
 

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DROHOBYCKIEJ

Nr 26 marzec 2020 Wrocław ISSN 1898 − 8792 

B I U L E T Y N

Spacer z pochodniami – Drohobycz 2018. Fot. Igor Feciak / SchulzFest.
Od lewej: Jurij Andruchowycz, Grzegorz Gauden, Olga Tokarczuk

W numerze między innymi (tematy):

• Męczennik za wiarę Marcin Laterna
• Koncert IV Marek Celt

• O Truskawcu i o Naftusi 
• Korpakowie

• Bronica – las śmierci
• Wojenne losy leśników

• Kościół parafialny św. Barbary
• Wspomnienia z Borysławia (1926–1932)

• Józef Hecker – pionier przemysłu naftowego

• Bruno Schulz. Księga Bałwochwalcza
• Julian Tuwim w Drohobyczu
• Drohobyckie wspomnienia

• Władysław Mróz
• 30-lecie SPZD

• Wiersze z Izraela
• Cmentarz „Medenicki”  w Suliszewie
• Moje przygody w Brunonem Schlzem

• Pierwsze spotkanie z patrolem Wehrmachtu



Podkarpackie Trójmiasto = półtora miasta + całe miasto + pół miasta

Borysław – Dereżyce – Dobrowlany – Drohobycz – Horucko – Kropiwnik
Lisznia – Majdan – Medenice – Neudorf – Podbuż – Rychcice – Schodnica

Słońsko – Stebnik – Śniatynka – Truskawiec – Uroż – Wołoszcza – Wróblowice 

Spis treści Biuletynu SPZD nr 26 (2020) 

Pożegnanie Śp. Tadeusza Skrężyny.............................................................................................................................3 
Męczennik za wiarę świętą, Mścisław MŚCIWUJEWSKI....................................................................................5
Księstwo Bałaku, Tadeusz HOBLER............................................................................................................................7
Księżycowe fale, Tadeusz HOBLER............................................................................................................................9
Bronica – las śmierci, Roman LORENZ, Jerzy M. PILECKI...............................................................................10
Bronicki Las, Lew MAZUR, Jerzy FICOWSKI.......................................................................................................11
O Tuskawcu i o Naftusi, Andrzej CHCIUK..........................................................................................................12
Koncert. Opowiadanie cichociemnego. Część IV, Tadeusz CHCIUK........................................................15
Kościół Parafialny p.w. Św. Barbary w Borysławiu-Tustanowicach (dawniej Wolanka), 
Światosław LENARTOWICZ.................................................................................................................................................20
Wojenne losy leśników, Anna KRZOSEK...........................................................................................................24
Mord w Jasienicy Solnej, Alfred JASIŃSKI..............................................................................................................28
Drohobycz. Cmentarz, Artur DESKA..........................................................................................................................29
I przekazał mu Torę, jak narzeczoną..., Leonid GOLBERG.............................................................................30
Jak na wieży ratuszowej przechowano żydowską rodzinę, Leonid GOLBERG......................................31
Miejsce największej zbrodni wojennej Wehrmachtu na polskich żołnierzach – 
odkryte i upamiętnione, Tadeusz KUSY, Hanna MYŚLIŃSKA............................................................................32
Julia Korpak-Mróz  i jej rodzina, Władysław OLSZEWSKI.................................................................................34
Informacja o początkowych wydawnictwach SPZD, REDAKCJA...................................................................38 
Relacja i wystąpienie Prezesa ZG SPZD 21.09.2019 z okazji  30. rocznicy powołania SPZD 
w dniu 31 lipca 1989 r., Romuald KOŁUDZKI-STOBBE, Krzysztof LORENZ................................................39
Wiersze z Izraela, Andrzej CHCIUK................................................................................................................................44
List Marszałek Sejmu, Małgorzata GOSIEWSKA..................................................................................................45
List gratulacyjny z okazji 25-lecia Towarzystwa ZGODA w Borysławiu, 
Romuald KOŁUDZKI-STOBBE.............................................................................................................................................45
List gratulacyjny z okazji 30-lecia SPZD, Aleksandra RZEWUSKA.........................................................46
List gratulacyjny z okazji 30-lecia SPZD, ANNA ŁANCZONT.....................................................................46
List gratulacyjny z okazji 30-lecia SPZD, Jacek SUTRYK.............................................................................47
List gratulacyjny z okazji 30-lecia SPZD, Zygmunt NOWACZYK...........................................................47
Polskie i moje przygody z Brunonem Schulzem, Grzegorz GAUDEN.............................................48
Wiosenne mgły Drohobycza. Alfredowi Schreyerowi na pożegnanie, Wiera MENIOK.............52
Polowanie na dywersantów, Michał PILAK.........................................................................................................53
Inaczej o Truskawcu, Władysław OLSZEWSKI....................................................................................................54
Zapomniany pionier przemysłu naftowego – Józef Hecker, Jerzy PILECKI...........................................58
Pierwsze spotkanie z wrogiem, Michał PILAK................................................................................................59
Drohobyckie wspomnienia, Czesława BAŁAZIŃSKA.......................................................................................60
„Odrodzenie” obchodzi 101. rocznicę Niepodległości Polski, Maria GEW........................................64
Fraszki, Helena STOSIO....................................................................................................................................................65 
Odsłonięcie tablicy Pamiątkowej ks. Andrzeja Osikowicza, 
Magdalena SERWATKA, Adam PIOTROWSKI...........................................................................................................66
Serce zostało pod Drohobyczem, Józefa WALAGA.........................................................................................68
Nie tylko dwa rysunki. Schulz i „Młodzież”, Grzegorz JÓZEFCZUK...............................................................69
Moje drohobyckie „korzenie”, Bolesław Edmund BROŚ..................................................................................75
Wspomnienia z Borysławia (1926–1932), Jadwiga WOJCIECHOWSKA...................................................77
Andrzej Chciuk – pamiętamy, Artur CEMBIK....................................................................................................84

 

30-lecie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej



 Biuletyn SPZD nr 26 (2020)

2 3

Biuletyn SPZD nr 26 (2020) AA

Bruno Schulz – Księga Bałwochwalcza, Małgorzata KITOWSKA..................................................................87 
Przypomnienia rocznicowe na 2020 rok, Anna KRZOSEK..........................................................................88 
Rychcice – Drohobycz, Jan TARNOWSKI....................................................................................................................89
Julian Tuwim w Drohobyczu, Maciej J. NOWAK............................................................................................90
Spotkanie 14,04,2019 r. w Drohobyczu, Bożena NOWICKA........................................................................91
V Zjazd Rodu Ważnych, Anna KRZOSEK................................................................................................................92
Z ostatniej chwili, Romuald KOŁUDZKI-STOBBE.....................................................................................................93
Sześciu obrońców Ojczyzny, Piotr ŚWITALSKI....................................................................................................94
Krystyna Krawczyk, Barbara SMOLEŃSKA............................................................................................................96
Władysław Mróz, Władysław OLSZEWSKI............................................................................................................98
Cmentarz „Medenicki” w Suliszewie, Władysław OLSZEWSKI.....................................................................99
Rudolf Niemczycki (1901–1942) – ksiądz, który kochał Boga, ludzi i Ojczyznę, 
Alicja KONIUSZY.....................................................................................................................................................................102
Krystyna Krawczyk – cd., Władysław OLSZEWSKI.........................................................................................106

W I A D O M O Ś C I  P Ó Ł R O C Z N E
Nasi Matuzalemowie – Jubilaci, Władysław OLSZEWSKI...........................................................................107
Nowi Członkowie Koła Korespondentów SPZD, Władysław OLSZEWSKI.........................................108
Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci, Władysław OLSZEWSKI............................................................110
Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD, Władysław OLSZEWSKI...................................................................112

K O M U N I K A T Y
Darowizna lub 1% na pomoc Ziemi Drohobyckiej...........................................................................9
Kantorowe kursy walut na Ukrainie...........................................................................................................14
Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie.....................................................................38
Z witryny księgarskiej (Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XI)...51
Z witryny księgarskiej (Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XII)...65
Dyplom – Wyróżnienie w Konkursie na Potrawę Kresową...............................................................67
Z witryny księgarskiej (Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XIII)...83
Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie, apel i list do Redakcji..........................................108
Z witryny księgarskiej (Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XIV)...111
Tablice..................................................................................................................................................................114

Errata do Biuletynu SPZD nr 25 (2019).............................................................................................................113

  

Redakcyjna poczekalnia (tytuły robocze):
Galeria pionierów SPZD

Współczesne plany Drohobycza
Koncert V

Cmentarz na „Górce”
Chór „Echo” w Drohobyczu

   Osiedle ZK „Górka” w Drohobyczu
„Acta Schulziana” (Lektury) 

Ilu zginęło, ilu przeżyło?
Kto rządził w Drohobyczu w 1940 r. ?

Kościół w Borysławiu Mraźnicy

Rzut oka na Drohobycz (XIV–XV w.)
„Schulz/Forum” (Lektury)

Kolonia „Polminowska”
Zakład Karny Drohobycz
Drohobycka medycyna

Jerzy Ficowski
Jan Zeh w Borysławiu

RGO Drohobycz
Drohobycz za 1000 złotych
„Planeta Schulz” (Lektury)

 R80

Śp. Tadeusz Skrężyna
Od Redakcji: Przemówienie pożegnalne Zygmunta Nowaczyka – Honorowego Członka SPZD na 

pogrzebie w dniu 7 lutego 2020 r. w Wałbrzychu

Szanowna Rodzino. Drodzy zebrani.

