próbki z badanych terenów przynosili do Jużno-Jenisiejska raz w miesiącu i wówczas przy tej oka-
zji cały tydzień, a czasami i dłużej wypoczywali, po czym obładowani żywnością i zapasami na cały 
miesiąc wyruszali na powrót w tajgu do swojego baraku i do ciężkiej pracy. Pracowali od świtu do 
wieczora, mieszkali w leśnej chatce przez cały miesiąc, by po tym okresie wydobyte nowe próbki 
z różnych miejsc przynieść do osady, zdać je w kantoru (do biura) i po kilkudniowym wypoczynku 
ponownie wyruszyć na cały miesiąc w tajgę do pracy. Próbki pobierane z ziemi wysyłane były do 
Krasnojarska, gdzie w tym dużym wojewódzkim mieście były dokładnie badane. 

Litwin, widząc moje zainteresowanie jego opowiadaniem, zapraszał mnie, abym już po urządzeniu 
się w osadzie kiedyś odwiedził go, jak również jego brygadę, wówczas zapoznam się z tą bądź co bądź 
ciekawą, chociaż ciężką pracą. W ich brygadzie pracowało ośmiu ludzi, w tym dwóch inżynierów, wy-
sokiej klasy specjalistów, jak mówił, studia ukończyli w Leningradzie, a to dodatkowo podnosiło ich 
kwalifikacje, byli doskonałymi fachowcami. Cała grupa pracowała fizycznie, praca była bardzo ciężka, 
w głąb ziemi wwiercali się używając narzędzi poruszanych za pomocą ludzkiej siły. 

Opowiadanie nowo poznanego zesłańca (bo i on był zesłańcem politycznym) zainteresowało mnie, 
obiecałem, że jeśli uda mi się pozostać w tej osadzie i „urządzić  się", to na pewno kiedyś odwiedzę 
go w tajdze i jego miejscu pracy, by zobaczyć, jak żyj i pracują geolodzy-poszukiwacze.  Do tutejsze-
go szpitala przyjechałem na saniach z odmrożonym palcem u nogi, miejscowość , w której miałem 
odbywać swoje dodatkowe zesłanie – Partyzansk – położona była 18 km od Jużno-Jenisiejska. Po 
wyleczeniu mnie i wypisaniu ze szpitala urząd kadr, a konkretnie naczelnik tego urzędu, zmuszał 
mnie różnymi groźbami przez kilka dni, abym powrócił do Partyzanska i tam pracował, nawiasem 
mówiąc, pracować miałem nawet nie w samym Partyzansku, tylko jeszcze kilka kilometrów od tej 
osady w głębi tajgi. Nie chciałem absolutnie zgodzić się na takie warunki, kłótnia moja z naczelnikiem 
trwała kilka dni, robiłem wszystko, by wyrwać  się  z tej głuszy leśnej, nie po to palec u nogi odmro-
ziłem, by swoje zesłanie odbywać w tajdze, daleko od ludzi. Chciałem pracować i mieszkać w osadzie 
Jużno-Jenisiejsk, która stwarzała pozory mini-miasteczka. Była to największa miejscowość w tym 
rejonie (podobnej wielkości do naszego posiołka była osada Rozdolińsk, położona 40 km dalej, lecz 
to był już inny rejon), znajdowała się tam poczta, świetlica, biblioteka. Były tam drewniane chodniki, 
i w lecie czy na wiosnę nie trzeba było  brnąć po kolana w błocie lub małych strumykach na wiosnę 
podczas gwałtownych roztopów śnieżnych. 

Po kilku dniach kłótni z naczelnikiem kadr i z jego pracownikami udało mi się postawić na swoim 
i pozostać w tej osadzie jako jej mieszkaniec. Z moim komendantem NKGB nie miałem żadnych kło-
potów, naczelnik tej najważniejszej instytucji w kraju „wiecznej szczęśliwości" (w stronie samowo 
łutszewo szczastja), jak często powtarzali Rosjanie, bez przeszkód pozwolił mi na zamieszkanie w tej 
miejscowości – mnie wsio rawno, gdie ty żit' budiesz, lisz by ty tolko nie ubieżał (mnie wszystko jedno, 
gdzie ty będziesz mieszkał, żebyś tylko nie uciekł z zesłania). 

Mijały miesiące, przeszła druga, mroźna syberyjska zima, nastało krótkie, ale za to ciepłe lato. 
W Jużno-Jenisiejsku zdążyłem się już zadomowić, w osadzie miałem swój sublokatorski pokoik, za 
który płaciłem 50 rubli miesięcznie, oprócz tego pokoiku w tajdze, w leśnym baraku, mogłem miesz-
kać tak długo, jak mi się chciało, tam lokum było darmowe. Byt na zesłaniu mniej więcej sobie upo-
rządkowałem, życie było o znośne. 

Latem którego dnia przypomniałem sobie o moim znajomym geologu. Zacząłem dopytywać się zna-
jomych, gdzie ich brygada pracuje i którędy trzeba iść, by dotrzeć do ich aktualnego miejsca pracy (po 
zbadaniu jednego rejonu po jakimś czasie przenosili się na inne miejsce). Po kilku dniach intensyw-

Adam Żarski – Wrocław P33

Buty z cholewami
Od Redakcji: Prezentowany fragment stanowi kolejną część  wspomnień syberyjskich „ Rozdz. V. Wspo-

mnienia z ZSRR 1945–1955” Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Wrocław 2003, 220 s. Poprzednie 
umieszczono w „Biul. SPZD: nr 21 (2017) ss. 95–96, nr 22 (2018) ss. 53–55, nr 23 (2018) ss. 72–74, nr 24 
(2019) 79–81.

Czej mózg rabotajet nie wsiegda, a tolko w tiażołyje 
minuty, tomu czasto prichodit mysi o sumaszestwie.

(autor nieznany)
(Czyj rozum nie zawsze pracuje, a pracuje tylko 
w trudnych chwilach,  temu często przychodzą 

myśli o szaleństwie).

Leżąc w szpitalu dowiedziałem się od przebywających tam na leczeniu osób, że noclegi w tutej-
szej osadzie można załatwić sobie w tak zwanym obszczeżytiu (hotel robotniczy, dom noclego-

wy dla przyjezdnych), który wybudowany jest na niewielkim wzniesieniu zaraz na początku wjazdu 
do syberyjskiej osady Jużno-Jenisiejsk. Natychmiast po wypisaniu mnie ze szpitala, gdzie leczyłem 
odmrożony palec u nogi, kroki swe skierowałem w kierunku zwykłego baraku, szumnie nazwanego 
przez ludność miejscową hotelem robotniczym. Po niewielkiej utarczce słownej z kierownikiem tego 
hotelu zostałem przyjęty i oficjalnie zarejestrowany jako mieszkaniec tejże osady i tego baraku. Spór 
mój z gospodarzem zajazdu dotyczył zapłaty za tymczasowe moje zamieszkanie tam, żądał miano-
wicie ode mnie trzech rubli. Należało zapłacić z góry, jak zaznaczył, bo taki był zwyczaj i taka była 

musiały również pracować. Ja chodziłam do szkoły. Uczyła nas Rosjanka, mu-
sieliśmy znać piosenki i wiersze, które chwaliły ustrój ZSRR i wodza Stalina. 
Nie mieliśmy zeszytów i książek. Pisaliśmy rysikami na kartonach. Po lekcjach 
czekaliśmy na powrót z pracy naszych bliskich. Zdarzało się, że czyjś brat, sio-
stra czy mama nie wracali bo często zdarzały się wypadki w pracy. Wszyscy 
modliliśmy się o ich szczęśliwy powrót. Mieliśmy w domach tekturowe obraz-
ki, ikony, które ja namalowałam. Kiedyś dostałam farby od żony jednego z żoł-
nierzy, który nas pilnował. Ona miała w swoim domu ołtarzyk z ikoną Matki 
Boskiej. Taki sam wizerunek namalowałam dla nas i wszystkich sąsiadów.

– Czy też poszłaś do pracy, kiedy skończyłaś 12 lat? – Zanim skończyłam 12 lat, 
sytuacja się zmieniła. Dzieci mogły już kontynuować naukę. Mieliśmy już ze-
szyty i podstawowe przybory. Uczyli nas dobrzy nauczyciele – głównie przed-
miotów ścisłych. Jednak kto chciał kontynuować naukę, musiał dotrzeć do 
szkoły oddalonej o wiele kilometrów. Drogę pokonywaliśmy na nartach. 

– Jak udało się wam wrócić do normalnego życia? – Po śmierci Stalina Rosjanie zaczęli zwalniać więź-
niów politycznych. W 1956 r. uwolnili i oczyścili z zarzutów mojego tatę, który karę odbywał również na 
Syberii, pracując w kopalni. Tata po odzyskaniu wolności dołączył do nas. Kolejne trzy lata zajęło nam 
uzyskanie niezbędnych pozwoleń na opuszczenie granic ZSRR i powrót do Polski. 

– Kiedy wróciliście do Polski i dlaczego zamieszkaliście w Dominikowie? – Wróciliśmy w 1959 r. Domini-
kowo było wioską, w której mieszkała większość naszej rodziny. Chcieliśmy żyć wśród swoich. 

– Czym zajęłaś się wtedy? – Byłam nastolatką. Naturalną rzeczą było, że powinnam się uczyć. Zdałam 
egzaminy do Liceum Ogólnokształcącego w Choszcznie. Los jednak zdecydował za mnie. Po miesiącu 
nauki w pociągu do Szczecina spotkałam dyrektora Liceum Plastycznego w Szczecinie. W przedziale 
rysowałam na zaparowanej szybie. Dyrektor Guido Reck podszedł do mnie i powiedział, że chce, abym 
uczyła się w jego szkole. Zgodziłam się. Nie żałuję tej decyzji.

– Dziękuję, Babciu, że chciałaś mi o tym wszystkim opowiedzieć. – Każdy powinien znać historię wła-
snej rodziny. To buduje siłę i poczucie wartości i przynależności. Mam nadzieję, że już nikt nigdy nie 
zgotuje dzieciom i ich bliskim takiego losu, jakiego doświadczyłam ja i moja rodzina.
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Wąską ścieżką porośniętą gęstymi krzewami, prowadzącą do bramy więziennej maszerował boso ja-
kiś wędrowiec, niosąc na ramieniu kij, na końcu którego „dyndały" różnych rozmiarów czarne buty 
z cholewami. Mężczyzna pogwizdując wesoło, szedł śmiało w stronę wrót więziennych, poprawiając co 
parę kroków drugą ręką nasadzony na czubek głowy dziurawy kapelusz z czarnym szerokim rondem. 

Rano skoro świt obudził mnie wesoły świergot ptactwa leśnego. Ciągle myśląc o dziwnym śnie, 
zacząłem rozglądać się wokół siebie, gdy wieczorem poprzedniego dnia, zmęczony przebytą trasą 
oraz błądzeniem i zaskoczony szybko zapadającymi w lesie ciemnościami nie miałem okazji zoba-
czyć miejsca swojego wypoczynku. Nie chciało mi się jeszcze wstawać , bolały mnie trochę nogi po 
wczorajszym marszu i błądzeniu w chaszczach. Nie czułem się jeszcze dobrze wypoczęty, a i sen był 
niezbyt przyjemny. Rozglądając się po bokach, spojrzałem i w górę , gęste liście krzaków przesłaniały 
mi niebo. Kiedy się tak wpatrywałem, wydało mi się  przez moment, że poprzez gąszcz prętów i liście 
krzaków mignęły mi przez moment ruszające się na skutek małego wiatru czarne buty z cholewami. 
Przymknąłem na chwilę oczy i pomyślałem sobie o dziwnym nocnym śnie, po chwili otworzyłem 
powieki i zacząłem uważniej przypatrywać się moim, jak wydawało mi się, przywidzeniom, z cieka-
wości spoglądając poprzez gałęzie i liście, lecz już  dokładniej rozchylając, na ile udało mi się , gałązki 
rozrośniętego krzaka. Rzeczywiście, wprawdzie niewyraźnie, ale zobaczyłem tuż nade mną „dynda-
jące" na skutek lekkiego wiatru buty z cholewami. Chwilami widziałem je wyraźniej, po chwili znowu 
zupełnie znikły mi z oczu, w zależności od tego, jak wiatr poruszał gałązkami z liśćmi. Nie chciało mi 
się jeszcze wstawać, ciągle leżąc myślałem o swoim śnie i wpatrywałem się od czasu do czasu w po-
kazujące się niewyraźnie na moment czarne buty z cholewami. 

Leżąc zastanawiałem się: jeżeli to rzeczywiście są buty, to skąd one tu w tym leśnym gąszczu, z dala 
od osady mogły się wziąć , z pewnością któryś z geologów, myślałem dalej, dla fantazji powiesił jakieś 
schodzone stare buty, a zresztą może nie są to w ogóle buty, pomyślałem, a tylko poprzez gałęzie 
i liście, jeszcze pod wpływem snu coś sobie wyobraziłem. Tak medytując, zacząłem powoli „wygrze-
bywać " się ze swojego nocnego legowiska. Wysuwając się z krzaków tyłem, twarzą zwrócony do 
ziemi, by nie zadrapać skóry na policzkach i nie uszkodzić oczu, zobaczyłem leżący na ziemi ołówek. 
Podniosłem go i tym bardziej upewniłem się, że jestem na dobrej drodze do geologów, gdyż tylko któ-
ryś  z nich mógł  go zgubić. Wysuwając się powoli na czworakach ze swojej kryjówki i wyprostowując 
się, mimo woli spojrzałem lekko w górę, chcąc się upewnić, czy rzeczywiście nade mną wisiały jakieś 
buty. Czy tylko przez te krzaki i liście, jak również przez sen tak mi się coś wydawało, a gdy spojrza-
łem w górę, na moment zrobiło mi się gorąco. Patrzę oniemiały ze zdumienia, a na pasku od spodni 
wisi człowiek z mocno zeszpeconą przez ptaki i owady leśne twarzą. Stałem tak chwilę,  wpatrując się 
w wisielca, w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że gdyby w nocy urwał się pasek to ten nieszczę-
śnik zleciałby prosto na mnie, przyduszając mnie swoim ciałem i krzakami, jakżebym się wówczas 
najadł strachu i zdenerwował! Nieboszczyk rzeczywiście był w butach z cholewami, a kilka metrów 
od niego na ziemi leżał kapelusz z szerokim rondem. 

W dalszym ciągu stojąc i wpatrując się w niego, przypomniałem sobie, że parę dni wstecz chodziły 
słuchy po naszej osadzie, że zaginął jakiś mężczyzna – któregoś dnia wyszedł z domu i już do niego 
nie powrócił, więcej go nikt nie widział, podobno przez trzy dni poszukiwano go w tajdze, lecz ślad 
po nim zaginął i nikt go nie znalazł. Natychmiast domyśliłem się, że to ten człowiek, który poszedł do 
tajgi, by odebrać sobie życie. Obaj wybraliśmy dobre jednakowo miejsce, tylko każdy do innego celu, 
on by pożegnać się z życiem, ja by spocząć pod nim, niczego nie podejrzewając. Wieczorem gdy już 
było ciemno, poszukując dobrego miejsca na nocleg, nie zauważyłem, że moje drzewo jest już zajęte 
przez innego człowieka. Po chwili stania i rozmyślania nad ludzkim losem położyłem ołówek obok 
kapelusza i wyruszyłem w drogę powrotną do osady, by zgłosić o znalezieniu poszukiwanego i o jego 
tragicznej śmierci. 

Idąc do osady przez cały czas myślałem o tym człowieku. Powodu jego desperackiego kroku nie 
znałem. Przypomniałem sobie, że w rozmowach z tutejszą ludnością często wspominali (przeważnie 
byli to ludzie starsi) o odczuciach niektórych ludzi, o nachodzących ich ciągotach pójścia do tajgi – 
czto to tianit w tajgu (co ciągnie do tajgi), o jakimś wołaniu przez tajgę istoty ludzkiej, o tajemniczym 
wciąganiu człowieka w głąb tych zdawało by się nigdy nie kończących się przepięknych syberyjskich 
lasów. Mówili o nagle ogarniających człowieka głębokich uczuciach depresji skłaniających do tar-
gnięcia się na swoje życie. Zresztą dociekanie tej prawdy jest jak chwytanie chmur podczas lotu sa-
molotem. I tak nie było mi dane zapoznać się bliżej z geologicznymi pracami w tajdze, po prostu nigdy 
nie miałem czasu, a kiedy był, to nie było chęci.                                                                                                      



nych poszukiwań miejsca pracy geologów dotarłem do żony jednego z pracowników, która mieszkała 
w mojej osadzie i od niej w miarę dokładnie dowiedziałem się, w którym miejscu obecnie pracuje 
jej mąż z całą brygadą poszukiwaczy. W zasadzie do ich miejsca pracy winien mnie zaprowadzi le-
śny trop, nawet bez ewentualnego zabłądzenia w tajdze. Trop marny, bo zaledwie wydeptany, ale 
jednak był. Dodatkowo jako punkt wskazuj cy prawidłowy kierunek, miałem na kartce narysowane 
odznaczające się czymś charakterystyczne punkty, na przykład jamy, wzniesienia, pnie powalonych 
ze starości drzew, które, jak mówiła moja rozmówczyni, nawet ślepego zaprowadzą do miejsca pracy 
jej męża. 

Uzbrojony w siekierę (tak mi radziła moja znajoma), jak mówiła: wozmitie topór, na wsiakij słu-
czaj, możet byt' prygoditsia (weźcie siekierę na wszelki wypadek, może się przydać), zabezpieczo-
ny w mapkę, czyli odręcznie narysowany na kawałku papieru wydartego z zeszytu szkic ołówkowy, 
nie zapomniałem wziąć ze sobą bardzo ważnej rzeczy, jaką jest na Syberii siatka przeciw komarom 
i moszkom (siatka ochronna zrobiona była z końskiego włosa, ochraniała samą twarz, obszyta była 
materiałem, który osłania głowę i kark, dół materiału należało wkładać pod koszulę, ochraniając tym 
samym szyję, cena tej siatki wynosiła 27 rubli). Zaopatrzony na trzy dni w suchy prowiant (suchoj 
pajok), wyruszyłem pełen dobrego humoru, przypominając sobie młode przedwojenne lata i wma-
wiając sobie również , że jestem w swojej ojczyźnie i idę na wycieczkę, ciesząc się też, że będzie co 
innego, odmiennego od codziennej szarzyzny rąbania lasu i oglądania ciągle tych samych znajomych 
twarzy. Jeszcze przed wyruszeniem do tajgi poszedłem do swojego komandira spytać o pozwolenie 
na chwilowe opuszczenie swojego miejsca zamieszkania, wyjaśniając mu, dokąd idę, po co i na jak 
długo. Zezwolenie otrzymałem i po uprzedzeniu swoich najbliższych kolegów, gdzie mnie mają szu-
kać, gdybym nie wrócił z tajgi w określonym czasie, wyruszyłem w drogę.

Zbyt długo zamarudziłem przy załatwianiu tych wszystkich spraw związanych z moją wyprawą 
do geologów i w drogę wyruszyłem dopiero po południu, wiedząc, że już tego dnia do mego miejsca 
przeznaczenia nie dotrę (miałem bowiem około 35 km marszu przed sobą) i będę zmuszony noco-
wać w tajdze. Pogoda była bardzo ładna, siatkę ochronną na twarz miałem, a więc od pogryzienia 
przez dokuczliwe owady byłem względnie zabezpieczony. 

Szedłem przez las dość długo, nie zaglądając do podręcznego szkicu, wydawało mi się, że idę w  do-
brym kierunku, ślad tropinki leśnej był dość widoczny, jednak wątpliwość, czy idę właściwym tropem, 
coraz bardziej zaczęła mnie niepokoić. Spojrzałem na szkic – rzeczywiście od dłuższego czasu szedłem 
nie odnajdując śladów narysowanych na papierze. Wróciłem kawałek drogi, poszedłem innym tropem, 
musiałem tak iść i zawracać kilka razy, zajęło mi to trochę czasu, nim odnalazłem właściwy kierunek. 
Tymczasem szybko zapadł zmrok, w lesie zrobiło się ciemno. Postanowiłem poszukać w pobliżu kierun-
ku marszu noclegu, od mojego tropu już teraz nie oddalałem się, by znów nie błądzić. Piszę: tropu, po-
nieważ kierunek, w jakim szedłem, w żadnym wypadku nie był wydeptaną ścieżką, lecz właściwie tylko 
„tropem", śladem, że ktoś tędy przechodził – to była gałązka ułamana, by nie przeszkadzała w przejściu, 
to było maleńkie drzewko przyciśnięte butem, zmięta trawa pod naciskiem obuwia, wyraźny odcisk 
buta na leśnym mchu lub odcisk śladu na gołej ziemi. 

Po chwili szukania względnie wygodnego miejsca do przespania się „wymacałem" już w ciemnościach 
gęste krzaki wokół rosnącego jakiegoś drzewa, wyrąbałem kilka prętów przeszkadzających mi do wej-
ścia w głąb krzaków, rozchyliłem inne gałązki i wślizgnąłem się przez krzaczasty gąszcz pod samo drze-
wo, z nałożoną na twarz maską przeciw moszkom i komarom. Przy akompaniamencie ich groźnego 
„bzykania" wokół mojej twarzy, a raczej maski (w tajdze nocą „królowały" komary, natomiast w dzień 
moszki), natychmiast zasnąłem. Miałem dziwny sen: otóż śniło mi się olbrzymie więzienne podwórze, 
otoczone wysokim murem z czerwonej cegły, a na nim wtopione w cement pobite szkło butelkowe, 
wystające z tego cementu na dostateczną wysokość , by śmiałkowi próbującemu tą drogą ucieczki,  po-
kaleczyć ręce i nogi, kolana i łokcie, tym samym jego krwią znaczyć drogę przejścia. Nad murem co kilka 
metrów sterczały wmurowane w betonową ścianę pręty żelazne lekko wygięte w stronę wewnętrznej 
części więziennego podwórza, a między tymi prętami przeciągnięty był silnie naprężony drut kolczasty, 
wzdłuż którego błyszczał złowrogo w słońcu przewód miedziany pod napięciem o dostatecznej sile 
rażenia, by zabić próbującego ucieczki człowieka. Przed murem więziennym ziemia była delikatnie za-
grabiona, by można było rozpoznać ślady ewentualnego zbiega, jego miejsce przejścia, drogę ucieczki. 
Przed zagrabionym „poletkiem", zoną, były słupki żelazne wbite w ziemi co kilka metrów, a między nimi 
przeciągnięty drut kolczasty. Identyczne zagrodzenie było od strony zewnętrznej muru, ogradzającego 
całe więzienie. Na wysokich murach sterczały wybudowane na rogach wyżki, w których oparci o po-
przeczne belki tych obserwacyjnych gniazd stali uzbrojeni w automaty strażnicy więzienni. 
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Elżbieta Lipińska – Szczecin P31

Spotkali się pod dębem
Od Redakcji: Mieszkańcy Suliszewa czyli wcześniejszego Sierżantowa koło Choszczna pochodzą 

w większości z Medenic koło Drohobycza. Od kilku lat trwa wymiana towarzyska między mieszkańcami 
Ziemi Drohobyckiej a ich potomkami w województwie  zachodniopomorskim. Tekst stanowi przedruk 
artykułu zamieszczonego w dodatku „Nasz Region, Kurier Szczeciński (2010)”.

Jedyna taka wieś w Polsce

Podchoszczeńskie Suliszewo ze swoim tradycjami przypomina znaną w świecie polską wieś Polo-
nezkoy, czyli Adampol w Turcji. Tam w XIX wieku osiedlili się powstańcy styczniowi i listopado-

wi, a ich potomkowie pielęgnują pamięć o nich. W Sierżantowie zaś, czyli w późniejszym Suliszewie, 
po drugiej wojnie ,,światowej osiedlili się mieszkańcy Medenic położonych koło Drohobycza na Ukra-
inie. Panowie byli przeważnie żołnierzami w stopniu sierżanta. Oni i ich żony tęsknili za pozostawio-
nymi tam bliskimi. Ich dzieci i wnukowie są również świadomi swoich korzeni. Nie tylko kultywują 
pamięć o przodkach zza wschodniej granicy, ale i utrzymują kontakt z potomkami swoich praprapra-
dziadów. Ciekawostką dzisiejszego Suliszewa jest to, że pochodzi z niego najwięcej strażaków w po-
wiecie choszcznieńskim.

Jesteśmy niezwykłą wsią – mówił sołtys Jerzy Garbicz z Suliszewa, który razem z innymi miesz-
kańcami powitał grupę krewnych z Medenic. Niektórzy z nich przyjechali do Polski po raz pierwszy. 
Potomkowie Leśniańskich, Mazurczaków, Garbiczów, Junaków, Kowalików, Gąsiewiczów, Ganów, Ma-
zuraków, Rafalątów czy innych mogli spotkać swoich kuzynów, których pamiętali z dzieciństwa albo 
z fotografii przesyłanych od 65 lat w listach. Tak jak pani Zofia Leśniańska odwiedzająca kuzynkę 
Stefanię Leśniańską. Obie w czasach panieńskich nosiły nazwisko Mazurak i udało im się wcześniej 
kilkakrotnie spotkać.  Jedna ma obywatelstwo ukraińskie, a druga polskie, mimo że maja tych samych 
dziadków. Obywatele Ukrainy z duszami Polaków pokonali prawie tysiąc kilometrów dzielących obie 
miejscowości. Jechali autokarem aż dwanaście godzin. Wysiedli pod zabytkowym dębem rosnącym 

Anna Łanczont – Warszawa P35

Skąd jestem?
Od Redakcji: Autorka jest córką Gustawa i wnuczką Wilhelma Russa nestora fotografii z Drohobycza, 

członkiem Koła Korespondentów SPZD.

Profesor Leonard Horbulewicz żyje – powiedział rodzic. Były późne lata 60-te. Ociec dowiedział 
się, że jego profesor gimnazjalny, biolog i geograf, mieszka w Krakowie. Mimo zaawansowane-

go wieku zaprasza. Nie pamiętam z kim pojechał w odwiedziny raz i drugi. Powszechnie szanowany 
profesor opowiadał o uczniach odwiedzających go. Znał adresy. Tak to się zaczęło. Założyciel gabinetu 
przyrodniczego w Gimnazjum Humanistyczno – Koedukacyjnym w Borysławiu – Tustanowicach, zo-
stał ziarnkiem kondensacji wokół którego gromadzili się Borysławscy ekspatrianci.

W tym czasie ojciec postanowił upoważnić mnie do dysponowania oszczędnościami. Długa kolejka. 
Podchodzimy do okienka PKO. Podaję dowód osobisty. Pani nie patrzy – pyta. Miejsce urodzenia? Nie 
pomna, że w dowodzie widnieje wpis – ZSRR, mówię Borysław. Gdzie – pyta urzędniczka. Powtarzam 
głośno: Borysław. Ze środka kolejki podchodzi starsza pani i pyta ojca: z Borysławia? Tak. Znał pan 
Jurka Serwinowskiego? Tak. Mieszka w Gliwicach. Odwiedził nas przed tygodniem. Płacz. To mój brat. 
Szukałam go przez Polski Czerwony Krzyż. Odpisali, że nie znaleźli. Taki los. Oprócz wszystkich zna-
nych konsekwencji „przesiedlenia” – rodziny pogubiły się i nie mogły się odnaleźć.

W latach 80-tych pojawiały się książki o Kresach nielegalnie przywożone z Zachodu. Co jakiś czas 
ktoś przychodził po zdjęcia do tych wydawnictw. Odwiedzali nas: Adam Krupa, Alfred Szklarski, Ro-
man Bazylewicz. Bywał też Jerzy Niesytto i Andrzej Mędrzycki. Wydawane przez dziadka długie – 
składane na trzy części panoramiczne kartki – krajobrazów Borysławia, zostały w pierwszej kolejno-
ści przekazane do publikacji. Nie wierzyliśmy, że w Kraju coś się zmieni, że będą wydawane książki 
o utraconych ziemiach. Cieszyliśmy się, że zdjęcia przemysłu naftowego dostaną nowe życie. Utrwalą 
w zbiorowej świadomości obraz naszej straty. Ojciec nie doczekał książek wydawanych legalnie. Zmarł 
nagle w styczniu 1992 roku. Po pogrzebie Jerzy Niesytto zaofiarował się zarchiwizować pozostawione 
negatywy. Do realizacji nie ddoszło. Z pozostałych borysławskich zdjęć, pracownia fotograficzna Aka-

demii Sztuk Plastycznych wykonała reprodukcje. 
Zdjęcia wraz z negatywami zawiózł do Bóbrki Je-
rzy Niesytto.

Niedługo po pogrzebie ojca zadzwonił telefon. 
Miły kobiecy głos przedstawił się i oznajmił: 
Pani Aniu, Pani ojciec raz w miesiącu – w czwart-
ki przychodził do mnie. Liczę na to, że zachowa 
Pani tą miłą tradycję. Przytaknęłam. Długo nie 
znajdowałam czasu. Pracowałam. Skruszona po-
stanowiłam miłą panią odwiedzić. Zapomniałam 
nazwiska. Otworzyłam notes z numerami telefo-
nów – niewiele było tam kobiet. Wybrałam na-
zwisko, które pasowało mi najbardziej. Dzwonię. 
Przedstawiam się i mówię, że niestety wieczorem 
nie mogę przyjść, ale w godzinach pracy wpadnę 
na chwilę. Zapisałam sobie adres. Stawiłam się 
punktualnie. Drzwi uchylone. Wchodzę. W wąziut-
kim pokoiku malutka chudziutka pani – taki „wró-
belek” – leży i czyta. Na mój widok wstaje, ściska 
mnie serdecznie i udaje się do kuchni zrobić her-
batę. Rozglądam się. Książki, dużo książek, takich 
jakie stoją u mnie. „Wróbelek” nie dopuścił mnie 
do głosu. Potraktował mnie jak równolatkę, która 
doskonale wie o czym mowa, zna miejsca w któ-
rych toczy się akcja i osoby biorące w niej udział. 
Narracja trwała długo i obejmowała zimowe tra-
sy z Kresów na południe. Zrozumiałam, że pani 

należała do „Białych Kurierów” którzy w czasie wojny na nartach przeprowadzali ludzi przez Karpaty 
na Węgry. Było tych opowieści tyle, że nie byłam w stanie ich zapamiętać.

Ewa Mosingiewicz z domu Teodorowicz od dawna nie wychodziła z domu. Obiecałam zawieźć ją 
na spotkanie Drohobyczan. Nie miałam pojęcia, że spotkałam bohaterkę wojenną, prawdopodobnie 
jedyną kobietę „Białego Kuriera”. Pojechałyśmy na ulicę Elektoralną do Stołecznego Domu Kultury. 
Skierowano nas do piwnicy. Tam – naprzeciw WC – w niskiej sali, przy stołach ustawionych w podko-
wę odbywało się świąteczne zebranie SPZD. Tłum. Miejsce było odpychające, ale ludzie nadzwyczaj 
serdeczni. Rozpoznaję odwiedzających ojca panów. Witamy się „na misia” jak starzy dawno niewi-
dziani przyjaciele. Pań nie znam. Wchodzi Bogusia Krupa. Radość. Znamy się, ale nie wiedziałyśmy, że 
jesteśmy rodaczkami. Wszyscy mówią naraz, każdy chce opowiedzieć mi swoją historię. Odwiozłam 
Ewę do domu. Podziękowałam, że namówiła mnie, abym z nią [została]. Obiecałam, że się zapiszę. Tak 
żeśmy się rozstały   

Po jakim czasie telefon. Miły głos wypomina mi, że nie doczekał się mnie i ponawia swoje zaprosze-
nie. No tak, pojechałam do innej osoby. Teraz już zapisuję adres i jadę. Otwiera mi kobieta z trudem 
poruszająca się o dwóch kulach. Po chwili zgrzyt klucza w drzwiach, to opiekująca się sąsiadka, przy-
niosła zakupy. Teraz wiem, że ta pomyłka była szczęśliwą w moim życiu. Poznałam ludzi wspierają-
cych i uczynnych. Bardziej zżytych niż niejedna rodzina.

Posłowie
Dziękuję ojcom założycielom [TPZD], prezesom, i członkom za nasze spotkania, za poznanie niezwy-

kłych ludzi. Jak ktoś jadł produkty ziemi przesiąknięte naftą, pił wodę mieniącą się kolorami tęczy, 
oddychał powietrzem pachnącym gazem, a muzyką był stukot maszyn, to – to uformowało go. Miejsce 
urodzenia zdeterminowało wielu. Nasi członkowie ogarnięci pasją: tworzyli, byli wybitnymi uczonymi 
i wykładowcami, lekarzami, inżynierami, menagerami. Stanowili wszechstronnie wykształconą nad 
reprezentację ludzi dobrych.                                                                                                                                          

Spotkanie Świąteczne (grudzień 2013) w nowej 
siedzibie Koła Warszawskiego SPZD przy ulicy 

Słupeckiej. Od lewej: Zofia i Włodzimierz
 Kiecunowie, odwrócony tyłem Tadeusz Linder 

(nad nim stoi Jerzy Rzadki) rozmawia z Bogusławą
 Krupą, odwrócony Adam Krupa rozmawia 

z Krzysztofem Łozińskim. Nad nimi stoi Romuald 
Kołudzki-Stobbe. Przy stole siedzi Dorota 

Komosa (otrzyma teraz dyplom Honorowego 
Członka SPZD). (Ze zbiorów Anny Łanczont).
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Szewach Weiss – Izrael P63

Alfabet Szewacha Weissa
Od Redakcji: Przed 10.laty w „Rzeczypospolitej” (24–27.12.2009) ukazał się artykuł w formie „wy-

wiadów” gdzie pojawiają się nazwiska związane z Borysławiem.

Jan Paweł II

Miał bardzo silny uścisk dłoni. Wiedziałem, że kiedyś był sportowcem. Spytał skąd jestem. – 
Ach Borysłąw. Tam jest nafta, niedaleko rafineria w Drohobyczu. A w Truskawcu jest woda 

mineralna Naftusia. To dość daleko. Prawie 500 kilometrów od Wadowic – powiedział. Wieczorem 
sprawdziłem na mapie. Dokładnie 524 kilometry! To było niesamowite. Gdy w 2000 roku przybył 
z pielgrzymką do Izraela, czekał na niego cały naród. Wszyscy go kochaliśmy. To był papież, któ-
ry robił wszystko na rzecz zbliżenia Żydów, chrześcijan, Polaków. Zawsze podkreślał, że jesteśmy 
starsi bracia.

Pamiętam, jak przybył na lotnisko im. Dawida Ben Guriona – Żyda pochodzącego z Płońska. Po-
witał go premier Ehud Barak, którego rodzina wywodzi się z Polski, a także ówczesny rabin Izraela 
Meir Lau pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego oraz przewodniczący Yad Vashem i były prze-
wodniczący Knesetu Szewach Weiss – również pochodzący z Polski. W Yad Vashem spędziliśmy 
razem cztery godziny. Ramię w ramię. Byliśmy tak blisko siebie. Widziałem łzy w jego oczach, gdy 
przechodziliśmy obok mapy śmierci, na której widnieją  nazwy obozów zagłady. Wiedziałem, co 
wtedy czuł. Ogromny ból i wstyd za to, że taka tragedia mogła wydarzyć się w chrześcijańskiej Eu-
ropie. Kilka minut trzymał moje ręce w swoich.

Pamiętam nieoficjalne spotkanie z Barakiem. Premier powiedział Janowi Pawłowi II, że wysyła 
mnie na służbę dyplomatyczną do Polski. – O fajnie, fajnie – odpowiedział papież. Wtedy Barak za-
pytał, jak papież ocenia moją znajomość polskiego – Dość dobrze, ale będzie lepiej – odpowiedział 
Jan Paweł II. Trzy dni trwało wtedy święto papieża w |Izraelu. Nród go uwielbiał. Gdyby wtedy były 
wybory w Izraelu i papież by kandydował, to Jan Paweł II otrzymałby wynik stalinowski – 99 pro-
cent poparcia. Do dziś jest to najpopularniejszy Polak w Izraelu. Podczas tamtej pielgrzymki ktoś 
wyjął karteczkę, którą Jan Paweł II zostawił w  Ścianie Płaczu. Nieładnie się stało. Na karteczce była 
napisana modlitwa o pokój. Po wizycie w Jerozolimie jeszce bardziej urusł w naszych oczach.

Julia Lasotowa
Była naszą ukraińską sąsiadką w Borysławiu, która uratowała nam życie. Po pierwszym pogro-

mie Żydów, mój ojciec na wszelki wypadek przygotował kryjówkę, w której spędziliśmy osiem mie-
sięcy, między ścianą naszego sklepu a ścianą magazynu. Pomieszczenie było bardzo wysokie, ale 
wąskie na 60 centymetrów. Ojciec zrobił tam prycze, jedna nad drugą. Miejsca było tak mało, że 
można było tylko leżeć. A ukrywało się nas tam dziewięć osób: ja, moi rodzice, brat, siostra, siostra 
mojej mamy z mężem i synem oraz nasz sąsiad. 

A pani Julia Lasotowa zamieszkała wtedy w naszym domu i przez takie małe uchylne drzwiczki 
dostarczała nam chleb, kartofle, herbatę. Czasem zupę. Nikt oprócz niej nie wiedział, że tam się 
chowamy. Z wyjątkiem pani Potężnej i jej syna Tadka, którzy też nam pomagali. Tadek wynosił np. 
nasze nieczystości. Potem, gdy przenieśliśmy się do piiwnicy, w której spędziliśmy 21 miesięcy 
praktycznie na kolanach, bo nie sposób było stać, tak była niska. Tadek przynosił nam chleb. Wła-
ściwie wrzucał przez małe okienko.  Pani Lasotowa pracowała wtedy w sklepie i dawała mu kartki 
na chleb. Ale i ona sama podchodziła pod okienko, śpiewała i wtedy wiedzieliśmy, że to ona. Przy-
nosiła jedzenie, gazety. Do dziś pamiętam okładkę jednej z nich, na której było zdjęcie miss Turcji. 
Pamiętam też twarz tej Turczynki.

Z tamtych czasów ocalała jedna z karteczek, które ojciec przekazywał pani Lasotowej. Prosił 
w niej o 10–12 bochenków chleba, 40 kg ziemniaków i 4 litry benzyny. Pani Julia miała syna Józka, 
który był ukraińskim żandarmem i współpracował z Niemcami. Nie mam pojęcia, czy wiedział, że 
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w środku wsi, który dla mieszkańców Suli-
szewa, jest także ważnym symbolem. To tutaj 
znajduje się tablica upamiętniająca przyby-
cie pierwszych osadników z Medenic w 1945 
roku.