W imieniu Wałbrzyskiej Rady Seniorów pragnę uroczyście pożegnać wspaniałego i szlachetnego 
Człowieka śp. Tadeusza Skrężynę. Członka Rady Seniorów, uhonorowanego tytułami Zasłużo-

ny dla Miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego. Jednego z pierwszych powojennych mieszkań-
ców naszego miasta. 

Swoje bardzo aktywne życie zawodowe poświęcił miastu Wałbrzychowi w którym wraz z rodziną 
zamieszkał po wojnie.

Zawsze interesowały Go mocno dwa Miasta Wałbrzych, gdzie mieszkał i Borysław na Ukrainie, 
gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Tam też pracował w przemyśle naftowym, przy wydobyciu ropy 
naftowej i pochodnych ropy naftowej. Dzięki Jego staraniom zostało zrealizowanych w Wałbrzychu 
i regionie wiele ważnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Pracował w Za-
rządzie Budynków Miejskich, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Przez wiele lat, jako 
prawnik, przewodniczył Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Udzielał 
porad prawnych przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Od początku powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej we Wrocławiu, jak i Oddzia-
łu w Wałbrzychu był jego aktywnym członkiem. To z Jego inicjatywy doszło do podpisania współ-
pracy partnerskiej między miastami Borysławiem i Wałbrzychem. We wrześniu 2014 roku został 
uhonorowany przez Radę Miejską Borysławia zaszczytnym tytułem Honorowego Mieszkańca Miasta 
Borysław. Aktywnie wspierał kulturę wałbrzyską uczestnicząc w przygotowaniu powstania Teatru 
Dramatycznego. Był współzałożycielem i członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Filharmonii w Wał-
brzychu. Dzięki Jego staraniom w 2007 roku powstała wystawa fotograficzna pn. „Przemysł w Zagłę-
biu Borysławskim na fotografii”. W ostatnim okresie swojego życia był członkiem Rady Kultury, Rady 
Sportu i Turystyki oraz Wałbrzyskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha. 

Partnerskie kontakty miast Wałbrzycha i Borysławia owocowały kulturalną i wakacyjną wymianą 
młodzieży, przy bezpośrednim osobistym wsparciu śp. Tadeusza i Członków Stowarzyszenia Przyja-
ciół Ziemi Drohobyckiej.

W zmarłym tracimy wspaniałego Człowieka, w pełni oddanego sprawie zbliżania narodów Polski 
i Ukrainy.

Pragnę w imieniu wszystkich Członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów złożyć Żonie Pana Tadeusza – 
Pani Marii, dzieciom, wnukom, prawnukom i całej Rodzinie szczere wyrazy współczucia. 

DROGI TADEUSZU – SPOCZYWAJ W POKOJU. CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI !
Zygmunt Nowaczyk
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Mścisław Mściwujewski  (1883–1954) R14

Męczennik za wiarę świętą
Od Redakcji: Zgodnie z informacją w Biuletynie SPZD nr 19 (2016) publikujemy kolejny rozdział 

z książki „Z dziejów Drohobycza” (Cz. I. Drohobycz „Księgarnia Ludowa” 1935. 109 s.).

Roku Pańskiego 1563, gdy grusze zakwitły i zapach łąk wywabiać począł mieszczan poza wały 
ochronne, wówczas to obywatelka drohobycka, żona Laterny, zaprowadziła swego dziesięciolet-

niego synka, Marcina, do księdza komendarza z wielką i błagalną prośbą, by zechciał go uczyć czyta-
nia i pisania, gdyż ten, jak twierdziła, żyć bez nauki nie może. Ksiądz komendarz chłopaka codziennie 
w kościele widywał, a po jasnych, błyszczących i bystrych oczach poznał, że nie głupi być musi i że 
zdolności posiada niepoślednie.

Marcinek Laterna rzeczywiście pamięć miał znakomitą, bo kazania, usłyszane w kościele, dosłow-
nie powtarzał, a nawet i ruchy księdza kaznodziei wiernie naśladował, że sąsiedzi za boki się brali, ale 
widząc zarazem jego nadzwyczajną powagę, przepowiadali mu świetną przyszłość. Pilnie się uczył 
młody Laterna w parafialnej szkółce po okiem samego księdza komendarza, a gdy nauki ukończył ku 
wielkiemu jego zadowoleniu, rodzicom polecił wysłać swego ulubieńca do Kalisza pod opiekę ojców 
jezuitów, gdzie chłopakiem zajął się ks. Wojciech Mroskowski, słynny wówczas humanista.

Dnia 10.maja 1571 r., a więc w 18 roku życia Marcin Laterna, czując powołanie do stanu duchowne-
go, wstępuje do zakonu Towarzystwa Jezusowego, studiuje w dalszym 
ciągu na uniwersytecie, otrzymuje doktorat św. teologii, uczy później 
w szkole klasztornej w Brunsberdze a w latach następnych słynie 
przede wszystkim jako znakomity kaznodzieja w Brunsberdze, Wil-
nie, Krakowie i Lwowie, gdzie przez trzy lata jest superjorem zakonu 
jezuickiego. W 1579 r. król Stefan, udający się na wojnę moskiewską, 
powołuje go na kapelana obozowego i przydziela go hetmanowi Mie-
leckiemu. Odtąd pełni on służbę kapelana obozowego i nadwornego 
kaznodziei, jest świadkiem walk pod Połockiem i Wielkiemi Łukami, 
a pod Pskowem  z kilku innymi księżmi towarzyszy królowi i wojsku 
oraz pomaga Possewinowi, legatowi papieskiemu, w zawarciu ugody 
z Moskalami.

W późniejszych latach ks. Laterna  służy królowi Stefanowi jako 
spowiednik i kaznodzieja aż do jego śmierci w 1586 r. Król swego 
kapelana wysoko cenił, bardzo był z niego zadowolony i świętym go 
nazywał, a to dlatego, że należał do tych, którzy prawdy wiary i ascezę 
spokojnie tłumaczyli, pouczali wszystkich, a wprost nie zwalczali ni-
kogo, chyba własne uchybienia. Po przywiezieniu zwłok królewskich 
z Grodna do Krakowa, pozostaje tam ks. Laterna przez czas niedługi, 
poczem wyjeżdża do rodzinnego ulubionego Drohobycza, w którym 
wygłasza szereg wzniosłych nauk; przemawiał tak roztropnie i ser-
decznie, że wstrząsnął sercami wszystkich mieszczan i zapalił do 
służby Bogu i do uczciwego życia.

Później widzimy go znów w Krakowie i we Lwowie, a gdy król Zyg-
munt w 1595 r. wyruszał do Szwecji, celem ukarania Karola Suder-
mańskiego, powołał go na swego kaznodzieję. Mimo steranego 
zdrowia jedzie ks. Laterna z królem, na morzu nabawia się ciężkiej 
choroby, która nęka go przez czas dłuższy. Wówczas król, widząc, że 
powietrze krain północnych mu nie służy, wysyła go z powrotem do 
kraju. Tymczasem na okręt, który wypłynął dnia 30 września 1598 r. 
z portu stegeborskiego, napadli piraci, a widząc Polaków, jako herety-
cy poczęli lżyć papistów, wiarę rzymską i grozić śmiercią, jeśli nie wy-
rzekną się przesądów katolickich. Wówczas to ks. Laterna zagrzewa 
swoich rodaków do odważnego wyznania wiary katolickiej. Luteranie 
poznawszy księdza, a w dodatku jezuitę, rzucili się na niego, pobili do 
krwi, suknię z niego ściągnęli, odrąbali ręce i tak okaleczonego, by się 1. Cytowane publikacje 

Krystyna Krasnopolska R80–1

List kondolencyjny
Szanowni Państwo 

W imieniu własnym, grona pedagogicznego oraz uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły przy Szkole 
Ogólnokształcącej nr 3 w Borysławiu składam wyrazy najgłębszego współczucia z powodu 

śmierci Pana Tadeusza Skrężyny, Borysławiaka, człowieka o Wielkim Sercu, który był dla wszystkich 
wzorem uczciwości i dobroci. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Pana Tadeusza nawiązano współ-
pracę między Wałbrzychem a Borysławiem, uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły w Borysławiu nie-
jednokrotnie mieli mozliwość spędzenia wakacji w Wałbrzychu, które z pewnością pozostaną na 
długie lata w ich wspomnieniach. Zapewniamy, że borysławiacy nigdy nie zapomną Pana Tadeusza 
i tego, co dla nas uczynił. Dziękujemy Mu za to z całego serca.

Szanowni Państwo, nie możemy wprost uwierzyć, że tego Wielkiego Człowieka nie ma już wśród 
nas. Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy Go znali, kochali i szanowali. 
Wierzymy jednak, że pamięć o nim będzie nadal żywa, bo nie umiera ten, kto pozostaje w umysłach 
bliskich i znajomych.

W tak smutnym czasie pragniemy złożyć nasze najszczersze wyrazy współczucia żonie Pana Ta-
deusza, Jego dzieciom, wnukom i prawnukom, rodzinie, a także wszystkim Jego bliskim i znajomym. 

Z wyrazami żalu i wspólczucia
Krystyna Krasnopolska 

Dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły przy
Szkole Ogólnokształcącej nr 3 w Borysławiu (obw. lwowski)



Eleonora Popowicz R80–2

Pamięci Tadeusza Skrężyny
Szanowni Państwo 

Z  głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  o odejściu  śp. Tadeusza Skrężyny – nasze-
go Rodaka, współzałożyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej oddział w Wałbrzy-

chu,wieloletniego Członka Zarządu Głównego SPZD we Wrocławiu,Zasłużonego dla miasta Borysław, 
wspaniałego człowieka  i społecznika. 