– Na cmentarzu widzimy te same nazwi-
ska co w naszych Medenicach. Jesteście tacy 
swoi. Nasi – mówiła siostra Magdalena ze 
Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek, która 
wraz z siostrą Adriadną przyjechała z tą nie-
zwykłą pielgrzymką. Mieszkańcy Suliszewa 
są bardzo wdzięczni  Józefowi Mazurczakowi 
i Eugeniuszowi Leśniańskiemu z Choszczna, 
którzy zorganizowali to niezwykłe spotkanie. 
Obaj mieszkają dziś w Choszcznie, ale Sulisze-
wo to ich rodzinna miejscowość i nigdy o niej 
nie zapominają. Tak samo jak ich przodko-
wie – o Medenicach. – Człowiek zawsze szuka 
swoich korzeni. Wtedy ma świadomość swojej 
tożsamości – mówił na mszy ks. Stefan Marcy-
niuk, proboszcz suliszewskiej parafii.

Mieszkańcy Suliszewa mieli ją od zawsze. W 1945 roku ich dziadkom i rodzicom trudno było wy-
jechać w nieznane strony. Wielu z nich nosiło wprawdzie te same nazwiska, ale już wtedy byli bar-
dzo dalekimi krewnymi. Wiedzieli jednak, że nie mogą zbyt mocno się rozdzielać. Część medeniczan 
wysiadła na Dolnym Śląsku, część krewnych razem z kościelnym chorągwiami wybrała Bytowo na 
Kaszubach, a duża grupa zdecydowałą się na Sierżantowo, czyli dzisiejsze Suliszewo. Niektórzy zaraz 
potem wyprowadzili się do Barnimia i Konotopu koło Drawna. Teraz ich potomkowie zamieszkują 
nie tylko w powiecie choszczeńskim, ale w całej Polsce. Ci, którzy opuścili Medenice tuż po drugiej 
wojnie światowej wspominają swoją wieś z wielkim sentymentem. Znajdował się tam szpital, szkoły, 
więzienie, poczta i inne urzędy. Pierwszą drewnianą cerkiew ufundowała królowa Jadwiga Andega-
weńska, a kościół katolicki – król Zygmunt August.

Wieś  jest bardzo rozległa i do dziś przypomina miasto. Kiedyś była siedzibą gminy. W pobliżu znaj-
duję się miejscowość Letnia, w której także mieszkali przodkowie suliszewian. Żyli tam w wielkiej 
zgodzie Polacy, Ukraińcy i Żydzi – wspominali krewniacy. Ich przodkowie przywieźli na ziemie za-
chodnie te same cechy. Kiedy w 1965 roku spłonął w Suliszewie pojoanicki kościół, w ciągu roku 
sami go odbudowali. Niemal od samego początku towarzyszył im ks. Kazimierz Kołwzan, który zmarł 
trzy lata temu i jest pochowany obok świątyni. Razem ze swoim proboszczem kultywowali rodzinne 
tradycje, a opowieści o przodkach przekazywali swoim dzieciom.

– Możemy dostrzegać dobro, które przywieźli właśnie stamtąd – mówiła podczas spotkania w wiej-
skiej świetlicy Anna Kozak, dyrektor miejscowego Ośrodka Specjalno-Wychowawczego. Wraz z Kry-
styną Kozanecką, która szefuje szkole podstawowej w Suliszewie, przekazała piękne wydanie „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz album przedtawiający najładniejsze zakątki województwa za-
chodniopomorskiego.

Sporo przedstawicieli młodszego pokolenia, tak jak Marek Garbicz z Choszczna czy Józef Leśniański 
mieszkający obecnie w Sławęcinie koło Choszczna, odwiedza Medenice w czasie wakacji. Eugeniusz 
Leśniański i Józef Mazurczak także tam byli. Wszyscy wracali stamtąd zauroczeni miejscem, w któ-
rym na świat przyszli ich rodzice. Ich krewni z Ukrainy także marzyli o odwiedzeniu bliskich w Suli-
szewie. Kiedy nadarzyła się okazja, nie zastanawiali się ani chwili. Nie wszyscy mogli, ponieważ nie 
udało im się otrzymać paszportów. Podczas spotkania goście i gospodarze zwracali uwagę nawet na 
łączące ich fizyczne podobieństwo. Choćby pani Kandar. Nie była pewna, kto z gospodarzy jest jej 
krewnym. Okazało się, że suliszewianie pomogli odtworzyć jej więzy rodzinne.

– To co tutaj przeżyliśmy, świadczy o tym, że można mieszkać daleko, ale być blisko siebie – powie-
działa siostra Adriana z Medenic, która zaprosiła mieszkańców Suliszewa do Medenic.



 –Bez Medenic nie byłoby Suliszewa – stwierdzili 
krewni z Polski i Ukrainy. Na pamiątkę spotkania 

pozowali do wspólnej fotografii pod dębem, 
symbolizującym, że wywodzą się od tych samych 

przodków. (Fot. Elżbieta Lipińska)
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Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa P38

Sprawozdanie Warszawskiego Koła 
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej za 30.lecie

DOKONANIA WARSZAWSKIEGO KOŁA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DROHOBYCKIEJ NAPISANE W ZWIĄZ-
KU Z 30. ROCZNICĄ POWSTANIA STOWARZYSZENIA PRZYPADAJĄCĄ W DNIU 31. LIPCA 1989 

ROKU w ogromnym skrócie: 

1. Koło Warszawskie SPZD powstało w roku 1990. Jego założycielem był pułkownik Wojska Polskie-
go, drohobyczanin Franciszek IWANICKI. Liczba Członków 17 osób. 

2. W roku 1991
• pozyskano pomoc finansową z Przedsiębiorstw Handlu Zagranicznego POLSERVICE i ELEKTRIM to 

jest 23 tysięcy rubli na restaurację kościoła pw. Św. Bartłomieja w Drohobyczu oraz 6 mln ówcze-
snych złotych na wyposażenie kościoła. Natomiast z Przedsiębiorstwa POLAM-MEOS 3 żyrandole 
28. płomienne, 13 kinkietów i 2 świeczniki – wszystko z mosiądzu w stylu Księstwa Warszawskiego. 
Wartość tych darów materialnych to 21 mln ówczesnych złotych. 

3. W roku 1992
• goszczono w Warszawie Członków chóru dziecięcego "Odrodzenie" z Drohobycza, którzy dali kon-

cert na Zamku Królewskim w Warszawie i w Centrum Zdrowia Dziecka gdzie byli gorąco oklaski-
wani. Dyrektor Szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka, dziękując Dyrygentowi Chóru błogosławionej 
i świętej pamięci Klezmerowi Drohobycza Alfredowi Schreyerowi mówiła ze łzami w oczach... cóż za 
piękna lekcja patriotyzmu" Koszt pobytu w kwocie 25 milionów ówczesnych złotych pokryło PHZ 
POLSERVICE.

• Przekazano 80 słowników polsko – ukraińskich i ukraińsko polskich dla katedry języka polskiego 
Instytutu Pedagogicznego w Drohobyczu. Koszt zakupu pokryło Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" 
w Warszawie.

• PHZ POLSERVICE pokryto koszty wyjazdu ekipy Telewizji Polskiej do Drohobycza, gdzie Redaktor 
Stanisław Auguścik nakręcił kilka filmów o Drohobyczu w cyklu "Podróże na Kresy", między innymi 
z uroczystości 600. lecia ufundowania świątyni Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny 
przez króla Władysława Jagiełłę w roku 1392. 

4. W roku 1993
• zakupiono i wysłano do Towarzystwa Kultury Polskiej w Drohobyczu książki Redaktora Ryszarda 

Kapuścińskiego z reportażami po byłym ZSRR w tym i o Drohobyczu.
• Udzielono pomocy Towarzystwu "Nadzieja" w Drohobyczu przy zakupie w Fundacji SOS w Warsza-

wie 4. wózków inwalidzkich dla dzieci niepełnosprawnych.
• Członkowie Koła zebrali ponad jeden milion ówczesnych złotych na pokrycie kosztu przyjazdu 6. 

Członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Drohobyczu biorących udział 
w II Zjeździe Drohobyczan na Jasnej Górze w Częstochowie.

• Przekazano  maszynę do pisania dla TKP w Drohobyczu.

5. W roku 1994
• przekazano ówczesnych złotych zł 12,5 miliona zebranych ze sprzedaży "cegiełek" na budowę ko-

ściółka w Borysławiu na terenie dawnego cmentarza na Wolance.
• Przekazano Pani Marii Galas, Prezes Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa "Odrodzenie" w Dro-

hobyczu magnetowid, zestaw kaset video z filmami o literaturze polskiej i historycznej oraz magne-
tofon.

• Przekazano Prezesowi TKP z Drohobycza 50 dolarów USA na pokrycie kosztów zorganizowania 
Zjazdu Rodaków w Drohobyczu.

• Za ówczesnych złotych 50 milionów z dotacji PHZ POLSERVICE wymieniona została cała instalacja 
elektryczna w kościele w Drohobyczu wedle najnowszych wymogów w tym zakresie. Wytrzyma kil-
kadziesiąt lat lub nawet ponad sto.

ona nas ukrywa. Czasami widzieliśmy, przez to okienko, jak wraca w mundurze, czasem na koszuli 
miał ślady krwi. W sierpniu 1944 roku, gdy Armia Czerwona wkroczyła do Borysławia, wyszliśmy 
z piwnicy brudni i zawszeni. Wyglądaliśmy jak szkielety. Pani Lasotowa przygotowała ciepłą wodę 
w balii i nas umyła. Pamiętam, jak mnie głaskała, jak śpiewała ukraińskie piosenki, jak się nami 
opiekowała. Ale w tej samej godzinie, gdy my wyszliśmy z piwnicy, ona schowała do niej Józka z ko-
chanką. I to ja potem nosiłem mu chleb. Miałem 9 lat, ale bardzo się wahałem – wydać go, czy nie. 
I nie zrobiłem tego, ba przecież pani Lasotowa nas uratowała.

Tymczasem Rosjanie go szukali. Na pewno by go zastrzelili. Tak, jak co sobotę koło poczty roz-
strzeliwali innych. Dwa tygodnie po wyzwoleniu przyszło do nas dwóch z NKWD i pytali o Józka 
i panią Lasotową. Pani Julia była w naszym domu, ale mama powiedziała, że jej nie ma. Gdy uparli 
się i chcieli jej szukać, powiedziała, że ich nie wpuści. – Jak ją weźmiecie, ja też pójdę i cała moja 
rodzina. Ona nam uratowała życie – powiedziała. Odeszli i już nie wrócili. A mój ojciec powiedział 
wtedy: – Jak nie wracają, to pewnie jeden z nich jest Żydem. A może i obaj. Zostawiliśmy pani Laso-
towej nasz dom. Nie wiemy, co się stało z Józkiem. Do 1968 roku – kiedy prawdopodobnie zmarła 
– wysyłaliśmy jej paczki. A w nich m.in. pomarańcze, do których ojciec wkładał dolary.

Bogdan Łoszewski
W listopadzie 2000 roku razem pojechaliśmy do Borysławia. On – reżyser. I ja, bohater jego fil-

mu pt. „Kto zna człowieka ukrytego w ścianie”. Jest jedyną osobą, która po latach weszła ze mną 
do tamtej piwnicy, w której z rodziną ukrywaliśmy się przez 21 miesięcy. Nikt przez te lata do niej 
nie wchodził. Dziś trudno wytrzymać tam nawet godzinę. Bodzio wszedł tam razem ze mną. W tej 
piwnicy opowiadałem mu o moich zabawach z kuzynem Szmilem. Ja miałem sześć lat, a on siedem. 
Mieliśmy bardzo długie włosy i wszy. Byliśmy bardzo głodni i wychudzeni, a wszy tłuste, bo jadły 
nas. I my z nich formowaliśmy armie. Moje wszy były armią radziecką. Szmila – armią aliantów. 
Mieliśmy starą mapę i encyklopedie, które mój ojciec ściągnął do piwnicy. Graliśmy o to, która ar-
mia pierwsza wkroczy do Berlina. Czołgi robiliśmy z gliny.

W piwnicy znalazłem kubek, ale jeszcze nie mówiłem dobrze po polsku, więc pokazałem go Bo-
dziowi, a on powiedział: – Kubek.  Potem znalazłem talerz, a on powiedział: Talerz. A potem zna-
lazłem obcas buta mojej cioci i Bodzio powiedział: – Obcas.  Uczył mnie podstawowych polskich 
słów. Znalazłem jeszcze złamany nóż, ołówek, którym zapewne mój ojciec pisał karteczki do pani 
Lasotowej, sznurek od naszej bielizny, resztki okładek z książek. Wszystkie te pamiątki przeka-
załem muzeum Yad Vashem. Nad naszą kryjówką była ochronka, do której chodziłem w latach 
1939–1941. Miałem tam śliczną koleżankę, 5-letnią Bellę, którą zamordowali w pierwszym pogro-
mie. Gdy ukrywaliśmy się w piwnicy, ochronka nadal działała i słyszeliśmy, jak dzieci śpiewają. Jak 
weszliśmy tam z Bodziem, miałem ze sobą organki i zagrałem kilka piosenek, które pamiętałem 
z przedszkola.

W Borysławiu spędziliśmy półtora dnia. Nocowaliśmy w Przemyślu, bo mówiono nam, żeby 
w Borysławiu nie zostawiać dobrego samochodu, a my byliśmy jeepem. I tak jechaliśmy przez wsie, 
przez Truskawiec, Sambor – przez wszystkie miejsca, o których opowiadał mi ojciec. I cały czas 
rozmawialiśmy. Odwiedziliśmy też mój stary dom, który nadal stoi w Borysławiu. Dziś mieszka 
w nim inna rodzina. Opowiadałem mu o pokoju, w którym się urodziłem, i który pamiętam jako 
sypialnię moich rodziców. Przy oknie stało moje łóżeczko. I patrząc przez to okno, czułem tęsknotę 
do utraconego dzieciństwa. Byliśmy też w lesie, gdzie z ojcem robiliśmy pikniki. Bardzo się wtedy 
z Bodziem zbliżyliśmy. 

Opowiedziałem mu wszystko. Nas w tamtej piwnicy było ośmioro: ja, ojciec Meir Wolf, matka Gie-
nia, brat Lonek, siostra Mila śp., kuzyn Szmil, który dziś żyje w Kanadzie, jego mamusia Hinda śp. 
i sąsiad Bachman. Kiedy 14 sierpnia 1944 roku wyszliśmy z piwnicy, pan Bachmann szukał swojej 
żony i dwóch córeczek, ale nie znalazł i popełnił samobójstwo. Bodzio stał się dziewiątym z nas. 
Gdy byłem ambasadorem w Warszawie zapraszałem go z żoną do mnie na pierożki, barszcz i sma-
lec. Takie pierożki, jak robiła moja mama i o których mu opowiadałem. Co ciekawe, po tym filmie 
piwnica stała się atrakcją turystyczną. Ludzie płacą nowemu właścicielowi 20 dolarów i wchodzą. 
Ale mi wcale to nie przeszkadza.
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od innych sponsorów i za PLN 18.000.- podpisano Umowę z Zespołem Konserwatorskim Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, reprezentowanym przez Pana Janusza SMAZĘ – na renowację pomni-
ka Adama MICKIEWICZA w Drohobyczu. Pomnik został Iege artis w roku 1997 odnowiony.

• Przekazano 12. społecznie pracującym nauczycielom Polskich Szkół Sobotnich na Ziemi Drohobyc-
kiej zapomogi na ogólną kwotę PLN 1800.-

• Udzielono wsparcia 7. studentom z Ziemi Drohobyckiej uczącym się w Polsce – zapomóg na łączną 
kwotę PLN 3.360.-

• Zorganizowanie w roku 1997 kolonii letnich w Lesku dla 41. dzieci z Ziemi Drohobyckiej i 5. wy-
chowawców w terminie od 07 do 24 czerwca to jest przez 17 dni. Uczestnicy kolonii uczestniczyli 
w Krośnie w spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II. 

• Pozyskanie funduszy i doprowadzenie do odrestaurowania z ruin kapliczki kolejowej pw. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej Królowej Korony Polskiej i umiejscowieniem wewnątrz i na zewnątrz kaplicz-
ki dwóch marmurowych tablic upamiętniających to wydarzenie. 

9.  W roku 1998 Koło Warszawskie miało 65 Członków.
• Kolejne zorganizowanie kolonii letnich dla 34. dzieci z Ziemi Drohobyckiej plus 4. wychowawczyń – 

w Zespole Szkół Rolniczych w Lesku.
• Pozyskanie 500.- dolarów USA z Kongresu Polonii Amerykańskiej na zapomogi dla nauczycieli pol-

skich na Ziemi Drohobyckiej. Zapomoga wynosiła po PLN 150.- dwa razy do roku.
• Zorganizowanie wyjazdu 22 osób z Ziemi Drohobyckiej do Szwecji na zbiór jagód. Po miesiącu, oso-

by najbardziej pracowite zarobiły po około 800.- dolarów USA.
• Po raz pierwszy po zakończeniu wojny 1939–1945 przyjeżdżają do Medenic Przedstawiciele Sejmo-

wej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą. Pan Wit MAJEWSKI Wiceprzewodniczący Komisji 
i Pani Sekretarz Elżbieta SMOLAREK z Romualdem KOŁUDZKIM-STOBBE – witani chlebem i solą. 
Pięcioletni chłopczyk, blondynek odpowiada swojej starszej siostrze słowami wiersza "Kim Ty je-
steś?... Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł Biały... Dziecko utulone następnie i ucałowane przez wzru-
szonego do głębi Pana Posła Wita MAJEWSKIEGO.

• Pozyskanie PLN 10.000.- z Ministerstwa Kultury i Sztuki na odbudowę kapliczki Kolejarskiej w Dro-
hobyczu oraz od licznych Dyrekcji PKP PLN 4.043.-

• Od Związków Zawodowych PHZ POLSERVICE i PHZ ELEKTRIM pozyskano PLN 2.200.- na organiza-
cję kolonii letnich dla dzieci z Ziemi Drohobyckiej.

• Przekazanie 93 kg słodyczy i 1 kg insuliny dla odbiorców na Ziemi Drohobyckiej. 

10. W roku 1999
• Wydano nakładem własnym 120 egzemplarzy wspomnień śp. Franciszka IWANICKIEGO pt. "TOBIE 

DROHOBYCZU..."
• Uzyskano kolejne dotacje na 6 kolonię w Lesku w czerwcu dla 32. dzieci i 3. wychowawców.
• Doprowadzono do przyjazdu do Drohobycza Przedstawiciela Kongresu Polonii Amerykańskiej z Los 

Angelos Pana Franciszka KOSOWICZA i do wręczenia 24 nauczycielom po 45 dolarów USA. Razem 
USD 1080.- 

11. W roku 2000
• Koło w Warszawie pozyskało ogółem na cele statutowe bezpośrednio PLN 68.511.-oraz pośrednio 

PLN 32.820.- przekazane bezpośrednio innym osobom fizycznym i/lub prawnym. Łącznie w roku 
2000 pozyskano zatem PLN 101.011.-

• Zorganizowanie kolonii letniej w Lesku dla 35. dzieci i 4. wychowawczyń od 5. do 22 czerwca.
• Dnia 22. sierpnia po przeszło 60 latach odprawiona została przez ówczesnego Proboszcza Ks. Piotra 

WIŚNIEWSKIEGO uroczysta Msza Święta w podniesionej z ruin kapliczce kolejowej i w jej otoczeniu, 
przy udziale około 150 osób.

• Uzyskanie bezpłatnej konsultacji medycznej dla 6. letniego Marianka MARUSZKIEWICZA, wnuczka 
kościelnego Pana Winiarza z Drohobycza – w Centrum Zdrowia Dziecka z diagnozą wykluczającą 
chorobę nowotworową.

• Pozytywnie rozstrzygnięcie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nadania na 
nasz wniosek obywatelstwa polskiego Pani Lili KRASNOPOLSKIEJ i Jej 5. letniemu synkowi Wło-
dzimierzowi ŁABANCIW, wnuczkowi Pani Krystyny KRASNOPOLSKIEJ, Dyrektorki Polskiej Szkoły 
Sobotniej w Borysławiu.

• Wykonano 56 kaset video pt "Ziemia Drohobycka" i przekazano do Kół Terenowych SPZD, do Towa-
rzystw w Drohobyczu i Borysławiu oraz Truskawcu, także sponsorom.

• Związki Zawodowe PHZ POLSERVICE przekazały ówczesnych złotych 15 milionów na dofinansowa-
nie kolonii dzieci z Drohobycza w Lesku.

• Zorganizowano spotkanie z reżyserem K. Miklaszewskim znawcą twórczości Brunona Schulza. Oglą-
dano filmy "Schulz... w Krakowie", "Ulica krokodyli nad Tamizą" i "Ostatni z Schulzów". 

• Przekazano ówczesnych złotych 1.490.000. – dla najbardziej potrzebujących osób w Borysławiu.
• Pokryto koszty delegacji prezes H. Klancko w kwocie zł 400.000. – oraz przekazano zł 2.500.000. 

jako kieszonkowe dla dzieci z Borysławia przebywających na wakacjach w Polsce.
• Na wykonanie polichromii drewnianych rzeźb-figur kościelnych zebrano i przekazano proboszczo-

wi w Drohobyczu ówczesnych złotych 4.500.000. 
• Ufundowanie przez Romuald Kołudzkiego-Stobbe tablicy epitafijnej SYNOM I CÓRKOM DROHOBY-

CZA w kościele farnym. 

6. W roku 1995
• Przydzielono Towarzystwu Kultury Polskiej w Borysławiu magnetowid, zestaw kaset video dla po-

trzeb edukacyjnych oraz magnetofon.
• Przekazano 20 mln złotych na budowę kościółka i Ośrodka Kultury Polskiej w Borysławiu. Pokwi-

tował ksiądz Ryszard Kowalczyk Proboszcz.
• Zorganizowano transport leków dla chorych Ziemi Drohobyckiej. Samochodu użyczył PHZ POL-

SERVICE.
• Zebrano i przekazano 61 dolarów USA dla najbardziej potrzebujących osób w Drohobyczu. Pomoc 

otrzymało 6 osób.
• Członkowie Koła zebrali 1,88 mln ówczesnych złotych dla TKP w Borysławiu.
• Pozyskano pobyt 10. Dzieci z Ziemi Drohobyckiej w Polsce na leczeniu sanatoryjnym przez jeden 

miesiąc. 
• Rozwinięto akcję wakacyjną dla dzieci z Ziemi Drohobyckiej: – z Borysławia w Dźwirzynie – 

w dniach 16–30.06.1995; – z Borysławia dla dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej – w Lesku w dniach 
17–30.07.1995; – z Drohobycza, wczasy lecznicze w Kurnędzy nad Pilicą w dniach od 28.06 do 
19.07.1995. Razem w koloniach uczestniczyło 45 osób. Wszystkie dzieci otrzymały skromne kie-
szonkowe na zakup pamiątek według uznania.

• Zebrano ze sprzedaży "cegiełek" i przekazano kolejną kwotę zł ówczesnych 25 mln na budowę ko-
ściółka i Ośrodka Kultury Polskiej w Borysławiu. 

7. W roku 1996
• Zarząd Koła pozyskał z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowniczego skierowania na wczasy in-

tegracyjne dla 8 osób, w tym 6 działaczy Towarzystw Polskich Borysławia, Drohobycza i Truskawca 
w dniach 01.09 do 14.09.1996 w ośrodku PGNiG w Dźwirzynie. Wszystkie skierowania zostały wy-
korzystane, a ich Posiadacze byli zachwyceni tym pobytem nad polskim morzem.

• Zarząd Główny Przyznaje tytuły Członków Honorowych SPZD następującym osobom: – Panu Ro-
mualdowi KOŁUDZKIEMU – STOBBE, Przedstawicielowi PHZ POLSERVICE – Panu Andrzejowi BRA-
CHOWI, Dyrektorowi ekonomicznemu PGNiG – Panu Jerzemu FICOWSKIEMU, wybitnemu znawcy 
twórczości Bruno Schulza – Pani Krystynie POCHWALSKIEJ, wielce oddanej Polakom na Wschodzie 
i na Ziemi Drohobyckiej – Panu Jerzemu FIJAŁKOWSKIEMU, Prezesowi POLSERVICE Sp. z o.o.

• Zorganizowano kolenie letnie dla dzieci z Ziemi Drohobyckiej w Lesku dla 45 osób w dniach od 
08.06 do 23.06.1996. 

• Pozyskano kwotę PLN 1800.- za którą zakupiono trzy magnetofony po jednym dla każdej z polskich 
Szkól Sobotnich w Drohobyczu, Truskawcu i w Borysławiu. 

• Zorganizowano również drugą kolonię letnią w Rudawce Rymanowskiej dla 14. dzieci z Borysła-
wia w terminie od od 06.06 do 26.06.1996 pozyskaną od Krośnieńskich Zakładów Górnictwa Nafty 
i Gazu.

• Pozyskanie od emerytów Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie 65 kg konserw 
mięsnych na dożywianie dzieci Polskiej Szkoły Sobotniej w Drohobyczu. 

8. W roku 1997
• Pozyskano od Rektorów 5. Wyższych Uczelni w Polsce kwotę PLN 11.670.- a pozostałą PLN 6.330.- 
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polskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu. Nauczyciele Ci to mieszkańcy miejsco-
wości: Szepetówka, Berdyczów, Kalinówka, Sławuta, Jaworów, Drohobycz i Kamieniec Podolski. 

• Przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem przekazano dwukrotnie 100. osobom w tym 40. nauczycie-
lom w Drohobyczu, Borysławiu, Medenicach, Słońsku, Wołoszczy i w Truskawcu oraz 60. Rodakom 
z Drohobycza i Truskawca po USD 20.- lub ich równowartość w hrywnach.

• Przekazanie PLN 5.895.- na dalszy remont drugiej sali lekcyjnej Polskiej Szkoły Sobotniej przy Szko-
le nr 3 w Borysławiu.

• Doprowadzenie wspólnie z ówczesnym Proboszczem Ks. Piotrem Wiśniewskim do zakończenia 
remontu więźby dachowej i pokrycie całego dachu kościoła farnego w Drohobyczu o powierzchni 
1200 m2 nową blachą miedzianą zakupioną w Hucie" Szopienice" w Katowicach. Remont lege artis 
przeprowadzili górale z Nowego Sącza firmy Pana Romana ROLKE w okresie od kwietnia do końca 
listopada 2003 roku.

• Wizyta Przedstawicieli Koła w Ambasadzie Izraela w Warszawie i wręczenie ówczesnemu Ambasa-
dorowi Panu Szewachowi WEISSOWI, urodzonemu w Borysławiu listu wspomnieniowego datowa-
nego 6.11.2003.

15. W roku 2004
• Pozyskano PLN 151.901.- w tym z Senatu RP PLN 102.647.- na remont dachu kościoła farnego 

w Drohobyczu.
• Doprowadzono do zorganizowania kolonii letnich dla 32. osób młodzieży i 3. opiekunów u Ojców 

Dominikanów w Korbielowie od 6. do 16. czerwca.
• Pozyskano zaproszenia zespołu "LEŚNE KWIATY" z Drohobycza przez Program II Telewizji Polskiej 

do Mrągowa na X Jubileuszowy Koncert Kultury Kresowej. 18. osób przebywało w Mrągowie od 
28.06 do 01.07 roku 2004.

• W dniach od 1. do 22. sierpnia na obozie w Łącku przebywało 9. młodzieży z drużyny "Orliki" w Dro-
hobyczu.

• Pozyskanie zgody Biskupa Polowego na umieszczenie tablicy epitafijnej drohobyczanina, Kawalera 
Virtuti Militari w Bazylice Św. Elżbiety we Wrocławiu.

• Przekazanie 100. naszym Rodakom na Ziemi Drohobyckiej w roku 2004 przed Wielkanocą i Bożym 
Narodzeniem zapomóg po USD 20.- w kwocie łącznej PLN 16.091.-

• Przekazanie Polskiej Szkole Sobotniej w Borysławiu dalszej pomocy w kwocie PLN 4.906.- na zakup 
sprzętu elektronicznego i wyposażenie sal lekcyjnych.

• Wystąpienie do MSWiA o nadanie polskiego obywatelstwa Pani Irenie KRAJCZYK z Drohobycza, wy-
różnionej Absolwentce Akademii Muzycznej w Krakowie. Rozpatrzone pozytywnie.

• Doprowadzenie do nazwania dwóch ulic w Warszawie ulicą "DROHOBYCKĄ" i ulicą "BORYSŁAW-
SKĄ" w Aleksandrowie, najbardziej na płd-wschód wysuniętej dzielnicy Warszawy, więc symbolicz-
nie najbliżej Drohobycza i Borysławia.

• Wystąpienie do Poczty Polskiej o emisję znaczka pocztowego z wizerunkiem Matki Boskiej Dro-
hobyckiej. 

16. W roku 2005
• Pozyskano na cele statutowe SPZD PLN 20.769.-
• Doprowadzono do zamontowania i uroczystego poświęcenia z honorami wojskowymi w dniu 15 

maja tablicy epitafijnej syna Drohobycza, Kawalera Virtuti Militari Tadeusza CHCIUKA-CELTA w Ba-
zylice Św. Elżbiety we Wrocławiu.

• W wyniku n/wystąpienia do Dyrektora Telewizji POLONIA został nagrany film z tej uroczystości 
i o działalności śp. Tadeusza zatytułowany "Biały Kurier Karpat".

• Przedstawiciele Koła wyjeżdżali do Ziemi Drohobyckiej przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem 
i wręczyli zapomogi odpowiednio po USD 20.- i USD 30.- dla 36 nauczycieli. Ponadto zapomogami po 
100 hrywien przed Wielkanocą i po 70 hrywien przed Bożym Narodzeniem objęto 49 osób. Razem 
wsparcie wynosiło PLN 15.814.-

• Przekazano dalszą pomoc finansową Polskiej Szkole Sobotniej w Borysławiu to jest PLN 4.671.- co 
jest zasługą zmarłego 10 grudnia 2005 roku naszego Kolegi Zbyszka BOGACZA. Przekazano trans-
portem n/Kolegi Romana DOŁĘGI sprzęt sportowy pozyskany przez śp. Kolegę Adama Mędrzyckie-
go.

• W wyniku wystąpienia do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz do 

• Zespół Redakcyjny Albumu "BORYSŁAW W OKRUCHACH WSPOMNIEŃ " doprowadził do wydruko-
wania drugiego nakładu 1000 sztuk. 

• Doprowadzenie do remontu sali lekcyjnej bez podłogi i tynków na pracownię języka polskiego 
w Szkole nr 3 W Borysławiu za PLN 2100.- 

• Przekazanie przed Bożym Narodzeniem 45 najuboższym osobom oraz 35 nauczycielom zapomóg 
po USD 20.- Łącznie USD 1600.- 

• Przekazanie dla punktu medycznego Ojców Bonifratrów w Drohobyczu 120 kg leków. 

12. W roku 2001
• pozyskano ogółem bezpośrednio kwotę PLN 37.931.- oraz pośrednio PLN 57.190.- Razem PLN 

95.121.-
• Pan Wiesław BUDZYŃSKI, Autor wielu książek otrzymuje tytuł Honorowego Członka SPZD za pro-

mocję twórczości Brunona Schulza i spuścizny kulturalnej Ziemi Drohobvckiei.
• Przekazanie odrestaurowanego w Akademii Sztuk Pięknych oryginału obrazu Matki Boskiej Dro-

hobyckiej kościołowi Zakonu Bonifratrów w Warszawie do umieszczenia w ołtarzu głównym.
• Przekazanie około 90 kg leków Zakonowi Bonifratrów w Drohobyczu.
• Przekazanie około 180 kg słodyczy dla Polskich Szkół Sobotnich w Truskawcu i w Drohobyczu.
• Doprowadzono do zamieszczenia w książce śp. Tadeusza KUKIZA pt. MADONNY KRESOWE część 

II, obszernej informacji o kaplicy kolejowej i historii obrazu Matki Bożej Drohobyckiej z tej kaplicy. 
• Zorganizowanie kolonii letnich dla 52. dzieci i młodzieży z Borysławia, Drohobycza, Medenic, Słoń-

ska i Truskawca wraz z 5. nauczycielkami przez okres 15 dni.
• Doprowadzenie do przyjazdu do Warszawy zespołu mandolinistów "Leśne kwiaty " z Drohobycza 

celem partycypacji w Koncercie Kresowym w Teatrze Polskim w Warszawie w dniu 4 grudnia 2001r.
• Zorganizowanie dwóch wyjazdów na Ziemię Drohobycką celem przekazania naszym Rodakom i 38 

nauczycielom Polskich Szkół Sobotnich Życzeń Świątecznych i wsparcia – odpowiednio, po hrywien 
100.- i po USD 20.-

• Zapoczątkowana w roku 2000 zbiórka funduszy na remont więźby i pokrycie nową blachą miedzia-
ną 1200 m2 dachu kościoła farnego w Drohobyczu – wyniosła na koniec roku 2001 PLN 63.060.-

• Nastąpiło zakończenie ekspertyzy mykologicznej na podstawie której prowadzone będą dalsze pra-
ce remontu dachu kościoła w Drohobyczu. 

13. W roku 2002
• pozyskało ogółem PLN 47.928.- Zarząd Koła doprowadził do dwóch wyjazdów na Ziemię Drohobyc-

ką celem udzielenia wsparcia po USD 20.- lub równowartością w hrywnach 38 nauczycielom Pol-
skich Szkół Sobotnich i 63 najbardziej potrzebującym Rodakom. Ogółem zapomogami objętych 
zostało dwukrotnie 101 osób wydając łącznie USD 4.040.-

• Doprowadzenie wspólnie z ZG SPZD do wydania 136. stronicowej książki "DROHOBYCZ MIASTO 
KRÓLEWSKIE I JEGO KOŚCIOŁY" Promocja książki Honorowego Członka SPZD Pana Wiesława BU-
DZYŃSKIEGO "SCHULZ POD KLUCZEM", która zdobyła tytuł książki roku 2001.

• Zarząd Koła przyczynił się do zaproszenia przez Szkołę nr 3 i Burmistrza w Obornikach Śląskich 17. 
osobowego zespołu "LEŚNE KWIATY" z Drohobycza gdzie w czerwcu 2002 roku dawał przez 7 dni 
koncerty miejscowej ludności.

• Wykonana została tablica epitafijna syna Drohobycza, emisariusza Rządu RP w Londynie, Kawalera 
Krzyża Virtuti Militari do okupowanej przez Niemców Polski. 

• Honorowy Członek SPZD Koleżanka Krystyna Pochwalska doprowadziła do przekazania na Ziemię 
Drohobycką około 150 kg nowej odzieży. Doprowadziła również do zorganizowania 7. dniowego 
kursu dla 10. osób z Ziemi Drohobyckiej w Warszawie oraz do wyjazdu na Ukrainę zespołu informa-
tyków, którzy przeprowadzili szkolenie komputerowe dla 30. kursantów, nauczycieli Polskich Szkół 
Sobotnich. 

14. W roku 2003
• pozyskano PLN 46.875.- 
• Zaproszono do Warszawy chór "CANTUS ANIMAE" i zespół mandolinistów "LEŚNE KWIATY" z Dro-

hobycza, łącznie 35 osób, które w dniu 10. listopada w przeddzień Święta Niepodległości przedsta-
wiły swój program w Teatrze Polskim społeczności stolicy w Kresowym Koncercie Dobroczynnym.

• Przekazano znaczną ilość wartościowej odzieży 12. nauczycielom studiów podyplomowych języka 
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• Doprowadzono do wydania 2000 sztuk albumu "DROHOBYCZ FELIKSA LACHOWICZA". Koło w War-
szawie otrzymało do dystrybucji 700 sztuk. 

• Pozyskano z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie zł 4.000.- dla 3 chorych nauczycielek Polskiej 
Szkoły Sobotniej w Borysławiu. 

• Wydarzeniem w skali kraju było wydanie w roku 2008 kolejnej książki naszego Profesora Wojsko-
wej Akademii Technicznej Tadeusza Wróbla pt. "Ludzie Borysławia" tom II stron 354. 

• Wyjazd delegacji Koła w maju 2008 roku do Borysławia i przekazanie 13. nauczycielom w Borysła-
wiu i 4 w Truskawcu łącznie zł 2.325.- Ponadto Delegacje przekazała dla najbardziej potrzebujących 
6. osób w Drohobyczu, 3. w Truskawcu i jednej w Borysławiu po USD 40.- Łącznie 400.- przekaza-
nych nam z USA dzięki staraniom naszej Koleżanki Małgosi GÓRAK. 

20. W roku 2009
• Pozyskano bezpośrednio zł 10.235.-
• Pozyskano pośrednio zł 3.723.- Razem a + b = zł 13.958.-
• 2. Przedstawicieli n/Koła uczestniczyło w zakończeniu roku szkolnego 2008/2009 w Szkole w Bo-

rysławiu przekazując zapomogi nauczycielom i osobom najbardziej potrzebującym, a słodycze dzie-
ciom. 

• Doprowadzono do uruchomienia pierwszego etapu prac związanych z rekonstrukcją Pomnika Grun-
waldzkiego na 600. rocznicę zwycięstwa przypadającą w roku 2010. 

21. W roku 2010 
• Pozyskano bezpośrednio zł 3.804.-
• Pozyskano pośrednio zł zero. 
• Przekazano zł 2200.- na zapomogi dla 11 nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej w Borysławiu. 
• Prelekcję " Wokół Drohobycza ... " przeprowadzili w Centrum Promocji Kultury na ul. Podskarbiń-

skiej 2 w Warszawie Pan Tomasz Kuba Kozłowski i Kolega Romuald Kołudzki-Stobbe. 
• Pomoc w pozyskaniu funduszy i kazanie się trzeciego tomu książki "Ludzie Borysławia" autorstwa 

Członka n/Koła w Warszawie śp. Prof. Tadusza Wróbla. 
• Niestety nie doszło do odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego w Drohobyczu z uwagi na polityczny 

protest niektórych Ukraińców o czym szerzej Kurier Galicyjski.

22. W roku 2011 
• Pozyskano bezpośrednio zł 6.345.-
• Pozyskano pośrednio zł zero.
• Pozyskano zgodę Dyrekcji Ośrodka Kultury Dzielnicy OCHOTA na nieodpłatne korzystanie z nowego 

mieisca spotkań w Klubie Seniora przy ul. Słupeckiej 4.
• Wyjazd do Borysławia dwóch osób i przekazanie dla 11 nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej zapo-

móg w łącznej kwocie zł 1.500.-
• W roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do Polskiej Szkoły Sobotniej około 300. dzieci i młodzieży 

– w zdecydowanej większości ukraińskiej. 
• Wystąpiono pisemnie do Prezesa Poczty Polskiej z prośbą i wnioskiem o emisję znaczków poczto-

wych cyklu MADONNY KRESOWE. 
• Ukazanie się 4. tomu książki "Ludzie Borysławia" autorstwa Profesora Tadeusza WRÓBLA.
• Kolega Romuald Kołudzki-Stobbe został jednogłośnie powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarzą-

du Głównego n/Stowarzyszenia. 

23. W roku 2012 
• Pozyskano bezpośrednio zł 3.255.-
• Pozyskano pośrednio zł zero.
• Przekazanie zł 1.000.- na remont kaplicy NAHLIKÓW na cmentarzu w Drohobyczu. 
• Opracowanie graficzne i umieszczenie w Dworze Polskim Państwa BINISZEWSKICH w Kuklówce 

Radziejowickiej stałej ekspozycji pt. "ZAGŁĘBIE NAFTOWE I WOSKU ZIEMNEGO" autorstwa Adama, 
Bogusławy i Bartka Krupów. 

• Nasi Koledzy Włodimierz KIECUŃ i Kazimierz POMYKAŁA otrzymują tytuł Człolnka Honorowego 
naszego Stowarzyszenia. 

• Św. pamięci prof. Tadeusz WRÓBEL, Członek Honorowy SPZD wydał nakładem własnym niezmier-

"Wspólnoty Polskiej" studenci z Ziemi Drohobyckiej Bożena JANISIW, Olesia JASIENICKA, Dymitr 
WOŹNIAK i Andrzej KARACZEWSKI otrzymywali stypendia do ukończenia studiów.

• Zarząd Koła w znaczącym stopniu przyczynił się do przyjazdu na kolonie letnie do Ojców Pallotynów 
w Wadowicach 30. dzieci i młodzieży z Ziemi Drohobyckiej poprzez opłacenie przejazdów PKP z Me-
dyki do Wadowic i z powrotem do Przemyśla.

• Znaczącym wydarzeniem było wydanie kolejnej książki pt. "LUDZIE BORYSŁAWIA" napisanej przez 
Członka n/ Koła śp. Profesora Tadeusza WRÓBLA. 

17. W roku 2006
• Zarząd Koła  pozyskał bezpośrednio kwotę PLN 7.073.-
• Pozyskał pośrednio kwotę PLN 85.363.- (pośrednio znaczy nie księgowane w Kole) w tym PLN 

63.000.- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na osuszenie fundamentów kościoła 
w Drohobyczu.

• Razem pozyskano kwotę PLN 92.436.-
• Doprowadził do kolejnych 4. wyjazdów Przedstawicieli Koła na Ziemię Drohobycką w ramach łącz-

ności z n/Rodakami.
• Porzekazał PLN 627.- Polskiej Szkole Sobotniei w Borvsławiu.
• Uzyskał PLN 3000.- na pokrycie kosztów przyjazdu na kolonie letnie organizowane przez Koło Ślą-

skie SPZD z Bytomia 37 osób z Ziemi Drohobyckiej i PLN 1750.- na przewóz około 4 ton książek 
i pomocy naukowych pozyskanych dla Szkół Sobotnich.

• Pozyskał osobowość prawną i figuruje w GUS pod numerem REGON <140548420> 

18. W roku 2007
• Pozyskał bezpośrednio PLN 6.875.-
• Pozyskał pośrednio PLN 13.300.-
• Razem pozyskano PLN 20.176.-
• Zaprosił do przyjazdu zespołu "LEŚNE KWIATY" z Drohobycza do Drohiczyna celem udziału w kon-

cercie emitowanym w maju w Programie II telewizji Polskiej.
• Pozyskał fundusze na opłacenie przyjazdu 60. dzieci i młodzieży na kolonie letnie w Korbielowie 

i Jarosławcu k/Darłowa organizowane przez Koło Śląskie w Bytomiu.
• Pozyskał dla bibliotek i Polskich Szkół Sobotnich na Ukrainie 100 egzemplarzy książki Gen. Włady-

sława Andersa pt. "BEZ OSTATNIEGO ROZDZIAŁU ."
• Wystąpił do Prezydenta RP o pomoc w rekonstrukcji w Drohobyczu pomnika upamiętniającego 

w roku 1910 – 500. Rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem.
• Spowodował umieszczenie oryginału wizerunku Matki Boskiej Drohobyckiej, Pani naszej Jasnogór-

skiej w ołtarzu głównym kościoła Ojców Bonifratrów w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 12. 

19. W roku 2008
• Pozyskano bezpośrednio PLN 56.533.- w tym dotację z Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zł 

53.400.- na wydanie albumu malarstwa drohobyczanina Feliksa LACHOWICZA.
• Pośrednio pozyskano zł 10.580.-
• Łącznie pozyskano zł 67.113.-
• Na wniosek Zarządu Koła Prezydent RP śp. Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Tadusza CHCIU-

KA-CELTA dwukrotnego emisariusza Rządu Polskiego w Londynie do okupowanej Polski Krzyżem 
Komandorskim "Polonia Restituta" z Gwiazdą. W uroczystości przekazania orderu Rodzinie z USA 
w Konsulacie RP w Monachium w dniu 5. września 2008 roku uczestniczył zaproszony przez Konsu-
lat Kolega Romuald Kołudzki-Stobbe.

• Wystąpiono do Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" o dofinansowanie kwotą zł. 40.000.- wyda-
nia "Szkiców Syberyjskich" Feliksa Lachowicza w roku 2009.

• Zorganizowano wspólnie z Domem Spotkań z Historią wieczór poświęcony pamięci Tadeusza Chciu-
ka-Celta i zebrano 108 podpisów popierających nadanie jednej z ulic Warszawy Jego Imienia. Wystą-
piono ponownie do Pani Prezydent Warszawy w tej sprawie – niestety bez skutku.

• Udzielono pomoc Kołu SPZD w Bytomiu kwotą zł 4000.- celem zorganizowania półkolonii dla 50. 
dzieci i młodzieży uczniów Szkoły Sobotniej z Borysławia – w BORYSŁAWIU.

• Pomogliśmy przez uczynność "Wspólnoty Polskiei" i Kongresu Polonii Amerykańskiej w Los Angelos 
Kołu SPZD w Bytomiu pozykać zł 2580.- na cele statutowe. 
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współpracy Koleżanki Ewy Bieleckiej z Panią Danielą Komosa. 
• Poczta Polska w wyniku starań Kolegi Romuald Kołudzkiego-Stobbe wprowadziła do obiegu w sierp-

niu 2016 kolejne 4 znaczki z cyklu MADONNY KRESOWE oraz wydała piękny folder okolicznościowy. 
• Na naszą prośbę Poczta Polska przekazała Kołu SPZD w Warszawie 150 egzemplarzy folderu MA-

DONNY KRESOWE. 
• Objęcie patronatem i częściowe sfinansowanie Zlotu Kresowego nauczycieli z Ziemi Stanisławow-

skiej oraz z Białorusi w Warszawie na przełomie czerwca/lipca 20016. 
• Udział Kolegi Romuald Kołudzkiego-Stobbe w Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji Kresowych 

w Lubaczowie na przełomie lipca/sierpnia • i złożenie wniosku z głównego przesłania Zjazdu – 
o utworzenie Muzeum i Skansenu Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz wprowadzenie do 
systemów nauczania w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższe-
go wiedzy o wkładzie Polaków w rozwój kulturowy i cywilizacyjny tych Ziem stanowiących przez 
7 wieków terytorium dawnej Rzeczypospolitej. Wniosek w formie listu złożono na ręce posła Pana 
Marka ASTA, Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Sejmu RP do spraw Kresów, Kresowian 
i Dziedzictwa Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej z kopiami do Minister Edukacji Narodowej 
i Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz Wójta Gminy Lubaczów. 

• W sprawach SPZD wysłano w roku 2016 – 14 listów opracowanych przez Kolegę Romuald Kołudz-
kiego-Stobbe, w tym do Marszałka Senatu RP, Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i innych PT Adresatów. 

28. W roku 2017 
• Pozyskano bezpośrednio zł 1.705.-
• Pozyskano pośrednio zł zero.
• Objęto patronatem Zlot Seniorów z Łucka zorganizowany w Toruniu na przełomie lipca/sierpnia 

przez naszego Kolegę Stanisława Furmana, Członka Koła SPZD w Warszawie. Otrzymano satysfak-
cjonujące nas odpowiedzi na nasze wystąpienia z Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Senatu RP. Odpowiedzi te zosta-
ły w całości wydrukowane w Biuletynie SPZD z września 2017 roku.

• Spowodowanie wysłania do Borysławia przed Swiętami Bożego Narodzenia 43 paczek żywnościo-
wych, w tym także imiennie zaadresowanych. 

• Złożenie w Senacie RP kolejnego elektronicznego wniosku o dotację zł 232.000.- na odtworzenie 
jednego zabytkowego witraża w Drohobyckiej Farze. 

• Uczestniczenie Romualda Kołudzkiego-Stobbe w Konferencji Organizacji Kresowych w Lubaczowie 
i list z tym związany do jej organizatora, Wójta Gminy Lubaczów Pana Wiesława KAPLA, wydruko-
wany w Biuletynie wrześniowym SPZD Nr 21.

29. W roku 2018 
• Pozyskano bezpośrednio zł. 5.340.-
• Pozyskano pośrednio zł zero.
• Jak we wszystkich 30 latach ubiegłych utrzymywano stałą łączność z Przedstawicielami n/Rodaków 

w Drohobyczu, Truskawcu i w Borysławiu. 
• Spowodowano wysłano na Święta Bożego Narodzenia Anno Domini 2018 po raz kolejny około 

40 paczek żywnościowych po około 5 kg każda dla Rodaków z Borysławia. 
• Wydanie w sierpniu kolejnej emisji 4 znaczków z cyklu MADONNY KRESOWE oraz pięknego folderu 

ze słowem wstępnym Kolegi Romualda Kołudzkiego-Stobbe. W folderze tym Poczta Polska dziękuje 
n/ Koledze za "Życzliwość, wsparcie i pomoc w realizacji wydawnictw filatelistycznych emisji MA-
DONNY KRESOWE. Jest tam także informacja o konsultacji merytorycznej i współautorstwie tek-
stów. 

• Objęcie patronatem Zlotu Seniorów z Łucka, Stanisławowa i Drohobycza – zorganizowanego przez 
Kolegę Stanisława Furmana w dniach 18 do 25 maja 2018 o czym artykuł Romualda Kołudzkiego-
-Stobbe w Biuletynie SPZD Nr 24 z września 2018 roku. 

• Złożono kolejny wniosek do Senatu RP o dotację zł 223.999.- na odtworzenie jednego witraża pro-
jektu S. Wyspiańskiego, J. Mehoffera i S. Matejki w Drohobyckiej Farze w roku 2019. Wniosek jeszcze 
nie jest rozpatrzony ale przyjęty. 

• Udzielono zapomóg po zł 300.- trzem młodym osobom z Ziemi Drohobyckiej studiującym w War-
szawie. 

nie cenną, swoją ostatnia książkę "BORYSŁAWIANIE W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ". 
• Nakładem własnym Adam KRUPA, Kazimierz POMYKAŁA i Barbara TOKARSKA wydają wspomnie-

nia pt. "BORYSŁAWSKA SZKÓŁKA LIMANOWSKA".
• Na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydawnictwa EMG Kolega 

Romuald Kołudzki-Stobbe uczestniczy w listopadzie 2012 roku w Międzynarodowym Festiwalu 
Brunona Schulza we Wrocławiu. 

• Koleżanka Ewa Bielecka wygłosiła prelekcję dla młodzieży Gimnazjum przy ul. Jagiellońskiej 
w Warszawie o Borysławiu i Ziemi Drohobyckiej. 

• Senat Rzeczypospolitej popiera wydanie przez Pocztę Polską emisji znaczków MADONNY KRESO-
WE. 

• Na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów AWF przebywało w Warszawie przez 5 dni 16. mło-
dzieży z Polskiej Szkoły Sobotniej w Drohobyczu. 

24. W roku 2013 
• Pozyskano bezpośrednio zł 2.190.- pozyskano pośrednio zł zero. 
• Przekazano zapomogę zdrowotną zł 500.- Pani Aleksandrze Krajnik, nauczycielce z Borysławia. 
• Przekazano zł 500.- na wykonanie kraty do drzwi kościoła farnego w Drohobyczu. 
• Zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów AWF pobyt przez 7 dni w Warszawie 

dwóch nauczycielek z Drohobycza. 
• Aktywne uczestnictwo Kolegi Romuald Kołudzkiego-Stobbe w konserkacji nowej Świątyni Rzym-

skokatolickiej w Borysławiu. 

25. W roku 2014 
• Pozyskano bezpośrednio zł 2.479.-
• Pozyskano pośrednio zł zero.
• Na prośbę wiernych z Drohobycza Romuald Kołudzki-Stobbe przekazał z funduszy własnych po-

większoną kopię wizerunku Matki Boskiej Kochawińskiej z XVII wieku oprawioną w złoconą ramę 
o wymiarach 120x150x14 cm – wykonaną w Pracowni Konserwacji Zabytków Zamku Królewskiego 
w Warszawie. 

• Spowodowanie wysłania imiennych paczek żywnościowych do Borysławia. 
• Staraniem Koła W Warszawie Poczta Polska wydaje dwa znaczki z wizerunkami Matki Boskiej Dro-

hobyckiej i Matki Bożej Kochawińskiej wraz z pięknym folderem okolicznościowym. 
• 3. grudnia 2014 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie Stowarzyszenie nasze 

otrzymuje dyplom ZA HONOR I PRAWDĘ nadany przez Muzeum Lwowa i Kresów z Kuklówki Ra-
dziejowickiej. Romuald Kołudzki-Stobbe nawiązując do walki "ORLĄT LWOWSKICH" i do Powstania 
Listopadowego 1831 roku oraz do pomnika Juliana Konstantego ORDONA na cmentarzu Łyczakow-
skim we Lwowie recytuje z pamięci poezję Adama Mickiewicza "Reduta Ordona" przyjętą owacyjny-
mi oklaskami przez uczestników Mszy Świętej. 

26. W roku 2015 
• Pozyskano bezpośrednio zł 6.837.-
• Pozyskano pośrednio zł zero.
• Doprowadzono do wysłania imiennych paczek żywnościowych do Borysławia. Kolega Romuald 

Kołudzki-Stobbe przewodniczył delegacji Zarządu Głównego SPZD na wyjazdowe zebranie do Dro-
hobycza, łącznie 24 osób. Wystąpienie Prezesa ZG SPZD po Mszy Świętej wydrukowane jest w Biule-
tynie SPZD Nr 17 na stronach 98 i 99. 

• Wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów AWF gościliśmy w Warszawie na przełomie czerwca/
lipca nauczycieli seniorów z Ziemi Lwowskiej i Drohobyckiej co jest zasługą mgr Stanisława Furma-
na z którym od 5. lat współpracujemy. 

• Z okazji Świąt Wielkanocnych udzielono zapomóg po zł 150.- młodzieży studiującej w Polsce, Łącz-
nie trzem osobom. 

27. W roku 2016 
• Pozyskano bezpośrednio zł 3.513.- 
• Pozyskano pośrednio zł zero.
• Doprowadzono do kolejnego wysłania imiennych paczek żywnościowych do Borysławia dzięki 
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Jerzy M. Pilecki – Wrocław P43

Mniej znany Andrzej Chciuk1

W Biuletynie nr 6 (?) słusznie stwierdzono, że całość dorobku literackiego i biografia „Moszka” 
czekają jeszcze na całościowe opracowanie. Napisał bardzo dużo wierszy, kilkanaście książek, 

wiele artykułów publicystycznych i materiałów scenicznych a w jego burzliwym życiorysie jest jesz-
cze wiele białych plam. Narazie spróbujmy spopularyzować niektóre odmienne pozycje, tego autora 
przedwcześnie zmarłego w wieku 58 lat, w charakterze od nostalgicznych „Atlantydy” i „Ziemi księ-
życowej”.

Pierwszym opublikowanym obszerniejszym utworem prozą, od razu w wysokim gatunku, była 
książka „Smutny uśmiech. Opowiadania” (Paryż 1957, Inst, Liter. 72 s. Bibl. Kultury t. XVII). Obok 
tytułowego, zawiera ona również opowiadanie „Słońce wschodzi i zachodzi”. W „Uśmiechu” wątły 
wątek fabularny – organizacja życia kulturalnego Polonii w Australii stanowi pretekst do snucia przez 
słabo zakamuflowanego pamiętnikarza (autor) wspomnień o Drohobyczu oraz nostalgicznych a nie-
raz i weselszych, rzuconych na tło życia codziennego, zachowań i odczuć emigranta. Z kolei „Słońce” 
to opis awanturniczej i romansowej przygody kilku Polaków – przypadkowych marynarzy na ma-
łym stateczku. Po jego zatonięciu główny bohater chciałby ustabilizować swoją egzystencję łącząc 
się z piękną głuchoniemą murzynką uratowaną z topieli. Zbliża ich dosłownie i w przenośni dno, na 
którym się znaleźli. Ona jednak popełnia samobójstwo aby nie być dla człowieka, któremu życzy jak 
najlepiej, ciężarem.  Ta fabuła jest tłem dla refleksji nad losem rozbitków w dwojakim tego słowa zna-
czeniu. Jest to chyba jedyny utwór A. Chciuka, w którym w żadnej formie nie pojawia się Drohobycz. 
Książka otrzymała nagrodę paryskiej „Kultury” w r. 1958.

Następnym w kolejności publikacji tytułem był „Rejs do Smithon. Stary Ocean”. (Opowiadania) Pa-
ryż, 1960, Inst. Liter. 206 s.  Bibl. Kultury” t. LX. Pierwsze opowiadanie „Rejs” to oryginalnie ujęta, tro-
chę kryminalna i trochę conradowska historia emigrancko-marynarska, wykorzystana jako tło  dla 
kilku psychologicznych portretów i postawienia problemów odpowiedzialności za siebie i innych. 
Główny bohater, wspominający zresztą Medenice i Drohobycz, jest podobny do autora z jego pro-
blemami życiowymi. W „Oceanie” widzimy jak w ślad za emigrantami z Europy po ostatniej wojnie 
światowej, ciągnie się za nimi aż do Australii ich wojenna przeszłość, w tym konkretnym przypadku 
z partyzanckiej Francji. Czy konieczne jest do końca ostateczne rozliczenie każdej,  w ferworze walki 
nie do końca wyjaśnionej sprawy czy wątpliwości? Sprawiedliwości staje,  się zadość, ale płacą za to 
bardzo wysoką cenę jej egzekutorzy. Otwarty pozostaje też najważniejszy problem – nie da się odwró-
cić  losów ofiar i dać im zadośćuczynienie, za to zostają zamordowane ostatnie złudzenia młodości. 
Narrator jest podobny do autora i wspomina wędrówkę przez Ruś Zakarpacką na Węgry. Konflikt jest 
bardzo oryginalnie pomyślany, rozwiązany i opisany. Stanowi on poplątanie bohaterstwa, zbrodni, 
przerostu ambicji, reguł konspiracji i patologii fanatyzmu, które podobnie jak w pierwszym opowia-
daniu przez cały czas czytania trzymają czytelnika w napięciu. Nic też dziwnego, że  te dwa opowia-
dania znalazły się na liście proponowanych do publikacji tytułów w ankiecie „Z emigracji do kraju” 
(Polityka 30.01.1993 r.). Wydane łącznie z dwoma poprzednimi, nawet na obecnym „zepsutym” ryn-
ku wydawniczym, mogłyby liczyć  na pewien sukces, jako ambitne połączenie nieco awanturniczej 
czy sensacyjnej fabuły z problematyką poważniejszą, ciekawą dla szerszego kręgu czytelników. Po-
ważną jednak przeszkodą mogą być skomplikowane problemy ustalenia formalnego sukcesora praw 
autorskich.

  
W 1961 r., dzięki ogłoszonej wcześniej subskrypcji, wydał Chciuk w Melbourne „Pamiętnik poetyc-

ki” (271 s.) w nakładzie tylko 1000 numerowanych egzemplarzy. Dla ok. 250 subskrybentów, któ-
rych wykaz zawarto na końcu, i dalszych czytelników, była to pierwsza polska książka w Australii 
po II wojnie, a dla autora – publicysty, prozaika, dziennikarza, redaktora i humorysty – pożegnanie 
z poezją jako „grzechem młodości”. Później publikował już tylko prozę, chyba zgodnie z wrodzonymi 
predyspozycjami.

Książka zawiera ponad 100 utworów, napisanych głównie w Australii, od wielostronnicowych po-

1 Część pierwszą tego szkicu opublikowano w Biuletynie SPZD nr 7 s. 14, część drugą w Ziem. Drohob. nr 8 (1995)  
ss.9–14 (Red.).

• Wznowiono nakładem własnym wydanie kolejnych 120 egzemplarzy książki Franciszka Iwanickie-
go pt. " TOBIE DROHOBYCZU...". 

Reasumując: w okresie minionych 30 lat Koło SPZD w Warszawie pozyskało na cele statutowe na-
szego Stowarzyszenia bezpośrednio: 
• Starych złotych 186,27 milionów to jest w przeliczeniu na nowe złote PLN 18.627.-
• Rubli 23 tysiące w roku 1991. 
• PLN 523.942.- do roku 2019. 
• Pozyskano na cele statutowe SPZD do roku 2019 pośrednio: PLN 202.956.-
• Do roku 2019 pozyskano dolarów USA 2041.-
• Zorganizowano 25 razy kolonie letnie i/lub pobyty młodzieży z polskich Szkół Sobotnich Ziemi Dro-

hobyckiej, także dla seniorów. 
• Wielokrotnie występowano pisemnie do licznych Osobistości krajowych, osób fizycznych i praw-

nych w sprawach dotyczących naszych Rodaków na Ziemi Drohobyckiej i na innych obszarach II Rze-
czypospolitej.

Opracował na podstawie sprawozdań rocznych Koła SPZD Romuald Kołudzki-Stobbe. 
Warszawa 11.04.2019. 

Od Redakcji: Na podstawie dokumentów z Archiwum Komisji Historycznej ZG SPZD oraz publika-
cji Franciszka Iwanickiego „Tobie Drohobyczu...”, Przedruk z wydania WARSZAWA LUTY 1999 (2018) 
ss.10–11 dokonano uzupełnienia kalendarium działalności Warszawskiego Koła SPZD w okresie 
1989–2018.

W środowisku warszawskim pod koniec 1989 r. ukonstytuował się Komitet Założycielski Koła SPD 
w składzie: Zbigniew Zandrowicz, Włodzimierz Kiecuń i Jan Garbicz. W styczniu 1990 r. do pracy 
w Kole SPD zgłasza się rodowity Drohobyczanin z pewnymi doświadczeniami organizacyjnymi – Fran-
ciszek Iwanicki, przedwojenny wieloletni harcerz dobrze znający ludzi i historię Drohobycza, żołnierz 
frontowy, a po wojnie wieloletni żołnierz kadry oficerskiej i samorządowy działacz społeczny. Prze-
wodniczący KZ Koła SPD Z. Zandrowicz natychmiast przekazuje swoje uprawnienie Fr. Iwanickiemu 
a wysoka dotacja pieniężna zabezpiecza pierwsze potrzeby finansowe Koła. Dzięki poparciu kierow-
nictwa Warszawskiego Ośrodka Kultury udostępniono nieodpłatnie salę na comiesięczne spotkania 
Koła. Rozpoczęto prace przygotowawcze do zwołania Walnego Zebrania członków i wyboru Zarządu 
Koła SPD. Jako datę rozpoczęcia działalności statutowej przyjmuje się datę 15.10.1990 r. związaną 
z wyborem władz Zarządu: Franciszek Iwanicki – prezes, Włodzimierz Kiecuń – sekretarz, Ewa Za-
łuska – skarbnik. Dalsza historia to już kronikarski zapis...                                                                                              

Darowizna lub 1%
 na pomoc Ziemi Drohobyckiej

N13

Początek roku 2020 to okres rozliczeń podatku za 2019 r. z Urzędem  Skarbowym (30.04.2020). 
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 re-
nowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej na Ziemi Drohobyckiej. Aby to uczynić należy:

• dokonać wpłaty dowolnej kwoty (darowizna) na konto FLMŚ 57-516 Wójtowice, ul. Górna 
19, nr konta: 80 1090 2297 0000 0005 8801 ze wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzy-
szenia Darczyńcy w danym roku) lub

• w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać nazwę naszej partnerskiej or-
ganiczacji: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS 0000063627 oraz wyliczo-
ną kwotę 1% podatku z jednoczesnym wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.

Zarząd Główny SPZD
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
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ematów po krótkie fraszki, wybranych z dorobku już publikowanego, lub częściej wyciągniętego do-
piero z szuflady. Są tam także bajki dla Jacka i Hani (dzieci autora), erotyki, drobiazgi satyryczno-pu-
blicystyczne i inne gatunki słowa wiązanego. Wszystkie są bezpretensjonalne i proste, przeznaczone 
dla przeciętnego czytelnika i wyrażające tęsknoty, uczucia i nastroje autora. O tych wierszach wyraził 
się kiedyś paryski kolega Chciuka z „Klubu Sowizdrzałów”, Bronisław Kamiński: „Słuchaj Andrzej to 
nie jest poezja, bo to  każdy rozumie”. A właśnie o to autorowi chodziło.

Pierwsza z 7 serii (rozdziałów), w których autor zgrupował swe utwory, nosi tytuł „Poemat „Tamta 
Ziemia”. Jest to 17 wierszy jakby wzorowanych na „Kwiatach Polskich” Tuwima i pomyślanych jako 
ich skromne uzupełnienie tematyką kresową. Dalsze serie są zestawione w układzie raczej tylko 
rodzajowym. W miarę wczytywania się w te utwory, podobnie jak w prozie Chciuka coraz częściej 
dostrzega się w ich dalszym tle – Drohobycz, Lwów lub Wschodnie Podkarpacie, niezależnie od 10 
tytułów programowo poświęconych Ziemi Drohobyckiej. Książka jest w Polsce praktycznie nie znana 
i jedynie F. Iwanicki, przewodn. Koła SPZD w Warszawie i później Zarząd Gł. SPZD rozpowszechni-
li pewną liczbę zmontowanego zestawu kserokopii wybranych tytułów: „O lwowskim bałaku, Suita 
podkarpacka, O moim kochanym i śmiesznym Drohobyczu, Pieśń o Borysławiu i o borysławskich łe-
bakach, O Truskawcu i o Naftusi, Poemat o Brunonie Schulzu”. Pięć pierwszych tytułów pochodzi z se-
rii „Poemat”, w której też znajduje się długi utwór „O Chciukach”, pisany jeszcze w czasie składania 
książki, nie całkiem treściowo zamknięty i autorsko wykończony. Jest to historia rodziny od połowy 
XIX w. po współczesność, poetycko może mniej wartościowa, ale za to ciekawa fabularnie, autoiro-
niczna i dowcipna. Wątki pominięte – to m.in. wojenne przygody brata Dzidka (Tadeusza) i autora 
oraz losy rodziców po 1939 r.

W dalszych seriach znajdują się jeszcze także „Podkarpacie” (dedykowane p. Romie Pilichowskiej), 
„Wspomnienie”  (dedykowane bratu Tadeuszowi), „Kolęda” (przedrukowana w zbiorze „Suplikacje 
czasu wojny. Antologia polskiej poezji religijnej” opr. J. Szczypka, Warszawa: 1983 Pax 482 s.) oraz 
nastrojowa „Ballada o drohobyckim krawcu”, z której warto zacytować pierwszą i ostatnią zwrotkę:

„Na Łanie w mieście Drohobyczu    Ty, który słuchasz dziś słów moich,
miał swą pracownię Chaskiel Bild –   ucisz swe serce, otrzyj łzy – 
w uliczce małej za bóżnicą     niech żal i rozpacz się zagoi
wisiał sczerniały szyld.     ale nie pamięć tamtych dni …
Mieszkał tam i pracował do    Gdy wietrzną nocą napłyną duchy
aż do białego dnia,      Bildów nad strof tych rytm –
ach, krawca Bilda w Drohobyczu    Ktokolwiek dziś słów moich słuchasz
cały Łan dobrze zna!      to
          odczuj je
            jak Żyd! ...”
            1955.

W jesieni 1971 r. A. Chciuk przez miesiąc gościł w Izraelu na zaproszenie tamtejszych przyjaciół. 
Podróż ta zaowocowała książką „Wizyta w Izraelu” (Paryż: 1972, Instytut Liter., 156 s., Bibl. „Kultury” 
t. 219. Wędrując tropami polskiego Smętka wśród Żydów z Ziemi Drohobyckiej, autor przeplata cie-
kawe obserwacje o budowie zrębów nowego państwa żydowskiego ze wspomnieniami o rodzinnym 
mieście i opisami losów ludzkich. Główny wątek książki to rozmowy z kolegami szkolnymi osiadłymi 
w Izraelu. Ciepłe wrażenia z tych spotkań, przeplatają się z obserwacjami ówczesnego życia codzien-
nego, do dziś dla nas praktycznie nie znanego. Każdy drohobyczanin jeszcze teraz przeczytałby „wi-
zytę” z dużym zainteresowaniem, a nieraz i wzruszeniem, nie mniejszym niż podczas lektury „Ziemi 
księżycowej” lub „Atlantydy”. Niestety ten tytuł ma małe szanse na wydanie w Polsce, w przeciwień-
stwie do ew. wznowienia dwóch wspomnianych pozycji.

Do tego samego nurtu w pisarstwie i działalności A. Chciuka należy książeczka „Saving Jews in War-
-Torn Poland 1939–1945” [Ratowanie Żydów w objętej wojną Polsce], wydana w Melbourne w 1969 
r. (56 s.). Jest to zbiór wypowiedzi i świadectw polemizujących z tezami o powszechnym antyse-
mityzmie Polaków, a także dużym ich udziale w eksterminacji Żydów podczas niemieckiej okupa-
cji. Chciuk występuje tu jako współautor, redaktor całości i inicjator publikacji. Wśród przykładów 
osób zasłużonych w niesieniu pomocy ofiarom szoah wymienia z Drohobycza: rodzinę Strutyńskich, 
Chomsową, Klimczaka, J. Sowińskiego, P. Stecyka, księży Kotulę i Banaszaka (chyba chodzi o Banasia) 
oraz kapucynów i bazylianów. Książka ma dziś znaczenie raczej tylko jako dokument czasu i dowód 

różnorodności zainteresowań autora, żywo reagującego na bieżące oraz polityczne potrzeby rynku 
czytelniczego.

Kolejnym dowodem wielostronności A. Chciuka jest „Sennik chaldejsko-egipsko-hetycki oraz Jak 
kłaść kabałę?” [tyt. okł. „Wielki sennik”], Melbourne: 1964 Contal, 112 s. Książka zawiera oprócz al-
fabetycznego zestawu blisko 3000 tematów „sennych” i zasad wróżenia z kart także rozdział „Poznaj 
charakter z pisma”. Całość ma formę lekką i dowcipną, a autor wyraźnie traktuje temat z lekkim przy-
mrużeniem oka. Informacji o autorstwie Chciuka, który jak widać wolał je ukryć, nie ma w oryginale, 
ale opracowujący opis bibliotekarz „Ossolineum” znalazł ją na dołączonej kartce. Potwierdza tę wia-
domość jednoznacznie w korespondencji z niżej podpisanym, kolega Andrzeja z Australii – drohoby-
czanin T. Leżoń. Niestety książka zaginęła (została ukradziona) nie tylko ze wspomnianej biblioteki, 
ale także, co dziwniejsze, w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Innych egzemplarzy mimo starań 
nie udało się w Polsce odnaleźć, a obecny opis powstał dzięki ofiarowaniu kserokopii przez T. i Z. 
Leżoniów. Cóż, senniki były do niedawna bardzo poszukiwanym towarem na rynku księgarskim i nie 
wykluczone, że zaginione egzemplarze stały się przedmiotem złodziejskiego, pirackiego plagiatu na 
naszym współczesnym zdziczałym rynku wydawniczym.

Zajęcie się takim specyficznym tematem przez A. Chciuka nawet tak bardzo nie powinno dziwić wo-
bec znajomości jego rozlicznych  zawodów i zainteresowań. Już w opowiadaniu „Stary Ocean” można 
zauważyć pośrednie i bezpośrednie dowody zainteresowania lub nawet pewnej  fascynacji autora 
snami i wprowadzanie ich jako elementu fabuły. Można jednak przypuszczać, że głównym motywem 
były towarzyszące autorowi niemal przez całe życie trudności finansowe, a nie potrzeby serca, na-
tchnienie twórcze lub wiara w wartość wróżb. Stąd też zamierzona anonimowość i traktowanie po-
zycji jako wstydliwe, czysto komercyjne przedsięwzięcie. Ciekawe, czy chociaż nadzieje autora na 
zarobek na tym tytule się sprawdziły? Znając antytalent autora do spraw finansowych, można mieć 
wątpliwości. Ponadto dowiadujemy się też, że wśród australijskiej polonii występowało zaintereso-
wanie takim tematem. Inaczej firma Contal nie kupiłaby tego tytułu. Jej właścicielem był też drohoby-
czanin A. Zarzecki (E. Pospieszałowski), który jednak nie zdecydował się na wydanie innych prac 
Chciuka, mimo bliskich z nim kontaktów.

Specyficznie emigracyjną tematykę w książkowej twórczości Chciuka reprezentuje przede wszyst-
kim „Emigrancka”opowieść” Londyn: 1975 Pol.Fundacja Kulturalna, 333 s., dedykowana Henrykowi 
Wilczyńskiemu, (ojcu trzeciej żony, też Basi, tak jak pierwsza) Tematem książki są kilkunastoletnie 
losy emigracji polskiej w Australii po II wojnie, przedstawione na przykładzie kilku osób lub rodzin. 
Na pierwszym planie są to przypadki autora, ukrywającego się pod nazwiskiem Zenona Kotlarka, 
z częściowym tylko kamuflażem jego osoby i rodziny. Książka nie ma wyraźnej fabuły,  ale raczej 
stanowi ciąg obrazów z objętościową przewagą opisów tła wydarzeń i nastrojów oraz refleksji ich 
uczestników. Jest też historia dwóch małżeństw głównego bohatera i nieco nawet ekshibicjonistycz-
ne wątki erotyczne. Nie brak też wspomnień drohobyckich, ale tylko w postaci drobnych wtrętów. 
Ostrość i krytycyzm przedstawionego trochę w krzywym zwierciadle obrazu emigracji sprawiły, że 
wielu rodaków obraziło się na autora. Nie zniechęciło go to jednak, a może nawet zdopingowało, do 
jeszcze bardziej drapieżnego i obszerniejszego sportretowania emigracji, tej związanej z wydarze-
niami wojennymi i tej z PRL-u, w następnej książce.

W pięć lat po śmierci autora ukazała się książka „Trzysta miesięcy. (Dalszy ciąg Emigranckiej 
opowieści”), Toronto: 1983 Pol. Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 316 s., Biblioteka Polska w Ka-
nadzie nr 2. Została napisana w latach 1971–73, a wydana dzięki rozpisanej subskrypcji (ok. 350 
„przedpłacicieli” na ok. 650 egz. – wg spisu na końcu książki). Tytułowe „300 miesięcy” to 25 lat 
emigracji w Australii, ale przedstawione obrazki z jej życia niekiedy zazębiające się w czasie, raczej 
ilustrują sytuacje schyłku tego okresu. Dedykacja początkowa to „Kazimierzowi Skoczkowi”, a kom-
pozycja książki jest zbliżona do poprzedniego utworu. Każdy z 34 rozdziałów, to w pewnej mierze 
samodzielny fabularnie obrazek przeżyć, konfliktów, sytuacji i problemów polonii australijskiej. 
Łączy je kilka powtarzających się sylwetek, a wśród nich Zenka Kotlarka poznanego już w „Opo-
wieści”, alter ego lub porte parole autora, przedstawianego nie bez samokrytycyzmu i autoironii. 
Dowcipne a nieraz złośliwe, ostre, trzeźwe, nikogo nie oszczędzające obserwacje, dokładnie wpi-
sane w realia, odnoszą się do wielu, częściowo tylko zakamuflowanych postaci. Nic dziwnego, że 
wywołały gwałtowną reakcję emigracji. Jak często bywa, dostrzegano tylko elementy krytyki, nie 
widząc równie obszernie przedstawionych zjawisk pozytywnych, dodatnich ocen i zasłużonych 
postaci. Pomimo zróżnicowanych reakcji książka otrzymała nagrodę im. Henryki Naglerowej, przy-
znaną przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie za najwybitniejszy tytuł 1975 roku.
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Wojciech Pięciak – Ukraina P45

Epitafium dla Otylii
Od Redakcji: W Biuletynie nr 19 (2016) ss.81-85 zamieszczony został reportaż o Otylii Nowosiad 

„To nie jest kraj dla starych ludzi”. Prezentowany tekst pochodzi z Tygodnika Powszechnego nr 46 z 11.
XI.2018.

Stare cmentarze są jak zwierciadło: odbija się w nich obraz świata, którego już nie ma. Tak jest rów-
nież z cmentarzem chrześcijańskim w Drohobyczu. Trudno ustalić, kto został tu pochowany jako 

pierwszy. W każdym razie jednym z najstarszych z około tysiąca zachowanych kamiennych nagrobków 
jest ten, pod którym spoczął Anton Till, „KK Huttenmeister in Drohobycz” – zmarły w 1808 r. ck hutman, 
czyli cesarski nadzorca żup solnych. Austriackie władze zaborcze szybko położyły rękę na surowcu, 
który od średniowiecza dawał bogactwo temu miastu. Bo w dawnej Rzeczypospolitej były dwa ośrodki 
produkcji soli: zagłębie wielicko-bocheńskie i właśnie Drohobycz (inaczej niż tam, tu sól pozyskiwano 
nie z kopalń, lecz z podziemnych jezior, przez odparowanie solanki).

Wiadomo, że powstał w 1790 r., gdy władze austriackie zakazały chowania zmarłych przy kościo-
łach i cerkwiach w miastach. Jest więc o cztery lata młodszy od cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie 
i starszy o 13 lat od krakowskich Rakowic. (i jest 
rówieśnikiem Powązek). Założono go na podmiej-
skich wtedy gruntach, kilometr na południe od 
rynku, przy drodze na pobliski Truskawiec (za-
nim jeszcze ta podgórska wioska stała się w XIX 
w. uzdrowiskiem); stąd obecna nazwa ulicy: Tru-
skawiecka. Najstarszy zachowany cmentarz Dro-
hobycza jest też jednym z najstarszych cmentarzy 
w Galicji Wschodniej. Oraz być może (bo to rzecz 
gustu) najpiękniejszych.

Czas zatrzymał się tu w połowie lat 70. XX w., gdy 
zakazano dalszych pochówków (wyjąwszy gro-
bowce rodzinne). Wcześniej przyjmował wszyst-
kich chrześcijan: Polaków, Ukraińców i Austriaków, 
katolików rzymskich i greckich (stąd mylne jest 
określenie „polski cmentarz”, czasem spotykane). 
A także niechrześcijan: po 1944 r. na tym nobliwym 
przecież miejscu kazały się chować lokalne sowiec-
kie elity (czasem, by zyskać miejsce, niszcząc sta-
re nagrobki). Zanim podczas II wojny światowej 
i w wyniku jej skutków zniknął tamten świat, osob-
ne cmentarze mieli tu Żydzi, którzy w 1918 r. sta-
nowili  44 proc. populacji w 26-tysięcznym Drohobyczu; Polaków była 
wtedy jedna trzecia, Ukraińców jedna czwarta. Dziś w 70-tysięcznym 
mieście Polaków jest jeszcze paruset, Żydów może około setki.