Żegnamy Go z wielkim smutkiem, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci ,bo nie umiera ten,kto 
trwa w sercach i pamięci ludzi.

Łączymy się w smutku z Rodziną, z  członkami SPZD oddział w Wałbrzychu.
    

Prezes, zarząd, członkowie 
Polskiego Kulturalno-Oświatowego 

Towarzystwa ‘’ZGODA’’ w Borysławiu
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nie mógł ratować, wrzucili do morza. – Innych zaś Polaków, obrabowawszy i pobiwszy, pozostawili 
piraci przy życiu i zezwolili na dalszą podróż.

Tak zginął wielki uczony, jeden z najwybitniejszych jezuitów XVI  wieku obok Skargi, Nahaja i Raba, 
mąż święty i męczennik za wiarę, największa sława katolickiego Drohobycza. Gdy ks. Piotr Skarga 
dowiedział się o jego śmierci, rozpłakał się jak dziecko, gdyż sądził, że on jest przyczyną jego zgonu, 
albowiem w miejsce ks. Laterny miał z królem udać się do Szwecji, a wyprosił się tylko dlatego, że za-
jęty był pisaniem „Kazań o siedmiu Sakramentach kościoła katolickiego”, które chciał wydać jak naj-
prędzej. Z drugiej strony zazdrościł mu ks. Skarga śmierci męczeńskiej. W „Kazaniach przygodnych” 
wyraził się on o ks. Laternie: „zalecam i kapłana, którego oto, iż był jezuita i kapłan i Polak, w morze 
z innymi rzucono”.

  
Żywot ks. Marcina Laterny skreślił w 1661 r. Stanisław Skarzewski, starosta samborski i drohobyc-

ki i wystawił mu piękny pomnik w prezbiterium fary drohobyckiej. Pomnik ten z czasem usunięto, 
by pod koniec XVIII w. ufundować inny w kształcie olbrzymiej, kilkumetrowej tablicy z opisem jego 
żywota.

Z pism po ks. Laternie pozostały: „Harfa duchowna t.j. dziesięć rozdziałów modlitw katolickich” 
wydane w Krakowie w 1583 r., oraz dwie mowy żałobne, a mianowicie wygłoszone na pogrzebie 
biskupa Protaszewicza i króla Stefana, drukowane również w Krakowie, i kilka pism drobniejszych.

Od Redakcji: Marcin Laterna ur. się w 1552 r. jako syn Jana Laterny prowadzącego warsztat szew-
ski i Małgorzaty zajmującej się ważeniem piwa i miodu pitnego. Miał starszą siostrę Małgorzatę 
żonę rzeźnika, który także zajmował się rolnictwem. Bliskim kolegą Marcina na drodze kształcenia 
się od Drohobycza po Wilno (1571 r.) był jego rodak Adam Almanius późniejszy ceniony pedagog 
w zakładach jezuickich. Pod koniec lata 1587 Marcin odbył 10. tygodniową misję w Drohobyczu 
zakończoną powołaniem Bractwa Bożego Ciała.

Do tematu powrócił w 1997 r. Domi-
nik Orczykowski OFMCaP we Wrocła-
wiu drukując reprint broszury ks. Ka-
zimierza Kotuli z barwnym portretem 
na s. 1. W 2002 r. ks. Stanisław Cieślak 
SJ obronił  na Wydziale Historii Ko-
ścioła Akademii Teologicznej w Kra-
kowie pracę doktorską o Marcinie 
Laternie, a rok później opublikował 
książkę „Marcin Laterna SJ (1552–
1598) działacz kontrreformacyjny”, 
Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła 
Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatia-
num”, 400 s., 2003. Indeks osób, 17 
ilustracji poza tekstem, bibliografia na 
s. 335–388. Ilustracja 1., str. 3.

Temat był prezentowany w Ziem. 
Drohob. Nr 16 (2002) na ss. 62–66.

Tablica pamięci Marcina Laterny 
wisi na południowej stronie prezbite-
rium kościoła św. Bartłomieja w Dro-
hobyczu i wraz z przekładem na jęz. 
polski jest zamieszczona w książce 
„Inskrypcje historyczne fary w Dro-
hobyczu” Tadeusza Trajdosa, Aliny 
Brzostkowskiej i Adama Kulewskiego, 
Kraków 1998, 64 s. Do 1939 r. portret 
kanonika wisiał również w zakrystii 
Kościoła.

2. Treść tablicy w kościele farnym w Drohobyczu

Od Redakcji: Przypominamy raz jeszcze dwie najbardziej znane książki Andrzeja Chciuka. Recenzje 
ukazały się w wydawanej w Londynie gazecie „Myśl Polska” 15.03.1970 – 1.04.1970 oraz 1.07.1973. 
Autor był w 1939 r. absolwentem I kl. liceum mat-fiz. u „Jagiełły” w Drohobyczu; we wrześniu 1939 r. 
przedostał się na Węgry  i stamtąd do Francji do Armii Polskiej. Służbę zakończył w 1947 r. i osiadł 
w Londynie. Był Członkiem Korespondentem SPZD nr 76. (Odszedł Tadeusz Hobler, Ziem. Drohob. nr. 
15 (2002) ss.. 131–133; Biogram Andrzeja Chciuka zamieściliśmy w „Biuletynie SPZD” nr 15 (2014) ss. 
21–25 „Chciuk który czasem szukał guza”, a bibliografię podmiotową w „Biuletynie SPZD” nr 14 (2014) 
ss.126–127. Ilustrację przekazał Komisji Historycznej SPZD Tadeusz Łohiński „Zjazd Wychowanków 
Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Drohobyczu w 1935 roku”.

Tadeusz Hobler – Londyn R15

Księstwo Bałaku

Na parterze, w westibulu drohobyckiego gimnazjum, w moich latach szczenięcych były wmu-
rowane w ścianę dwie marmurowe tablice, na których złociły się nazwiska uczniów poległych 

w pierwszej wojnie światowej. W korytarzach, na pierwszy piętrze wisiały rzędami fotografie daw-
nych roczników abiturientów i ich wychowawców. Im dalej wstecz, tym twarze ich były poważniej-
sze, abiturienci starsi, wąsaci, a profesorowie srodzy i brodaci. Z oczu ich biła mądrość i wiedza. 
Wszyscy pierwszoklasiści, czyli jak u nas mówiono – mikrusy i miglance – patrzyli z podziwem na 
te fotografie i nieśmiało wyobrażali sobie ową niezmiernie odległą chwilę, kiedy ich fotografie na 
ścianach zawisną.  

Gdy w roku 1932 gimnazjum obchodziło 75-lecie swego istnienia, odbył się zjazd starych wycho-
wanków. Na nabożeństwo w kościele szliśmy razem czwórkami; my młodzi i oni dorośli, dostojnie 
i zamożnie wyglądający panowie – lekarze, inżynierowie, adwokaci, oficerowie. Marzyliśmy wtedy 
o następnym zjeździe za 25 lat, wyobrażając sobie nasz udział w pochodzie. W czasie wojny myśla-

Zjazd wychowanków drohobyckiego gimnazjum Wł. Jagiełły, 1935 r. 
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łem czasami o tym zjeździe w 1957 roku. A gdy nie wrócę, pocieszałem się, przynajmniej nie zginę 
bez śladu, gdyż pamięć zachowana zostanie na tablicy w westibulu. W roku 1957 zjazdu nie było, 
tablice w westibulu zostały pewno zniszczone, a fotografie w korytarzach usunięto, by zatrzeć po 
nas wszelki ślad. Nic po nas nie zostało, nic prócz książki A. Chciuka „Atlantyda”, czyli opowieści 
o Wielkim Księstwie Bałaku, którą teraz napisał1.

Zatopienie Księstwa Bałaku nie jest dla Chciuka autorską fantazją, ale rzeczywistością, którą 
przeżywa osobiście bardzo głęboko i stara się z tego kataklicznego zalewu ratować, co może, bo 
z każdym dniem różne szczegóły pogrążone zostają w falach zapomnienia, na zawsze. Kto pamięta 
dawny Drohobycz podziwiać musi wprost fenomenalną pamięć autora. Chciuk sypie nazwiskami 
ludzi, nazwami ulic, miejscowości i słowami „bałaku” jak z rogu obfitości. Opisuje nie tylko miasto 
swoich lat dziecinnych i młodzieńczych, ale i czasy dawniejsze, o których słyszał od rodziców lub 
starszych znajomych. Przedstawia nam Drohobycz „Sklepów Cynamonowych” Szulca oraz z okresu 
gorączki naftowej, kiedy miasto działało jak magnes na przemysłowców, poszukiwaczy bogactw, 
przyjemności, hazardu oraz marzycieli i awanturników.

Chciuk dobrze poznał okoliczne miejscowości, pisze o nich wiele, a szczególnie o górach, do któ-
rych od młodości zapałał miłością i wśród których spędził wiele czasu. Obszerniej pisze o sąsied-
nich miastach Borysławiu i Truskawcu. W tym ostatnim był jako młody harcerz na pogrzebie za-
mordowanego posła Hołówki2, który szukał zbliżenia między Polakami i Ukraińcami, a padł od kuli 
niewykrytego sprawcy, członka U.O.N. (ówcześnie Red.). Mordercę Hołówki spotkałem przypadko-
wo w roku 1940 w Coetquidan, gdzie czekał na polskie transporty, szukając znajomych ze swoich 
stron. Służył w Legii Cudzoziemskiej, pochodził ze Śniatynki, nazywał się Jan Lepak, a wyrok U.O.N. 
na Hołówkę wykonał z towarzyszem, dostawszy się do kuchni hotelu, w którym Hołówka mieszkał. 
Kolega jego sterroryzował personel kuchni, a Lepak w przebraniu kelnera, z rewolwerem na tacy 
pod serwetą zaniósł posłowi wódkę. Życie w tamtych stronach nie było tak spokojne, jak mogło się 
na ogół wydawać.

Nie wiem, kiedy Chciuk zaczął pisać swoją książkę i czy antypolskie wystąpienia Żydów w ostat-
nich latach były dla niego bodźcem do opisania współżycia Polaków, Ukraińców i Żydów w tamtych 
stronach. Trzeba się jednak cieszyć, że tak wspaniale,bez upiększeń i retuszu potrafił odtworzyć 
codzienną atmosferę tamtejszych międzynarodowych stosunków; gdzie ludzie dzielili się przede 
wszystkim na znajomych i nieznajomych, a nieznajomi byli przede wszystkim ludźmi, a dopiero 
później Żydami, Rusinami czy Polakami. Obraz ten naszkicował autor po mistrzowsku i nie jest 
wykluczone, że w dalekiej Australii, przemęczony całodzienną pracą i zmaganiem z trudnościami  
życiowymi „rozsuwa szuwary swojej pamięci”, miał za sobą pochylony cień Szulca z jego enigma-
tycznym uśmiechem na twarzy, kiedy mu się marzyły historie nie z tego świata. Szulca zamordo-
wali hitlerowcy.

W książce Chciuka każdy mieszkaniec Księstwa Bałaku, tj. opisanych przez niego stron Małopol-
ski, pozna nie tylko drohobyckie typy, ale odszuka siebie i swoich starych znajomych, bo ludzie tam 
tak bardzo byli podobni do siebie i podobne mieli serca. Autor chce być obiektywny, jakby się wsty-
dził swoich uczuć, unika wyznania całej prawdy, ale – podobnie jak on – wiemy dobrze, że w Bała-
ku tak jak w legendarnym angielskim państwie Camelot, słońce nigdy nie chowało się za chmury, 
deszcze padały tylko nocami, a ludzie byli sobie życzliwi i żyli szczęśliwie. Kto nie był nigdy w Ba-
łaku, nie może już tam spędzić urlopu, ale może posłużyć się „Atlantydą” jako paszportem, a swoją 
wyobraźnią jako skafandrem, w którym będzie mógł się zanurzyć  w głębiny zalanego wodami 
czasu księstwa Bałaku i zobaczyć starą drohobycką „budę”, spotkać drohobyckie typy, a wieczorem 
przejść się po Corsie, gdzie ks. Gościński z laską wygląda swoich pogubionych uczniów, chcąc ich 
ostrzec i uchronić przed zgorszeniem zepsutego świata. A zobaczywszy to wszystko będzie mógł 
za Chciukiem zawołać: „Oj, Boży, Boży, czemu to wszystko tak si stału”?



1 Andrzej Chciuk: „Atlantyda”. Polska Fundacja Kulturalna. Londyn 1970, 233 s.
2 Hołówka był ewangelikiem, a trumnę z jego zwłokami odprowadził na dworzec kolejowy w Truskawcu pastor 
Kesselring (Red.).

Tadeusz Hobler – Londyn R16

Księżycowe fale
Od Redakcji: Tekst recenzji ukazał się 1 lipca 1973 r. w „Myśli Polskiej”.Dotyczy wydanej w Londy-

nie nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej książki A. Chciuka „Ziemia Księżycowa”, 191 s.

Pisanie o Drohobyczu i o wspomnieniach z lat młodości jest u Chciuka lekarstwem na „chandrę”, 
która stale go goni w dalekiej Australii. Nie byłby prawdziwym obywatelem Księstwa Bałaku, 

gdyby nie umiał uroczo acz nieszkodliwie „zalewać”, stąd tytuł recenzji, jako, że przy zalewaniu po-
wstają fale.

Ideologicznie literacko Chciuk nie potrafi znaleźć własnego miejsca. Jego sentymenty można by ująć 
określeniem socjalistyczno-ludowo-endecko-sanacyjno-żydowskie. O wszystko zawadził, wszystkie-
go spróbował w czasach pokoju i wojny, łącznie z powrotem do Kraju; nigdzie się nie zatrzymał. Jego 
twórczość jest podobnie poetycko-dziennikarsko-literacko-bałakowa. Stylem często ulega wpływom 
Brunona Schulza, swego mistrza młodości, ale mu to nie bardzo wychodzi i pewnie denerwuje, bo już 
dziś istnieje „rozsiew pomiędzy tym Schulzem jakiego pamiętamy” a tym zmacerowanym, upiększo-
nym i zmumifikowanym przez różnych „mędrców od prywatnych kluczy”.

W książkach drohobyckich jest typowym gawędziarzem, który przędzie swą opowieść z kłębka po-
plątanych i porwanych nici. Żałować należy, że autor nie wykonał swoich młodzieńczych zamiarów 
napisania „w bałaku” historycznej powieści o Drohobyczu, gdyż podane próbki brzmiały bardzo za-
chęcająco. Jako poeta posiadający duże wyczucie duszy ludzkiej, mógłby również napisać dobrą po-
wieść o Drohobyczu z czasów wojny, kiedy to miasto przechodziło z rąk jednego do drugiego zaborcy.

Książka oddaje dobrze lokalny humor i beztroski, choć nie pozbawiony trudności tryb życia tamtej-
szej ludności. Kto pamięta tylko najlepsze rzeczy z przeszłości, winien przeczytać o chłopcach cho-
dzących do gimnazjum, którzy zamiast kanapek przynosili dwa złożone kawałki tektury owinięte pa-
pierem, by nie wstydzić się własnej biedy przed kolegami. Jest w tym opisie biedy i godności ludzkiej, 
coś bardzo w gardle dławiącego. Bieda ta przecież była nie zawiniona, bo ludzie byli zdolni, chętni 
i pracowici; potrzebowali dopiero wojny, emigracji i warunków praworządnego państwa na obczyź-
nie, żeby się dorobić.

Od młodości Chciuk miał wielki sentyment do Żydów (a może Żydówek) i książka jego opisująca 
losy Żydów pod względem stylu kronikarskiego, jest jakby przedłużeniem ksiąg Starego Zakonu. Coś 
z tego ocierania się o Żydów pozostało w jego „kepełe”. A może to jest wpływ jego pierwszej pró-
by w „Zdrojach Truskawieckich”. W książce zamieścił bowiem takie mnóstwo nazwisk i opowiadań 
o swoich kolegach, że – choć może tylko część z nich jeszcze żyje – powinno mu to zapewnić wyczer-
panie nakładu.                        

Darowizna lub 1%
 na pomoc Ziemi Drohobyckiej

R13

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 Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” lub

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

Zarząd Główny SPZD
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
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Roman Lorenz – Legnica R33
Jerzy M. Pilecki – Wrocław

Bronica – las śmierci

Przy drodze z Drohobycza do Sambora, kilka kilometrów od miasta, za wsią Lisznia [dziś to już 
przedmieście]. Rozciąga się po obu stronach szosy las zwany Bronickim (od nazwy położonej 

nieco dalej wsi Bronica). Jego część po stronie północno-wschodniej [prawej w kierunku Śniatynki] 
zyskała straszną sławę jako największy na terenie Ziemi Drohobyckiej rzeczowy dowód holokaustu. 
W latach 1941–1943, w odległości kilkuset metrów od drogi, w masowych grobach pogrzebano zwłoki 
ok. 11 tys. ofiar spośród drohobyckich i okolicznych Żydów, najczęściej mordowanych na miejscu przy-
szłego wiecznego spoczynku. Być może byli wśród nich także jeńcy radzieccy lub inne grupy ofiar, ale 
nie ma w tej sprawie pewniejszych informacji. Pracowała tu  straszliwa fabryka śmierci, choć w skali 
niemieckich zbrodni mniejsza i prymitywniejsza od innych. Swoją barbarzyńską działalność rozpo-
częła wielką akcją w listopadzie 1941, a zakończyła w 1943 r. 

Wkrótce po wojnie, przy drodze, koło wejścia do lasu, Aleksander Forst, ocalały Żyd z Drohobycza 
(niebawem wyjechał do Izraela) ustawił ociosany blok kamienny z ukraińskim napisem mówiącym 
ogólnie o ofiarach z Drohobycza. Wszyscy omijali z daleka to miejsce otoczone taką przerażającą sławą 
i budzące grozę. W 1975 r. z okazji 30-lecia zwycięstwa nad faszyzmem, kamień przeniesiono w głąb 
lasu, na miejsce dawnego wejścia na pole straceń. Przy drodze ustawiono pomnik, artystycznie mało 
udany, przedstawiający kobietę z uniesioną ręką. W intencji autorów miało to zapewne oznaczać wo-
łanie o pamięć tych zbrodni i trwanie na straży tragicznego miejsca. Dwuczęściowa tablica na pomniku 
(tylko w języku ukraińskim) mówiła po lewej stronie m.in. „że tu ofiary ostatni raz widziały światło 
dnia” oraz o „przelanej niewinnej krwi”, a po prawej że „w tym lesie niemieccy okupanci rozstrzelali 
partyzantów, jeńców wojennych i wielu obywateli Drohobycza”. Poetyckie teksty napisów nadal ani 
słowem nie wspominały o właściwych ofiarach – Żydach.