W tamtym świecie, którego już nie ma, było to jedno z najzamożniej-
szych miast Galicji (Wschodniej i Zachodniej). Wtedy już mniej dzięki 
soli, a przede wszystkim dzięki ropie naftowej: od II połowy XIX w. 
rejon Drohobycza i Borysławia stał się (obok Gorlic i Krosna) głów-
nym w Austrii miejscem eksploatacji ropy: w 1909 r. wydobyto tu jej 
2 mln ton. Podział był taki, że robotnicy zamieszkiwali pobliski Bory-
sław, a mieszczaństwo i kadra techniczna rafinerii – Drohobycz. Ślady 
tamtej zamożności widać dziś nie tylko w zabytkowym śródmieściu 
(gdzie dominują wille i kamienice godne Lwowa czy Krakowa, a także 
stawiane z rozmachem liczne budynki użyteczności publicznej), lecz 
także na cmentarzu. Określenie „obywatel Drohobycza”, widniejące 
na wielu grobowcach, było najwyraźniej powodem do dumy także po 
śmierci.

1. Jeden z pierwszych austriackich nagrobków 
z początku XIX w. Fot.Wojciech Pięciak, 09.2018 r.

2. Grobowiec, w którym 
spoczęła Otylia Nowosiad

Oba emigracyjne tomy są dla współczesnego drohobyckiego czytelnika trochę mniej interesujące, 
a czasem wydają się nieco rozwlekłe, zwłaszcza „300 miesięcy”. Autor wielokrotnie daje do zrozu-
mienia lub wręcz deklaruje, że pisze z przemożnej potrzeby oderwania się od szarości codziennych 
problemów i przeżyć osobistych oraz dla utrwalenia bogactwa wrażeń, opinii, obserwacji i emocji 
które go absorbują, męczą a nieraz wręcz osaczają. Ulgę sprawia mu ich przelanie na papier i podzie-
lenie się z potencjalnym czytelnikiem. Stąd zapewne wynika zjawisko, obsesyjnego nieraz prawie, 
ilustrowania tych samych lub bardzo podobnych przywar i słabości lub cech charakterystycznych 
kolejno różnymi przykładami. Ale czytelnik zainteresowany obrazem emigracji w Australii, lub tro-
pieniem drobnych, lecz dość gęsto rozsianych wątków drohobyckich, może znaleźć dużo satysfakcji 
wgłębiając się w tekst i wyławiając perełki dowcipu autora. Pomimo tego nie wdaje się, aby oba tety-
tuły mogły liczyć na wznowienie w krajowym wydaniu.

„Towarzysze z bezpieczeństwa. Powieść daj Boże historyczna”, książka miała dwa wydania: Londyn 
1970 Pol. Fund. Kulturalna i Chicago 1986 Libra Publ., 238 s., drugie wydanie w 8 lat po śmierci au-
tora. Bywa niekiedy wymieniana jako najlepszy utwór w jego dorobku, co wydaje się lekką przesadą, 
uzasadnioną przez tematykę powieści o metodach działania służb specjalnych w latach wkrótce po 
wojnie. Tym razem nie ma tam nic o Drohobyczu, chociaż we wspomnieniach bohaterów powracają 
charakterystyczne epizody z lat wojny lub nawet przedwojenne. Dlatego dla nas najbardziej warto-
ściowa będzie „Atlantyda” i „Ziemia księżycowa”. Na wymienionych dotychczas 11 tytułach nie wy-
czerpuje się autorski dorobek A. Chciuka w grupie utworów samoistnych. W rękopisach lub szkicach 
pozostały wg różnych sygnałów:

„Mają klęci być” – podobno w 1961 r., książka była bliska wydrukowania.
„Tarabunda cafe” – powieść, która była w przygotowaniu w 1961 r.
„Polacy w Australii” – w 1961 r. w przygotowaniu wspólnie z J. Malcherkiem.
„Andrew the warior” [Jędruś wojownik] – udział w wojnie na wesoło, była pisana w końcowych 
latach życia autora.

Od Redakcji: Być może coś z tych materiałów znalazło się w innych książkach, ale nie docierając 
do rękopiśmiennej spuścizny autora, nie sposób tego sprawdzić. Mimo usilnych starań podejmowa-
nych na miarę naszych skromnych możliwości, do dziś nie wiemy nic o archiwum autorskim. Wielka 
to szkoda ale nie rezygnujemy. Nie ułatwia sprawy skomplikowana sytuacja rodzinna autora (trzy-
krotne małżeństwo), różnorodność wydawców, niepraktyczność autora i jego nagła śmierć w 1978 r. 
Gdyby ktoś z czytelników Biuletynu mógł wzbogacić naszą wiedzę na ten temat to będziemy bardzo 
wdzięczni.



Z witryny księgarskiej P62

Wspomnienia legionisty, kapitana artylerii konnej, uczestnika 
pięciu wojen, Tadeusz SARYUSZ BIELSKI. Dofinansowanie Cen-

trum Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2019, 348 s., Biblio-
grafia, Indeks osób, Indeks geograficzny, Fotografie 35. Wspomnienia 
legionisty spisane w oflagu IIC Woldenberg, wyróżniają się bogatą styli-
styką, nawiązującą do tradycji gawędy szlacheckiej, urozmaiconą anegdo-
tami żołnierskimi i humorystycznymi spostrzeżeniami.  Autor był świet-
nym obserwatorem i komentatorem wydarzeń, dbającym o chronologię 
i poprawność nazw geograficznych oraz nazwisk. Wspomnienia legionisty 
są publikacją godnie upamiętniającą setną rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Kpt. inż. Tadeusz Saryusz Bielski (1897 Schodnica – 1973) legionista, 
żołnierz c.k. armii, od stycznia 1918 r. w Wojsku Polskim, kawaler Virtuti Miritari, czterokrotnie 
odznaczony Krzyżem Walecznych za udział w wojnach z Czechami, Ukraińcami, bolszewikami 
w 1920 r. a także z Niemcami w 1939 r. Ojciec Zygmunt Saryusz Bielski był rektorem AGH w Kra-
kowie w latach 1931–1933. Po II w.ś. osiedlił się w Australii gdzie był działaczem polonijnym.

 KL 
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Roman Lorenz – Legnica P56
Jerzy Maria Pilecki – Wrocław

Działalność Komisji Historycznej SPZD 

Zarząd Główny Stowarzyszenia po III Zjeździe w październiku 1990 powierzył wiceprezesowi R. 
Lorenzowi prowadzenie prac historycznych z tytułem przewodniczącego Komisji Historycznej. 

Wobec objęcia funkcji prezesa Zarządu Głównego przez R. Lorenza w listopadzie 1991 r. powoła-
no  Komisję Historyczną SPZD w składzie: przewodn. – F. Iwanicki i członkowie – M. Lurski (histo-
ria 6 pspodh) J. Majewski (oficerowie podziemia) F. Milan (konspiracja AK), J. Pilecki (losy ludzkie). 
W nawiasach podano zgłoszone główne kierunki zainteresowań (F. Iwanicki – Polmin). Koledzy Lurski 
i Milan praktycznie nie podjęli współpracy i brak informacji o ich ewentualnych pracach. Kilku innych 
kolegów też nie wyszło poza deklaracje zainteresowań lub chęci współpracy. Nie udało się też, mimo 
starań nawiązać współpracy z K. Wernerem, sygnalizującym szerokie zainteresowania historyczne.

Wbrew oczywistym potrzebom i podejmowanym usiłowaniom okazało się niewykonalne organi-
zowanie roboczych spotkań członków Komisji, z planowanym też ewent. udziałem innych zaintere-
sowanych. Obiektywne tego przyczyny (wiek uczestników, koszty i uciążliwość przejazdów itp.) są 
praktycznie nie do przezwyciężenia. Prowadzone są jedynie konsultacje indywidualne i kontakty ko-
respondencyjne, o ograniczonym z konieczności zakresie. Jest to bardzo niekorzystne z wielu wzglę-
dów, jak np.: trudności koordynacji i bieżącego konsultowania prac, już obserwowane ich dublowanie, 
kłopoty z kwerendami na terenie innych miejscowości i tp. W tych warunkach obowiązki przewodni-
czącego Komisji Histor., na prośbę R. Lorenza od 1992 r. zaczął stopniowo przejmować J. Pilecki, młod-
szy od F. Iwanickiego i mający większe możliwości wyjazdów w teren. Do prac historycznych włączyli 
się też stopniowo S. Mrówczynski i A. Stumpf, a od 1991 r. o. Dominik Orczykowski.

W przedstawionej sytuacji dorobek Komisji nie jest reprezentowany przez typowe prace zespołowe, 
ale stanowi sumę prac w różnym stopniu współpracujących amatorów-historyków:

F. IWANICKI opracował ok. 15 popularnych szkiców (Medenice, cerkwie drohobyckie, Polmin, F. La-
chowicz, Tyśmienica, dr Kozłowski, solnictwo, koleje, wybrane ulice Drohobycza i inne) oraz przysto-
sował do rozpowszechniania kilkanaście innych, zaczerpniętych z różnych źródeł, m.in. tłumaczonych 
z ukraińskiego. Bardzo cennym jego dorobkiem jest też dostarczenie kilkudziesieciu krajanom zbio-
rów kserokopii ok. 50 różnych publikacji lub prac własnych, którą to akcję rozpoczął już w 1991 r.

O. DOMINIK ORCZYKOWSKI przygotował i zrealizował publikację już 9 zeszytów w swojej serii 
„Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie” (Biblioteczka o. Dominika) , zawierających obszerny i różnorod-

Rafinerie Polminu – w II RP jednego z ważniejszych koncernów 
państwa – pracowały pełną parą także po 1939 r. za okupacji so-
wieckiej i potem niemieckiej. Na tyle, że zachodni alianci uznali, że 
Drohobycz wart jest nalotu: 25 czerwca 1944 r. Amerykanie zbom-
bardowali zagłębie, zginęło wtedy 120 pracowników. Był wśród 
nich Polak 53-letni Adam Nowosiad, który zostawił żonę Franciszkę 
i 17-letnią córkę Otylię (i spoczął przy Truskawieckiej). Otylia była, 
wolno tak chyba sądzić, kobietą pewną siebie, silną i niepokorną. 
W Drohobyczu spędziła całe życie – wyjąwszy tych kilka lat, gdy 
trafiła do łagru na Syberii. Młodą dziewczynę sowiecki sąd skazał, 
bo była pyskata: w kolejce po chleb miała krytykować Stalina. Tak 
opowiadali ci, którzy zdążyli poznać Otylię, zanim starość i choroba 
zmąciły jej umysł. Odtąd wspomnienia wracały już tylko pod posta-
cią strzępków, emocji – jak wówczas, gdy zaczęła przywoływać sce-
ny z łagru, chyba z walk między więźniarkami o przetrwanie.

Ale nawet wtedy, gdy choroba odebrała pamięć – zostawiając jed-
nak umiejętność czytania (na koniec najchętniej bajek) – Otylia za-
chowała figlarny, łobuzerski uśmiech. Witała nim braci bonifratrów, 
gdy trzy razy dziennie zachodzili do jej domku na przedmieściu, gdzie 
od lat żyła samotnie (mama i mąż zmarli dawno, dzieci nie miała). 
Przychodzili codziennie. Rano, by zmienić pampersa, uczesać, podać 
leki i nakarmić. W południe, by podać obiad i poćwiczyć chodzenie 
po pokoju (póki ciało pozwalało). Wieczorem, by założyć pampersa, 
zmówić pacierz i utulić do snu. Dobrzy bracia (boni fratres) z tutejsze-
go klasztoru i Stacji Pomocy Socjalnej w ostatnich latach byli jej rodzi-
ną. Otylia zmarła w styczniu tego roku. Spoczęła przy Truskawieckiej, 
jako ostatnia pochowana tu jak dotąd osoba. Nie w grobowcu rodzin-
nym (to było technicznie niemożliwe). Ale całkiem blisko mamy, do 
której – jak w ostatnich latach często powtarzała – tak bardzo chciała 
wrócić wtedy, z Syberii.

Autor dziękuje Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za wsparcie, 
które umożliwiło podróże na Ukrainę.



Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa P76

Polacy z Grodna w Warszawie i w okolicach

Nasz Kolega mgr Stanisław Furtan, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Ko-
mandor Zlotów Kresowych, nakładem wielu starań zorganizował i w tym roku 2019, pod patrona-

tem Stowarzyszenia  Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej – przyjazd naszych Rodaków, tym razem z Grodna 
do Polski. Grupie seniorów 4. Pań i 3. Panów przewodniczyła Pani Halina Gawrus Prezes Uniwersyte-
tu III Wieku  przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie. Przebywali w Polsce od 26. kwietnia do 
5. maja. W dniu przyjazdu zostali przyjęci i jakże serdecznie powitani w Domu Wsparcia Społecznego 
w Warszawie przez Panią Dyrektor Monikę Kowalską i piszącego te słowa.

Mieszkali, goszcząc wśród polskich rodzin w Łomiankach dzięki staraniom Pani Małgorzaty Gonta, 
która po udostępnieniu mikrobusu przez Panią wiceburmistrz Łomianek towarzyszyła im w zwiedza-
niu nekropolii w Palmirach, a także w miejscu urodzenia i Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej 
Woli oraz w klasztorze w Niepokalanowie. Nasza Koleżanka Barbara Iwaszkiewicz częstowała gości 
obiadem w swoim domu i towarzyszyła im w zwiedzaniu Warszawy, między innymi Królewskich Ła-
zienek.

Nie sposób nie wspomnieć życzliwości Pani Beaty Macios z Banku Żywności w Warszawie, która prze-
kazała naszym Rodakom z Grodna soki, napoje chłodzące i słodycze dostarczone im przez wolontariu-
sza Pana Konrada Jełowieckiego.

A oto co napisała nam Pani Halina Gawrus urodzona 05.03.1957 roku w Grodnie, Polka, katoliczka: 
„Jestem Prezesem Uniwersytetu III Wieku przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie od 2014 roku. 
Uniwersytet powstał w 2007 roku liczy 70. słuchaczy. Wszyscy są katolikami i posiadają Kartę Polaka. 
Podtrzymujemy Polską tradycję i kulturę. Spotykamy się w każdy poniedziałek. Mamy wykłady z histo-
rii, literatury, religii, medycyny, muzyki i malarstwa. Uczestniczymy w spotkaniach prowadzonych przez 
Konsula Generalnego RP w Grodnie Pana Jarosława Książka. Opiekujemy się cmentarzami na których są 
groby Polskich żołnierzy.

W UTW funkcjonuje sekcja sportowa, uprawiamy nording walking, tenis. Słuchacze biorą udział 
w olimpiadach Polonijnych: w Toruniu (2017 r.) Krynicy Zdr. (2018 r.). W UTW działa również koło rę-
kodzieła i chór, który śpiewa pieśni patriotyczne i biesiadne. Organizujemy różne imprezy towarzyskie 
– Złota Jesień, karnawał, wielkanocne spotania. Obchodzimy jubileusze słuchaczy. Prowadzimy współ-
pracę z Towarzystwem Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie oraz z Akademią 
Trzeciego Wieku w Olsztynie.  Patronat nad UTW sprawuje Związek Polaków na Białorusi pod kie-
rownctwem Andżeliki Borys. 5 maja 2019 r. Podpis H. Gawrus”.

Nasi goście z rodna wyjechali z Warszawy dziękując Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za okazy-
waną im wszędzie serdeczność i solidarność. Gratulujemy Rodakom z Grodna tak aktywnej działalności 
i trwania w polskiej tradycji kulturowej i w wierze Rzymskokatolickiej. W imieniu naszego Stowarzy-
szenia wyrażam podziw i najserdeczniej dziękuję WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do zrealizowania 
tej wizyty w Polsce, a w szczególności Koledze Stanisławowi FURMANOWI.

 

4. Wiele grobów nosi ślady 
dewastacji, dokonanej kilka 

lat temu przez grupę 
miejscowych satanistów

3. Grób austriackiego 
nadzorcy żup solnych 
Antona Tilla z 1808 r.
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Po opublikowaniu tych broszurek napłynęło wiele materiałów uzupełniających. Poz 2. będzie 
w  najbliższym czasie w nowej wersji opublikowana w „Ziemi Drohobyckiej”, a do pozostałych na 
razie nie ma możliwości lub konieczności powrotu.

Wyjaśnienia wymaga sprawa dwóch dalszych, zapowiadanych tytułów:
„Księga pamięci Ziemi Drohobyckiej 1939–1945” (śmiertelne ofiary II wojny, związane z naszym 

powiatem – w zasadzie Polacy (była w 1993 r. przekazana do zakrystii kościoła św. Bartłomieja z oka-
zji poświęcenia tablicy pamiątkowej tych ofiar. Obejmowała ok. 700 nazwisk – 40 s. Jest już przygo-
towana jej nowa wersja (ok. 1000 os.) i czeka na możliwość odbicia w większej liczbie egzemplarzy. 

Zbiorcza reedycja gawęd historycznych M. Mściwujewskiego z 1929, 1935 i 1939 r., z obszernymi 
przypisami była już w ok. 50% przygotowana do druku przez J. Pileckiego na przełomie 1992/93. 
Pracę przerwano wobec braku środków na opłacenie kosztów druku. Może uda się powrócić do tego 
tematu.

Ważniejsze prace w toku to:
• ustalanie dalszych losów wszystkich aresztowanych lub wywiezionych w latach 1939 -1941, aż do 

publikacji nowego wydania uzupełnionej „Listy” z 1942 r. obejmującego informacje o konsekwen-
cjach represji,

• słownik biograficzny wybitnych z ziemi drohobyckiej,
• kilkanaście szkiców, bardziej wąskotematycznych, czekających na publikację w „Ziemi Drohobyc-

kiej”. 
Komisja rozpoczęła też bliższą współpracę z Bogumiłą Żongołowicz z Australii, przygotowującą 

książkę o A. Chciuku, z ks. Józefem Mareckim z Krakowa, który ma zaawansowaną, naukowo opraco-
waną edycję „Kroniki klasztoru kapucynów w Drohobyczu” oraz z Adamem Żarnowskim z Krakowa, 
autorem i wydawcą serii broszurek o miastach kresowych. Ten ostatni temat jest nieco spóźniony, nie 
z naszej zresztą przyczyny, ponieważ „Drohobycz” i „Truskawiec” zdążyły się już ukazać z istotnymi 
błędami. Może nie będzie ich w obecnie szykowanym „Borysławiu”. Także Michał Mazur z Poznania 
co nieco skorzystał z pomocy Komisji w trakcie opracowywania, przy współudziale Józefa Galanta 
z Przemyśla, obszernej monografii Polminowic, znajdującej się obecnie w stadium prac wydawni-
czych.

Nie udało się nawiązać współpracy z niektórymi osobami spoza naszego środowiska, które sygna-
lizowały zainteresowanie takimi tematami jak np. historia „Junaka” (J.Bryl z Essen), borysławskie 
zagłębie naftowe (L. Reguła z Krakowa), historia 6 pspodh. (W. Moś z Katowic). Tylko sporadyczne 
były też kontakty z prowadzącymi interesujące nas prace: D. Bargiełowskim (gen. M. Karaszewicz-
-Tokarzewski), J. Ficowskim (B. Schulz), M. Kałuskim z Australii autorem ciekawej historii ziemi dro-
hobyckiej, dotychczas pozostającej w rękopisie. Mamy też sygnały o pracach kilku dalszych osób, ale 
zbyt mało konkretne aby je tu wymieniać.

Komisja współpracuje też z kilkunastu organizacjami lub instytucjami, choć ich lista i zakres kon-
taktów nie są wystarczające. Przykładowo są to:
1. Dział zbiorów kresowych Muzeum Historycznego we Wrocławiu (mgr T. Zielińska).
2. Okręgowe Komisje Badania Zbrodni P.N.P. w Łodzi i Rzeszowie.
3. Stowarzyszenie Upamiętnienia Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, Wrocław.
4. „Rodzina Katyńska” oraz warszawskie placówki zajmujące się śledztwem w sprawie mordów so-

wieckich na podstawie marcowej decyzji z 1940 r.
5. Archiwum Wschodnie (Karta) w Warszawie.
6. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu.
7. Ukraiński Memoriał (jego agendy znane jako „Polski Memoriał).
8. Organizacje samborzan i stryjan.
9. TMLiKPW oraz redakcja „Semper Fidelis”.
10. Archiwum Diecezjalne w Przemyślu.

Poważnym ograniczeniem w pracach Komisji są problemy kosztów. Dotychczas wsparli Komisję: 
Z. Zandrowicz (100 000 zł w 1992), Koło Wrocław (100 000 zł w 1992), a od 1994 korespondencję 
finansuje Zarząd Główny (668 000 zł w 1994 i 473 000 zł za I półr. 1995, w czym wpłaty A. Bulkie-
wicza ze Szwajc. 200 000 zł i T. Leżonia z Australii 330 000 zł). Byłoby bardzo potrzebne zaplano-
wanie przez ZG kwoty 2–3 mln zł na pokrycie drugiej najważniejszej grupy wydatków jaką stanowią 
zakupy niektórych publikacji i sporządzanie kserokopii.  Niektórych tego rodzaju spraw nie można 
załatwić drogą wymiany, grzecznościowo lub w inny podobny sposób. Odnosi się to szczególnie do 
usług archiwów lub bibliotek oraz stałej dostawy niektórych czasopism. W „nieodpłatnym załatwia-

ny materiał wspomnieniowy. Ma też poważne zaawansowaną pracę o drohobyckim harcerstwie, którą 
wkrótce skieruje do publikacji. Wielka szkoda, że nie udało mu się doprowadzić do końca zaawanso-
wanej już w 1991 r. publikacji albumu „Historia Drohobycza w malarstwie F. Lachowicza”

J. MAJEWSKI – skompletował już wiele materiałów do biografii niektórych oficerów drohobyckiego 
podziemia (W. Fuglewicz, W. Mróz, Z. Wiliński,  A. Biedka), które będą publikowane w „Ziemi Dro-
hobyckiej”.

S. MRÓWCZYŃSKI – prowadzi systematyczne poszukiwania śladów wszystkich ofiar zamordowa-
nych przez NKWD na podstawie decyzji BP KC WKPb z 5.3.1940 (wojskowych i cywilnych) oraz opra-
cowuje odpowiednie spisy ofiar z terenu ziemi drohobyckiej.

A. STUMPF – gromadzi widokówki z ziemi drohobyckiej oraz pracuje nad tematami: „Ziemia dro-
hobycka w filatelistyce” i „Drohobycki malarz Stefan Stupnicki”.

R. LORENZ – opracował „Informator  Historyczny” – Drohobycz (1991), „Informator adresowy dro-
hobyczan” (1991), „Wykaz represjonowanych przez NKWD w l. 1944–45” (1992), Sprawozdanie z le-
gnickiej pielgrzymki historycznej na jubileusz 600-lecia kościoła św. Bartłomieja” (1992), „Informator 
SPZD” (1993), które dały początek „Biuletynowi SPZD” od 1993 r. (numery 5,6,7), od nr 8 noszącemu 
tytuł „Ziemia Drohobycka”. Wśród innych prac był też artykuł „Skąd nasz ród” („Szkice Legnickie” 1994 
nr XV), wcześniej wygłoszony na sesji legnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jako referat „Histo-
ryczne i współczesne związki  regionu legnickiego z Kresami Wschodnimi w aspekcie Ziemi Drohobyc-
kiej i działalności SPZD”. Sesja była związana ze zbliżającym się 50-leciem ekspatriacji oraz zasiedlenie 
i zagospodarowania Legnickiego po II wojnie. Przygotował też do druku „Księgę Pamięci Ziemi Dro-
hobyckiej”, dalej opisaną bardziej szczegółowo. Począwszy od Biuletynu nr 6 zacieśnia się jego bliska 
współpraca z J. Pileckim.

J. PILECKI – gromadzi w sposób systematyczny informacje i materiały źródłowe w różnych zbiorach 
i układach, a tym jako najważniejsze:
1. Kartoteka adresowo – biograficzna mieszkańców ziemi drohobyckiej, ze szczególnym uwzględnie-

niem inteligencji, przemysłowców, ofiar represji, poległych, poszukiwanych, działaczy konspiracji, 
wybitnych członków SPZD i tp. Jest już w zbiorze ok. 7000 kart, a na włączenie czekają materiały do 
ok. 3000 dalszych.

2. Zbiór publikacji oraz innych drohobyczianów w formie oryginałów, wyciągów, kserokopii, rękopi-
sów i tp., obejmujący już ok. 1300 jednostek oraz sygnały o ok. 200 dalszych – poszukiwanych.

3. Kartoteka informacji o miejscowościach, obiektach fizjograficznych oraz architektonicznych lub pa-
miątkowych, instytucjach, przedsiębiorstwach i tp. Jest ona w stadium organizacji i ma już ok. 200 
haseł.

4. Kartoteka danych o czasopismach z terenu ziemi drohobyckiej, ok. 50 tyt.
5. Kartoteka słownictwa regionalnego – ok. 50 lokalnych dodatków do bałaku, jak również przegląd 

teorii o pochodzeniu nazw ważniejszych miejscowości.
6. Oddzielne wykazy przeglądowe różnych grup ofiar represji wg rodzaju represji, zawodu lub innych 

okoliczności, poległych, wybitnych wg rodzaju działalności, członków podziemia, „Sprawiedliwych”, 
działaczy i tp.

7. Zbiór fotografii obiektów oraz zdjęć grupowych jako zaczątek pełniejszej dokumentacji ikonogra-
ficznej.

8. Kartoteka wydarzeń historycznych w ujęciu kalendarzowym – ok. 300 kart, jako zaczątek szczegó-
łowej kroniki wydarzeń.

9. Osobny zbiór materiałów kartograficznych i statystycznych.

Wyniki swoich prac J. Pilecki udostępnia (zazwyczaj przy współpracy R. Lorenza) jako szkice w „Ziemi 
Drohobyckiej” (już ok. 15 tematów) lub w oddzielnych broszurkach, jako prace Komisji Historycznej:
1. „Ofiary 1939–1945” (polegli, zamordowani, represjonowani) 1993, 46 s. Jest to wielowątkowe roz-

winięcie „Wykazu  represjonowanych przez NKWD w l. 1944/45” R. Lorenza.
2. „Kijowski proces 19.drohobyczan w 1941 r.” 1993, 10 s.
3. „Drohobycziana”. Bibliograficzny rejestr roboczy z indeksami osobowym i rzeczowym, 1993, 44 s. 

(ok.900 poz.)
4. „Profesorowie i uczniowie trzech najstarszych klas „Jagiełły” w Drohobyczu”. „Remanent” po 55 la-

tach (1939–1994), 1994, 16 s.
5.  „Rodacy z ziemi drohobyckiej na ziemi wrocławskiej” Informator adresowy z 1994 r. 8 s. (ok. 250 

nazwisk).
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niu” setek lub nawet tysięcy kserokopii materiałów historycznych szczególne zasługi mają: R. Lorenz, 
F. Iwanicki, o.Dominik Orczykowski, L. Bużantowicz, i J. Pilecki, ale ich możliwości są coraz bardziej 
ograniczane.

Bardzo długa jest lista osób które dostarczyły Komisji cenne informacje lub materiały, w formie da-
rów lub wypożyczenia oryginałów. Są na niej m.in.: A. Bulkiewicz, Cz. Bulkiewicz, T. Chciuk, K. Chmura, 
L. Czupkiewicz, Z. Dirycz, J. Diug-Pilichowska, E. Dąbrowski, P. Franków, J. Ficowski, M. Galas,  J. Gar-
bicz, R Grünhaut, L. Hołub, R. Holzman, W. Hyła, B. Hadaczek, B. Kuczyńska, J. Kluczyńska, S. Kozłow-
ski, S. Kasprzak, J. Kotowicz, W. Krzemień, W. Kiecuń, W. Lachowicz – Podemska,  T. Lutowski, T. Leżoń,  
Z. Lęcznarowicz, B. Mściwujewska – Rojek,  F. Milan, S. Moroń,  J. Obertyńska, R. Piętniewicz, A. Pie-
trus, M. Serwatka, A. Schrayer, J. Szklarski,   O. Schnepf, L. Sznajder, S. Skulski, T. Skrężyna, J. Szkolnicki, 
A. Urbanowicz, W. Wolwowicz oraz opuszczony w kolejności alfabetycznej A. Klügler.

Wśród uwag zgłaszanych pod adresem Komisji występuje brak należytej prezentacji Borysławia 
i problemów naftowych. Jest to wrażenie powierzchowne i o tyle nie ścisłe, że większość prac obej-
muje całość ziemi drohobyckiej (np. wykazy ofiar), szkice F. Iwanickiego już od kilku lat traktują 
też o Polminie lub nafcie, a łamy „Ziemi Drohobyckiej” są otwarte dla piszących o tej tematyce. 
Warto też zauważyć, że Borysław i przemysł naftowy mają szereg piszących na te tematy autorów 
(R. Wolwowicz, J. Pietrusza, W. Pawłowski i inni), a publikowana w br. dwutomowa „Historia pol-
skiego przemysłu naftowego” też zapełnia niejedną lukę w tematyce naftowo-borysławskiej. Także 
książkowe edycje wspomnień o Borysławiu reprezentuje więcej tytułów niż drohobyckie, które 
najczęściej są tylko tłem do problematyki schulzowskiej. Ale te odczucia trzeba mieć na uwadze 
i pamiętać też o Truskawcu oraz innych miejscowościach. 

Traktując o problemach historii ziemi drohobyckiej, nie wolno zapominać, że dotychczas mamy 
do czynienia niestety tylko z pracami wspomnieniowymi, przyczynkami, szkicami lub popularyza-
torskimi gawędami. W pełnym sensie historycznymi pracami, tj. opartymi na metodycznej analizie 
i syntezie wiarygodnych materiałów źródłowych-dokumentalnych były tylko przedwojenne publi-
kacje H. Polaczkównej, F. Gątkiewicza, J. Winklera i może Z. Kultysa. Pierwszymi takimi powojenny-
mi pracami mają szanse być „Historia Polminowic” M. Mazura i jako naukowe opracowanie źródeł 
historycznych „Kronika Kapucynów” J. Mareckiego. Wyższym wymaganiom starają się też sprostać 
niektóre artykuły w „Ziemi Drohobyckiej” oraz prace Komisji Historycznej o ofiarach 1939–1945. 
Jedynie B. Schulz z Drohobyczem w tle, jest przedmiotem wielu prac naukowych, a J. Ficowski pi-
sząc o nim w wielu książkach obszernie i ciekawie prezentuje Drohobycz. Skrupulatnie gromadząc 
materiały do historii ziemi drohobyckiej i rejestrując wszelkie o nich sygnały z archiwów i biblio-
tek, mamy wciąż nadzieję, że wykorzysta je, oby jak najprędzej, jakiś poważny historyk.

Jako zasługujący na odnotowanie sukces Komisji można wymienić wprowadzenie do prac proble-
matyki żydostwa drohobycko-borysławskiego, chociaż dotychczas nie udało się nawiązać współpra-
cy z jego ziomkostwami. Są też starania o ujęcie spraw ukraińskich, jako koniecznego dopełnienia 
obrazu do rzeczywistych wymiarów „półtora powiatu”.

Doświadczenia rozwijającego się pomyślnie przy ZG SPZD Koła (sekcji) członków-koresponden-
tów  wykazały, że korzystne byłoby połączenie obowiązków przewodniczącego Komisji Historycz-
nej oraz prowadzącego tę sekcję, co zostało zrealizowane w pierwszej połowie 1995 r. Odciążyło 
to w pewnej mierze prezesa ZG. Też pewne zalety ma połączenie redakcji „Ziemi Drohobyckiej” 
z działalnością w Komisji R. Lorenza i J. Pileckiego. Wadą jest jednak, nieuniknione ograniczenie ich 
możliwości w żmudnej pracy zbierania i systematyzacji materiałów. Niektóre już ponad rok cze-
kają na analizę i opracowanie. Może uda się znaleźć jeszcze kogoś gotowego, chętnego do bliskiej 
współpracy, chociaż wielu potencjalnych partnerów nam odmawia.

Komisja Historyczna serdecznie dziękuje wszystkim wymienionym i wielu dalszym Krajanom, 
którzy przekazując informacje, fotografie, opisy, wspomnienia, publikacje, dokumenty i inne mate-
riały, lub tylko o nich sygnały, zasilali zbiory drohobyczianów i pośrednio animowali jej działalność. 
Dziękujemy też za inne formy pomocy i współpracy. Bardzo prosimy o dalsze kontakty i materiały, 
a także o ewentualne pytania.

 Od Redakcji: Zamieszczamy kopię jednej strony „Kroniki ważniejszych wydarzeń „tu i tam” z roku 
1996” dla zorientowania Czytelnika o rodzaju otrzymywanych i publikowanych informacji (tutaj w „Zie-
mi Drohobyckiej” nr 10 (1997)).
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Kazimierz Zamorski (1916–2000) P65

Kim był a kim nie był Celt
Od Redakcji: Tadeusz Chciuk – Marek Celt  (1916–2001) po raz pierwszy został uhonorowany Orde-

rem Orderu Polonia Restituta (Krzyż Komandorski 1994 r.) przyznanego przez Prezydenta Lecha Wałęsę 
(w 2008 r. – Krzyż Komandorski z Gwiazdą). Uroczysta dekoracja odbyła się w Monachium 3.12.1994 r. 
a dokonał jej Konsul Generalny RP Andrzej Kaczorowski. Ukazało się kilkanaście prasowych sygnałów lub 
dłuższych artykułów o tym wydarzeniu ale najczęściej powtarzającym   się   motywem   było  pełne  uznanie  
dla  laudacji  wygłoszonej  przez  Kazimierza  Zamorskiego w Konsulacie Generalnym R.P. którą in extenso 
przytaczamy (tytuł i motto od redakcji).

„Dulce et decorum est pro Patria vivere”

Pan Konsul Generalny powiedział to, co – nie tyle z wieku, bo młodzieniec, każdy widzi – ile z urzędu 
powiedzieć mu wypadało. Mnie, osobie nieurzędowej, sztywne prawidła dyplomacji nie obowią-

zują, więc pozwolę sobie na pewne nietypowe w takiej okoliczności odstępstwa od ceremoniału. Mnie, 
odwrotnie niż Panu Konsulowi, przypadł zaszczyt zabrania głosu nie z racji urzędu, lecz wieku, a głów-
nie z racji przyjaźni z dzisiejszym „jubilatem”, jaką się cieszę i z jakiej jestem dumny.

Kilka lat temu w szwajcarskim Interlaken zapytałem pewną panią pochodzącą z Drohobycza, czy 
znała Chciuków. „Co za pytanie !” – oburzyła się i wyliczyła cała rodzinę, ojca, matkę, czterech synów 
i córkę. Wspominam to, by podkreślić, że Chciukowie to galileusze, jak nas w dawnej Galicji, utraconej 
Atlantydzie, nazywali lepiej urodzeni obywatele „Kongresówy”. Tadeusz ma jeszcze prawo do miana 
lwowianina, bo we Lwowie studiował prawo na UJK, magisterium w czerwcu 1939, oraz muzykę w kon-
serwatorium im. Karola Szymanowskiego.

Gdyby nie wojna, może zostałby znanym kompozytorem, bo muzyka bardziej go pociągała niż wszyst-
kie inne zawody, jakie mu narzucało życie. Mając lat nie więcej niż 21 kierował w Drohobyczu chórem 
„Echo”, później w Monachium kościelnym chórem „Lutnia”. Czy to nie echo muzyki w tytule wstrząsa-
jącego, krew w żyłach mrożącego, nie, żaden przymiotnik nie oddaje tego „allegro furioso... con fuoco”   
jakim przesycony jest „Koncert”, nie więcej niż stustronicowe „opowiadanie cichociemnego”.

Czego też, poza muzyką, on się nie imał, zarówno w Drohobyczu, jak też i później we Lwowie, Paryżu, 
Monachium. Harcerz, harcmistrz, społecznik, sportowiec, i to jaki. Gdyby nim nie był, nie zaliczyłby do 
swego życiorysu bohaterskiego – nie waham się użyć tego określenia – okresu podróży kurierskich 

między Lwowem a Budapesztem, pięć przepraw 
przez zaśnieżoną granicę, w okresie od wigilii Bo-
żego Narodzenia 1939 do kwietnia 1940 roku, co 
tak pięknie opisał w swych wspomnieniach zaty-
tułowanych „Biali kurierzy”.

Jako autor tej książki, jak i „Koncertu” figuruje 
Marek Celt. Wypada wyjaśnić rodowód pseudo-
nimu. To nicjały jego i jego tu obecnej żony, wy-
stępującej w książkach Tadeusza jako Ewamoja. 
C to Chciuk, E to Ewa, L to Lovell, jej panieńskie 
nazwisko, a T to Tadeusz. To małżeństwo obcho-
dzić będzie za rok złote gody. Mają dwie dorodne 
córy, dwóch synów, jednym z nich tu obecny pan 
Łukasz. Tadziu, Ewo, jestem dla Was pełen szacun-
ku i uznania, bo jesteście tym rzadkim dziś oka-
zem przykładnego małżeństwa, czego Wam też 
zazdroszczę, bo jak wiecie moje w tym względzie 
doświadczenia trudno do cnót zaliczyć.

Prócz dwóch wyżej wspomnianych książek, jest 
jeszcze, pióra tegoż Marka Celta „Raport z podzie-
mia – 1942”, ciąg dalszy „Koncertu”. Sprawozdanie 
z półrocznej „inspekcji” życia politycznego pod 
okupacją oraz opis przygód nie z tej ziemi w trwa-
jącej cały rok drodze powrotnej przez Węgry, Ju-

gosławię, Włochy, Szwajcarię, Hiszpanię do Londynu. Dwa razy lądował w kraju ze spadochronem, raz 
w grudniu 1941, drugi raz w kwietniu 1944, – jest jedynym cichociemnym, któremu udało się powrócić. 
Tłumaczył mi, że miał szczęście. Nie bardzo jestem przekonany. By to wszystko przeżyć, trzeba mieć 
stalowe nerwy. Tłumaczył mi, że sztuka polega na tym, by przezwyciężyć strach. Ale po to by się oswoić 
z tym prawie codziennym przezwyciężaniem, trzeba mieć coś więcej niż to co nazywamy odwagą. Nie 
wiem jak to się u Niego nazywa, ja powtarzam: stalowe nerwy.

W tej drugiej wyprawie (kwiecień – lipiec 1944) brał udział jako emisariusz osobisty premiera Miko-
łajczyka. Wrócił tzw. trzecim mostem, tzn. samolotem, razem z Józefem Hieronimem Retingerem, który 
potem w Londynie, po zakończeniu wojny, stworzył misję do spraw demobilu, wysyłającą do Polski 
olbrzymi majątek w formie artykułów z angielskiego i amerykańskiego demobilu. Jako jej sekretarz, 
Tadeusz wraca w grudniu 1945 do kraju po to by w parę lat później, na skutek szantażu pułkownika 
UB, osławionego Józefa Światły, być zmuszonym do ucieczki. W listopadzie 1948 znalazł się w Paryżu. 
Prawie cztery lata emigranckiego borykania się z losem, nie wyłączając głodowania, wreszcie w lutym 
1952 praca dla RWE w Monachium. Wpierw jako redaktor audycji rolniczych, dla tych co „żywią i bro-
nią”, potem zastępca dyrektora Rozgłóśni, często faktyczny szef.

To w skrócie moja laudatio. Zakończę ją może niezbyt dyplomatycznie, krytyczną wagą płynącą z głę-
bokiego przekonania. Tak mi się wydaje, a nie jestem w tym odosobniony, że Tadeusz Chciuk-Celt zasłu-
żył na więcej niż Polonia Restituta. Ten „biały kurier” wart jest Orła Białego. Może by go dostał, gdyby 
był po trosze Zagłobą, po trosze Rzędzianem. On był tylko Skrzetuskim.                                                       

Harcerska wycieczka z Drohobycza na Paraszkę 
w 1936 roku. Od lewej: Zofia Bilińska, jej brat 
Czesław, stoi Ryszard Nostadt, Hanka – jego 

kuzynka z Grudziądza, Tadeusz Chciuk, 
Bolesław Starościak. Fotografowała 
Janina Spunda – sympatia Bolesława

Andrzej Chciuk  (1920–1978) P68

Poemat o Brunonie Schulzu
Od Redakcji: Jest to fragment „Pamiętnika poetyckiego” Andrzeja CHCIUKA , [1961] 271 s. Wyd. 

Melbourne, Nakładem Autora.  Pierwsza  książka polska w Australii.

W małym, cichym i mrocznym mieście
przy małej, cichej i mrocznej ulicy
w małym, cichym i mrocznym domu
żył
i cały swój świat pomieścił
mały, cichy i mroczny Bruno Schulz

Mały i śmieszny profesor
pełen dziwnej zadumy
należy do spraw, które nie są
tłumem

Ma twarz anioła i pieska
platfus i nerwowe ticki
w oczach uśmiech i przestrach
nie przyjaźni się z nikim
ktoś, kto w kubku minuty
cały wszechświat pomieści
może mieć stare buty
i w zagubionym żyć mieście

Zwykły napozór człowieczek
zwykły jak jego platfus
 odkrył niezwykłe jądro wszechrzeczy
bezsens i terror faktu

Obsesje! – mówią – Niewyrażalne

chciałby wyrazić! No, czy nie wariat? 
Po nocach pływa rybą w akwariach
w esy-floresy, gęstwy spiralne
potem po sklepie ojca, po domu
chodzi z gromadą potworków-gnomów
dostrzega sprawy, których normalny
człowiek nie widzi, chyba że wariat!
Świat – to dla niego jest antykwariat
tandety pełen, błahych rupieci:
a w dzień – wie pani? – to gimnazjalny 
belfer i uczy miejscowe dzieci.

Po nocach myśli, pisze, rysuje
a w dzień wpisuje w swój notes dwóje,
zaś na dodatek – pan sobie wystaw –
to neurastenik i masochista;
nie powiem, grzeczny, choć lewicowiec,
po polsku pisze, a tego przecież 
nikt nie rozumie. Więc pan mi powiedz
czy taki uczyć ma nasze dzieci?
Czy taki może uczyć porządnie?
Co na to władze? W to nikt nie wglądnie?

(Kto w pięknie lasu i w jego szumie
widzi już drzewo dla przyszłych trumien?)

(Kto mógł  już widzieć, któż mógł przypuścić
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iż wtedy właśnie, w tym samym czasie
zło otwierało piekła czeluści
i nienawiści już wschodził zasiew?
Że gdzieś w Nadrenii, czy Hannowerze
młodziutcy Werner i Brandt w żołnierzy
w polu bawili się poza miastem
że Sturmbahnführer Brandt będzie właśnie
późniejszym katem Schulza i Żydów
że najstraszniejsze dni na nas idą!
Że młody Werner w białych pończochach
co swoją Mutti tak bardzo kocha
co wiersze lubi całym swym sercem
wkrótce przemieni się już w mordercę
i w małym mieście, gdzieś hen na wschodzie
– którego nazwy nie słyszał nawet – 
będzie po rynku pijany chodził
i strzeli w Schulza ot, dla zabawy!)

(Czy w małym, cichym i mrocznym domu
ma Schulz przeczucie przyszłych pogromów?)
(Czy był już świadom przyszłych przeznaczeń
on, który „Proces” Kafki tłumaczył
wtedy? Czy czuł już powiew katastrof?)
A poza oknem dyszało miasto
kładł się wokoło wiosenny wieczór
i w Drohobyczu szło ciche życie;
śmiała się wiosna z złowrogich przeczuć,
że na pisanie ten nauczyciel
rysunków oraz robót w gimnazjum
czas wiosny traci, zamiast ku gwiazdom
wzdychać przy boku jakiejś dziewczyny.
Na to jest wiosna ! Na to jaśminy
przecież stworzono i ich woń cudną!
Widać to wariat! I maniak! Trudno,
ludzie się różnie lubią wyżywać
i czas swój tracić. Ach, Schulz to dziwak.
Katastroficzny? Widma zagłady?
Przeczucie klęski? Każdy wie: wariat,
na to niestety nie ma już rady
i tak już chyba z Schulzem być musi.
Lecz mają rację starsze paniusie
gdy mówią z zgrozą: O, Jezus, Maria,
on rybą w nocy pływa w akwariach
i jakieś dziwy wszędzie on widzi,
jest przeczulony jak wszyscy Żydzi!
Chociaż nie wszyscy: no, bo brat Schulza

ma tęgą głowę do interesów,
jest dyrektorem w nafciarskich spółkach,
a ten? To dziwak, malarz, profesor
i pisze książki dziwaczne, chore,
a forsy nie ma ! Lepiej z doktorem
by on pogadał i przestał pisać;
kto w Drohobyczu  takie coś słyszał?
Ludzie stateczni tu, pracowici,
żyją, handlują jak Bóg przykazał,
a ten wyrodek jest i marzyciel
zakała Schulzów, wstyd i obraza.
I na dodatek jeszcze się przechrzcił!
Dla Żydów meches, Żyd dla Polaków
został, bo trudno jest w naszym mieście
zejść już z utartych oddawna szlaków.
Ta inność dziwi, wzbudza niepokój
i solą piecze każdego w oku.

  
Życie – to sprawa jest w wyobraźni,
tęsknot za innym niż to, co wokół:
codziennych strachów, codziennej kaźni
i zawieszenia przyszłych wyroków;
życie to sprawa gatunku tęsknot, 
stwarzania sobie oddzielnych światów
na własny obraz i podobieństwo;
każdy samotnie zapłaci za to
w obliczu śmierci, że nie zrozumiał
owego głosu i tak jak umiał
spychał za siebie czas, który jeszcze
został każdemu z nas do przeżycia:
spychał i trwonił, a los złowieszczy
kpił z nas, chichotał i dalszy przydział
nam już wyznaczał. My zaś jak głupce
klocki składamy na jednej kupce,
z nich budujemy na lotnym piasku
zamek na lodzie nazwany Absurd,
kruchość obnosząc jak ksiądz monstrancję,
bawiąc się w jakieś problemy, anse,
w jakieś zabiegi, troski i winy,
zaprzepaszczając co w nas jedyne
i co by mogło ślad pozostawić
trwalszy i głębszy
                             i może zbawić....

Melbourne 17–18 września 1960

Od Redakcji: „Pamiętnik poetycki” to jedyna wierszowana książka Andrzeja Chciuka praktycznie nie-
znana, a poemat o Schulzu, to utwór dotychczas nie notowany. Całość to dzieło nie najwyższej klasy, 
w większości to raczej „proza wierszowana”, przeciwieństwo do schulzowskiej poezji sprozaizowanej. 
Drukujemy ten utwór jako wyraz admiracji Schulzem wyrażanej też przez Andrzeja Chciuka w innych 
jego książkach, przeciwieństwo każdego dystansu występującego we wspomnieniach starszego brata 
Tadeusza.  A. Chciuk zaprezentował kilka błędnych informacji, za co został zgromiony przez Jerzego 
Ficowskiego w książce „Okolice sklepów cynamonowych” (Kraków – Wrocław, 1886, Wyd. Literackie). 
Najpoważniejszym problemem było przekonanie ACh o rzekomym chrzcie Schulza, którego zaciekle 
bronił w korespondencji z Ficowskim.                                                                                                                        

 Po ślubie w Krakowie (1945).
Źródło: „Biali kurierzy” Marek Celt

Adam Chciuk (1939–2017) P66

Ewa Chciuk-Celt
Od Redakcji: Biogram uzupełniony został przez Redakcję.

Ewa Chciuk-Celt urodzona i wychowana w Drohobyczu przy ul. Św. Jana, w rodzinie Stanisła-
wa Lovella, inżyniera leśnika, inspektora lasów w Radzie Powiatowej, i Stanisławy Dolińskiej. 

Uczęszczała do Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi, a po jej ukończeniu do Prywatnego Gim-
nazjum Koedukacyjnego im. Henryka Sienkiewicza. W tym okresie była też czynną harcerką i przy 
tej okazji poznała Tadeusza Chciuka. – To była harcerska znajomość i harcerska miłość. Ja miałam 
14 lat, Tadeusz 21. Byłam świeżo upieczoną harcerką i dlatego stałam w pierwszym rzędzie, a po dru-
giej stronie stał Tadeusz, jako chorąży. W czasie trwania ogniska zaczął padać deszcz. W drodze po-
wrotnej podszedł do mnie ten starszy druh i zaproponował, że mnie odprowadzi do domu. Po drodze 
osłaniał mnie swą peleryną, a przy rozstaniu popatrzył na mnie. Podobno wstąpił potem do siostry 
i powiedział: Stasiu, ja już wiem, jak wygląda moja żona... Od tego czasu duchowo i emocjonalnie, 
a później praktycznie i z pełnym oddaniem uczestniczyła w licznych przygodach Tadeusza.

Po wybuchu II Wojny Światowej i zajęciu Drohobycza przez wojska sowieckie, wobec zagrożenia 
wywiezieniem w głąb Rosji, została w kwietniu 1940 roku wyprowadzona przez kuriera Włady-
sława Ossowskiego, wraz z bratem Jerzym Lovellem, szlakiem kurierskim na Węgry. Ojciec Ewy, 
zmobilizowany we wrześniu 1939 roku oficer rezerwy, internowany po przejściu ze swoim od-
działem granicy z Węgrami, przebywał w obozie dla oficerów polskich w Kiskunlachaza. Tam też, 
do obozu dla rodzin internowanych oficerów, trafiły jego dzieci.  Podjęła przerwaną w Drohobyczu 
pracę w harcerstwie i naukę w polskim gimnazjum w Balatonboglar. Tam też uzyskała maturę w 
maju 1943 r. Następnie podjęła studia romanistyczne na Uniwersytecie im. Peter`a  Pazmany`ego 
w Budapeszcie. 

W listopadzie 1944 roku, przejeżdżając przez most św. Małgorzaty na Dunaju, wskutek przypad-
kowego wybuchu ładunków podczas minowania mostu przez Niemców, doznaje ciężkiej kontuzji 
kręgosłupa. Cudem przeżyła, z rzeki wyciągnęła ją łódź, trafiła do szpitala wojskowego, ale zajął się 
nią jeden z lekarzy i umieścił u swojej rodziny. Oblężenie miasta przez wojska sowieckie (12.1944 – 
2.1945) przetrwała w Budzie. Do Polski powróciła w sierpniu 1945 roku. Kontynuowała studia roma-
nistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim u prof. M. Brahmera i St. Wędkiewicza. Dnia 19.12.1945 r. 
Ewa Lovellówna wyszła za mąż za spotkanego w Krakowie, po wojennej rozłące, swego narzeczone-
go z Drohobycza, Tadeusza Chciuka. Ślub odbył się w Krakowie, w kościele akademickim Św. Anny.

W kwietniu 1946 r. Tadeusz Chciuk, sekretarz misji pomocowej przekazującej do Polski sprzęt z de-
mobilizowanej armii angielskiej, został aresztowany wraz z żoną przez Urząd Bezpieczeństwa, jako 
rzekomy agent Intelligence Service – wywiadu angielskiego (3.04.1946). Więzieni byli w Warszawie, 
w więzieniu przy Rakowieckiej (początkowo na Koszykowej). Zwolnieni z więzienia  wskutek inter-
wencji wicepremiera St. Mikołajczyka, ale szy-
kanowani i inwigilowani przez UB, świadomi, 
że ich wolność jest tymczasowa, uciekli 28 
września 1948 r. przez Słowację i Austrię do 
Paryża z półtoraroczną córką Aleksandrą.

Ewa Chciuk kontynuowała studia na Sor-
bonie i w Alliance  Française w latach 1949–
1951 zakończone dyplomem nauczycielskim. 
W marcu 1952 r. rozpoczęła wraz z mężem 
pracę w Radiu Wolna Europa w Monachium. 
W RWE pracowała do emerytury – na którą, 
jako senior researcher w Biurze Analiz, prze-
szła w lipcu 1987 r. Odbyła kilka podróży do 
Indii w latach 1970. i 1980., będąc w bliskich 
kontaktach z Wandą Dynowską-Umadevi, 
działaczką społeczną i polonijną, i z Dalajla-
mą.

Po śmierci Tadeusza Chciuka w kwietniu 

95
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2001 roku, po 56 latach małżeństwa Ewa Chciuk-Celt samotnie zamieszkuje w Celtowie – domu 
Chciuków pod Monachium. Opiekuje się bogatą spuścizną po mężu, m. in. inicjując i współorganizu-
jąc wystawę „Ostatni Emisariusz Tadeusz Chciuk-Celt, 1916–2001”, która od 2005 r. do 2016 r. była 
eksponowana co najmniej 30 razy, w kolejnych miastach w Polsce – jak dotąd: w Warszawie, Wro-
cławiu, Książu, Łowiczu i Sandomierzu (fragm.), wydając książki dawniej publikowane, i uczestni-
cząc w opracowaniu Jego książki ostatniej, niedokończonej, która pod tytułem „Z Retingerem do 
Warszawy i z powrotem. Raport z Podziemia 1944” została  opublikowana w 2006 roku.

Dopóki pozwalał jej na to stan zdrowia, odwiedzała Polskę przynajmniej raz w roku i wspierała fi-
nansowo SPZD, a zwłaszcza Redakcję i Komisję Historyczną. Od 2012 r. jest Członkiem Honorowym 
SPZD. Po przedwczesnej śmierci brata Jerzego wspierała wdowę w Krakowie oraz opiekowała się 
rodziną „małego Władzia”. Odegrała ważną rolę w stworzeniu Polskiej Szkoły w Monachium im. Ta-
deusza Chciuka-Celta i osobiście wspierała szkołę finansowo. Jest matką Aleksandry Marii (1946), 
Łukasza (1950),  Marii Elżbiety (1954) i Jana Wacława (1955). Ma sześcioro wnucząt. Pogorszenie 
stanu zdrowia w ostatnich latach (wzrok) poważnie ograniczyło jej aktywność.

Źródła: 
• list Ewy Chciuk – Celt do Adama M. Chciuka  z dn. 12.07.05.
• katalogi i recenzje;
• Jubileusz Ewy Chciuk-Celt [B.B.- Barbara Bildziukiewicz-Kozłowska] Biul. SPZD Nr 8 (2011) ss. 

32–34.
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List do Redakcji
Junak Drohobycz

Szanowny Panie,
Surfując po internecie natrafiłam na bardzo intere-

sujący Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dro-
hobyckiej. Ze szczególnym wzruszeniem przeczytałam 
wspomnienia p. Jerzego Wygnańca z Gorzowa Wiel-
kopolskiego o drohobyckim Junaku (nr 19 z 2016 r.) 
i na dodatek zobaczyłam znajome zdjęcie z 1933 r. Ten 
stojący w środku „zawsze uśmiechnięty” bramkarz to 
mój ojciec Michał Daszkiewicz (zdrobniale Micio, Mić-
ko, Miciek, a nie Miecio). Znalazłam wśród rodzinnych 
zdjęć jeszcze kilka „junakowych”, które załączam. Może 
komuś także dostarczą wzruszeń…

Serdecznie pozdrawiam
Maria Daszkiewicz



Zbigniew Zawałkiewicz – Ukraina P89

Pożar w Oil City
Od Redakcji: Autor prezentowanej na okładce akwareli Tadeusz Rybkowski (1848 Kielce – 1926 Lwów) był 

polskim malarzem i ilustratorem. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Władysława 
Łuszczkiewicza, naukę kontynuował od 1875 do 1877 w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Ponadto pobie-
rał lekcje u Leopolda Löfflera i Hansa Makarta. Po zakończeniu edukacji pozostał w Austrii, skąd udawał się 
w podróże do Włoch i Niemiec. W 1893 r. przeniósł się do Lwowa, gdzie został nauczycielem rysunku w Pań-
stwowej Szkole Przemysłowej. Dodatkowo prowadził prywatną szkołę malarstwa i rysunku dla kobiet. Tadeusz 
Rybkowski najczęściej malował wiejskie sceny rodzajowe, polowania, zaprzęgi, jarmarki, ponadto uwieczniał 
codzienne życie Hucułów. Ilustrował również książki, a także zajmował się malarstwem ściennym.Przypisuje 
mu się wykonanie polichromii kaplicy przedpogrzebowej w dawnej dzwonnicy św Bartłomieja w Drohobyczu.

Tekst opisujący słynny pożar szybu naftowego pochodzi z Kuriera Galicyjskiego nr 12 (2018) ss. 30–31.

Na przedmieściu Tustanowice [Borysław] przy wierceniu otworu szybu naftowego firmy „Oil City”, 
będącej własnością berlińskiej firmy Braum&Berman, na bardzo wydajnym złożu z głębokości po-

nad 1000 m, [13 czerwca 1908 r.] eksplodowała mieszanka nafty i gazu. Słup nafty sięgał 100 m, a wybuch 
zniszczył wszystko w promieniu 50 m. Jak obliczono, wydajność szybu wynosiła [ok. 2 tys. ton nafty/
dobę] (równowartość 60 wagonów kolejowych) i 900 tys. ton gazu. Był to wspaniały „fajerwerk”, ale nie-
stety z bardzo smutnym wynikiem. Ropa zalewała teren przedmieścia, dostała się do rzeki Tyśmienicy, 
a z nią do Dniestru. Wyrzut trwał do czasu, kiedy to w niego uderzył piorun [4 lipca 1908 r.]. Mieszkańcy 
miasta odetchnęli z ulgą, bowiem ropa zaczęła się palić i już nie zalewała przedmieścia. Płomień oświetlał 
Borysław w nocy i we dnie. Mówiono, że jest to „szczęście w nieszczęściu”. Do likwidacji awarii wciągnięto 
wojsko austriackie. Żołnierze zrobili stalowy „blat” o średnicy 20 m i przy pomocy lin zaczęli nasuwać go 
na otwór. Zachował się on do dziś. Jest na nim zawór, a obok tablica o następującej treści: „Oil City – zaby-
tek przemysłu naftowego i gazowego” Społeczność Borysławia miała pretensje do firmy „Oil City” o to, że 
odwiert wiercono 13 – w feralną datę. Warto tu przytoczyć słowa wielkiego Alberta Einsteina – „Łatwiej 
jest rozszczepić atom, niż pokonać ludzkie zabobony”. Ale i we Lwowie na przedwojennych ulicach nie 
było kamienic z nr 13 lub krotnym. Były nr 12 a lub od razu 14, czy 25 i po nim – 27.                                   

Helena Stosio – Wałbrzych P34

Fraszki „modne”
Na ulicy       Wektory
Ni to kobiety ni dziewczyny     Nie tylko czapki daszkiem do tyłu  
– anatomiczne manekiny.     pięty do przodu – dobrze by było.

Ciekawość       Skłonności  
Jest margines ludzi, który     Pyta się mamy panienka,
stale szuka w całym dziury;     co to takiego „sukienka”?
by wyglądać extra modnie,     – Nie mam pojęcia, dziecię,
strzępi i dziurawi spodnie.     poszukaj... w internecie.

Rozwój sztuki      U fryzjera
Kwitnie tak malarska sztuka,    Mam już dość kolców u jeża
że na ciele miejsca szuka;     oraz końskiego ogona.
co tam różne wernisaże,     Proszę o „gąsienicę”
najcenniejsze... tatuaże!     od czoła po ramiona.

Od Redakcji: Autorka w 2018 roku brała udział w konkursie zorganizowanym przez tygodnik katolicki 
„Niedziela” na modlitwę za Polskę. Spośród blisko 2000 nadesłanych tekstów wybrano 100 uznanych 
za najwartościowsze i najpiękniejsze w tym również wiersz Autorki – „Modlitwa codzienna”.                
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Wacław Kesselring – Stargard Szczeciński P84

 Borysławski bałak

Bałakać – mowa, rozmowa dlatego borysławska, że specyficzna i nieco inna od lwowskiej, bo bar-
dziej endemiczna, związana z przemysłem naftowym i ludźmi z różnych stron byłych zaborów, 

szukających pracy i zatrudnienia.
Skromne opracowanie, jakim jest „Borysławski bałak”, poświęcam Jurkowi Gordowemu, koledze 

z jednej ławki szkolnej w latach 1936–1941 w Borysławiu. Odnaleźliśmy się po 66 latach historii 
XX wieku.

Zamiast wstępu
Frazeologia to ciekawy zasób zamkniętych myśli, ale czy na pewno zamkniętych? Zwroty krótkie, 

zdania zawierają „skróty myślowe”, używane przede wszystkim w mowie potocznej. Bardzo często 
są puentą jakiejś wypowiedzi, a nawet ujawnienia nastroju.

Pobudzają wyobraźnię w percepcji indywidualnego rozumienia, dając wiele do myślenia, nawet, 
nawet przewrotnego. Zabawa takim słowem jest niejednokrotnie interpretacją na użytek żartów 
z powszechnie używanych wyrażeń i czczych słów. Wiele powiedzeń frazeologicznych poszło w za-
pomnienie wraz z dziejami i historią środowisk ludzkich, w których powstawały.

Taką kopalnią frazeologiczną kilku języków był zabór austriacki – Galicja, w której te same krót-
kie zdania, skróty myślowe na skutek swojej celności, były stosowane przez różne nacje w orygi-
nalnym brzmieniu i znaczeniu.

  
Bałak wg prof. Z. Kurzowej  [1] – „Polszczyzna Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do 

1939 r.” – oznacza mowę i opowiadania w tym znaczeniu z okolic Drohobycza. We Lwowie wyraz 
ten określał gwarę miejską w dialekcie kulturalnym, nacechowanym emocjonalno-stylistycznie. Od 
siebie dodam, że w przemyśle naftowym spotykamy na bazie drohobyckiego bałaku gwarę zawo-
dową. Przemysł naftowy obejmował dość rozległe tereny, które były prężnym ośrodkiem z możli-
wością znalezienia zatrudnienia, co sprzyjało kształtowaniu języka.

Tylko Żydzi stanowili zamknięty językowo krąg, odgrodzony „murem” wyznaniowym, nakazo-
wo-religijnym. Zdaniem p. prof. Zofii Kurzowej polszczyzna południowo-kresowa  stanowi dialekt 
o wiele mocniej scalony z językiem ogólnopolskim, a przez to wydaje się akceptowany przez ogół 
Polaków.

Zagłębie Borysławskie było wyjątkowym przykładem żywego języka wzbogacającego zasób wy-
razów i zwrotów, miało też bogatą frazeologię. Sądzę, że przyczyny należy szukać w ocenie, jaką 
dał Józef Doboszyński – radca sądowy w Drohobyczu [2]: Tak wyposażonej od natury okolicy, przy-
najmniej w owych czasach, nie znano. Dalej pisze w swoich pamiętnikach urzędnika sądowego, że 
–  kiedyś władza rządowa mało zwracała uwagę na ten rodzący się przemysł – górnictwo naftowe.

Tylko Żydzi dochodzili do bogactwa, wykupując roponośne tereny od właścicieli hr. Karnickich. 
Dawid Lindenbaum stał się największym posiadaczem Borysławia. Gartenbergowie – części Schod-
nicy i Urycza. Napływ żądnych zarobków ludzi z terenu Cesarstwa zrobił wkrótce z borysławian 
„poliglotów”.

  
Wspominając rodzinny Borysław, a także Urycz i Schodnicę, gdzie przebywałem przez kilka wo-

jennych lat, wracam nie tylko do krajobrazu i ludzi, wśród których żyłem, do znaczących wydarzeń, 
ale też do języka, w którym się wychowałem. Przemysł naftowy, technika wydobywania ropy – ole-
ju skalnego, jak ją nazywano, potęga ówczesnej siły – pary technicznej w uruchamianiu urządzeń  
kopalnianych. To wszystko było w kręgu zainteresowań dorastającego chłopca.

Właśnie tam w zagłębiu przemysłu naftowego, w tak zwanym obiegu, było słownictwo wielo-
kulturowe: polskie, ukraińskie, jak się kiedyś mówiło – rusińskie, jidysz, a także język niemiecki. 
Ten ostatni bardziej znany był w technicznych nazwach narzędzi i urządzeń wydobywczych. Czy 
adekwatne do takiej sytuacji było słowo „bałakać”, żartobliwe, dźwiękonaśladowcze w luźnej i nie-
obowiązującej powagi mowie? „Ta bałakuj prędzej”. „No tyś bałakał, żeś gadał”. Zrozumiałe?! 

Z upływem lat dochodzę do wniosku, że język i jego frazeologia miały w podtekście tamtych stron 
zadanie zabawiania interlokutorów. Była to interlinqua – język endemiczny nie tylko Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, ale niewielkiej społeczności przemysłu naftowego w Borysławiu. Język ten 

liczył na wyobraźnię mówiących do siebie różnymi frazami, a co za tym idzie – na inteligencję per-
cepcji wypowiadanych myśli.

Przykładem może być krótkie opowiadanie: „Łybak zbierał berbeluchę kamfiny1 w zastawkach 
na Tyśmienicy i wiadrami na koromysłach nosił do bodni”2. Odnoszę wrażenie, trochę subiektyw-
ne jako borysławianin,  że moje rodzinne strony (miasto Borysław) w polszczyźnie Małopolski 
Wschodniej – Galicji, było enklawą szczególnego języka, bogactwa zasobów wyrażeń i zwrotów – 
wyjątkowej frazeologii.

  
Spotykamy często określenie: język lwowski: Szczepko, Walerko, tatko – słowotwórcze z przy-

rostkiem -ko, a także uczuciowe: tatunio, siostrunia, córunia, wariatunio. Inny jest język warszaw-
ski itp. Szacowni językoznawcy określają to gwarami miejskimi lub regionalnymi. Mają one swoje 
granice i nie przechodzą, a przynajmniej wyjątkowo, do języka ogólnonarodowego. Gdyby zasta-
nowić się nad nafciarskim bałakiem, czy była to istotnie „gwara” zawodowo-środowiskowa, nale-
ży tak uznać. Ale? Właśnie ale! Bałak czerpał słownictwo z ryzomorf3 przekraczających granice 
ośrodka przemysłowego. Dzięki napływowi ludzi, którzy przywozili swój język i swoją frazeologią 
tworzyli w tej materii „novum”. Wychodząc z tego środowiska w świat i zastanawiając się nad ję-
zykiem nafciarzy, uważam nieskromnie, że określenie „gwara” jest mniej adekwatne od „bałaku”, 
należy podkreślić – bałaku borysławskiego. To nie było sui generis esperanto, to był żywy język. Ale 
to już historia.

Posłużę się przykładami, w których sam niejednokrotnie uczestniczyłem, nie stroniąc od ich sto-
sowania.

„Howory do hory, a hora horaju” – gadaj do góry, a góra górze. Odpowiednikiem w języku polskim 
może być: gadaj zdrów. Ale do mieszkających w Karpatach Wschodnich, fraza z języka ukraińskiego 
przemawiała górskim echem.

„Sedy tycho, ne rypajsia” – siedź cicho, nie podskakuj. Takie żartobliwe wejście komuś zbyt ga-
datliwemu w słowo.

„Mensze bilsze” – mniej więcej w sam raz, potocznie przy handlu obnośnym.
„Bih me!” – chcąc kogoś przekonać o tym, że się mówi prawdę. Takie słowo honoru spotykane 

w slangu młodzieżowym. 
„Idy na seło ludy duryty” – inaczej też po lwowsku: „bujać to my”. Może zwrot w języku ukraiń-

skim, stosowany dowcipnie, był uwłaszczający godności, gdyż w społeczeństwie  tamtych czasów 
było wielu analfabetów.

„Jaki jychał, taki zdybał” – celne powiedzenie tamtych stron na określenie mentalności drugich 
osób. Przy dobrej wyobraźni można posłużyć się analogicznie rozumianym – wart Pac pałaca, a pa-
łac Paca. 

  
Przekleństwa nafciarzy, gniewne zwroty i odzywki:

• tylko cholery w bok,
• nasypali szutru (piasku),
• ty huncwocie,
• gadaj do nij, ona dzwoni,
• tumaneszti z Bukareszti,
• trzymaj funia, zachowaj godność,
• durny wariat, częściej wariatuńcio,
• wy basałyki, gniewnie do chłopców,
• ty hamanie, gburze (żydowskie).

Ale były też powiedzenia i odzywki mniej obraźliwe i mniej złośliwe, w których można było do-
szukać się żartobliwego „bałaku”:
• a niech cię drzwi ścisną,

1 Określenie ropy naftowej – XIX w.
2 Łybak – człowiek, który wiązką z włosia końskiego zbierał kożuch ropy ze stojącej wody i nosił wiadrami na naramien-
nych nosidłach do beczek.
3 Rozległe sznury grzybni (opieńka miodowa).
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• bodajżeś skisł,
• niech to dunder świśnie,
• nie daj Boże z Iwana pana,
• psia kość – słoniowa,
• smutna twoja twarz,
• zahołom durnowate kiepełe, taki trójjęzyczny przykład  ukraiński, polski i jidysz,
• fujara z Mościsk – safanduła,
• szyc chłopaka – równy, morowy kolega,
• mahoniowe powietrze – żartobliwie czyste,
• cymes pikies – żyd. o smacznych łakociach,
• sędzia kanarki doić – odzywka z boiska piłkarskiego,
• słodki wariatuńcio – tylko do przyjaciela,
• taki naczelnik od kolei, co do lampy nafty leji – o kompetencji.

Wśród robotników, i nie tylko w tym środowisku, częstym przekleństwem były ostrodźwiękowe 
wyrażenia gniewu. Odnoszę wrażenie, że nie podlegały one repatriacji. Po wojnie nie były spoty-
kane w innych rejonach Polski, a jeżeli - to rzadko. Przyjęto nowe lub tubylcze. Nie miejsce tu na 
przykłady.

Nie należy zapominać, że Kresy Południowo-Wschodnie, oprócz języka z „przymrużeniem oka”, 
były źródłem humoru w spadku po c.k. austro-węgierskich rządach, ale też facecji żydowskich, 
które najlepiej były przekazywane „galicyjską” mową i śpiewnym akcentem. Czy szmoncesy są dziś 
rozumiane i zawarte w nich dowcipy bawią tak  jak niegdyś? Wątpię. To wymaga głębszego pozna-
nia środowiska i bycia w nim oraz specyficznego rozumowania.

W armii habsburskiej, która jak wiadomo była konglomeratem różnych narodowości, oficerowie 
na użytek właściwie rozumianych rozkazów i musztry tworzyli swoisty język koszarowy. Przykła-
dem może być omówienie działania zamka w karabinie typu „manlicher”: Zicher ne zicher skazał 
Mannlicher i zrobił gewer ze szpyrklapu – bardziej zrozumiale: „strzeżonego Pan Bóg strzeże”.

Mamy też z tego okresu cesarsko-królewskiej Galicji dość powszechny język jidysz. Wszak Żydzi 
stanowili w niektórych miastach i miasteczkach od 30 do 50% mieszkańców na Kresach. Trudnili 
się głównie handlem i arendarstwem, a także rzemiosłem. A oto opis reklamowanej dubeltówki 
przez sprzedającego: – Pan szanowny raczy uważnie słuchać, nie trzeba mieć cwajkiepałe. – Klajne 
kigilczyk, macht a trzask. Panewki macht a blask und die gance ajzerne polirowane rurki, macht 
a grose harmider – brrum. Und das ys a cymes fuzyje. Zapewne nie nabił, a wystrzelił, ale wiadomo 
o co chodzi.

Z żydowskich powiedzeń:
• taki mysiurys, co udaje puryc – posługacz udaje bogacza (z chłopa  pan),
• myszygine Wojtek,
• kiełbie we łbie – nie po kolei w głowie,
• geszeft –  zarobek, spekulacja,
• handełes – uliczny sprzedawca,
• cymes bajgiełe – drobne pieczywo, precle (specjalność żydowska).

Germanizmy są do dziś obecne w języku polskim i ukraińskim. W Borysławiu stanowiły nie-
odzowny kontakt z ówczesną techniką. Pomimo nakazowego nazewnictwa polskiego z końca lat 
dwudziestych (1929 r.) w praktyce używano bardzo długo określeń niemieckojęzycznych lub po-
chodnych. A oto taki „rodzynek”:

Szrajbnij na hal pal, niech rychtują mutry, majzle i mufy,
będziemy reparować flaszencug, na pas blind do fajrantu 
będzie fertig. Kapujesz:
Zanotuj szybko, niech dostarczą nakrętki, przecinaki, złącza, trzeba zaryzykować i do końca pracy 
wyremontować wielokrążek. Rozumiesz!
W naszym języku mamy wiele makaronizmów, rozpowszechnionych też w literaturze. Były to 

przede wszystkim zwroty łacińskie. Linqua latina obowiązywała w szkołach ogólnokształcących 
do połowy XX wieku. Były też „rozwarstwienia społeczne” polegające na snobistycznym posługi-
waniu się językiem, np. francuskim, co przez borysławian mających poczucie humoru kwitowa-
ne było żartobliwie czczą gadaniną, takimi frazesami jak: „Anglik z Kołomyi”, bądź naśladowczo 

„linqua franca” - międzynarodową gwarą, niewybrednym żartem: „trę dupę o trotuar”, borysławski 
– drewniany. Własnym „derriere (zadkiem) o trottoire”.

Język Kresów Południowo-Wschodnich, zwłaszcza ten endemiczny – borysławski, powstawał 
w otoczce ciężkiej pracy i z różnych poziomów społecznych, w których przeważali ludzie przed-
siębiorczy, zaradni, o zdolnościach adaptacyjnych wśród wielu nacji. Stąd wywodzi się charakte-
rystyczna frazeologia. Po wojnie były też przykłady z innych zaborów, ale „perełki frazeologiczne” 
długo trzymały się w mowie potocznej, właśnie te ze Lwowa i jego okolic powędrowały do Mało-
polski Zachodniej i na Dolny Śląsk. Właśnie językowi Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
poświęciła swoją pracę pani profesor Zofia Kurzowa. Należy ubolewać, że nie ma w niej wzmianki 
o Borysławiu i jego środowisku językowym.

Powojenne losy rzuciły mnie do Poznania. Byłem tam nazywany przez kolegów „Galem” z racji ak-
centu i słownictwa, którym od czasu do czasu  zdradzałem galicyjskie pochodzenie. Może się mylę, 
może nie mam racji, ale gwara poznańska przesiąknięta była głównie germanizmami. Przykładem 
jest „szneka z glancem”, która zaspokajała głód na dużej przerwie w „Marcinku” – Gimnazjum i Li-
ceum im. Karola Marcinkowskiego. Była to drożdżówka z [masą makową].

Po 1945 r. język Kresów Wschodnich też przemieszczał się i mieszał z innymi. Najdłużej zachował 
wyrażenia swoje chyba na Dolnym Śląsku. Wrocław nadal „zaciągał” i krasił krótkimi zwrotami:
• cuzamen do kupy – wszystko razem,
• kajne gadanie – próżna mowa,
• frajer pompka – naiwny człowiek,
• poszedł na spacirgang – poszedł się przejść,
• my dwaj oba cwaj – we dwójkę,
• słodki wariatuńcio – dziś w przyjacielskim kontekście,
• picuś glancuś – inaczej „fircyk w zalotach”.
• zatelepana ferajna – to już prawdopodobnie powojenny zlepek. Borysławsko-lwowskie „koleżki 

zatelipany”. Ferajna, grupa przyjaciół (z niem. Verein – związek) do dziś używane w południowej 
Polsce.
Skałka, to samo co drzazga, którą można się skaleczyć. „Sztyry koni zaprzęgali, Andzi skałkę wy-

ciągali”.
Ruchla – mniej pejoratywne od szlampy, zwykle określeniem tym obdarowywano zaniedbaną Ży-

dówkę. „Ale ruchla! Jeszcze nadepnęła sobie na sznurówki”. (W poznańskim sznurówki oznaczały 
gorset, o czym dowiedziałem się przy kupnie sznurowadeł).

To był wyjątkowy język. Zwroty i wyrażenia frazeologiczne nazwane bałakiem, zabłysną frazą 
i przemijają jak świetlne powidoki. Można z nich czynić przednią zabawę, doszukując się w dia-
lektyzmie Kresów – w myśli także Zagłębia Naftowego – formy filozofowania zwrotami z bogatych 
zasobów regionalnych, ulepionych na nowo z różnojęzycznych fraz. Ciężka praca nafciarzy miała 
swoje prawa i odcisnęła je w języku, w gwarze zawodowej bałaku. Spotykane „hybrydy” są w du-
chu żartobliwych neologizmów i odpowiadały zapotrzebowaniu wielojęzyczności borysławian. 
Wyczerpał się olej skalny i bałak stracił rację bytu. Język jest żywy i stale nas zaskakuje, życie go 
tworzy w nowych warunkach. Pozostaje jednak we wspomnieniach:

„Hej – jaa – heej. Ja gotów!”
Byle nie skapcanieć duchowo.

Posłowie
Może się mylę, ale wyrażę swoje spostrzeżenia: Gwara ma korzenie w jednym języku, jakim po-

sługuje się dana nacja. Natomiast „bałak” wymagał języka wyobraźni, empatycznego zrozumienia 
wypowiedzi zaczerpniętych z różnych zlepków i logicznych zbiorów myślowych, często wypowia-
danych emocjonalnie, dążąc do logicznej spójności. W „bałaku” język myśli jest obrazem poznawa-
nia środowiska kulturowego.

Bibliografia: 
1. Polszczyzna Kresów Południowo-Wschodnich do 1939 r. , Zofia KURZOWA, Wyd. PWN 1985 r.
2. Pamiętniki urzędników galicyjskich, Wyd. Literackie, Kraków 1978 r.
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Stanisław Furman – Warszawa P70

 Raport  działalności komisji kresowej
i komisji seniorskiej WPSF1 za okres 19 lat

W 2000 roku w grupie absolwentów AWF, głównie w rocznik 1960 powstała idea nawiązania 
kontaktu z Polakami żyjącymi na Kresach Wschodnich (za Bugiem). Pięć pokoleń tworzy 

grupę 8 milionów kresowiaków, z których najliczniejszą grupę stanowią osoby mające dziś 65–75 
lat. W 2000 roku społeczny komitet organizacyjny absolwentów AWF a także różnych sympatyków 
i wolontariuszy spoza uczelni postanowiło organizować w Warszawie 10-dniowe pobyty młodzieży 
(15–17 lat). Patronatu nad tą inicjatywą podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół  Ziemii Drohobyckiej. 
Młodzieżowe zloty były organizowane przez 10 lat, w ramach akcji kuratorium i ministerstwa oświa-
ty w stolicy „Lato w mieście”, od początku akcji pomoc finansową udzielała pani Hanna Gronkiewcz 
Waltz – była prezydent Warszawy. Warszawskie kuratorium przyjmowało młodzież na posiłki m.in. 
do szkoły podstawowej przy ul. E. Plater ul. Księcia Janusza, AWF ul. Marymoncka 34.