W 1992 r. na terenie lasu śmierci rozpoczęto prace porządkowe na większą skalę. Stopniowo przy-
krywano 11 zbiorowych mogił różnej wielkości (do 25 m długości) betonowymi płytami z czarną me-
talową gwiazdą Dawida pośrodku. Pochyłe obrzeża o wys. ok.50 cm wykonano też w kolorze czarnym. 
Koncepcja taka dobrze symbolizuje masowość grobów i dobrze spełnia swoje zadanie, tworząc jakby 
wielkie cmentarzysko na przestrzeni kilkuset metrów. Jest też trwała i odporna na możliwe przypadki 
bezmyślnego wandalizmu. Co najmniej trzy dalsze mogiły, raczej mniejsze, znalazły się na terenie tak 
bardzo podmokłym, że położenie płyt okazało się niemożliwe. Prace finansował ocalały drohobycza-
nin Wilhelm Tepper, który w 1939 r. skończył w gimn. Jagiełły I kl. licealną mat-fiz. obecnie, w Izraelu 
zamożny przemysłowiec drzewny. W lesie spoczywa jego rodzina i żona. 

W dniu 10 lipca 1992 r. z okazji przyjazdu z Izraela delegacji miasteczka Yavne, związanego z Dro-
hobyczem umową o współpracy, odbyły się w Lesie Bronickim żałobne uroczystości wspomnieniowe, 
pierwsze z oficjalnym udziałem przedstawicieli społeczności pogrzebanej  na tym cmentarzu. Obcho-
dy zorganizował mer miasta z dużym rozmachem, zapewniając m.in. wojskową megafonizację terenu. 
Rabin z delegacji Yavne wygłosił dwie krótkie modlitwy za zmarłych KADDISZ JATAM i EL MALE RA-
CHAMIM, kolejną liturgię żałobną odprawili wspólnie duchowni kościołów grekokat. i prawosławne-
go a następnie ks. Ryszard Kowalczyk p.o. rz. kat. proboszcza  drohobyckiego. Całość prowadził zast. 
burmistrza d.s. kultury W. Semczyszyn, który też wygłosił krótkie przemówienie. Wystąpili też Julien 
Bronicki i prof. A. Schrayer, organizator prac na polu pamięci, zasłużony animator kultury polskiej 
i współorganizator TKPZL w Drohobyczu, założyciel i wieloletni już dyrygent chóru dzieci polskich 
„Odrodzenie”, honorowy członek SPZD. Odśpiewał on po raz pierwszy, specjalnie skomponowaną na 
tę uroczystość swoją pieśń, jakby rapsod żałobny „Las Bronicki”, do słów ułożonych w jęz. ukraińskim 
przez Lwa Mazura, przewodniczącego drohobyckiej gminy żydowskiej (po wojnie przyjechał ze wscho-
du)1. Aranżacja była dziełem Juliana Klosowa, doskonałego miejscowego pianisty i stałego akompania-
tora chóru „Odrodzenie”. Śpiewał też młodzieżowy chór ukraiński , a kamień i mogiły udekorowano 
kwiatami i zapalono świece. Przed uroczystościami usunięto prawą fałszującą historię część tablicy na 
pomniku. Uczestniczyło w nich kilkaset osób.

Wspomniany wyżej J. Bronicki, właściciel przedsiębiorstwa w miasteczku Yavne (przyjechał z żoną), 
to syn inż. Backenrotha, o którym piszemy więcej w oddzielnym artykule. Wśród innych gości za-

1 Doskonałego tłumaczenia na język polski  dokonał Jerzy Ficowski; (Ziem. Drohob. Nr 9,  ss. 25–26 (1996).

granicznych należy wymienić Erwina Schenkelbacha-Szelińskiego ur. w 1929 r. w Drohobyczu, syna 
znanego przedwojennego artysty-fotografika Bertolda, który z resztą rodziny i całym bogatym dorob-
kiem padł ofiarą holocaustu. Syn cudownie ocalał jako 13-letni aryjczyk w Warszawie, skąd wyjechał 
w 1963 r. Obecnie w Izrealu jest też fotografikiem o międzynarodowej sławie. W lipcu 1992 r. miał 
w Warszawie wystawę „Jerozolima”, a w Drohobyczu robił zdjęcia do planowanego albumu „Drohobycz 
Schulza”. Była też Ida Henefeld-Ron-Rubinstein, pisząca po polsku izraelska poetka. Ma ona w swym 
dorobku m.in. sztuki sceniczne, wspomnienia o Schulzu i Drohobyczu oraz tomik wierszy „Wczorajsze 
Jutro. Wiersze z Izraela” (1979, 79 s.) wydany przez zasłużoną dla polskiej kultury „Oficynę Poetów 
i Malarzy” w Londynie. Przyjechał też Baruch (Ben) Sharoni-Beniamin Schwarz od 1937 r. w Izraelu, 
entuzjasta budowy państwa żydowskiego w Palestynie, dobrze pamiętający  swoje drohobyckie korze-
nie. Wiele o nim pisał Andrzej Chciuk w swej „Wizycie w Izraelu” (Paryż 1972, 156 s.)

Następnego dnia po uroczystościach w Lesie Bronickim, w budynku byłego gimnazjum Wł. Jagiełły 
(obecnie Instytutu Pedagogicznego), w gabinecie geograficznym, a teraz muzeum Instytutu, ustawio-
no popiersie Schulza, ufundowane przez Bronickiego-ojca, a przywiezione w maju przez E. Schenkel-
bacha.

W 1993 r. w związku z zakończeniem prac nad płytami i przybliżonym 50-leciem tragedii drohobyc-
kich Żydów, z inicjatywy Sharoniego, zjechała do Drohobycza grupa ok. 70 Żydów z Ziemi Drohobyc-
kiej, w tym wielu zamożnych, którzy zamieszkali w Truskawcu. W dniu 20 lipca odbyły się uroczy-
stości żałobne w Lesie Bronickim, prowadzone przez Sharoniego, z ograniczonym udziałem władz 
i miejscowej ludności (w Drohobyczu mieszka obecnie tylko 10 Żydów z dawnych czasów, reszta to 
przyjezdni ze Wschodu lub z Mołdawii). Uhonorowano specjalnie zaproszonego Tarasa Śniatyńskiego 
z Drohobycza, który w Wacowicach uratował przed Niemcami dwie żydowskie siostry, siedmiolet-
nie Lilę i Rosę Nestel, jako reprezentanta wszystkich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Alfred 
Schrayer  po raz drugi odśpiewał swoją pieśń, ale ulewny deszcz poważnie zakłócił przebieg uroczy-
stości.  Także w Borysławiu, dokąd skierowano się z Lasu Bronickiego, ze względu na opady, udało się 
uroczyście odsłonić z dużym udziałem miejscowych władz, tylko dwa z trzech  pomników, postawio-
nych na największych zbiorowych mogiłach (za rzeźnią, w miejscu największych mordów, przy drodze 
do Schodnicy – w kierunku szybu „Kwiatkowski 3” i za cmentarzem tustanowickim – przy drodze do 
Truskawca).

P.S. Krótka informacja o uroczystościach w 1993 r. zamieszczona w Biuletynie SPZD nr 6 (1993), s. 3, 
niezbyt ściśle mówiła „o odsłonięciu pomnika w Lesie Bronickim”.                                                                  

Lew Mazur – Drohobycz
Jerzy Ficowski – Warszawa

Bronicki Las
1. Na Sambor droga tędy mknie,
 Mijają auta leśną głuszę.
 O, bracie mój, zatrzymaj się
 I pomódl się za nasze dusze.
   Znów samochodów pod gettem jest tyle
   I biegną chwile, ostatnie już chwile,
   Matki w objęciach maleństwa swe tulą,
   Dzieci, co nigdy im już nie dorosną.
   Drzewa zanucą im nutę żałosną,
   Nikt już śmiertelnym nie wymknie się kulom.
  Nad naszą śmiercią szumiał nie raz
  Bronicki las, Bronicki las.
2. I poprzez łzy i serca ból
 Jak dawniej widzę wciąż na nowo,
 Jak zrywa ktoś wśród świstu kul
 Opaskę z Gwiazdą Dawidową.
   Ktoś tuż nad dołem wyszeptał, nim zamilkł,
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Andrzej Chciuk (1920–1978) R19

O Truskawcu i o Naftusi
Od Redakcji: Utwór opublikowany został w „Pamiętniku poetyckim” (Melbourne 1960). „Pamiętnik 

poetycki” to jedyna wierszowana książka Andrzeja Chciuka, praktycznie nieznana.

Truskawiec jest z „Naftusi” znany: 
mimo że źródeł kilka innych
miał, to najbardziej jednak słynny
z „Naftusi” był!
  Choć mu solanek,
ani borowin tu Przyroda
nie poskąpiła, to ta woda
o smaku zgniłych jaj i ropy
po wielu krajach ma wyznawców;
i z wielu kątów Europy
ludzie zjeżdżali, by w Truskawcu
kurować swe dolegliwości
wątroby, nerek i tak dalej...
Wśród truskawieckich kuracjuszy,
którzy tu zawsze przyjeżdżali,
trzy kategorie są letników,
o których szerzej wspomnieć muszę;
te przeważają w „Liście Gości”,
którą drukuje u Żupników
Zarząd Zdrojowy. (I w większości
zwykle tu właśnie mniejszość bywa!)
Pierwsza z tych grup, to ta prawdziwa
co leczy nerki i wątroby;
naprawdę leczy, pijąc wodę
taką czy inną; prócz „Naftusi”

której dwie szklanki na czczo musi
każdy tu wypić, kto tu osiadł
chociaż na tydzień, jest też „Zosia”,
„Józia”, „Marysia”, oraz „Bronia”,
w parku, lub w lesie, lub na błoniach.
Te od „Naftusi” ciut mniej słyną.
Najwięcej w grupie tej rabinów
i księży jest. Tutaj o świcie
wszystkich na czarno zobaczycie,
jak idą godnie, pomaleńku,
a każdy z swoją szklanką w ręku:
wiadomo, bo tu każdy musi
dzień swój rozpocząć od „Naftusi'.