Przez 10 lat trwania tej akcji w sumie skorzystało z niej ponad 600 osób, z takich miejscowości 
jak: Żytomierz, Berdyczów, Krainik, Nowy Rozdil, Drohobycz, Stanisławów, Dubno i inne. 10-letnia 
praktyka organizowania pobytów młodzieży wykazała pewne zastrzeżenia dotyczące dyscypliny 
zarówno młodzieży jak i personelu opiekuńczego. Od roku 2010 postanowiliśmy zamienić pobyty 
młodzieżowe na pobyty seniorów powyżej 65r. życia. W trakcie podsumowania 10-letniego okresu, 
które odbyło się w roku 2019 niektórzy organizatorzy kwestionowali tę zmianę (np. mgr. S. Załuski). 
Jako komandor zlotów kresowych zaproponowałem przeciwnikom tej zmiany aby zechcieli na wła-
sną rękę i odpowiedzialność kontynuować zloty młodzieżowe. Nikt się nie podjął! Zloty 10-dniowe 
emerytów okazały się pożyteczne zarówno dla uczestników jak i ich środowiska. Niektóre ekipy z Ja-
worowa, Stanisławowa, Drohobycza, Borysławia, Łucka, Grodna wspominają do dziś udział w zlotach 
jako akcję promocyjno – integracyjną.

W trakcie zlotów emerytów poznajemy Warszawę z 20 jej zabytkami np. Pałac w Wilanowie, Pa-
łac Prezydencki, Zamek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza, Nowe Miasto, Starówka, Plac Gol-
goty Wschodu, Powązki, Lotnisko, Muzeum Powstania Warszawskiego, Cmentarz Powstańców War-
szawskich, Muzeum Narodowe, Muzeum Warszawy, Muzeum Wojska Polskiego, pomniki i kościoły. 
W trakcie każdego zlotu emerytów odwiedzaliśmy zaprzyjaźniony zespól pieśni i tańca Mazowsze 
w Otrębusach, zwiedzaliśmy muzeum pamiątek, jakie członkowie zespołu przywozili z całego świata  
(najpiękniejsze pamiątki z Chin), muzeum strojów ludowych. Gościom kresowym udostępnili  spek-
takl „Krakowiacy i górale”, co było niezwykłym wydarzeniem podobnie jak spotkanie z marszałkiem 
Senatu Stanisławem Karczewskim oraz panią senator Anną Marią Anders (córka generała Andersa, 
spoczywającego na cmentarzu Monte Cassino).

W 2020 roku będziemy obchodzić 20-lecie pracy komisji kresowej i komisji seniorskiej w zakresie  
współpracy z Polakami na kresach. Z tej okazji pragniemy wprowadzić pewne  innowacje w zakre-
sie wyposażenia (sprzęt i środki transportu). Należy zauważyć , iż wśród społeczeństwa Warszawy 
oraz wśród starszych absolwentów AWF mamy dostateczną ilość organizatorów i wolontariuszy do 
przeprowadzania zlotów. Ostatni zlot w 2019 roku odbył się między 26.04 a 5.05 z udziałem ekipy 
emerytów z Grodna (członkowie UTW). Goście otrzymują na pamiątkę tabloux, medale oraz indywi-
dualne prezenty od sponsorów. Na spotkaniach w swoich środowiskach np. Łuck składali informację 
z ciekawych wydarzeń ze zlotów w Polsce. Przez 10 lat gościliśmy na zlotach emerytów ponad 120 
osób ,typowanych (rekrutowanych) przez konsulaty RP na kresach.

Jesteśmy jedyną organizacją w RP, która przyjmuje na bezpłatne pobyty w Polsce seniorów z kre-
sów wschodnich. Żadna inna instytucja ani organizacja nie czyni tego od zakończenia drugiej wojny 
światowej. Ciekawostką jest to iż zloty organizujemy we własnym zakresie, bez udziału finansowego  
takich organizacji jak np. Wspólnota Polska. Zloty będą kontynuowane w latach następnych w nieco  
zmienionej formie, spośród dotychczasowego komitetu organizacyjnego zlotu wywodzącego się z ab-
solwentów AWF zmarło 8 osób, zastąpili ich koledzy z młodszych roczników (Czesław Kruk ze Szkocji).

Opracował Komandor Zlotów, 8.07.2019.


1 WPSP – Światowa Federacja Sportu Polonijnego (Red.).
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Maria Galas – Drohobycz P87

Drohobycki chór „Odrodzenie” 
w Warszawie

W dniach 23.06–03.07.2019 r. dzieci z Drohobycza odpoczywały na kolonii w Warszawie, śpie-
wały na przyjęciu u Prezydenta i Jego Małżonki, występowały w Senacie i w centrum zdrowia 

dziecka.
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Jerzy Kandziora – Poznań P88

VIII Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza
w Drohobyczu

Niedawno minął rok od zakończenia VIII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza 
w Drohobyczu, i nawet zważywszy na częstotliwość Biuletynu SPZD, publikowanie z takim 

opóźnieniem relacji z tego zdarzenia może się wydać pracą zdecydowanie przeterminowaną. Mu-
szę też dodać, że jako uczestnik VIII Festiwalu z różnych względów nie przebywałem na nim od 
początku do końca (1–7 czerwca 2018), a nawet przebywając, załatwiałem swoje pokątne schul-
zologiczne sprawy, które odrywały mnie (i moich rozmówców) od jego bogatego programu. Mimo 
to jednak decyduję się na tę relację, gdyż dotyczyć ona będzie także stałych cech Festiwalu, jego 
wyjątkowości, międzykulturowej wielobarwności, powstawania w organizacyjnym przymierzu 
polsko-ukraińskim, które skupia się na osobie Brunona Schulza, jednego z najbardziej intrower-
tycznych pisarzy polskich który, paradoksalnie, przełamuje bariery, integruje i przyciąga do siebie 
ludzi z różnych zakątków świata. 

Festiwal ten od samego początku (od roku 2004) taki właśnie był, ma kilka warstw, jest wyda-
rzeniem naukowym i artystycznym, jest spotkaniem ludzi różnych narodowości i języków, dłu-
gim czasem radości tych spotkań przemieszanej z udzielającym się wszystkim stanem wzmożonej 
percepcji tego, co od Schulza i wokół Schulza, ale też percepcji współczesnej Zachodniej Ukrainy, 
odtwarzaniem – wcale nie trudnym – kształtu i klimatu przedwojennej wielonarodowej Rzeczypo-
spolitej, na tych terenach tętniącej i wtedy rozpostartej. 

Schulz jest genialnym patronem tego spotkania, spełniającym rolę idealnego  zwornika i odpowia-
dającym na oczekiwania wielojęzykowej wspólnoty, której członkowie się tu spotykają, a ideowo 
przecież są tylko ambasadorami niepomiernie liczniejszej ludzkiej rodziny, która pragnie uchronić 
świat przed siłą złych partykularyzmów, naprawiać świat poraniony historią, rozmawiać i zbliżać 
ludzi do siebie. Z różnych względów Schulz najlepiej się do tego nadaje. Był polskim Żydem uosabia-
jącym w tym, niby to  prowincjonalnym Drohobyczu, samą kwintesencję wielonarodowej Monarchii 
Habsburskiej. To on pokazał, że tarcza drohobyckiego Rynku jest wielkim zwierciadłem wycelowa-
nym w Kosmos i obraca się w jego fazach. Poza tą nieprzynależnością, czy też wszechprzynależnością 
w samym centrum galicyjskiej prowincji, która czyni go teraz „własnością” wszystkich, może Schulz 
być także patronem posiadaczy swoich tajemnic intymnych, jako ten, który niósł w sobie jedną z nich, 
masochizm, i pokazał ją światu w swoich dziełach. Napisał o tym do Gombrowicza: „Nasza płcio-
wość, wraz z całą otaczającą aurą ideologiczną, należy do innej epoki rozwoju niż nasza umysłowość”. 
I wreszcie był Schulz ofiarą nazistowskiego obłędnego fantazmatu rasy, jego bezbronną ofiarą i także 
dlatego chcemy, chociaż teraz, być z Schulzem, „naszym nieocalonym”. Te słowa to parafraza tytułu 
poświęconego Schulzowi wiersza Mój nieocalony Jerzego Ficowskiego, poety i pierwszego polskiego 
schulzologa, który był przy powstawaniu Festiwalu, wspierał Igora i Wierę Menioków, gdy stawiali 
pierwsze kroki organizacyjne. 

Część sesyjna, naukowa VIII Festiwalu zatytułowana była Bruno Schulz: filozofia, poetyka i inne per-
spektywy miejsca i odbywała się w salach wykładowych i seminaryjnych gmachu Państwowego Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, w którym niegdyś mieściło się Państwowe Gimnazjum 
im. Króla Władysława Jagiełły, miejsce pracy Brunona Schulza. Poza liczną reprezentacją Ukraińców 
oraz Polaków, uczestniczyli w konferencji uczeni z wielu innych krajów: Anglii, Austrii, Brazylii, Czech, 
Francji, Japonii, Rosji, USA, Węgier, przy czym nazwa kraju przy nazwisku badacza nie musi oznaczać 
jego narodowości czy obywatelstwa, a często oznacza miejsce stałego pobytu, co dotyczy na przykład 
polskich badaczy pracujących poza Polską, takich jak prof. Henryk Siewierski, historyk literatury, po-
eta i tłumacz z Uniwersytetu w Brasilii czy prof. Marek Tomaszewski z  paryskiego Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales (INALCO).

Tytuły dotychczasowych konferencji jakie towarzyszyły kolejnym Festiwalom Brunona Schulza ak-
centowały jakiś lejtmotyw, a zarazem były zawsze otwarte. Tak było i w roku 2018, kiedy kluczowe po-
jęcie „miejsca” w tytule okazało się niezwykle inspirujące dla badaczy i ujawniło w ich pracach swoją 
owocną wieloznaczność. Oto więc miejsce skojarzone z filozofią i socjologią dało asumpt do rozważań 
skupionych na Schulzowskim micie, skojarzone z poetyką utworów pozwoliło pisać o Schulzowskich 
metamorfozach, ujęte w kręgu myśli socjologicznej – pozwalało pisać o Schulzowskich wyobrażeniach 
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władzy, o kontekstach politycznych jego biografii. Miejsce rozumiane jako pewien obszar w kulturze 
uruchomiło szereg prac komparatystycznych – odsłaniających relacje między Schulzem a Dostojew-
skim,  Goethem, Kafką, Walserem czy twórczością serbskich i chorwackich pisarzy postmodernistycz-
nych. Ariko Kato z Japonii zajęła się Schulzowską mapą i znaczkiem w aspekcie postkolonialnym, 
a kilku innych badaczy zainteresowało się Schulzowską topografią. Ta realna, biograficzna topografia 
przywołała podróże Schulza, mieszkania pisarza i jego przyjaciół, gimnazjum, kancelarie adwokac-
kie Drohobycza, geografię środowisk artystycznych Galicji, ta fantastyczna zaś kazała pisać o utwo-
rach pisarza: o „miasteczku wyobrażonym”, „poetyce miasteczka”,„chronotopie pociągu”, „przestrzeni 
sklepów”. Referaty, których omówienie zamknąłem w powyższym akapicie, rezygnując z podawania 
nazwisk autorów, pełnych tytułów wystąpień, ukażą się zapewne w roku 2020 w książce posesyjnej, 
jeśli odbędzie się kolejna, dziewiąta edycja Festiwalu, i sesja naukowa, której tytułu jeszcze nie znamy.

Obok rdzenia naukowego właściwie równorzędne miejsce zajmują wydarzenia artystyczne Festiwa-
lu: przedstawienia teatralne, wystawy, wspólne wyjazdy literacko-krajoznawczo-towarzyskie, zwie-
dzania, spotkania autorskie. Trzeba było mieć naprawdę wiele samozaparcia, aby być na wszystkich 
tych imprezach. Na ten luksus całotygodniowego pobytu w Drohobyczu pozwolić sobie mogła tylko 
część osób zaproszonych. Wiele z nich przybywało tylko na kilka dni i byłem świadkiem częstych przy-
jacielskich powitań, jak i pożegnań w trakcie Festiwalu. 

Organizacja VIII Festiwalu Schulzowskiego, tak jak poprzednich jego edycji, była dziełem Poloni-
stycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacji „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Dro-
hobyczu i Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie. Te trzy instytucje spersonalizowane 
są w czasie Festiwalu przez dr Wierę Meniok, organizatorkę i kierownika Centrum Polonistycznego 
mieszkającą w Drohobyczu ukraińską polonistkę, oraz Grzegorza Józefczuka, dziennikarza, znawcę 
i działacza kultury z Lublina, prezesa Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza. Oboje uczestniczyli 
w sesji naukowej jako referenci-schulzolodzy, ale przede wszystkim czuwali nad realizacją kolejnych 
wydarzeń Festiwalu, byli jego niezwykle sympatycznymi twarzami, przewodnikami, opiekunami 
uczestników, czasem – prowadzącymi spotkania autorskie czy wernisaże, przekazującymi niezbędne 
informacje, i gdy trzeba było, mistrzami ceremonii, doskonale i z wyczuciem panującymi nad formą, 
oddającymi zasługi patronom, donatorom i partnerom Festiwalu, zarówno tym szczebla ministerial-
nego, jak i władzom regionalnym (m.in. prezydentowi Lublina czy merowi Drohobycza).

Wydarzenia pozanaukowe Festiwalu podzieliłbym na artystyczne, literackie i krajoznawcze. Te 
pierwsze, to spektakle teatralne, koncerty i wystawy, te drugie to spotkania autorskie, trzecie zaś, to 
wyjazd poza Drohobycz zorganizowany dla programowych uczestników Festiwalu. Opowiem o paru 
tylko wydarzeniach, zaczynając od teatru. 

Monodram Sanatorium pod Klepsydrą zaprezentował brazylijski aktor Jerson Vincente Fontana (te-
atr Turma do Dionisio z Santo Ȃngelo). Nieduża sala kameralna Teatru im. Jurija Drohobycza pękała 
w szwach. Monolog w języku portugalskim, niesłychanie energetyczny w sensie artykulacji i tempa 
opowieści, oparty był na trzech opowiadaniach Schulza: Emeryt, Sanatorium pod Klepsydrą i Samot-
ność.  Na tle prostokątnego białego płótna był tylko aktor, ruchy jego ciała, gestykulacja, głos i światło, 
i nawet nie rozumiejąc tekstu bezbłędnie rozpoznawało się Schulza. Była to sztuka aktorska i pantomi-
na w stanie czystym, na najwyższym poziomie. Jedno z tych przedstawień, których się nie zapomina. 
Dziwne miałem odczucie, gdy widziałem potem brazylijskiego aktora w grupie zwiedzającej wystawę, 
z kapłana sztuki przemienionego w drobną szarą figurkę. Oto magia teatru…

Wśród kilku wystaw prezentowanych na Festiwalu obejrzałem tylko jedną, i to nie tę główną, którą 
była wystawa Bruno Schulz wśród artystów swego czasu w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Bo-
rysa Woźnickiego, pod patronatem Konsula Generalnego RP we Lwowie, na której eksponowane były 
między innymi dwa oryginały Schulza, zakupione przez Galerię jeszcze w 1930 roku rysunki Spotkanie 
i Autoportret (ze sztalugą). Następnego dnia w starej sali gimnastycznej Uniwersytetu Drohobyckiego 
była wystawa prac autorów żyjących. Wystawa otwarta na wszystkie techniki plastyczne i na wszyst-
kie roczniki twórców inspirowanych Schulzem, łącznie z najmłodszym chyba jej uczestnikiem, nie-
dawnym licealistą Mateuszem Obarą w Lublina, który opowiadał o swoich schulzowskich plakatach. 
Dziełami były tam też kolorowane manekiny rozstawione na sali. Wśród zwiedzających poeta Adam 
Zagajewski, który wcześniej tego samego dnia miał wykład inauguracyjny Festiwalu W stronę Dro-
hobycza, obok wykładu Islandczyka Sjóna (Sigurjón Birgir Sigurðsson) Brunona Schulza wędrowanie 
do krainy czterech godzin światła dziennego.

Obok wystawy w tej starej, liczącej 120 lat sali gimnastycznej, były również wydarzenia plastyczne 

Off-Festiwalu. Tak, tak, festiwal drohobycki doczekał się też schulzowskiego Off-Festiwalu! Składały 
się nań instalacje i performansy organizowane przez młodych ukraińskich artystów w różnych czę-
ściach miasta: na Placu Rynkowym, placu Góra Zamkowa, w willi Jarosza i w willi Bianki. Performans 
odbył się także w trakcie oficjalnej prezentacji nowej powieści Jurija Andruchowycza Kochankowie Ju-
stycji w Teatrze im. Jurija Drohobycza. W mieście widoczna była także nienależąca do „Off-u” dość dra-
styczna instalacja-performans znanego artysty Włodko Kaufmana ze Lwowa. Przedstawiała ona dwa 
pianina poddane destrukcji w pozbawionym wody miejskim basenie przeciwpożarowym, zawieszone 
poziomo na niezwykłej długości strunach. Mijałem codziennie to dzieło wędrując na konferencję i na-
pełniało mnie ono iście schulzowskim lękiem. 

Miłośnicy poezji i literatury zbierali się przede wszystkim w Bibliotece Miejskiej im. Wiaczesława 
Czornowoła przy ul. Tarasa Szewczenki – przedwojennym Żydowskim Domu Starców przy ul. Mickie-
wicza, w którym podczas wojny Schulz na polecenie Judenratu katalogował książki zrabowane przez 
sowieckie a potem niemieckie władze z miejscowych i okolicznych bibliotek, m.in. klasztoru o.o. Je-
zuitów z Chyrowa. Taką to obciążony pamięcią zabytkowy budynek był teraz miejscem owocnego 
dialogu współczesnej literatury polskiej i ukraińskiej. Publiczność spotkała się tu z Jurijem Andru-
chowyczem i Sofiją Andruchowycz, jego córką, Ołeksandrem Bojczenko, Andrijem Bondarem, Radką 
Franczuk, Pawłem Huelle, Krzysztofem Koehlerem, Herkusem Kunčiusem (Litwinem), Andrijem Lub-
ką, Jackiem Podsiadłą, Tarasem Prochaśko, Olgą Tokarczuk, Adamem Wiedemannem, Jurijem Wyn-
nyczukiem, Bohdanem Zadurą i Serhijem Żadanem. 

Serhij Żadan jest między innymi autorem tłumaczonego przez Podsiadłę i wydanego w czasie festi-
walu cyklu poetyckiego Drohobycz. To piękny zbiór wierszy, obraz jakby widmowego Drohobycza, co 
podkreślają nieco kubistyczne ilustracje malarki Olgi Czyhryk z Drohobycza. Serhij Żadan jest z Char-
kowa, i jakby cała Ukraina przegląda się w tych wierszach, a nie tylko miasto Schulza. Jest w nich 
tajemnicza dziewczyna, namiętność, spotkania i rozstania, ale do wierszy wdziera się też wojna, wi-
dziana z najgłębiej prywatnej perspektywy, jako pojedyncze śmierci, ubywanie bliskich, bezczynność 
pozostawionych rzeczy, migawki o moździerzach na podwórku. Po Festiwalu Schulzowskim dotarł do 
jego uczestników apel Fundacji Serhija Żadana o wsparcie finansowe projektu „Podróżnicy ze Wscho-
du”, który ma umożliwić dzieciom z obwodu Donieckiego i Ługańskiego podróż do miast ukraińskich 
nieobjętych wojną.

Zbiorowe wyjazdy uczestników kolejnych Festiwali w głąb ziemi drohobyckiej, do okolicznych miast, 
miasteczek i miejsc są chyba od początku tradycją imprezy. Przed trzema laty była to wyprawa do Chy-
rowa, Sambora, do lasu opodal Bronicy, miejsca zagłady ludności żydowskiej, gdzie uczestnicy chodzili 
poruszeni wśród betonowych płyt zakrywających masowe groby, a wreszcie do Starej Soli, gdzie znaj-
duje się piękny choć zrujnowany kościół pw. św. Michała Archanioła z 1660 roku. Po wojnie i wysiedle-
niu Polaków zamieniony na magazyn, potem częściowo spalony, użytkowany jako cerkiew, odzyskany 
został przez Polaków w 1995 roku i oczekuje na renowację. W Samborze dostrzegłem nieco tylko zatar-
te, a może właśnie odsłonięte i traktowane już jako zabytek, napisy polskie i niemieckie na starych bu-
dynkach. Przy ulicy Mazepy obok planszy zapraszającej do baru Spartak, gdzie „ceny demokratyczne”, 
tkwiły na murze napisy „śniadania domowe”, „obiady”, „kolacje likier”, „kawa herbata wina”, a w innym 
miejscu i na innej ścianie: „Frühstück” „Mittag” i „Nachtm…” (dalej nieczytelne). Na szybach przy wej-
ściu do budynku Rady Miejskiej Sambora znak historii najnowszej, rysunki dzieci szkolnych dedykowa-
ne żołnierzom: „Dziękujemy”, „Obrona ojczyzny – mój obowiązek”, „Wracajcie żywi”.

Także w roku 2018 całodzienny wyjazd krajoznawczo-literacki skonfrontował uczestników z histo-
rią regionu, a szlak prowadził do Stryja, Bolechowa, Hoszowa, ze słynnym Monasterem o.o. bazylia-
nów i cerkwią pw. św. Michała z cudownym obrazem Matki Boskiej. Jako osoba z zachodu współcze-
snej Polski, rzadko zapuszczająca się za wschodnią rubież, byłem oczarowany Stryjem, możliwością 
zetknięcia się z architekturą i klimatami tamtych stron, które polska literatura, ikonografia przecho-
wała do czasów współczesnych. Przestrzeń miasteczka, w której cerkiew stoi „drzwi w drzwi” z sy-
nagogą, jak w Bolechowie, choć ten drugi, kwadratowy budynek jest martwy, piękne wysokie okna 
zabite są deskami, a na frontowej ścianie widoczny napis grażdanką „Klub szkirianikiv” (Klub garba-
rzy). Budynek ma jednak przynajmniej dach, gdy synagoga w Stryju zachowała tylko ściany. Niewiele 
tamtejszych synagog miało to szczęście, co Wielka Synagoga w Drohobyczu, która dla uczestników 
Festiwalu otwarła się specjalnie, ukazując wspaniałe efekty jej niedawnej renowacji.

Starałem się tutaj naszkicować nieco fragmentaryczną i subiektywną relację z VIII Międzynarodo-
wego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (z jedną reminiscencją z Festiwalu wcześniejszego) 
i jestem przeświadczony, że jest to zjawisko absolutnie niezwykłe i bezcenne dla kultury polskiej. Jest 



92 93

Biuletyn SPZD nr 25 (2019) Biuletyn SPZD nr 25 (2019)AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

wielkim gestem gościnności ukraińskich gospodarzy, służącym wzajemnemu poznaniu, nawiązywa-
niu przyjaźni, i że także to co polskie jest ważne dla gospodarzy, o czym świadczą choćby dwustronne 
przekłady literatury, nie tylko przecież Schulza, które są stałym tematem festiwalowych spotkań. Kie-
dy rok temu podczas Festiwalu kupowałem na poczcie w Drohobyczu znaczki, stojąca za mną w ko-
lejce dziewczyna ułatwiła mi rozmowę z urzędniczką, a kiedy wyszliśmy razem na rynek drohobycki, 
wskazała księgarnię, której poszukiwałem. W trakcie rozmowy (naprawdę nie pamiętam w jakim 
języku) okazało się, że zna Polskę, bo pracuje okresowo… na Wawelu. Oboje się roześmialiśmy. Iwan 
Franko, Jurij Drohobycz, Bruno Schulz, polscy królowie, no doprawdy, niezłe towarzystwo.



Leszek Grocholski – Wrocław P57

Tadeusz Saryusz Bielski 
(1897–1973)

Tadeusz Saryusz Bielski ur. 30.10.1897 r. w Schodnicy. Jego ojcem był Zygmunt Saryusz Bielski 
inż., prof. i rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (*13.05.1869 Widawa  †12.04.1944 

Kraków). 
   Gimnazjum ukończył we Lwowie a maturę uzyskał w Wiedniu w 1915 r.  Zaciągnął się do Legio-

nów Polskich 20 września 1915 r. pod pseudonimem Tadeusz Saryusz. Ukończył kurs artylerii w Ba-
terii Szkolnej Legionów w Kaiser-Ebersdorf pod Wiedniem i przydzielony został do baterii artylerii 
w Piotrkowie Trybunalskim pod dow. chor. Józefa Becka, następnie do baterii artylerii konnej pod 
dow. Por. Knolla-Kownackiego. Jako artylerzysta walczył w większości bitew toczonych przez Legio-
ny Polskie w latach 1915–1917 w tym pod Serechową i Kostiuchówką oraz w ramach działań 7 i 9 
austriackiej Dywizji Kawalerii. Od czerwca 1916 r. w 1 Pułku Artylerii Legionów w składzie baterii  nr 3. 
15.06.1916 r. obserwował mecz piłki nożnej pomiędzy piechotą a artylerią Legionów.

W roku 1917 ukończył szkołę podchorążych artylerii pod dow. kpt. Franciszka Kleeberga. Po kry-
zysie przysięgowym, jako poddany austriacki został wcielony do armii austriackiej i ukończył C-K 
szkołę oficerów artylerii w Wiedniu (1918). Już w randze oficerskiej – chorążego został wysłany do 
Belgii. Zawieszenie broni zostało podpisane tuż przed wysłaniem go na linię frontu. Po powrocie do 
Polski w styczniu 1919 r. T.S.Bielski zgłosił się do Wojska Polskiego w Krakowie. Dostał przydział do 
1 pułku artylerii ciężkiej pod dow. kpt. Stanisława Millera. W roku 1919 walczył w styczniowej woj-
nie polsko-czechosłowackiej w bitwie pod Skoczowem a następnie w wojnach: polsko-ukraińskiej 
i polsko-bolszewickiej. W 1920 r. w wojnie z bolszewikami walczył w szeregach 4 Dywizjonu Artylerii 
Konnej (DAK). Został wówczas odznaczony 4-krotnie Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari 
(8 kwietnia 1920 r.)

Po demobilizacji podjął studia na Politechnice Lwowskiej na wydziale mechanicznym w sekcji gór-
niczej, które ukończył w 1923 r.  Do roku 1939 pracował w przemyśle naftowym. W 1939 r. został 
dyrektorem technicznym państwowego koncernu POLMIN w Drohobyczu. W kampanii wrześnio-
wej 1939 r. znalazł się w 4(6) Dywizjonie Artylerii Konnej. Od końca września 1939 r. przebywał 
w niewoli niemieckiej w oflagach: Oflag XI B Braunschweig, Oflag II C Woldenberg. Po wyzwoleniu 
przez armię amerykańską ewakuowanego w głąb Niemiec oflagu wstąpił do II Korpusu Polskiego 
w Włoszech. Żona i trójka dzieci spędzili wojnę w Polsce, głównie w Krakowie. Rodzina Bielskich 
była spokrewniona z rodziną pierwszej żony gen. Andersa. Dzięki temu Tadeusz Saryusz Bielski prze-
kazał przez emisariusza krążącego między Polską a Włochami rodzinie poufne informacje. Na ich 
podstawie cała rodzina otrzymała w Konsulacie Francuskim w Krakowie paszporty wystawione na 
francuskich repatriantów. Dzięki tym paszportom w listopadzie 1945 r. cała rodzina przyjechała do 
II Korpusu w północnych Włoszech. W II Korpusie Polskim we Włoszech awansował na majora. Po 
rozwiązaniu II Korpusu w latach 1946-47 był dowódcą koszar Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia w Szkocji. W roku 1951 wyemigrował do Australii gdzie pracował w swoim zawo-
dzie tzn. jako inżynier wiertnik, początkowo w terenie a później w biurze projektowym. Był Preze-
sem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) – Australia (1955–59).



Wacław Kesselring – Stargard Szczeciński P74–1

Tak było. Karpaty Wschodnie 1941–44 r.

Borysław spłonął. [Setki, a nawet tysiące miejsc pracy przestały istnieć w ciągu jednej nocy.] Za-
chowały się kopalnie ropy naftowej w Schodni-

cy i Uryczu. Tam starano się nie przerywać wydoby-
cia, gdyż każde zaniechanie powodowało ubożenie 
złoża roponośnego.

Ojciec wrócił z ekipą wiertaczy z terenów Sta-
nisławowa, gdzie szukali nowych zasobów „oleju 
skalnego. Podjął pracę w kopalniach Urycza, nale-
żących przed wojną do Gartenbergów. I tak z Bo-
rysławia trafiłem z rodzicami w głąb Karpat do 
osiedla – Kopalnie Urycz. Mając kilkanaście lat po-
znałem Ukraińców, zwanych jeszcze przez moich 
rodziców Rusinami. Zobaczyłem tam na czym po-
lega surowy byt i zacofanie.

Dzisiaj wiem, ze według danych ze spisu z 1931 r. 
31% mieszkańców Rzeczpospolitej nie umiało czy-
tać, uważam, że we wsiach sąsiadujących z Kopalnią 
Urycz, liczba ta była w dwójnasób większa. Mieszka-
liśmy w bydynku gdzie było biuro kopalni. Raz zasze-
dłem tam gdy pełniący wiele funkcji buchalteryjnych 
pan Sozański wypłacał zarobki pracownikom fizycz-
nym. Wtedy przekonałem się, że odbierane należno-
ści wielu podpisywało krzyżykami. Zwróciłem też 
uwagę na ubiory robotników, byli tacy, co na nogach 
mieli chodaki ze sprytnie podwiązanymi zelówkami 
ze zużytych kopalnianych pasów transmisyjnych. Był 
też taki, który miał na koszuli guziki błyszczące szla-
chetną miedzią: polskiego bilonu sprzed 1939 r. i ko-
piejek. Muszę przyznać, że koszula z misternie wyszywanym kołnierzykiem i miedziane guziki robiły 
wrażenie jakiegoś miejscowego folkloru.

Mieliśmy w domu apteczkę na doraźne wypadki. Szybko wieść się rozpowszechniła i przyszedł raz 
Rusin z dziwnie sztywnym karkiem, obwiązanym chustą. Mówił, że mu mózg wychodzi, bo tak stwier-
dziła jego żona. Nieszczęśnik miał na karku sporych rozmiarów karbunkuł, czyrak jak mini wulkan, 
otoczony mazidłem z miodu zmieszanego z mąką. W sinej otoczce - „kalderze” tkwiła biaława ropa. Na 
pytanie matki skąd pochodzi, mówił, że z Dołchego. Była to wieś oddzielona od osiedla kopalni górą 
Tołstą, drugą co do wysokości w dorzeczu rzeki Styj po Parażce. Zagadnięty o rodzinę i ilość dzieci od-
rzekł: „sim abo wisim, nyni zautra szcze odno bude”. (siedem albo osiem, dziś lub jutro  jeszcze jedno 
będzie). Typowy przedstawiciel „Vive ut vivas” – żyj abyś żył, w odróznieniu „Ergo sum” - myślę więc 
jestem.

Dwudziestolecie Polski nie miało dostatecznych możliwości, by sprostać zacofaniu. Kilkanaście pro-
cent w wieku 10 lat nie chodziło do szkół. Odczuwało się, że przysłowiowy „drut kolczasty” oddzielał 
jakąś wolność: „Tu my, a tam oni”. Język, wyznanie, obyczaje, poziom intelektualny, były swego rodza-
ju granicami codziennego życia. Nie było innego pozdrowienia na kopalni jak „Szczęść Boże” przyjęte 
przez wszystkie nacje, „Dzień dobry” było wyjątkowe. Częściej ukraińskie „Sława Jezusu Chrystu”.

Do historii osiedla uryckiego wpisała się zbrodnia rozstrzelania kilkunastu rodzin żydowskich 
przez Einsatzgruppe, której dowodził Peter Menten z pochodzenia Holender, w latach przed woj-
ną zamieszkały we Lwowie. Był on też właścicielem posiadłości we wsi Podhorodce nieopodal wsi 
Urycz. Brutalne i tak tragiczne wydarzenie likwidacji części mieszkańców osiedla, zmieniło rozumie-
nie rzeczywistości młodego jestestwa. Zetknąłem się wtedy z mentalnością zależną w dużej mierze 
od nacji, a dziś nazwałbym to rozumieniem prawdy „egoistycznie”. Był to czas, że „prawda” nie za-
wsze była prawdą.



Rys. Wacław Kesselring 
„Portret starego Żyda” kredka
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Paweł Bryszkowski – Wałbrzych P59

Wujek Kazio

Mój wujek był niewyczerpany w gloryfikowaniu naszego rodzinnego Borysławia. Na pewno jego 
przyjaciele pamiętają lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy przez całe 

dwudziestolecie Kazimierz Chmielowiec przesiadywał w kawiarni wałbrzyskiego Klubu Międzyna-
rodowej Prasy i Książki popołudnia i wieczory. W najdalszym kącie od okna przy stoliku zbierało się 
grono wielbicieli poezji i adeptów mistyki, lecz zdarzało się też, że jeden i drugi wieczór mijał i nikt 
nie przychodził. Bo są takie dni w kalendarzu, w których „normalni” ludzie czasu na ogół nie mają, 
tylko samotny stary kawaler nie miał takich dni. Ja te popołudnia i wieczory lubiłem. Najczęściej je 
spędzaliśmy we trzech, bo bardzo chętnie do nas przysiadał się, również jak my mający zawsze wol-
ny czas, chyba jeden z najstarszych wałbrzyskich borysławiaków – Andrzej Gawroński.

Kazimierz Chmielowiec, poeta i szeroko w Polsce znany mistrz nauk tajemnych, a w szczególności 
Radża-jogi. Przestudiował i praktycznie poznał mistyczną wiedzę hinduską od Hata-jogi po Kriya-
-jogę. Ćwiczenia z Hata-jogi, które potrafił wykonywać, wprawiały w zdumienie tych jego „uczniów", 
których dopuszczał do wspólnych ćwiczeń. Gdy wykonywał ćwiczenia z Kriya-jogi, czyli jogi opano-
wania oddechu, to miało się wrażenie, że cały pokój nadyma się i oddycha...

Ale w te ulubione przeze mnie popołudnia i wieczory zdejmował z siebie „togę” Guru, „wychylał” 
się zza swoich okularów krótkowidza, za którymi ukrywał się przed adeptami parapsychologii i dla 
nich bywał wtedy odległy i niedostępny.

– Z dala od wielkich miast kwitło miasteczko Borysław, po drugiej wojnie światowej zabrali je nam 
Sowieci... A czy ty pamiętasz, jak babcia wysyłała cię do apteki? – Zwrócił się pewnego popołudnia 
do mnie. – Bo jeszcze tej drogi ci nie przypomniałem!

– Coś niecoś pamiętam, lecz nie za bardzo – odpowiedziałem. Tak naprawdę to nie mogłem pa-
miętać, bo ileż ja wtedy miałem lat?... Moja pamięć, pamięć pięcioletniego dziecka stawiała mi przed 
oczami zarysy podwórka, ogrodu i oszklonej werandy rodzinnego domu, i jeszcze naprzeciw okien 
wyrastał olbrzymi kościół na Wolance, z czerwonej cegły. Po drugiej stronie ulicy stał wysoki, na bia-
ło pomalowany gmach, w czasie wojny siedziba Schutzpolizei ... Tyle pamiętałem w miarę dobrze, 
a reszta, to tylko jakieś fragmenty we mgle.

– To dobrze! Ruszamy! – Ożywiał się w takich momentach wujek, gdy oznajmiałem, że czegoś sobie 
nie przypominam. – Zaraz przejdziemy całą trasę!... Z werandy schodziło się po trzech schodkach.

– Czterech! – Wtrącił się pan Andrzej.
– Trzech! Powiadam panu, że z trzech! To był mój dom!
Pan Andrzej machnął ręką, dając mi do zrozumienia, że to jest mało ważne.
– Pamiętasz, że były trzy?! – Zwrócił się do mnie wujek.
– Pamiętam.
– Oo, widzi pan! – Wujek spojrzał wymownie na Andrzeja i był bardzo ucieszony. A do mnie: – Ale 

z ciebie był baciar, ty nie chodziłeś ścieżką, tylko na przełaj przez ogród... Ogród był rozległy i roz-
gałęziony, stary i zdziczały. Babcia uprawiała tylko z brzegu kilka grządek, a dalej wybujała nigdy 
nie koszona trawa. Ty zanurzałeś się w tę trawę i tylko czupryna wystawała ci ponad nią. Na końcu 
ogrodu rosła olbrzymia grusza,... zawsze przystawałeś i usiłowałeś policzyć owoce... W 1943 roku, 
gdy latem nastał wielki głód, tylko ty z tej gruszy miałeś prawo jeść! Babcia pilnowała, aby nikt inny 
nie tknął ani jednego owocu! – Wujek przetarł chusteczką oczy na to wspomnienie. Pan Andrzej 
opuścił głowę.

– Pod płotem srożyła się pokrzywa, ale ty potrafiłeś się przemknąć niepoparzony i znikałeś pośród 
olbrzymich liści łopuchów. Liście były wielkie jak parasole i gdy padał deszcz, wybierałeś sobie naj-
większy i spacerowałeś pod nim, suchy wśród ulewy. Pamiętasz?

– Tak, pamiętam! – Odpowiedziałem zdecydowanie, bo to naprawdę pamiętałem.
– To dobrze!... Po chwili wyłaniałeś spod tych liści i już byłeś przy dziurze w płocie. Te dziurę, to 

sam sobie zrobiłeś!
– Aha, na pewno sam. – Mruknął pan Andrzej. – Dałby radę taką sztachetę naruszyć?!
– Panie! – Zdenerwował się wujek. – Pan sobie sprawy nie zdajesz, jaki to był chłopczyk!
– Odchylałeś sztachetę i myk, byłeś już na ulicy! – Mówił nadal do mnie. – Szedłeś kawałek chod-

nikiem wyłożonym deskami, pod którymi, gdy padał deszcz, zbierała się woda. Po deszczu lubiłeś 

poskakać sobie po deskach, a woda pluskała przez szpary i obmywała ci stopy... Ale podążajmy do 
apteki. Przebiegałeś przez jezdnię i skręcałeś w uliczkę pomiędzy płotem państwa Januszkiewiczów 
a ścianą Schutzpolizei.

– Nie od razu, nie od razu! – Przerwał pan Andrzej. – Przecież musiał przejść chodnikiem jakieś sto 
metrów!

– Panie!! – Krzyknął wujek, lecz zaraz się opanował. – Ja dobrze wiem, że musiałby przejść, ale nie 
sto to było, a najwyżej pięćdziesiąt metrów! Ale on przebiegł na ukos i już był w uliczce... Przecho-
dziłeś tą uliczką, bo to był znaczny skrót. Gdybyś szedł ulicą Mościckiego, to

– Goeringa! – Poprawił pan Andrzej.
– Panie, na miłość boską! – Syknął wujek. – Goeringa to była w czasie wojny! – A do mnie: – Więc 

tym skrótem wychodziłeś na rynek, na Wolance.
– Nie od razu, nie od razu! – Pan Andrzej był drobiazgowy, gdy szło o topografię. – Tam na końcu 

były stopnie wyłożone cegłą.
– Te schody!? One były, panie, w tym kierunku, gdy skręcało się na pocztę!... Panie, nie przeszka-

dzaj pan, bo nigdy nie dojdziemy do tej apteki!... Gdzie żeśmy to już doszli?... Ach zacznijmy jeszcze 
raz od początku, to lepiej zapamiętasz!

Tak więc znowu schodziłem po trzech schodkach z werandy, z trawy wystawała mi tylko czupryna, 
znikałem pod liśćmi łopuchów i już byłem przy dziurze płocie. Przebiegałem na ukos jezdnię i znaj-
dowałem się w uliczce pomiędzy płotem odgradzającym posesję państwa Januszkiewiczów i ścianą 
Schutzpolizei. Dochodziłem do rynku na Wolance, przez rynek nie przechodziłem, lecz skręcałem 
w lewo, w szeroką ulicę. Szedłem chodnikiem obok wspaniałych ogrodów, których stare, zmurszałe 
płoty popękały pod naporem lawiny różnokolorowych kwiatów. W drodze powrotnej zawsze zry-
wałem trochę tych kwiatów dla babci, która stawiała je we flakoniku przed figurą Matki Bożej.

– Panie Kaziu. – Łagodnie przerwał mu pan Andrzej. – Przecież jeszcze nie doszedł do apteki. Mu-
siał przecież przejść na drugą stronę ulicy, bo apteka była po drugiej i otworzyć sobie furtkę, a taki 
mały brzdąc musiał mieć niemałe trudności z otwarciem.

– Panie Andrzeju, a tu złapałem waćpana!! Nie było tam furtki, to nie przy tej aptece!! – Wujek bęb-
nił palcami po blacie stolika. – ... My w ten sposób nie tylko nie dojdziemy do apteki, my z pańskiej 
winy nigdzie nie dojdziemy! – I z uśmiechem pobłażliwym do mnie: – Wiesz, zacznijmy jeszcze raz 
od początku, bo chyba znowu wszystko ci pomylił.

Tak za każdym razem wielokrotnie musiałem przejść drogę, czy to szedłem na pocztę, do sklepu, 
na stację kolejową, czy na cmentarz na Hukowej Górze. Zawsze w towarzystwie drobiazgowego pana 
Andrzeja i dobrotliwego wujka Kazia. Dzięki nim, gdy przymknę powieki, spaceruję dzisiaj uliczka-
mi w moim rodzinnym Borysławiu, obserwuję nurt rzeczki Tyśmienicy i słyszę głos znajomego Żyda 
sklepikarza, który stojąc na progu swojego sklepiku zachęca przechodniów: – Precle, precle, lep na 
muchy, kamyczki do zapalniczki!

Przecież tego Żyda znać nie mogłem, bo to było przed wojną, zanim się urodziłem, a ja słyszę jego 
nawoływanie w charakterystycznym żydowskim narzeczu.

  
Rodzina Chmielowców wywodziła się z Komorowa w powiecie Kolbuszowskim, w województwie 

lubelskim. Po zakończeniu I wojny światowej ojciec Kazimierza – Jacenty, będąc żołnierzem w au-
striackiej armii, poznał podczas wojennych działań – Borysław i zadecydował o przeniesieniu rodzi-
ny do Borysławia

Płonna była jego nadzieja na poprawę bytu. Chmielowcowie z biedoty wiejskiej zmienili się w bie-
dotę miejską. Jacenty, będąc niewykwalifikowanym robotnikiem, pracował dorywczo. Całymi mie-
siącami przesiadywał na schodkach domu, zapatrzony tępo w dal. Czym jest głód, to w obiegowym 
pojęciu tak zwani ludzie „głodni” niewiele, a nawet nic nie mogą powiedzieć, ponieważ mają pew-
ność, że prędzej czy później coś będą jedli. Głód w mojej rodzinie to nieustający ból brzucha z głodu 
przez rok, dwa, dziesięć lat. Nigdy tam w Borysławiu nie najedliśmy się do syta chlebem, zwykłym 
czarnym chlebem.

Po przeniesieniu się rodziny z Komorowa, urodził się w 1922 roku Kazimierz, jako jedyny z czwor-
ga rodzeństwa (siostra i dwóch braci) już w Borysławiu. Tu przeżył dzieciństwo i lata szkolne, i tuż 
przed wybuchem II wojny światowej ukończył Szkołę Handlową. Naukę mógł kontynuować dzięki 
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pomocy zamożnego sponsora, który, będąc wzruszony beznadziejną sytuacją młodego poety, opła-
cał za niego wysokie czesne.

Kazimierz mając szesnaście lat błysnął poetyckim talentem. Zaintrygował swoją twórczością dro-
hobycko – borysławskie środowisko literackie: Brunona Schulza, Mariana Jachimowicza, Wicińskiego, 
Wita i Zwilicha. Oto jeden jego wiersz z tamtego okresu:

Film
Ściany przepaści były ściągnięte strunami
Wiatr piał na strunach
Przepaść odchylała wargę kurzu
W powietrzu pasożytowały nerwy
Pulsując czerwienią wystrzelały w górę

Na pustyni
woda jeziora kulą odleciała z rybami do księżyca

Miłe mi były jak ser białe wzgórza wapieni
Nad wzgórzami bezustannie przelatywały pomarańcze.

 
Czas pierwszej okupacji sowieckiej, od września 1939 do czerwca 1941, to we wspomnieniach Ka-

zia ciągła trwoga przed wywózką na Sybir, bo przecież w owym czasie tylu młodych Polaków – jego 
kolegów przepadło na zawsze w sowieckiej „lodowni”, gdzie, jak mawiali Rosjanie: – „My tam ludzi 
nie zabijamy, oni sami zdychają”.

Po wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej w 1941 roku Kazimierz, dzięki pomocy Mariana Jachi-
mowicza, podjął pracę jako pracownik fizyczny w borysławskiej gazowni, ratując się w ten sposób 
przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, bo posiadał ausweis.

Ale to był czas nieustających zagrożeń ze strony Niemców i Ukraińców. Kazio w przydomowej ko-
mórce ukrywał przez kilka miesięcy kolegę szkolnego – Żyda, który w klasie nosił przezwisko Buzio. 
Wpadli pewnej nocy w zasadzkę, a wyśledził ich trzeci kolega z tej samej klasy – Ukrainiec, nosił już 
czarny mundur ukraińskiej policji, współpracującej z Niemcami. 

Ukrainiec postawił twardy warunek: albo Buzio zniknie z komórki zanim zacznie świtać, albo bę-
dzie musiał oddać ich ręce Niemców. Tej bezsennej i straszliwej nocy głowa mojego wujka pokryła 
się szronem. Gdy Buzio rankiem ujrzał jego włosy – podjął decyzję. Dobrowolnie udał się do getta 
w Drohobyczu.

Początkowo getto nie było terenem kategorycznie zamkniętym, był do niego dostęp. Co kilkana-
ście dni zanosił Kazio do getta trochę jedzenia. Tyle, na ile było go w tamtym czasie stać... Buzio za-
łamał się, przestał się myć i golić, zaczął wygląda jak zapuszczony staruch. Wujek zaniósł mu czystą 
koszulę i prosił – zadbaj o siebie... Niebawem za jakieś przewinienie żydowskiej wspólnoty Niemiec 
dostał polecenie wybrania dziesięciu Żydów do rozstrzelania. W tej dziesiątce znalazł się Buzio.

Buzio... Wujek odszedł na zawsze w 1996 roku i nie mogę już ustalić, jakie imię i nazwisko nosił 
Buzio. Żałuję.

Pod koniec wojny, przed przyjściem po raz drugi Sowietów do Borysławia, Kazimierz został zwer-
bowany w szeregi Armii Krajowej. Gdy po wkroczeniu Rosjan żołnierze AK otrzymali rozkaz, a ra-
czej przyzwolenie od swojego dowództwa, aby ujawnić się wobec Sowietów, Kazio tego rozkazu nie 
usłuchał i to uratowało go przed natychmiastowym aresztowaniem. Przeczucie, iż nie należy się 
ujawnić, a później bohaterstwo aresztowanych kolegów, którzy nie wydali go w śledztwie, uratowa-
ło mojego wujka przed katorgą na Syberii.

W 1957 roku jeden z tych kolegów powrócił z katorgi – Kazimierz Pomykała, odwiedził nas w Wał-
brzychu. Powiedział do Kazia: – Wiedziałem, że byłeś słabego zdrowia, więc prawdopodobnie zo-
stałbyś tam na zawsze...

W czerwcu 1945 roku pośpiesznie, jak najszybciej uciekając przed możliwym w każdej chwi-
li aresztowaniem, wyjeżdża Kazio pierwszym transportem wysiedleńców z Borysławia, który już 
przestał należeć do Polski. Uciekł na Zachód, do Wałbrzycha, mając złudną nadzieję, że tutaj, gdyby 
co, rosyjskie łapy już go nie dosięgną. My, jego rodzina, przybyliśmy jego śladem dwa miesiące póź-
niej.

Otrzymał  mieszkanie na ulicy dr Oczki pod Wzgórzem Gedymina. Wysoko ponad miastem. Z okien 

jego mieszkania roztaczał się, wówczas dla mnie przejmujący, widok na położony w kotlinach, przy-
tłoczony dymami z kominów kopalń i koksowni – Wałbrzych. 

  
Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich wydał w 1976 roku  tom poezji Kazimierza Chmielowca 

p.t. Trudny Dar.
Marian Jachimowicz napisał we wstępie do Trudnego Daru: „Ta książka powinna być rewelacją. 

Niesie czystość, świeżość... Tu człowiek wbrew brudom i popiołom umie zobaczyć wielkie rozległo-
ści piękna...”

„Trudny Dar” był rewelacją, ukazało się kilkanaście pochlebnych recenzji i to uznanych krytyków. 
W tygodnikach literackich od Warszawy, Krakowa do Wrocławia. Oczekiwano dalszych tomików 
wierszy, a poeta zamilkł...

Pan Marian i wujek Kazio zamieszkali bardzo blisko siebie, na dwóch sąsiadujących uliczkach, 
biegnących równolegle na stoku Wzgórza Gedymina. Poetyckie ścieżki poetów biegły też jakby rów-
nolegle, ale to były tylko pozory. Wujek głęboko przejął się mistyką Indii – jogą. Mistyczne prawa 
karmy i reinkarnacji stały się dla niego podstawowymi zasadami życiowymi, a dziś było jeno szcze-
blem do przyszłego wcielania, poezja zeszła na dalszy plan. Pan Marian nie mógł tego zrozumieć, 
że tak bardzo uzdolniony młody poeta marnuje swój talent. Jeden z wierszy pana Mariana dosadnie 
obrazuje jego wzburzenie.

Staloryt
Twarz
jakby wyrwana z rąk łowców głów
na wpół zmalała

Krótkowzroczna
żyje
blaskiem szkieł

Bez okularów
zapada w oczodołach
gaśnie
zasypana popiołem

Jej milczenie
przechodzi przez życie
jak pogrzeb

Zapadliskiem zionie
po drugiej stronie stołu

Gdy sam zostaje
ogniem wybuchają szpary podłogi
i siarką zionie

po czyimś odejściu

Zimna precyzja

lekkość
przypominają znieruchomiałe w słońcu jaszczurki

Matematyczny mózg
rzeźwi
staniem dęba na głowie

Jak wykrzyknik

Tak nogami 
wryty w kosmos

krąży z Ziemią na głowie
wokół Słońca
biorąc pod stopy konstelacje

dopiero Warkocz Bereniki
zwraca go Ziemi

aby głową lżejszą niż światło

śród tłumu sceptycznych uśmiechów

wyiskrzać się
ku międzygwiezdnym ciszom

Nirwanom

Pan Marian Jachimowicz był przeciwieństwem Kazimierza, nietrudzenie podążał swoją poetycką 
„Ścieżką Konieczną”. Gdy wujek Kazio w 1976 roku wydał swój jedyny „Trudny Dar”, pan Marian 
miał już w dorobku kilkanaście książek poezji, był ogólnie uznanym, wybitnym Poetą. 
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Zdzisław Frąc – Rybna k. Krakowa P86
Aleksander Sosnowski – Nagawczyna k. Dębicy

Józef Bereza – komendant Ochotniczej Straży 
Ogniowej w Rychcicach

W numerze 22 Biuletynu z marca 2018 roku, opisywaliśmy naszą podróż do Rychcic, pow. Dro-
hobycz, rodzinnych stron naszych przodków. Pisaliśmy wtedy o naszej rodzinie i wrażeniach 

z podróży, o tym co udało nam się zobaczyć i kogo spotkaliśmy. Pisaliśmy także o naszym dziadku 
Józefie Berezie, o którym nie mieliśmy wówczas zbyt wiele informacji, a największą zagadką była 
dla nas dokładna data jego śmierci i miejsce pochówku. Dzięki staraniom udało nam się rozwiązać 
tę zagadkę. Już wcześniej udało nam się zdobyć kilka cennych informacji z archiwum diecezjalnego 
w Przemyślu.  Ze spisu rodzin rychcickich, wynikało, że Józef Bereza, urodził się 24 stycznia 1904 
roku w Winnikach koło Sambora (Winniki ad Sambor), należących do parafii w Podbużu. Był synem 
Marcina i Rozalii z domu Hrom. 28 lutego 1922 roku zawarł w Rychcicach ślub z Katarzyną Siwarga, 
ur. 11 kwietnia 1898 roku, córką Grzegorza i Franciszki z domu Świerniak. W Rychcicach mówio-
no na nich „Berezycha”. W tym spisie znajdują się informacje na temat córek Józefa i Katarzyny, 
Franciszki (ur. 17.06.1922), Stanisławy (ur. 4.06.1924), Rozalii (ur. 7.04.1927), oraz o Wandzi (ur. 
4.02.1929 – zm. 6.04.1933), o której istnieniu w naszej rodzinie nic do tego czasu nie było wiado-
mo, a która spoczywa na cmentarzu parafialnym w Rychcicach. W spisie nie znajdowała także się 
najmłodsza z ich córek, Zofia (ur. 15.07.1942), gdyż spis powstał jeszcze przed wojną. W tym okre-
sie, przed wybuchem wojny, Józef, obok pełnienia funkcji komendanta Ochotniczej Straży Ogniowej 
w Rychcicach, zajmował się także stolarstwem, gdyż rodzina nie posiadała zbyt wiele ziemi. Wiele 
informacji na temat naszych dziadków posiadamy od Pani Bronisławy Świlunek z domu Wojtuśczy-
szyn ur. w 1930 roku w Rychcicach. Jej rodzice byli bliskimi sąsiadami naszych dziadków, a ojciec 
Pani Bronisławy był prezesem Ochotniczej Straży w Rychcicach. Gdy zmarł w 1937 roku, to właśnie 
Józef Bereza przygotował dla niego trumnę. Pogrzeb odbył się w drugi dzień Świąt Wielkanocnych 
i spoczął on obok kaplicy hrabiów Bilskich, ale niestety, grób nie zachował się do naszych czasów. 

Po wojnie nasza rodzina jak wiele innych, została przesiedlona na ziemie odzyskane. Babcia Ka-
tarzyna Bereza zamieszkała ze swoimi czterema córkami w Jędrzychowie. O dziadku niestety nie 
było wiele pewnych informacji. Krążyła jednak opowieść o tym, że dziadek Józef zmarł pod koniec 
wojny w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Gdy zbliżały się bowiem wojska 
radzieckie, Niemcy wywieźli mężczyzn z Rychcic, by nie zostali wcieleni do armii radzieckiej i nie-
którzy, jak wujek Pani Bronisławy znalazł się aż w obozie pod Hamburgiem. Nie wiadomo jednak 
jak i dlaczego dziadek Józef znalazł się w Krakowie. Najprawdopodobniej miał tam rodzinę, siostrę, 
która mogła mieszkać na ul. Kieleckiej, gdzie dziadek zmarł, ale to tylko luźne informacje, które 
chcielibyśmy jeszcze sprawdzić i dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Po wielu poszukiwa-
niach i próbach znalezienia odpowiedzi, napisaliśmy list do pracowników Cmentarza Rakowickiego 
z prośbą, o pomoc w odnalezieniu informacji na temat zaginionego dziadka, jeśli takie oczywiście 
się znajdują. Był to przecież trudny czas wojny, a my mieliśmy mało informacji, nawet nie znaliśmy 
przybliżonej daty jego śmierci. 

Trudno opisać jak wielka była nasza radość i wzruszenie, gdy 15 września 2017 roku otrzymaliśmy 
wiadomość z Cmentarza Rakowickiego, iż zgodnie z zapisem w księdze zmarłych pochowanych na 
tym cmentarzu, znajduje się informacja o Józefie Berezie, że zmarł w Krakowie na ul. Kieleckiej 25/4, 
15 lutego 1945 roku, na gruźlicę płuc, a pochowany został 19 lutego tegoż roku. Jego grób zlokalizo-
wany jest w kwaterze XVIII, rząd 1, grób 33. Poinformowano również, że grób do dnia dzisiejszego nie 
zachował się, gdyż zgodnie z przepisami, po upływie lat i nie przedłużeniu opłaty, została pochowa-

na w tym miejscu inna osoba, Pan Marian 
Kuleszir, zm. w 1967 roku. Dodatkowa 
informacja mówiła, że zgon Józefa Berezy 
został zapisany w księgach metrykalnych 
parafii rzymsko–katolickiej pw. Św. Miko-
łaja w Krakowie, przy ul. Kopernika 9.

W niedługim czasie po otrzymaniu tej 
wiadomości, udaliśmy się na Cmentarz 

Rakowicki, by odnaleźć mogiłę, oraz dowiedzieć się może jeszcze czegoś więcej w biurze Cmenta-
rza. Dzięki życzliwości pracujących tam Pań, pokazano nam kartotekę tego grobu, oraz oryginalny, 
niemiecki formularz, z zapisanymi informacjami o pochówku naszego dziadka. Dowiedzieliśmy się 
również, że w tym czasie, gdy grób był ziemny, a dokonywano nowego pochówku praktyką było po-
zostawienie wcześniejszych szczątków w tym miejscu, tylko zakopanie ich nieco głębiej, a następnie 
dokonanie nowego pochówku. Następnie udaliśmy się do parafii św. Mikołaja, gdzie także dzięki 
życzliwości pracującej tam Pani i Księdza Proboszcza, mogliśmy zobaczyć księgi metrykalne i osta-
tecznie potwierdzić dane dziadka. W księgach metrykalnych pod pozycją 120 za rok 1945, znajdo-
wało się więcej danych, mówiących, że zmarły to Józef Bereza, robotnik z Rychcic, mąż Katarzyny, 
ojciec czwórki dzieci, wyznania rzymsko–katolickiego, ur. 21.04.1904 roku, zmarł 15 lutego 1945 na 
ul. Kieleckiej w Krakowie, pochowany 19 lutego 1945 roku. 

Odnalezienie tych informacji i ich ostateczne, naoczne potwierdzenie było dla nas wielką radością, 
której towarzyszyło ogromne wzruszenie. Po tylu latach, krążące informacje o śmierci i pochówku 
dziadka w Krakowie się potwierdziły. Natychmiast  poinformowaliśmy naszą ciocię, ostatnią z żyją-
cych córek naszego dziadka, Zofię Zygler z domu Bereza, zamieszkałą wówczas w Lubiniu o odnale-
zieniu informacji o jej tacie. Bardzo szybko, bo już 2 listopada, a więc 2 tygodnie po naszej wizycie 
w Krakowie, na cmentarzu i w parafii, Ciocia Zosia, wraz ze swoją córką Marią i zięciem Ryszardem, 
przyjechała, do nas z wizytą, której głównym celem było nawiedzenie grobu jej taty. Było to dla 
nas wszystkich, a szczególnie dla cioci niezwykle ważne i wzruszające. Pierwszy raz w życiu mogła 
stanąć nad grobem swojego taty, co zawsze było jej wielkim pragnieniem. Wcześniej była już na 
Cmentarzu Rakowickim, ale nie znaliśmy dokładnego miejsca pochówku dziadka. Jak się okazało, 
niestety była to jej ostatnia wizyta, gdyż zmarła 20 kwietnia 2019 roku w Lubiniu. Oczywiście wszy-
scy pojechaliśmy ją pożegnać, zmarła bowiem ostatnia „rychciczanka” z naszej najbliższej rodziny. 
Była wspaniałą osobą, ciepłą, życzliwą, zawsze uśmiechniętą i pełną poczucia humoru. Wujek Zdzi-
sław Frąc, syn Rozalii, nawiązał kontakt z rodziną zmarłego Pana Mariana Kuleszira – Panią Teresą 
i Markiem Kuleszir. Zmarły Pan Marian był ich wujkiem, bratem ich ojca. To dzięki ich uprzejmości, 
za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i w tym miejscu składamy Pani Teresie i Panu Markowi serdecz-
ne podziękowania, udało się na grobie ich wujka, umieścić tablicę ze zdjęciem i informacją o naszym 
dziadku Józefie Berezie. To dla nas bardzo ważne, że po tylu latach dziadek doczekał się tablicy 
i godnego upamiętnienia.                                                                                                                                              



Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa P39

Foldery z Madonnami

Dzięki decyzji Poczty Polskiej podjętej w 2013 r. ukazał się już trzeci folder z kolejnymi 4 znaczka-
mi przedstawiającymi obrazy Madonn Kresowych zabieranych przez wysiedlanych z ojcowizn 

Rodaków – aby być z nimi nadal w Ojczyźnie, zabieranych ze swoich kaplic i kościołów ziem wschod-
nich II Rzeczypospolitej, utraconych w wyniku kataklizmu II wojny światowej.

To wielce zasłużony dla kultury polskiej, odznaczony medalem Gloria Artis śp. dr Tadeusz Ku-
kiz (1930–2015) autor wielu książek o Madonnach Kresowych, kierując się popularnością kultury 
i atrybutami patriotycznymi wytypował na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej 
36 wizerunków Matki Bożej dla Poczty Polskiej. Wszystkie to jest następnych 26 umieszczane będą 
w kolejnych latach na wprowadzanych do obiegu znaczkach.

Wstępem tym pragnę oddać wielką cześć i wdzięczność śp. dr Tadeuszowi Kukizowi za Jego ogrom-
ną historyczną pracę i piękny ślad, jaki zostawia w polskiej kulturze społecznej i religijnej.
• Madonny Kresowe I – 14.08.2014 r.: Matka Boża Kochawińska; Matka Boża Drohobycka.
• Madonny Kresowe II – 30.08.2016 r.: Matka Boża Białokamieńska; Matka Boża Królowa Korony 

Polskiej – Lewacze; Matka Boska z Fragi; Matka Boska Żółkiewska.
• Madonny Kresowe III – 23.08.2018 r.: Matka Boska Łucka; Matka Boża Królowa Korony Polskiej 

z Kałusza – Hołd Stanów; Matka Boża Królowa Korony Polskiej z Porchowej k. Buczacza; Matka 
Boża Zbaraska.
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Maria Gew – Drohobycz1 P72

„Dzień Polonii i Polaków za granicą” w Drohobyczu
…Tam, w moim kraju, 

w dalekiej stronie
Sto gwiazd zgaszonych

stoi w koronie,
Sto gwiazd zgaszonych 

nad polem stoi,
Jak stu rycerzy w żelaznej zbroi…

Maria Konopnicka 

W czerwcu (1–2. 06 2019) w Drohobyczu 
odbyły się uroczystości z okazji Dnia 

Polonii i Polaków za Granicą. Tę kulturalno-ar-
tystyczną imprezę zorganizowało Polskie To-
warzystwo Kulturalno-Oświatowe „Zgoda”, na czele którego od wielu lat stoi zasłużona działaczka na 
rzecz kultury polskiej Maria Galas. Impreza odbyła się w auli szkoły nr 15 i była zorganizowana przy 
wsparciu Senatu RP, komisji Opieki nad Polonią i Polakami za Granicą oraz Fundacji Wolność i Demo-
kracja.

Uczniowie i absolwenci sobotniej szkoły, kierowanej przez Marię Galas, przygotowali specjalny pro-
gram artystyczny, który rozpoczęły hymny Polski i Ukrainy. Następnie Maria Galas powitała serdecznie 
zebranych z okazji tego święta, ważnego dla wszystkich Polaków, zamieszkujących Ukrainę, i przedsta-
wiła gości – liderów organizacji polskich ze Stryja, Truskawca, Drohobycza, Borysławia i Mościsk. 

Interesującą prelekcję o życiu Polaków, mieszkających poza granicami kraju przedstawiła docent Dro-
hobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki Irena Łozińska. Prezentacja pokazała skalę 
osiedlenia się Polaków na całym świecie.

W części artystycznej zabrzmiały wiersze poetów polskich w wykonaniu prowadzących uroczy-
stość Rostysława Petrenko i Ilony Pinczak, a następnie wystąpił chór dziecięco-młodzieżowy „Odro-
dzenie”, działający przy Towarzystwie, którego dyrygentem jest Maria Gew, z akompaniamentem Olgi 
Tomaszuk, Zasłużonej dla Kultury Polskiej. Program patriotyczny w wykonaniu chóru zachwycił ze-
branych. Cała sala śpiewała wspólnie „Kraj rodzinny”, „Piechota, ta szara piechota”, „Przybyli ułani”, 
„Ułani, ułani”, „Podkóweczki, dajcie ognia”, „Głęboka studzienka”, „Miała baba koguta”, „Czerwony pas”  
i „Orzeł biały”.

Na program koncertu złożyły się też utwory instrumentalne kompozytorów polskich „Polonez” 
M. Ogińskiego i „Pieśń polska” H. Wieniawskiego w wykonaniu Natalii Kruczenkowej (skrzypce). Na-
tomiast Maria Gew wykonała skomponowane przez siebie pieśni „Tam, w moim kraju…” do słów Marii 
Konopnickiej, „Być może” – słowa Stanisław Ryszard Dobrowolski, oraz znaną „Rozkwitały pąki białych 
róż” (sł. Kazimierz Wroczyński, muz. Mieczysław Kozar-Słobódzki). Wykonawczyni akompaniowała 
Olga Tomaszuk. Na zakończenie koncertu wszyscy wspólnie odśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej.

Na uroczystości obecny był o. Mirosław Lech z kościoła pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu, który po-
dziękował wszystkim organizatorom za wspaniałe przeżycia artystyczne i w modlitwie pobłogosławił 
wszystkie dobre poczynania na rzecz krzewienia kultury polskiej na terenach Ukrainy.

Maria Galas, zwracając się do młodych chórzystów, podkreśliła: „Wybiegając wprzód, z okazji Dnia 
Dziecka chcę złożyć gratulacje wszystkim naszym dzieciom i zachęcam do wzięcia udziału w na-
stępnym występie chóru „Odrodzenie” na festiwalu polskiej i ukraińskiej kultury, który odbędzie się  
w Truskawcu”.

Znaczenie i osiągnięcia szkoły sobotniej w dziedzinie krzewienia oświaty i wychowania młodzieży 
podkreśliła w swoich słowach również Olga Suchowerska, zastępca dyrektora szkoły nr 15: „Bardzo mi 
miło, że nasi uczniowie – a są to członkowie chóru „Odrodzenie” i soliści – oczarowali nas dziś swoim 
wykonaniem polskich pieśni. Przecież Polska to nasz najbliższy sąsiad i dlatego nasza młodzież powin-
na znać, szanować i studiować polską kulturę i tradycję. Tylko tak właśnie stworzymy naszą przyszłą 
wspólną historię”.                                                                                                                                                                   

1 Wykładowca Drohobyckiego Liceum Muzycznego im. W. Barwińskiego. Przedruk z „Kuriera Galicyjskiego” nr 12 (2019), s. 11.
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O. Dominik Marian Orczykowski OFM Cap P61

Pielgrzymka Drohobyczan na Jasną Górę – 1993 rok

Pomysł urządzenia drugiego Zjazdu Drohobycza powstał wśród uczestników pielgrzymki na 600- 
lecie parafii rzymsko-katolickiej w Drohobyczu w sierpniu 1992 r. Z Zofią Frydlewicz-Ciesielską 

ustaliliśmy, że najlepszym miejscem do tego będzie Jasna Góra i Dom Pielgrzyma tamże, mając do-
świadczenia z pierwszego Zjazdu (cztery miejsca: Klasztor PP, Benedyktynek, Hotel „Przemysław” 
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Katedra) w celu udogodnienia uczestnikom spotkania się i pobytu. Inni 
współorganizatorzy zaakceptowali tę propozycję. Mieliśmy różne zdania co do czasu Zjazdu. Prze-
ważył termin – wiosna 1993 r. W grudniu 1992 r. samochodem Konstantego Woźniaka z Krzysz-
tofem Wernerem pojechaliśmy na Jasną Górę do Częstochowy. Załatwiliśmy zamieszkanie w Domu 
Pielgrzyma u OO. Paulinów, Mszę św. na dzień 20 maja – święto Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 
wynajem sali na Spotkanie Zjazdowe. Zastępca Kustosza Sanktuarium podsunął nam myśl, że można 
na tę uroczystość  poprosić J.E. Ks. ABP. Stanisława Nowaka. Wykorzystaliśmy ten projekt i od razu 
wstąpiliśmy do Kurii Częstochowskiej, gdzie ks. Arcybiskup przyjął osobiście i obiecał odprawienie 
w kaplicy Cudownego Obrazu Mszy św. w intencji Drohobyczan. Jeszcze zaświtał mi pomysł, aby wy-
pożyczyć z Muzeum Wojska Polskiego na tę uroczystość sztandar 6PSP (niegdyś dar drohobyczan: 
vide Wojciecj B. Moś „Strzelcy Podhalańscy 1918–1939” KAW Refleksy Historii). Ten pomysł zrealizo-
wałem własnoręcznie przywożąc z Warszawy i odwożąc sztandar. Po trzech spotkaniach grona kole-
gów w mieszkaniu Konstantego Woźniaka we Wrocławiu ukonstytuował się  Komitet Organizacyjny. 
Rozesłaliśmy mnóstwo zaproszeń na znane nam adresy, a nawet wiele do Drohobycza. Co przyniosło 
nieprzyjemne reperkusje w gazecie „Galicka zorza”. Prawdopodobnie też z tego powodu tylko cztery 
osoby mogły przyjechać z Drohobycza. Ogłoszenie o Zjeździe Rodaków Drohobycza, Borysławia i Tru-
skawca podałem do katolickich  czasopism: Źródło, Niedziela, Gość Niedzielny, Tygodnik Powszechny 
i Słowo (spotkałem się z wypowiedzią „i znów w kościele”). W pierwszym i drugim Zjeździe nie sta-
wialiśmy żadnych barier wyznaniowych ani światopoglądowych – bo DROHOBYCZ – „półtora miasta, 
pół polskie, pół żydowskie, pół ukraińskie...” jak pisał Marian Hemar.

Otwarcie II Zjazdu Rodaków Ziemi Drohobyckiej nastąpiło 19 V o godzinie 16 w Auli Jana Pawła II. 
Około 300 uczestników zostało przywitanych przez gospodarzy Jasnej Góry w osobie Ojca Paulina, 
następnie Mieczysław Gołuch nakreślił cel naszego uroczystego zebrania. Nastrój pełen zadumy wy-
tworzyła była aktorka krakowska Maria Przybylska i syn drohobyczan Wojciech Czerwiński muzyk. 
W programie mieliśmy mieć wypowiedź obecnego duszpasterza drohobyckiego O. Ryszarda Kowal-
czyka CSSR na temat życia religijnego parafii św. Bartłomieja w naszym rodzinnym mieście. Niestety 
nie wystąpił. Zrehabilitował się w gazecie rzymskokatolickiej parafii św. Bartłomieja w Drohobyczu 
„Radość życia” nr 1 wydanym dopiero w 1994 r. Nie mógł przyjechać i podzielić się z nami historią 
odzyskania kościoła w 1989 r. Czesław Bulkiewicz, lecz dobrze go zastąpił Eugeniusz Dąbrowski, 
o działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej mówiła Maria Galas. Potem nastąpiło 
rzeczowe sprawozdanie z działalności grupy drohobyczan, która już drugi raz zorganizowała Zjazd. 
Prezes SPZD Roman Lorenz z Legnicy przedstawił działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dro-
hobyckiej. Obszernie ujęte to było w biuletynach, które wydaje SPZD w Legnicy. Wieczorem odprawi-
liśmy Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich i po posiłku w Domu Pielgrzyma nastąpiło towarzy-
skie spotkanie do późnej nocy.

Rano w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego nastąpił przemarsz pielgrzymów z Domu Pielgrzyma 
do Kaplicy Cudownego Obrazu. Historyczne sztandary drohobyckie miały godnych chorążych. Sztan-
dar 6PSP Krzysztof Pawluś (był także z pocztem sztandaru 19 KDHL w Przemyślu), Ryszard Czerwiń-
ski,  Władysław Ossowski, a Oddziału Hallerczyków Zbigniew Lęcznarowicz, Stanisław Mrówczyński 
(syn hallerczyka) i Kazimierz Chmura. W kaplicy dołączył do naszego pochodu zaproszony poczet 
sztandaru Samborskiego Oddziału Leśnego Armii Krajowej. Wyszedł nam naprzeciw O. Dr Jan Golon-
ka kapelan WP kpt – paulin i wprowadził nas uroczyście na Mszę świętą którą z Ks. Abp. St. Nowa-
kiem koncelebrowało sześciu księży. Po Mszy św. i śniadaniu do południa trwały rozmowy Rodaków 
w kaplicy Domu Pielgrzyma. Klasztorowi na Jasnej Górze ofiarowałem medal I Zjazdu Drohobyczan 
w Przemyślu i broszurki „Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie”. Następnie udałem się do Warszawy, 
aby zwrócić do Muzeum Wojska Polskiego sztandar PSP i złożyć dar. Nasz zjazd zarejestrowało pismo 
oo. Paulinów „Jasna Góra” z lipca 1993 r. i „Nowy dziennik – The Polish World”. 
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Alicja Królikowska – Wrocław P69

Kilka słów o powstaniu i działalności 
Koła Wrocławskiego SPZD

Wrocławskie Koło SPZD powstało  w czerwcu 1989 r. dzięki staraniom jego pierwszej przewod-
niczącej Grażyny Mielnickiej. Tak dzisiaj wspomina ona tamten okres:

Na początku maja 1989 r. przeczytałam w gazecie ogłoszenie o zebraniu założycielskim Stowarzy-
szenia Przyjaciół Drohobycza w Legnicy. Ponieważ wiedziałam, że mój ojciec, nieżyjący już Mieczysław 
Mielnicki, uczęszczał do Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu, poczułam się drohobyczan-
ką i 6 maja 1989 r. pojechałam do Legnicy. Nie pamiętam, gdzie to spotkanie się odbyło. Za to pamiętam, 
że w dużej sali zastałam mnóstwo ludzi w wieku dojrzałym, którzy przyjechali z różnych miejscowo-
ści Dolnego Śląska. Organizatorem spotkania był Pan Mieczysław Nawalicki z Legnicy, autor anonsu 
prasowego. Pomagały mu żona i córka. Pan Nawalicki poprosił zebranych, aby każdy przedstawił się, 
powiedział, gdzie mieszkał w Drohobyczu, gdzie chodził do szkoły, kiedy przyjechał do Polski i gdzie 
zamieszkał. Panie oprócz aktualnego nazwiska podawały nazwisko panieńskie. Każdy w paru zdaniach 
opowiadał swe dzieje od momentu wyjazdu z Drohobycza do przyjazdu do Polski. 

Gdy przyszła na mnie kolej, mogłam powiedzieć jedynie, kto był moim ojcem i że uczęszczał do gim-
nazjum w Drohobyczu, którego nie ukończył przez wybuch wojny. Puszczona została lista obecności, na 
której oprócz nazwisk aktualnych i rodowych pisaliśmy obecny adres oraz numery telefonów. Z Wrocła-
wia byłam tylko ja. Kiedy zakończyła się część oficjalna, ludzie, którzy zaczęli rozpoznawać się po wielu 
latach, podchodzili do siebie, witając się ze łzami, opowiadali swoje dzieje od czasu wyjazdu z Drohoby-
cza. Tylko ja tam czułam się jak sierota. Nie miałam nikogo znajomego.

W pewnym momencie podszedł do mnie Pan Nawalicki. Zapamiętał, że jestem z Wrocławia. Zwrócił 
się do mnie z prośbą, aby we Wrocławiu zorganizować Towarzystwo Przyjaciół Drohobycza. Ogarnęła 
mnie panika! Z kim ja to zorganizuję!? Przecież ja nikogo z Drohobycza nie znam! – Da pani radę. Liczę 
na panią! Jak będzie pani miała 10 osób, to ja panią poinstruuję, jak dalej trzeba załatwić. Po przyjeź-
dzie do Wrocławia zamieściłam dwa anonsy w gazetach o spotkaniu drohobyczan. Pierwsze spotkanie 
odbyło się w Stanicy Harcerskiej Na Grobli. Przyszło kilka osób.  Po powitaniu  wszystkich opowiedzia-
łam o zebraniu w Legnicy i obudziłam w zebranych pragnienie, aby we Wrocławiu drohobyczanie rów-
nież się odnaleźli. W tym momencie w drzwiach stanął Ksiądz Orczykowski, mówiąc gromkim głosem: 
A kto tak daleko będzie wam tu przychodził? I od razu zadecydował, że zebrania będą się odbywać 
w kościele Św. Augustyna przy ul. Sudeckiej. – Proszę księdza, a czy księdza przełożeni o tym wiedzą? – 
Nie! Nie wiedzą, ale się dowiedzą! I tak do dzisiaj jesteśmy przytuleni do tego kościółka. Przypomnieć 
należy siostrę Inwiolatę, drohobyczankę, która dbała o poczęstunki dla nas, bo byliśmy tak biedni, że nie 
mieliśmy nawet na znaczki. 

Pewnego razu, było nas już sporo, zjawił się na zebraniu Pan Jerzy Pilecki. Przedstawiając się, oznaj-
mił, ze ma dużo  informacji o drohobyczanach i ich losach z czasów wojny. Czas pokazał, że to prawda. 
Okazał się cennym nabytkiem dla organizacji. Pewnego razu, a było to w 1990 r., na nasze zebranie przy-
jechał z Warszawy Pan Franciszek Iwanicki, aby dowiedzieć się, jakie kroki trzeba poczynić, aby taką 
organizację założyć i żeby wymienić się listą drohobyczan. Dobrze, że nie było wtedy RODO! Wierzyć mi 
się nie chce, ale muszę, że mija już 30 lat od zarejestrowania naszej organizacji 25 czerwca 1989 r. Z tych 
pierwszych lat istnienia czynny jest jeszcze Pan Jerzy Pilecki, Pan Roman Lorenz i Ksiądz Orczykowski.