Druga letników kategoria
to ci, co w różnych sanatoriach
i pensjonatach, lub prywatnie
grywają w brydża. 
  Do ostatniej
i najliczniejszej – zaliczone
są starszych mężów młode żony:
taka przyjeżdża, by rozerwać
się po migrenach i po nerwach, 
aby – jak mówi się – wypocząć!
Te leczą się przeważnie nocą,

   Słowa modlitwy drżącymi ustami.
   Po raz ostatni już zamknął powieki...
   Czy taka dola im była sądzona?
   Boże nasz! „Baruch Ata Adonaj”!
   Na wieki śpią już, spoczęli na wieki.
  Nie mógł ocalić ni ukryć was
  Bronicki las, Bronicki las.
3. Na Sambor droga mknie do dziś
 I las, jak stał, tak dotąd stoi,
 A w szumie drzew usłyszałbyś,
 Jak płacze las po braciach moich.
   Pozarastały trawami mogiły,
   Sterczy nad nimi słup jakiś pochyły.
   Ty widzisz, Panie! Ślad po nich zaginął
   Spoczęli, śpią już w ostatnim swym getcie.
   Ptaki, wy jeszcze tu do nich przylećcie,
   Ty jeszcze westchnij nad nimi, olszyno.
  Za wami płacze po wieczny czas
  Bronicki las, Bronicki las.

Warszawa – 8.08.1995
 

w dzień śpią, pod wieczór zwykle wstają
i się po parku przechadzając
słuchają jak orkiestra Klosia
(albo wojskowa z Jarosławia)
gra.
  Która siadła, już się dosiadł
ktoś z oficerów, lub studentów
(których dyskretnie pominięto
w różnych letników kategoriach,
bo to są raczej... akcesoria,
tak jak solanki, jak „Naftusia”,
tak jak Pomiarki, Łaźnie, deptak.)
Oto przy pani taki usiadł
i już odchodzi flircik w szeptach
w śmiechach, aluzjach... I tak żony
stąd wyjeżdżają zaleczone,
do starszych mężów i w Warszawie
mówią: Ach, nie ma jak Truskawiec!...
(Potem dodają z łezką w oku: 
Ja bym siedziała tam pół roku,
tak fantastyczna ta „Naftusia”,
ale tęskniłam do mężusia, 
który, gdy mądry, to jak myślę
na przyszły rok znów Bubę wyśle...)
W Klubie Zdrojowym u Jaroszów
lokaje srebrne tace noszą:
tytuły różne, lepsza sfera,
gra się tu zwykle w szmędefera
(choć sam widziałem  raz nad ranem,
że grano tutaj także w... oko, z różnicą tylko, że
wysoko
i zamiast z wódą, to z… szampanem)
Kwiat polskich nazwisk i bankierzy, 
i pułkownicy i ziemianie
kurację robią przy pokerze
i generalne dróg płukanie
moczowo-płciowych wódecznością,
i co ciekawsze, niech kto powie, 
że zwykle idzie im na zdrowie;
potem, nad ranem tacy goście
jak kuracyjny każe zwyczaj
do pobliskiego Drohobycza
na bibkę jadą do Kargera
albo do Szlomy Lipowicza
co fordanserki tak dobiera 
że każdy znajdzie coś dla siebie,
w „Piekiełku” czując się jak w niebie ... 
I każdy widzi – to nie blaga – 
że wszystkim Truskawiec pomaga, 
najbardziej chyba Kargerowi, 
(choć tam nie jeździ) wszak sam powie:
„Uj, drogi panie, ja Truskawca
wielki miłośnik i wyznawca,
żeby nie on, to daję słowo, 
byłoby u mnie mortusowo
i będę z panem całkiem szczery:

Bez tych letników mój interes
– tu Karger zaś dodaje szeptem -
leżałbym całkiem tak jak neptek, 
żeby tak jeszcze ta „Naftusia”
Lipowiczowi zaszkodziła
i struł się ropą, to bym musiał
z samego Lwowa ściągać siły
i moje panny na dwie zmiany 
leczyłyby tych lepszych gości, 
co przyjeżdżają tu nad ranem
tacy młodzieńczy i rozkoszni…”

  
Rano, gdy rosą lśnią zdrojowe
kwiaty na klombach i trawnikach,
rano, – gdy wilgoć piasku znika
z każdym promieniem, tchnieniem słońca, 
co nad Pomiarki wznosi głowę
i cisza jest urzekająca, 
przetkana tylko śpiewem ptaków, 
wszystkie letników kategorie
się spotykają na deptaku:
Panie odziane zbyt wytwornie
jak na tę porę dnia, w balowych
sukniach, dekoltach, trochę zmięte
i towarzysze ich.
  I owi
nieuleczalni już brydżyści,
co myśli mają wciąż zajęte
szlemem, co miał być, a był guzik
(z winy partnera, oczywiście.)
W przeciwną stronę już do „Józi”
i do „Naftusi” i „Marysi”
idą brodacze w czapkach lisich
i księża: wszyscy z szklanką w ręku.
Ci idą godnie, pomaleńku,
ciut zasapani, no bo z trudem
pod górę idzie się do źródeł.
Za rabinami trochę  w tyle
suną niewiasty ich. W mantyle 
odziane są. I wolno idą.
Księża się przypatrują Żydom
a Żydzi księżom. Tak się zaczął
poranny obrzęd picia na czczo
wód truskawieckich.
  Przy „Naftusi”
każdy się rano spotkać musi:
Z Kasyna przyszli tu karciarze,
bo po przepiciu doktór każe
Naftusią płukać swe nereczki.
Naftusia katza dobrze zdusi,
a potem spacer aż do rzeczki
a potem powrót do domeczku
i katza prześpi się w łóżeczku;
na wieczór każdy będzie w formie!
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Naftusia także dobrze robi
paniom, co przyszły zbyt wytwornie
odziane tutaj wczesnym rankiem
z randki, z dancingu i z birbantki:
patrzą się w twarze takich kobiet
z lekkim wyrzutem oczy księży:
„Ach ta Naftusia nas odświeża, 
pani się pani rano zwierza”...
(choć nie jest pewne, co ją: woda
odświeża więcej, czy przygoda)
Piją Naftusię i brydżyści:
każdy organizm swój przeczyści,
po zbyt nerwowych licytacjach, 
po przejściach kontr, niedoszłych szlemów,
na tym polega ich kuracja.
Potem – wracając – Sadowskiemu
wizytę składa się: dzienniki
przyszły ekspresem już ze Lwowa,
ma również Sadoś smakołyki,
że może się najlepszy schować
sklep kolonialny ze stolicy:
wszystko tu znajdziesz w tej piwnicy.
I tak zaczęli dzień od nowa
w Truskawcu chorzy i letnicy
księża i Żydzi i karciarze
i różne ćwierć – i pół – dziewice,
a potem tak, jak zwyczaj każe, 
patrzą na klomb, gdzie jest kalendarz
z kwiatów zrobiony, cały w kwiatach.
W nocy ogrodnik pan Molenda
(facet w sztruksowych starych spodniach)
przesadza kwiaty w cyfry: data 
jest tutaj z bratków. Dni tygodnia
z nasturcji są, lub wyłożono
je lobeliami. Od sezonu
zależne to jest. (Tu jesienią
chryzantem się kolory mienią,
stokrotki, fiołki są tu latem:
ach ma Truskawiec piękne kwiaty.)
Kiedy popije pan Molenda
i przyjdzie  później, to kalendarz
robi na oczach już letników
rano o szóstej. Na trawniku

postawił taczki, szpadle złożył
rozpostarł ścierkę, na nią klęknął
i kiedy klęczy tak na szkarpie
koło Hospicjum, tak na zboczu,
śledzą Molendę setki oczu:
z czwórki już piątkę on ułożył
z piątku sobotę. Jedną ręką
to wszystko robi, bo się wspiera
aby nie upaść, bo na szkarpie
pochyło jest. Tak pan Molenda
ładzi codziennie swój kalendarz...
A kiedy skończy, to pozbiera
narzędzia swe, krytycznie patrząc
na dzieło swe i chwilę myśli,
czy tak jest dobrze. Parę liści
obetnie tutaj, tam pod linię
kwiaty prostuje, lub wyszarpie,
żeby kolorów gry nie popsuć;
w ucho się drapie, palce ślini:
„Jeszcze tę cyfrę trochę oskub
Jasiu” – do siebie mówi – „Trawki
tu przytnij i bajc jak ta lala
będzie”... Wstał, w bańkę wody nalał
i „za pomocą” tej sikawki
dość prymitywnej klomb podlewa,
potem gracuje piasek, śpiewa
przytem tango „Ty jak pantera”,
a potem już narzędzia zbiera, 
tytoń z kieszeni swej  wyjmuje,
skręca, zapala i z warg spluje
drobne tytoniu włókna, skrawki,
zanim zaciągnie się z lubością.
I z pracy swej zadowolony
taczki zdrojowe ciągnie w stronę,
gdzie truskawiecki stoi kościół,
po kalendarzu klomb tamtejszy
jest w całym zdroju najważniejszy.
Więc właśnie ruszył w tamtą stronę, 
a tu letnicy, co naprzeciw
wychodzą z sklepu Sadowskiego
myślą: „Sobota dziś? Piątego? 
ach, jak ten czas tu szybko leci”...
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Red.

Tadeusz Chciuk (Marek Celt) (1916–2001) R24

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

druga w „Biuletynie SPZD” nr 24 (2019) ss. 24–29; część trzecia w „Biuletynie SPZD nr 25 (2019) ss. 
12–19.

Spotkanie zupełnie jak w kiepskiej powieści. W godzinę potem byliśmy już po obfitym, choć bar-
dzo prostym obiedzie. Zaraz po nim umyliśmy się i mimo że dzień był jasny – poszliśmy spać... 

do prawdziwego łóżka. Zapomniałem od razu w wszystkich kłopotach i trudach. Otulony w rozkosz-
ną, ciepłą pierzynę słuchałem trzasku palącego się w otwartym piecu drewna. Spod przymkniętych 
drzwi dochodziły ciche odgłosy rozmowy Kazika z żoną i córką. Kiedy wieczorem zbudzono nas 
na kolację, Kazika nie było w domu. Wyjechał już, jak umówiliśmy się poprzednio, do żony Buki, 
mieszkającej w jednym z podwarszawskich miasteczek. Miał przywieźć Buce dokumenty i nawet, 
jeśli byłoby możliwe, sprowadzić żonę. Oczekiwaliśmy jego powrotu na rano, jeśli mu się w drodze 
nic złego nie przytrafi.  Zarówno Buka jak i ja mieliśmy silną gorączkę. Nie mogliśmy jeść, natomiast 
z rozkoszą i bez umiaru piliśmy. Sen nie dał nam wypoczynku, męczyły nas obu jakieś koszmary. 
„Symfonia snu” zaczęła się robić nieco zanadto nowoczesna.

Wczesnym rankiem zjawił się Kazik z żoną Buki i jej siostrą. Powitaniom i łzom radości nie był 
końca. Cieszyłem się razem z nimi, myśląc o tym, że może i mnie pozwoli Pan Bóg zetknąć się wkrót-
ce z najdroższymi. Goląc się, uświadomiłem sobie, że ostatni raz miałem brzytwę w ręce w swoim 
mieszkaniu przy... Gloucester Terrace. Brzytwa przepadła, bo była w teczce, w worku – szczęście, że 
broda ocalała i że mam co golić. Plan nasz był prosty: za godzinę pójdziemy parami na stację kole-
jową w [...Piasecznie]. Buka z żoną, ja z jego szwagierką. Jeśli będzie spokojnie, to jest jeśli „czarni”, 
czyli kolejowa policja, nie będą się srożyć – wsiądziemy do pociągu i pojedziemy do Warszawy. Po-
jedziemy! Skończy się wreszcie nasze andante. Po śniadaniu sami zrobiliśmy sobie rewizję osobistą, 
zostawiając Kazikowi do schowania pistolety, kompasy, buteleczki po rumie i inne kompromitujące 
rzeczy.

Trudno mi było rozstać się z bronią. Lubiłem czuć ciężar coltów w kieszeniach, bawić się guzikiem 
bezpiecznika. Wiedziałem, że w ciężkim momencie ten ostatni, mocny argument jest niezawodny. 
Bez broni czułem się... no, po prostu bezbronny. Brrr. Byle jaki Niemiec może mnie aresztować, ude-
rzyć, ranić, zabić. Jednakże wytłumaczono mi, że podróż pociągiem może być o wiele bardziej nie-
bezpieczna z bronią niż bez niej, że koniecznie powinniśmy się pozbyć wszystkiego, co trąci Anglią, 
i w ogóle starać się, aby nie być w większej niezgodzie z niemieckimi przepisami niż wszyscy inni 
podróżni. Zachowałem przy sobie jedynie fasolkę z cyjankali, z którą nie rozstawałem się już nigdy 
– przez cały czas pobytu w Polsce. To była naprawdę ostatnia deska ratunku i dobrze było wiedzieć, 
jak bardzo jest ona niezawodna. Schwytany jesteś, badany, boisz się, że wydasz coś lub kogoś – włóż 
fasolkę w usta i rozgryź: śmierć  bezbolesna i prawie tak szybka,  jak mgnienie oka.

Po godzinie doszliśmy do stacji. Po drodze pokazano mi dom jakiegoś innego krewnego Buki czy 
też jego żony. Postanowiliśmy, że na wypadek rozproszenia się w ewentualnej ucieczce przed „czar-
nymi” zbierzemy się potem w tym właśnie domu. Stacja otoczona była tłumem „śmuklerów”. Po 
kupieniu biletu wyszliśmy na peron parami: Buka z żoną, ja z panią Genowefą. Z ciekawością przy-
glądałem się wszystkiemu, zdając sobie sprawę z tego, do jak innego świata zostałem nagle przenie-
siony. Ludzie wybiedzeni, zmarznięci, ale niezwykle ruchliwi i żywi. Sprawiali wrażenie nałogowych 
graczy, czekających na kolejkę przy ruletce. Całe ich życie to loteria. Nie wiedzą nigdy, czy dojadą 
szczęśliwie z domu do miejsca, gdzie można coś kupić, czy też nie dojadą. Jeśli nie dojadą, to gdzie 
się znajdą: na przymusowych robotach w Rzeszy, w obozie w Oświęcimiu czy po prostu w ziemi. Je-
śli dojadą, to czy kupią żywność, czy też nie kupią. Czy przyjdą Bahnschutze, zabierając cały dobytek, 
bijąc kolbami i strzelając, czy nie przyjdą i będzie można czekać na pociąg; czy pociąg przyjedzie czy 
nie. Czy szmugler wytrzyma na mrozie, czekając na niewiadomą godzinę spóźnionego pociągu, czy 
zmarznie? A może odejdzie od stacji, narażając się na to, że pociąg przyjedzie i odjedzie bez niego. 
Czy pociąg zatrzyma się, czy też minie stację? Czy jeśli się zatrzyma, będzie jeszcze można wcisnąć 
się, czy już nie przyjmą? Jeśli uda się wcisnąć, to czy nie będzie na którejś ze stacji rewizji albo „ła-
panki”, przy której znowu wszystko można stracić, z życiem włącznie? Czy w Warszawie lub na innej 
stacji, gdzie się wysiądzie, żandarmeria i „czarni” nie odbiorą wszystkiego albo nawet nie aresztują?
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Ze zgrozą słuchałem opowiadania mej towarzyszki o życiu ludzi, od których w ogromnym stopniu 
zależała egzystencja ludności miejskiej, o ich ustawicznym ocieraniu się o śmierć i niewolę. Mówiła 
bez patosu, spokojnie, prawie obojętnie, mimo że sama trudniła się szmuglem i miała przeżycia ści-
nające krew w żyłach. Rozmawiając spokojnie, spacerowaliśmy wzdłuż toru kolejowego. Obie panie 
pokazywały nam bezwiednie, jak się zachowywać w różnych okolicznościach, jak reagować na po-
jawienie się Niemców, czego się spodziewać. I co najważniejsze, uczyliśmy się przystosowywać do 
otoczenia. Pierwsza godzina oczekiwania była zupełnie spokojna. Nie czując w powietrzu żadnego 
niebezpieczeństwa, zapytałem, czy dzień dzisiejszy nie należy do wyjątkowych. Jedna z pań odparła 
z bladym uśmiechem: – O, to się na pewno zacznie niedługo. – Co? – Strzelanina, bicie, zabieranie 
towaru. Chciałem powiedzieć: ciekaw jestem jak to wygląda – ale ugryzłem się w język. Zacząłem 
się niepokoić i wcale nie byłem tego ciekaw. W duszy myślałem, że bynajmniej nie jest to pewne, czy 
dotrzemy cało do Warszawy. Pociąg nie nadchodził – mróz dawał się we znaki. Czekanie męczyło 
i denerwowało.

Trzy następne godziny były mocno urozmaicone. Dwa fałszywe alarmy i jeden prawdziwy zakrę-
ciły szmuglerami jak wichura liśćmi. Tłumy ludzi z tobołkami i workami na plecach uciekały w po-
płochu w sad, drogę i pola, kobiety płakały, mężczyźni klęli. Wszystko przewracało się i kotłowało. 
Pandemonium! Potem wracali powoli, rozglądając się podejrzliwie dokoła i komentując fałszywy 
alarm. Niektórzy przeklinali rozstawione szeroko czujki, inni sami woleli zająć ich stanowiska. Trze-
ci alarm był o tyle prawdziwy, że nadjechał na rowerze jeden „czarny”. Przejechał szybko drogą, 
patrząc ze złością na tłum ludzi, ale bał się widocznie „urzędować” sam jeden. Dopiero odjechawszy 
kilkadziesiąt kroków, strzelił trzykrotnie z pistoletu w naszym kierunku, nie trafiając zresztą nikogo, 
ale powodując nowy popłoch. Wszyscy bali się, że sprowadzi on zaraz większy oddział Bahnschutzu, 
ale na szczęście po kilku minutach ukazał się w dali wyczekiwany pociąg. Rozległy się dwa  przecią-
głe gwizdy. Dowiedziałem się, że maszynista daje w ten sposób znać, że w pociągu nie ma „czarnych” 
i że można spokojnie wsiadać.