Dzięki staraniom Grażyny Mielnickiej w dniach 23–27 lipca 1990 r. zorganizowano autokarową wy-
prawę do Drohobycza, dostarczono książki do polskiej szkoły kierowanej przez Marię Galas oraz na-
wiązano ściślejsze kontakty z krajanami z Ziemi Drohobyckiej. Członkowie koła mocno zaangażowali 
się w niesienie pomocy tamtejszej polskiej społeczności, zwłaszcza skupionej wokół odzyskanego 
przez nią w 1989 r. kościoła Św. Bartłomieja. Organizowano zbiórki pieniędzy na jego remont, wspie-
rano polską szkołę sobotnią oraz działający przy niej zespół „Odrodzenie”. W czasie wizyt tego zespo-
łu na Dolnym Śląsku członkowie koła z dużą życzliwością gościli młodych artystów, zapewniając im 
nocleg w swoich domach, a występy zespołu dostarczały im niezapomnianych wrażeń. 

Koło aktywnie włączało się we wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Główny, w tym 
w organizowane przez niego pielgrzymki na Ziemię Drohobycką oraz Zjazdy Drohobyczan. Kolejnymi 
przewodniczącymi koła byli: Edward Kowalczuk i Stanisław Moroń, a od 2003 r. funkcję tę sprawuje 
Alicja Królikowska.

W maju 2004 r. Koło Wrocławskie zorganizowało I Zjazd Schodniczan. Od tego czasu spotkania 
dawnych mieszkańców Parafii pw. Św. Kingi w Schodnicy (schodniczan oraz mieszkańców okolicz-
nych miejscowości należących do tej parafii, m.in. Majdanu), odbywające się we Wrocławiu lub Wał-
brzychu  (przy współpracy tamtejszego koła), weszły na stałe do kalendarza imprez. Ostatni VII zjazd 
odbył się we wrześniu 2018 r. we Wrocławiu. 

Ważne w działalności koła są też organizowane co kilka lat wycieczki na Ziemię Drohobycką (ostat-
nie we wrześniu 2012 i wrześniu 2013 r.) połączone z czczeniem pamięci zmarłych przodków po-
chowanych na tamtejszych cmentarzach oraz odwiedzaniem miejsc kultu religijnego. Każdorazowo 
uczestnicy wycieczki przekazują książki i przybory szkolne dla uczniów polskich szkół sobotnich oraz  
wspierają materialnie zamieszkałych tam rodaków. Członkowie koła wsparli  finansowo budowę no-
wego kościoła w Borysławiu, a także udzielają wsparcia kościołowi Św. Bartłomieja  w Drohobyczu. 
Co roku składają kwiaty i palą znicze pod tablicą Tadeusza Chciuka – Celta w Kościele Garnizonowym 
pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu oraz  opiekują się grobem Józefa Grabowieckiego (1898–1949), ofice-
ra WP i sybiraka pochowanego na Cmentarzu Osobowickim. 

W kole propagowane jest czytelnictwo „Biuletynu” oraz wszystkich nowości książkowych związa-
nych z Ziemią Drohobycką. Biuletyny dostarczane są wszystkim osobom, które wyrażą taką chęć, 
a ze względu na wiek lub chorobę nie mogą uczestniczyć w naszych  zebraniach. Tradycyjnie też są 
organizowane  spotkania opłatkowe, a członkinie koła zapewniają obsługę zebrań Zarządu Główne-
go. I tak, nie wiadomo kiedy, minęło 30 lat od chwili powstania Wrocławskiego Koła  Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.



Z witryny księgarskiej P73

Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego 
Ficowskiego, Jerzy KANDZIORA, Gdańsk 2017, Fundacja/Terytoria 

Książki, 513 s., format 165 x 230 mm, indeks osób.
Jerzy Ficowski (1924–2006) dobrze znany i ceniony w środowisku dro-

hobyczan, pionier badań Brunona Schulza i jego popularyzator, w 1995 r. 
wyróżniony tytułem Członka Honorowego SPZD („Warszawski Drohoby-
czanin – Jerzy Ficowski”, Ziem. Drohob., nr 9 1996, s. 6–7) sam stał się 
przedmiotem naukowej analizy. Jej autor, który nam książkę podarował, 
prof. dr hab. ur. w 1954 r. w Poznaniu jest pracownikiem naukowym In-
stytutu Badań Literackich PAN, badaczem powojennej literatury polskiej. 
Wykonał on gigantyczną pracę prezentując różne pola aktywności J. Fi-
cowskiego. Ma w swoim dorobku także bibliografię Ficowskiego, a obec-
nie pracuje nad niemal monumentalną publikacją listów o Schulzu ze 
zbiorów J. Ficowskiego, o której już wiemy, że zaprezentuje też kolejne 
nowe dla drohobyczan informacje lub interpretacje. Nas oczywiście naj-
bardziej interesuje rozdział V (s. 214–338). Znalazły się tam także infor-
macje o mieście i środowisku Schulza, niektóre amatorskim historykom 
Drohobycza zupełnie nieznane. Szkoda tylko, że na okładce nie znalazła 
się mniej smutna fotografia jej bohatera. Mniej „uczeni” odbiorcy chętnie 
by też przeczytali pełną, zwięzłą biografię J. Ficowskiego. Nieco anachro-
niczna i ryzykowna wydaje się też dziś opinia, że J. Ficowskiego książki 
o Schulzu „są nienaganne w swej faktografii” (s. 16, 5 wiersz od dołu). 
Niezależnie od tego J. Ficowskiemu należy się pomnik, a światowi 

kultury nowa, krytyczna biografia Schulza.
Książka zasługuje na włączenie do zbiorów każdego zainteresowanego Schulzem lub 

Drohobyczem.
JMP
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) P6

Nasi Matuzalemowie – Jubilaci
Ukończyli 90 lat i więcej

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

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

W I A D O M O Ś C I  P Ó Ł R O C Z N E
Z uwagi na trudności w dotarciu do wszystkich szczegółowych danych biograficznych, 

przepraszamy za ewentualne pomyłki i braki. (Red.)



FEJDASZ Maria urodzona w Majdanie 05.08. 
1929, córka Jana Bilińskiego i Wiktorii z d. Eisler, 
żona Stanisława.

KLIŚ Ryszard urodzony w Drohobyczu 
29.08.1929, syn Wojciecha i Marii z d. Hodyr, 
zam. Wrocław, członek KK nr 329.

KNEROWICZ Edward urodzony w Drohobyczu 
04.10.1929, syn Mieczysława i Albiny  z d. Mią-
sik, zam. Wałbrzych, członek KK nr 424.

KOZŁOWSKA Barbara urodzona w Drohoby-
czu 14.04.1929, córka Stanisława Bildziukiewi-
cza i Stanisławy z d. Mięsowicz, żona Kazimierza, 
zam. Szczecin. Wierny Przyjaciel Drohobycza 
członek KK nr 172. 

KWAŚNA Zofia urodzona w Rychcicach 
12.09.1928, córka Karola Frankowskiego i Mag-
daleny z d. Dudziak, żona Lucjana, zam. Ustka. 

LEC Helena urodzona w Drohobyczu 
04.12.1929, córka Karola Filipa i Katarzyny Paw-
likiewicz, mama Zdzisława ks. prof. członka KK 
nr 428, zam Bolesławiec.

MALISZEWSKI Tadeusz urodzony w Drohoby-
czu 04.04.1924, syn Jana i Heleny z d. Wójcik, 
zam.  Świdnica.

PIELECH Józefa urodzona w Rychcicach 
04.01.1929, z d. Klimków, żona Jana, zam. Obora 
k. Polkowic.

PIOTROWSKA Alicja urodzona w Drohobyczu 
18.09.1929, córka Stanisława Łuczynskiego i Sta-
nisławy z d. Bromowicz, zam. Kraków, członek 
KK nr 58.

RAK Emilia urodzona w Drohobyczu 05.11. 
1929, córka Szczepana Dorosza i Eugenii z d. Urba-
nowicz, zam. Bystra-Wilkowice. 

SOZAŃSKI Jakub urodzony w Chromohorbie 
k. Stryja 27.01.1929, syn Eugeniusza i Konstan-
cji z d. Pawłowskiej, zam. Katowice. Korzenie 
Schodnica.  

ZDUNEK Janina urodzona w Drohobyczu 
1929, córka Bonifacego Winiarza i Anny Dudziak 
zam. Bolesławiec..



Eleonora Popowicz – Borysław P58

Borysławiacy w Belwederze

W Kurierze Galicyjskim nr 9 (325) z 17–30 maja 2019 ukazał 
się tekst związany z zaproszeniem zespołu „Borysławia-

cy” działającego przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzy-
stwie „ZGODA” w Borysławiu przez Kancelerię Prezydenta RP do 
udziału w uroczystościach Święta Polonii i Polaków za Granicą 
oraz Dnia Flagi, które odbyły się 2 maja w Warszawie. Występ 
zespołu był jednym z elementów tych obchodów, dostarczając 
członkom zespołu wielu wzruszeń. Zespół grał w czasie uroczy-
stości przed i po rozdaniu nagród. Jak pisze Pani Eleonora Popo-
wicz (prezes „ZGODY”) ...” przeżyliśmy w tym dniu chwile dumy, 
że jesteśmy tymi Polakami z zagranicy, do których przemawiał 
Prezydent... że Polska o nas pamięta. Potem było spotkanie z Parą 
Prezydencką, wspólne zdjęcia. Piękna majowa pogoda napełniała nasze serca radością podkreślała 
wzniosłość momentu. Wykonaliśmy pieśń o mowie polskiej do słów Marii Konopnickiej i piosenki 
byłego Borysławskiego Zagłębia Naftowego. Chcemy gorąco podziękować pracownikom Kancelarii 
Prezydenta RP za opiekę i życzliwość oraz dziękujemy Konsulatowi Generalnemu RP we Lwowie za 
zapewnienie nam komfortowego przejazdu!”                                                                                                       

Autor Krzysztof Sitkowski/KPRP 
(Kurier Galicyjski nr 9 (2019) s.4

 P60

List do Redakcji
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Errata do Biuletynu SPZD nr 24 (2019)
(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)

P10

Strona

31 

110

Wiersz

Rys.3 

12 g

Jest

Kaplica według stanu z 2018 r. 

urodzona w 1942 r.

córka Józefy

Powinno być

Kaplica według stanu z 1938 r.

urodzona w 1941 r.

córka Stefanii z d. Ryznar
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) P7

Nowi Członkowie 
Koła Korespondentów SPZD

Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych 
do Koła Korespondentów na posiedzeniu Zarządu Głównego 23.03.2019 r.

AMFOROWICZ-NIKLIK Barbara (*1959 r. My-
słowice) c. Stefana Amforowicza i Karoliny z d. 
Zborowskiej, zam. w Mysłowicach, korzenie dro-
hobyckie. Nr ew. 547.

BEREZOWSKA Maria (*1948 r. Kluczbork) c. 
Stefana Szandrowskiego i Janiny z d. Wołoszczak, 
zam. w Ligocie Górnej k. Kluczborka, korzenie 
drohobyckie. Nr ew. 555.

BOROŃSKI Leszek (*1956 r. Kluczbork) s. Ka-
rola i Zofii z d. Czernigiewicz, zam. we Wrocła-
wiu, korzenie drohobyckie. Nr ew. 556.

CZERNIGIEWICZ Mieczysław (*1954 r. Toruń) 
s. Gustawa Genowefy z d. Górznej, zam. w Toru-
niu, korzenie drohobyckie. Nr ew. 551.

DĘBIŃSKA Kazimiera (*1956 r. Łaziska) c. 
Jana Sikory i Marii z d. Dudziak, zam. w Bolesław-
cu, korzenie rychcickie. Nr ew. 537.

GRUDECKI Tomasz (*1980 r. Wrocław) s. An-
drzeja i Leonardy, zam. we Wrocławiu, korzenie 
drohobyckie. Nr ew. 550.

HOJDEN-LIPKOWSKA Janina (*1936 r. Ru-
mia) ż. Jerzego Hojdena, c. Czesława Bednarka 
i Eweliny, zam. w Wałbrzychu. Nr ew. 564. 

KOMAJDA Jadwiga (*1950 r. Dominikowo) 
c. Jana Ilnickiego i Marii, zam. w Dobrej Szczeciń-
skiej, korzenie krynickie. Nr ew. 552.

KOZDROŃ Krzysztof (*1937 r. Drohobycz) 
s. Andrzeja i Reginy z d. Bilińskiej, zam. w Kolbu-
dach, korzenie majdańskie. Nr ew. 557.

KROSONDOWICZ Bogusława (*1941 r. Dro-
hobycz) c. Andrzeja Czernigiewicza i Anny z d. 
Bury, zam. w Bolesławcu. Nr ew. 548.

LATAS Zofia (*1932 r. Drohobycz) c. Stanisława 
Jońcia i Heleny z d. Kielman, zam. w Kętach. Nr ew. 
553.

MARTINI-SIMON Ruta (*1939 r. Borysław) c. 
Franciszka Martiniego i Genowefy z d. Rachel, 

zam. w Świdnicy. Nr ew. 540.

MARTINI-STOKŁOSA Danuta (*1941 r. Bory-
sław) c. Witolda Martiniego i Jadwigi z d. Korcz, 
zam. w Gdańsku. Nr ew. 559.

MIRECKI Zdzisław (*1950 r. Gryfów) s. Edwar-
da i Józefy, zam. w Bolesławcu, korzenie tarno-
polskie. Nr ew. 543.

MIREK Lidia (*1939 r. Drohobycz) c. Francisz-
ka Mirka i Olgi z d. Lachowicz, zam. w Gliwicach. 
Nr ew. 538.

OCZYŃSKI Zdzisław (*1946 r. Kluczbork) s. 
Mieczysława i Antoniny z d. Szandrowskiej, zam. 
w Opolu, korzenie drohobyckie. Nr ew. 545.

PASIERBIEWICZ Anna (*1951 r. Bolesławiec) 
c. Zdzisława Czernigiewicza i Ireny, zam. w Bole-
sławcu, korzenie drohobyckie. Nr ew. 539.

PELC Anna (*1947 r. Bytom) c. Stefana Gryndy 
i Janiny, zam. w Bytomiu. Nr ew. 541.

PIELECHOWSKI Krzysztof (*1950 r. Legnica) 
s. Wiesława i Bronisławy z d. Oczkoś, zam. w Le-
gnicy, korzenie rychcickie. Nr ew. 542.

PLUTA Ireneusz (*1974 r. Jastrzębie Zdr.) s. 
Ireneusza i Ireny zam. we Wrocławiu, sympatyk 
Ziemi Drohobyckiej. Nr ew. 563.

RIEDLER Helena (*1930 r. Drohobycz) c. Wła-
dysława Zdeba i Marii z d. Wołoszczak, zam. 
w Opolu. Nr ew. 546.

RYKAŁA Elżbieta (*1970 r. Łowicz) c. Jerzego 
Kępki i Gabrieli z d. Kąckiej, zam. w Łyszkowicach 
k. Łowicza, korzenie drohobyckie. Nr ew. 558.

SŁOTA Irena (*1937 r. Drohobycz) c. Jana Wój-
cickiego i Heleny z d. Milan, zam. w Katowicach. 
Nr ew. 560.

TOMASZEWSKA Elżbieta (*1951 r. Gliwice) 
c. Romana Wolfa i Eugenii z d. Kołodziej, zam. 
w Gliwicach, korzenie drohobyckie. Nr ew. 562.

WIELGUS Joanna (*1972 r. Głuszyca) c. Jana 
Mosiężnika i Haliny z d. Martini, zam. w Głuszycy, 
korzenie borysławskie. Nr ew. 549.

WIĘCEK Zdzisław (*1940 r. Drohobycz) s. Jó-
zefa i Klementyny z d. Feduszko, zam. w Sękowej. 
Nr ew. 554.

WILK-RICHTER Beata (*1970 r. Świebodzi-
ce) c. Ludwika Wilkai Anny, zam. w Wałbrzy-

chu. Nr ew. 544.

WIRZESKI Julian (*1967 r. Nowa Ruda) s. Ry-
szarda i Krystyny, zam. w Nowej Rudzie, korzenie 
borysławskie. Nr ew. 565.

ZBOROWSKI Michał (*1934 r. Drohobycz) s. 
Mikołaja i Michaliny z d. Łobos, zam. w Krakowie. 
Nr ew. 561.

                                                                                

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) P8

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

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

 ANFOROWICZ Karolina, *Drohobycz 
04.11.1932 †08.2018 Mysłowice, córka Mikoła-
ja Zborowskiego i Michaliny Łobos, żona Stefana. 
Pozostawiła dzieci: Barbarę i Hannę.

 BAJ Lucyna, *Łaziska k. Bolesławca 02.12. 
1945 †25.03.2019 Łaziska, córka Pawła Siko-
ry i Marii z d. Sarat, żona Andrzeja. Pozostawiła 
męża Andrzeja i dzieci: Dariusza i bRoberta.

 BALCUKIEWICZ Izabela, *Majdan 23.03. 
1926 †01.02.2019 Nowa Ruda, córka Jana Smol-
nickiego i Heleny z d. Błoniarz, żona Władysława. 
Pozostawiła córkę Zofię.

 BORZĘCKA Stanisława z d. Więcek *Dro-
hobycz 17.09.1923, m. Anna (Koło SPZD Wał-
brzych).

 DAMOWSKA Alicja, urodz. Drohobycz 
08.03.1936 †30.11.2018 Gliwice, córka Kazimie-
rza Przeniczki i Janiny z d. Szram, żona Edwarda.

 DOMIN Krystyna, *Błenna 17.02.1930 
†03.02.2019 Kiełcz, żona Stanisława, Pozostawi-
ła dzieci: Danutę, Ewę, Henryka, Jadwigę.

 DUDAK Bogusław, *Gołdap 29.04.1954 
†23.03.2019 Bolesławiec, syn Edwarda i Marii. 
Pozostawił żonę Krystynę z d. Mazur (członek 
KK nr 359) i dzieci: Aleksandra, Jędrzeja, Kamila 
i Tatianę. Korzenie Drohobycz.

 GINDA Jerzy, *Borysław 12.11.1924 
†10.01.2019 Szczecin, syn Tadeusza i Stefanii z d. 
Baran. Pozostawił żonę Ludmiłę i dzieci: Kata-
rzynę i Tomasza. Członek KK Nr 129.

 GOŁĄB Henryk, *Drohobycz 02.02.1926 
†12.02.2019 Zabrze, syn Józefa i Marii z d. Palej. 
Pozostawił żonę Danutę i córkę Grażynę. 

 HALUCH Władysław, *Bolesławiec 15.11.1954 
†11.09.2017 Tychy, syn Bronisława i Józefy z d. Ło-
bos. Pozostawił żonę Kazimierę i dzieci: Lucjana, 
Nikodema, Sylwię i Szymona. Korzenie Drohobycz.

 JANKOWIAK Irena, *Borysław 10.03.1923 
†11.01.2019 Wałbrzych, żona Bogdana, c. Micha-
ła Pisarczyka i Augustyny z d. Wolf. Pozostawiła 
dzieci: Przemysława i Witolda.

 KAWALEC Wacław, *Drohobycz 25.11. 
1935 †2019 Kluczbork, syn Franciszka i Fran-
ciszki Urbanowicz. Pozostawił dzieci: Agatę, Pau-
linę, Przemysława i Sylwię.

 KOSSAK Zbigniew, *Drohobycz 03.05.1929 
†20.06.2019 Bytom, syn Józefa i Bronisławy z d. 
Hołdanowicz. Pozostawił żonę.

 MAZUR Bronisław, *Majdan 15.08.1930 
†2019 Szczecin, syn Szymona („Puszlak”) i Julii 
z d. Furtan. Pozostawił żonę Eleonorę z d. Sahaj 
i dzieci: Barbarę, Jana i Wandę.

 MUSZYŃSKA Maria, *Majdan 12.03.1937 
†26.02.2018 Lublewo, córka Antoniego Zalesz-
czyka i Apolonii z d. Sztekiel, żona Mariana. Po-
zostawiła dzieci: Danutę i Ryszarda.

 MYSZKOWSKI Franciszek, *Bac 06.04.1940 
†13.09.2018 Kolbudy, mąż Zdzisławy z d. Ważnej 
(KK 258). Pozostawił żonę i dzieci: Jacka i Dariu-
sza. Korzenie Majdan.
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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 księgo-

wość ZG SPZD. Informuje o całej kwocie wpłaty (łącznie składki członkowskie, dotacje na fundusz 
wydawniczy, darowizny). Imienną ewidencję składek członkowskich Koła Korespondentów prowa-
dzi nadal jego Przewodniczący. 

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

Środki z funduszu wydawniczego i darowizn są także wykorzystywane na podstawie uchwał Za-
rządu Głównego na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajanów lub placówek na Ziemi Dro-
hobyckiej.

Wykaz wpłat Członków Korespondentów SPZD na ręce 
Przewodniczącego KKw okresie 1.01–30.06.2019

Nr
Nazwisko i imię wpłacającego,

miejsce zamieszkania
Składka czł.

+ Fundusz wyd.
100 OLSZEWSKI Władysław, Bolesławiec 40

249 KOWALSKI Robert 150

290 RASZKIEWICZ Stanisława 40

359 DUDAK Krystyna 40

387 KRAWCZYK Krystyna  40

400 RASZKIEWICZ Wiktor, Alina 100

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.01–30.06.2019

Nr
Nazwisko i imię wpłacającego,

miejsce zamieszkania
Składka czł.

+ Fundusz wyd.
STYCZEŃ 2019

189 ALEKSANDROWICZ Danuta, Szczecin 100

408 SEREDYŃSKI JANUSZ, Opole 10

518 STĘPIEŃ Wiesława, Katowice 50

356 KACZMAREK Elżbieta, Kalisz 70

384 WOJTUŚCISZYN  Franciszek, Nowiny Wlk. 100

491 KIBIN Alicja, Berlinek 100

191 WALIGÓRA Teresa, Tarnów 100

171 PADEREWSKA Alina, Szczecin 200

438 STANUSZ Agata, Chorzów 40

231 LEŚNIAŃSKI Józef, Choszczno 100

454 GRZEŚKOWIAK Wilhelm, Wałbrzych 50

— HARDZIŃSKA-JASIŃSKA Anna, Myślenice 80

436 STANKOWSKA Anna, Kraków 50

247 BONDER Józefa, Witnica 70

298 STSIAŁ Zofia, Katowice 100

444 WAŻNY Jan, Kolbudy 100

302 WOJCIECHOWSKA Janina, Gorzów Wlkp. 35

67 KARAŚ Jerzy, Gorzów Wlkp. 50

519 STOIŃSKA Ewa, Poznań 40

455 CHMURA Kazimierz, Leżajsk 100

260 MILAN Wanda, Łódż 100

525 MAĆKAŁA Teresa, Międzylesie 50

297 DAWLISZ Władysław, Bielsko- Biała 70

— BUDZIŃSKA- KOŹLIK Anna 100

214 FUJAK  Marta, Oświęcim 130

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.01–30.06.2019

Nr
Nazwisko i imię wpłacającego,

miejsce zamieszkania
Składka czł.

+ Fundusz wyd.
59 ŚWIĄTEK Maria, Gliwice  45

493 GŁOWACKI Zbigniew, Bielawa  50

558 MIREK Lidia, Gliwice 100

457 CZUPKIEWICZ Mirosław, Prudnik 100

153 BIESIADOWSKI Jerzy, Branice  40

540 MARTINI-SIMON Ruta, Świdnica 100

289 BŁASZKÓW Bronisław, Głogów  50

492 BŁASZKÓW Anastazja, Nowa Sól  50

213 DUDZIAK Marian, Gorzów Wlkp. 200

LUTY 2019

474 WOLNIEWICZ Marcin,  Poznań 70

408 SEREDYŃSKI Janusz,  Opole 10

518 STĘPIEŃ Wiesława, Katowice 40

544 WILK-RYCHTER Beata, Wałbrzych 40

305 BOŻEŃKO Waldemar, Francja 100

— ZAKRZEWSKA Maria, Wlk. Brytania 150

410 BŁASZKÓW Stanisław, Wrocław 50

268 JOSSE Andrzej, Tychy 50

216 KOSZEWAR Jadwiga, Głogów 100

558 RYKAŁA Elżbieta, Łyszkowice 100

543 MIRECKI Zdzisław, Bolesławiec 40

412 ROLIK Barbara, Katowice 200

433 GUMIENNY Zdzisław, Toruń 150

242 MAZUR Mieczysław, Wrocław 200

318 STARUSZKIEWICZ Bożena, Łęczyca 50

546 RIEDLER Helena, Opole 100

453 CEMBIK Artur, St. Czarnowo 200

271 DOLINA Jadwiga, Mielec  70

— NOWICKA Alicja, Szczecin  50

552 KOMAJDA Jadwiga, Dobra Szcz.  50

547 AMFOROWICZ-NIKLIK Barbara, Musłowice 100

295 KOCOŃ Mirosława, Nowa Sól 100

497 GUZIKIEWICZ Michalina, Goleniów 100

333 BŁAUCIAK Henryk, Gorzów Wlkp. 100

279 REJDYCH Ilona, Tychy 200

550 GRUDECKI Tomasz, Wrocław  70

 REPNICKA Aleksandra, *Drohobycz 1928 
†07.2018 Gdańsk, córka Antoniego Rezulaka (po-
licjanta w Drohobyczu). Zesłana   z matką Marią 
na Sybir 13.04.1940 pozostawiła 2 córki i syna.

 SIKORA Adam, *Mosina 12.12.1953 +18.03. 
2019 Mosina, syn Stanisława i Annybz d. Pielech. 
Pozostawił córkę Karolinę. Korzenie Rychcice.

 SZAFRUGA Zofia, *Drohobycz 20.06.1926 
†01.04.2019 Bytom, córka Mikołaja Sahaja i Wik-
torii-Heleny z d. Kontor, żona Zygmunta. Pozosta-
wiła dzieci: Alicję i Anatola, którego ciocią była 
Anna Okoń (łączniczka AK ppł. W.Mroza), to 
dzięki niej zachowały się wspomnienia Anny pu-
blikowane w Biuletynie nr 21/2017. Pozostawiła 
dzieci: Katarzynę, Martę i Wojciecha.

 SZCZUDŁO Julia, *Rychcice 03.10.1924 
†15.12.2018 Mosina, córka Piotra i Petroneli z d. 
Bach, żona Jana. Pozostawiła dzieci: Adama, Je-
rzego i Stanisława.

 SZEWCZYK Ludwika, *Katowice 21.03.1938 
†25.07.2018 Bolesławiec,  żona Tadeusza

 SZYMCZYSZYN Bronisław *Borysław, 
+05.2019 Wałbrzych (Koło SPZD Wałbrzych).

 TOMAKA Stanisław, *Drohobycz 06.03. 
1935 †17.04.2019 Zielonka k. Warszawy, syn Mi-
chała i Marii z d. Jabłońskiej. Członek Warszaw-
skiego Koła SPZD. Pozostawił dzieci: Katarzynę 
i Macieja.

 ULICKA Krystyna, *Drohobycz 28.08.1928 
†10.2017 Kraków, córka Waleriana Ulickiego (se-
kretarza sądu w Drohobyczu) i Zofii z d. Zawady. 
Zesłana na Sybir.

 WAŻNY Bolesław, *Borysław 03.09.1935 
†06.2019 Wałbrzych, syn Kazimierza i Julii z d. 
Seniw.

 WINIARZ Stanisław, urodz. Drohobycz 
18.01.1931 † 2019 Drohobycz, syn Jakuba i Anny 
z d. Puryj. Pozostawił żonę Krystynę. „Brylant” 
Drohobycza.

 WRÓBLEWSKA Krystyna, *Truskawiec 
07.12.1923 †19.03.2019 Gliwice, córka Józefa 
Sadowskiego i Olgi z d. Kubaj, żona Rudolfa. Wła-
ścicielka pensjonatu „Ostoja” w Truskawcu.

 WODAS Irena, *Drohobycz 06.11.1931 
†26.05.2017 Bolesławiec, córka Mikołaja Bojko 
i Marii z d. Pasławskiej, żona Tadeusza (Przewod-
niczący Koła SPZD). Pozostawiła dzieci: Pawła 
i Piotra.

 ZBOROWSKI Edward, *Rychcice 12.03. 
1941 †20.02.2019 Nowa Sól, syn Alojzego i Marii 
z d. Bach. Pozostawił żonę Anielę i dzieci: Bogda-
na i Grzegorza.

 ZYGLER Zofia, *Rychcice 15.07.1942 
†20.04.2019 Lubin, córka Józefa Berezy i Kata-
rzyny z d. Siwarga, żona Czesława Zyglera, pozo-
stawiła dzieci: Krystynę, Małgorzatę i Marię.



Elektroniczna Księga Zmarłych dla Cmentarza 
w Drohobyczu ul. Truskawiecka

P90

Od Redakcji: Z inicjatywy Pana Adama Chłopka z Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Meto-
dycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu publikujemy apel do Kre-
sowian: 

Szanowni Państwo, w celu założenia elektronicznej Księgi Zmarłych mieszkańców Drohobycza 
spoczywających na zabytkowym, osiemnastowiecznym cmentarzu położonym przy ul. Truska-
wieckiej, uprzejmie prosimy o udostępnianie informacji o spoczywających tam osobach, w nie 
opisanych dotychczas grobach (fotografie i biogramy z uwzględnieniem danych takich jak: imię 
i nazwisko, daty narodzin i śmierci, krótkie przedstawienie postaci z uwzględnieniem jej zawo-
du, dokonań i osiągnięć). 

Prosimy o dostarczanie materiałów drogą mailową na adres: adam-ch@mail.lviv.ua lub przy-
noszenie ich osobiście do budynku Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum
Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przy ul. Truskawieckiej 9.

Dziękujemy z góry za pomoc i wsparcie tej inicjatywy!                                                                         



110 111

Biuletyn SPZD nr 25 (2019)WIADOMOŚCI PÓŁROCZNEBiuletyn SPZD nr 25 (2019) WIADOMOŚCI PÓŁROCZNE

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.01–30.06.2019

Nr
Nazwisko i imię wpłacającego,

miejsce zamieszkania
Składka czł.

+ Fundusz wyd.
383 KAWCZYŃSKI Wiesław, Zalesie 250

— KOKOSIŃSKA  Romualda, Płock 50

501 BANDROWSKI Alojzy, Dominikowo 100

517  BEDNARSKA Maria, Drawno 50

— HARMANOWSKA Ala z d. GALAS, Warszawa 300

88 KAMIŃSKI Mieczysław, Żary 50

215 GUTAJ Teodor, Jelenia Góra 50

282 FURTAN Stanisław, Złotoryja 200

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.01–30.06.2019

Nr
Nazwisko i imię wpłacającego,

miejsce zamieszkania
Składka czł.

+ Fundusz wyd.
507 HAJDECKA Danuta, Żory 100

— BAZAL  Zofia, Karszów 50

401 FRANUSZKIEWICZ Iwona, Kęty 200

420 WILCZEWSKI Witold, Wrocław 150

— MULIŃSKA Barbara 50

318 STARUSZKIEWICZ Bożena, Łęczyca 50

GRUDZIEŃ 2018

— Wpłata Zjazdu Schodniczan 300

Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze na konto:

30 1240 6670 1111 0000 5640 6858




Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.01–30.06.2019

Nr
Nazwisko i imię wpłacającego,

miejsce zamieszkania
Składka czł.

+ Fundusz wyd.
170 WAŻNY Bogumił, Nowa Ruda 100

548 KROSNODOWICZ Barbara, Bolesławiec 100

554 WIĘCEK Zdzisław, Sekowa 100

258 MYSZKOWSKA Zdzisława, Kolbudy 100

505 JARYCZEWSKI Tomasz, Bochnia 120

553 LATAŚ Zofia, Kęty 70

296 WILAND Anna, Wiedeń 100

439 ZIOBER Kazimiera, Brzeg 50

MARZEC 2019

 TOMASZEWICKA Halina, Wrocław 40

105 DĄBEK Irena, Nowa Ruda 50

559 MARTINI-STOKŁOSA Danuta, Gdańsk 100

172 KOZŁOWSKA Barbara, Szczecin 100

408 SEREDYŃSKI Janusz, Opole 10

335 MAZUR Józef, Jędrzychów 50

539 PASIERBIEWICZ Anna, Bolesławiec 250

206 WILK Ryszard, Zielona G. 80

483 SZKWAREK Magdalena, Warszawa 50

560 SŁOTA Irena, Katowice 100

551 CZERNIGIEWICZ Mieczysław, Toruń 100

555 BEREZOWSKA Maria, Kluczbork 100

152 KOLARSKA Danuta, Kraków 100

558 RYKAŁA Elżbieta, Łyczkowice 40

385 ŚWIERNIAK Wiesław, Bolesławiec 50

373 DORCZYŃSKA Anna, Strzelin 40

545 OCZYŃSKI  Zdzisław, Opole 100

86 MALIK   Bolesław, Bydgoszcz 150

549 WIELGUS Joanna, Głuszyca 100

556 BOROŃSKI Leszek, Wrocław 340

115 MICHALAK Urszula, Częstochowa 50

— GRABANIA  Stanisław, Zielona G. 50

318 STARUSZKIEWICZ Bożena, Łęczyca 50

469 WOŹNICZKA Zygmunt, Dąbrowa G. 60

— WÓJCICKI Tadeusz, Gdańsk 120

KWIECIEŃ 2019

— SERWATKKA  Magdalena, Wałbrzych 100

— NOWACZYK  Zygmunt, Dziećmorowice 50

179 PACHLA Wiesław, Lądek Zdrój 100

408 SEREDYŃSKI  Janusz, Opole 10

96 BROMOWICZ Tomasz, Radom 150

— PELCZAR  Eurelia, Kraków 100

293 JAKUBIAK Barbara, Gorzów Wlkp. 100

181 JABŁOŃSKI Aleksander, Niemcy 165,55

193 LENARD Ryszard, St. Węgliniec 135

562 TOMASZEWSKA Elżbieta, Gliwice 100

201 SOBOL Eugeniusz, Mielec 100

428 LEC Zdzisław, Bolesławiec 200

— MARKOWSKA Zofia, Wrocław 100

311 PIEKARCZYK Anna, Kłodzko 100

320 SAHAJ Ewa, Jędrzychów 100

482 ŁABĘCKA  Krystyna, Warszawa 140

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie 1.01–30.06.2019

 Nr
Nazwisko i imię wpłacającego,

miejsce zamieszkania
Składka czł.

+ Fundusz wyd.
303 HAMRYSZCZAK Wanda, Choszczno 50

 274 OLESIAK Jerzy, Sosnowiec 100

375 GRÜNBERG Elżbieta, Warszawa 100

MAJ 2019

408 SEREDYŃSKI Janusz, Opole 10

— GRUSZKA Kamil, Bolesławiec 20

490 SZEMLIJ Danuta, Choszczno 50

359 PISOWICZ Lidia, Bielsko-Biała 50

448 CZUPKIEWICZ Gerard , Sulechów 100

312 KAPUSTA Stanisława, Gorzów Wlkp. 100

322 PIELECH Urszula, Nowa Sól 35

331 KOZIOŁ Teofil, Nowa Ruda 50

372 SMOLICZ Maria, Wrocław 50

265 KACZMAREK Alicja, Bytom 35

266 KĄDZIOŁKA Marta,  Bytom 35

364 HERMANOWICZ Mariola, Mysłowice 120

424 KNEROWICZ Edward, Wałbrzych 50

226 MALEC Wojciech, Gliwice 50

— PIELUCH Józef, Stronie Śląskie 50

328 FIAŁA Edward, Lublin 50

467 NIEWIARA Aleksandra, Sosnowiec 100

395 KOWALSKA Barbara, Poronin 60

489 WINNICKA Bogdana, Drawno 100

551 CZERNIGIEWICZ Mieczysław, Toruń 50

535 LORENZ Roman, Legnica 100

185 CZERNIAK Maria, Biała Prudnicka 70

507 HAJDECKA Danuta, Żory 100

495 LERCH Andrzej, Gdańsk 100

487 FURDYKOŃ Andrzej, Biały Kościół 50

418 KOWAL Maria, Choszczno 35

219 SURÓWKA Eleonora, Szczawin 200

— SZKUTNIK Barbara, Warszawa 50

416 KUŁAKOWSKI Michał, Sopot 80

526 KĘPA Alicja, Radzionków 50

327 SIKORA Jan, Poznań 200

169 MÜLER Jan, Nowa Ruda 100

281 KLUCZYŃSKI Arkadiusz, Świdnica 50

530 BRZYSZCZAN Alicja, Legnica 200

77 WYSOCZAŃSKA-ZUBAL Luba, Jelenia Góra 30

— IWASZKIEWICZ Barbara, Warszawa 150

514 DUB Sergiusz, Poznań 50

150 KLEMENTOWICZ Ryszard, Kraków 200

151 DUDEK Maria, Tarnowiec 100

415 WAŻNY Włada, Katowice 100

CZERWIEC 2019

374 KOŁODZIEJ Maria, Myślenice 50

419 BŁAUCIAK Zbigniew, Płock 70

451 ALABORSKI Andrzej, Warszawa 50

496 CZERNIAK  Lesław, Prudnik 100

408 SEREDYŃSKI  Janusz, Opole 10

261 ZWOŹDZIAK Lesław, Belgia 413,59
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Legitymacja SPZD



Miejsca zesłań, niewolniczej pracy i straceń Polaków
na „Nieludzkiej Ziemi”, Związek Sybiraków ZG Warszawa 

Od lewej: Marcin Krzak-Lubowiecki – IPN, 
Bożena Ratter, Barbara Kowalska, Romuald 

Kołudzki-Stobbe, Władysław Olszewski, 
Piotr Bąk – starosta Pow. Tatrzańskiego 

w Zakopanem, Stanisław Olszówka – proboszcz, 
Andrzej Gąsienica – były starosta, 

Tomasz Galica – wykonawca 
pomnika, Adam Piotrowski. 

Fot. Tadeusz Ostrowski 

Od lewej: Jakub Ryba – IPN, Bożena Rotter, Barbara 
Kowalska, Jan Sęp, Tadeusz Weiss – Muzeum Bubka, 

Adam Piotrowski, Piotr Bąk – starosta Pow. 
Tatrzańskiego w Zakopanem, Romuald 

Kołudzki-Stobbe, Stanisław Olszówka – proboszcz, 
Anna String-Iwanicka, Marcin Krzak-Lubowiecki –IPN, 

Andrzej Gąsienica – były starosta, Władysław 
Olszewski, Tadeusz Ostrowski. 

Fot. Tomasz Galica – wykonawca pomnika

Poświęcenie grobu Zygmunta Biluchowskiego w Zakopanym