Ruch się zrobił jak w ulu. Tłum dwoił się i troił. Różni nowi ludzie wychodzili z jakichś nor i kryjó-
wek i tłoczyli się na stacyjce. Pociąg stanął. Był przepełniony. Konduktorzy i wszyscy znajdujący się 
w przedziałach podróżni-szmuglerzy darli się wniebogłosy, że nie ma już nigdzie miejsca. Zaczęła 
się walka na słowa i pięści o miejsce w pociągu. Nikt nie chciał zrezygnować, nikt nie chciał zostać. 
Załadowali się wszyscy. Ukazanie się na drodze do stacji oddziału Niemców na rowerach przyspie-
szyło sprawę. Starcia i kłótnie zmieniły się  w pomoc udzielaną jednym przez drugich. Przepełniony 
pociąg ruszył z miejsca, uciekając sprzed samego nosa „czarnym”, wściekle wygrażającym pięściami 
maszyniście. Zagrzmiało kilka strzałów karabinowych. Niemcy musieli wyładować swą złość. Ze 
stopni jednego z wagonów spadło jakieś ciało – jedna ręka dostała się pod koła. Bezręki trup został 
na peronie. Jakaś kobieta odwróciła się z rozdzierającym płaczem od okna, przy którym stałem. 
Przetarłem ręką oczy.

Udało nam się wcisnąć do przedziału drugiej klasy. „Druga klasa” była oczywiście taką samą udrę-
ką jak trzecia. Udręką była w ogóle każda podróż. Ani jednej szyby w oknie – ani jednej całej lampy. 
Pozdzierane pluszowe siedzenia, oderwane zasłony, pasy, nawet niektóre tabliczki poodkręcane. 
O dociśnięciu się do ubikacji nie ma mowy. Na nic się to zresztą nie przyda, bo w niej przecież jedzie 
kilka osób. Prócz tego zawalona jest workami. O dostęp do niej walczy się szczególnie agresywnie, 
bo jazda tam wygodniejsza i sprawia wrażenie bezpieczniejszej. Można się zamknąć, nie wpuścić ni-
kogo obcego, łatwiej uciec w razie łapanki. Trzeba jechać tak jak się da. Mimo, że duszeni ze wszyst-
kich stron, jesteśmy szczęśliwi, bo nie musimy wisieć na stopniach ani na oknach po zewnętrznej 
stronie wagonu. Właśnie w następnym przedziale wisi człowiek na oknie. Krzyczy, że mu ręce mar-
zną i że za chwilę spadnie. Sąsiedzi chcą pomóc, ale straszny tłok przeszkadza im. W napięciu płyną 
chwile. Wreszcie cudem zrobiono jeszcze jedno miejsce – wiszącego wciągnięto do przedziału. Kop-
nął kogoś niechcący w nos i spowodował silny krwotok.

Pociąg jedzie powoli. Staje na każdej stacji i na każdej wciska się nowa chmara szmuglerów. Jak to 
się dzieje? Nie wiem. Zdaje mi się, że już  nikt więcej do naszego przedziału nie zdoła się wcisnąć, 
a tymczasem ciągle ktoś przybywa, tłok jest coraz potworniejszy. Na stacji Błonie nie wsiadł nikt. 
Stojąc bliżej okna, widziałem akcję „czarnych”. Rozpędzili cały tłum, skonfiskowali mnóstwo towaru, 
strzelili kilkanaście razy i prali pałkami gumowymi i kolbami, gdzie popadło. Denerwowaliśmy się, 
dlaczego pociąg nie rusza. „Czarni” mogą dotrzeć zaraz i do nas. Dali jednak za wygraną. Obłowili się 
bardzo i tak – nie mieli już widocznie sił ani ochoty na rozpoczynanie walki z całym przepełnionym 
pociągiem. We Włochach zrobiło się trochę luźniej. Wiele osób wysiadło, licząc na dostanie się do 

Warszawy kolejką podmiejską EKD – bez ryzykowania rewizji i obławy na głównym dworcu w War-
szawie.

Wysiadł też Buka z żoną. Bo to „podwarszawskie miasteczko” Buki to były właśnie Włochy. Uradzi-
liśmy w czasie podróży, że nie powinniśmy razem jechać do Warszawy ani tym bardziej iść „na ad-
resy kontaktowe”, które nam dano w Londynie. Z wdzięcznością przyjąłem propozycję drugiej pani 
towarzyszenia mi do Warszawy. Bałem się udawać sam jeden do dużego, niezbyt dobrze mi znanego 
miasta. Obawiałem się, że na dworcu mogą sprawdzać dokumenty i badać wygląd zewnętrzny po-
dróżnych w poszukiwaniu za „sprawcami mordu” na żołnierzach straży granicznej. Pozostali przy 
życiu Niemcy mogli przecież opisać ich szczegółowo. Skaleczoną rękę, która nie mogła ujść ich uwa-
gi, wsunę pod ramię pani Genowefy.

Do przedziału zaczęli się wciskać nowi ludzie. A więc naprzód konduktor, wesoły „warszawiska”, 
biorący łapówki na prawo i lewo i szacujący na oko według wiezionego towaru, ile mu się należy  
kieszonkowego. Z wesołą, choć dość wyraźną złością patrzył na nas dwoje, którzyśmy nie wieźli 
żadnych tobołów ani worków, a gdy się jeszcze przekonał, że mamy bilety, zaczął nas serio pouczać, 
że to się nie godzi, że konduktor także musi żyć, że zabieramy mu miejsce przeznaczone dla szmugle-
rów. Niepodobieństwem było przerwać jego tyradę. Znudzony i zaniepokojony tym kazaniem kilka 
razy próbowałem wskoczyć w przerwę między zdaniami, ale nie mogłem jej nigdy uchwycić w od-
powiednim czasie. Wreszcie, kiedy konduktor rzekł: „Szanowny pan na nowoczesnych manierach 
podróżnych w Gie-gie się nie rozumiesz czy jak? I wedle tego wsiadasz z szwabskim biletem, ażeby 
polski kolejarz nie mógł nic utargować”? Wsadziłem mu szybko w rękę banknot dziesięciozłotowy.

Uspokoił się  natychmiast. Uśmiechnął się od ucha do ucha, zasalutował do podniszczonej czapki 
kolejarskiej i odszedł. Zapytałem wtedy po cichu: – Pani Genowefo, co to jest „Gie-gie”? – „Gie-gie”? 
Ach, to nasz skrót na Generalne Gubernatorstwo. Czasem to się jeszcze gorzej mówi. Na przyszłość 
w podobnej sytuacji niech pan nie daje więcej niż pięć złotych. Tacy, którzy nie mają towaru, dają 
normalnie dwa do pięciu złotych. Do przedziału wdarł się młody chłopiec, sprzedający papierosy: 
„Sporty” „Junaki”, „Mewy”, „Kluby”, „Egipskie”. Potem znowu jeszcze mniejszy chłopiec ofiarowy-
wał „najlepsze cukierki Wedla i Fuchsa”. Różni przekupnie kręcili się po pociągu, dokonując cudów 
zręczności w przechodzeniu z wagonu do wagonu i w przeciskaniu się pomiędzy ludźmi i tobołami, 
proponując podróżnym zapałki, karmelki, gazety. Największe jednak wrażenie zrobił na mnie kil-
kunastoletni chłopiec z suchotniczym wyrazem twarzy oraz dyskusja, jaką wywołał. Na głowie miał 
zieloną rogatywkę harcerską. Piskliwym głosem śpiewał:

Zawodzą dzwony w kościele
zawodzą smętnie od rana,
harcerze już pochowali
krechowieckiego ułana.

Sam zawodzisz, pętaku jeden, tam i nazad w srebrną leliję zapinany, a nie żadne dzwony. Uszy 
bolą... – denerwowała się jakaś babina. – Zostaw go, paniusia, niech coś zarobi – odrzekł stojący przy 
mnie jegomość. – O wiele mnie ucho nie myli – wtrącił ktoś flegmatycznie – w tej danej piosence 
stało napisane „żołnierze już pochowali”, a nie żadne „harcerze”. Oni wszystko przekręcą na swo-
je, szczeniaki. Niespodziewanie rozgorzała dyskusja na temat harcerzy. Jedni byli pro, inni contra. 
Chciałem wziąć w niej udział, ale rozważna Pani Genowefa powstrzymała mnie od tego, utrzymując, 
że mam trochę lwowski akcent, który może zwrócić na mnie uwagę. Z radością przekonałem się, że 
w dyskusji wygrywa młoda panienka, stojąca wysoko na worku z ziemniakami. Mówiła długo, gorąco 
i bardzo odważnie, może nawet nieostrożnie, twierdząc na zakończenie, że harcerstwo wychowuje 
młodzież, którą Niemcy chcą zdemoralizować. Pokonana przekupka wykrzyknęła jeszcze: – Chleba 
nam  potrzeba, a nie wychowania... – ale przerwał jej flegmatyczny głos: – Paniusiu! Nie samym chle-
bem żyje człowiek, jak mówili święci. Wychowania trzeba także. Ja nie mogie się skarżyć, chłopaki 
są dobre, tylko podpadają mi wedle tego przekręcania piosenek. Tymczasem chłopiec, obojętny na 
wszystko, zebrał w rogatywkę trochę brudnych pieniędzy i ulotnił się. W takich warunkach minuty 
leciały szybko i ani się obejrzałem, gdy przez okno ujrzałem duży napis: Warschau – Hpt Bahnhof. 
Wysiedliśmy. Szeroko otwartymi oczyma przypatrywałem się wszystkiemu,z trudem oswajając się 
z „polsko-niemiecką rzeczywistością”.

Na dworcu w Warszawie działy się sceny niesamowite. Okropny nieustający krzyk, rewizje „czar-
nych”, połączone z biciem, wrzaskiem, klątwami, płaczem i ucieczką tłumów. Fala ludzi, dążących do 
wyjścia niosła nas ze sobą, przepłynęła koło grupy żandarmów, prawie bezsilnych wobec tłumów 
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i działających energiczniej tylko wtedy, gdy zauważyli jakieś większe paczki, czy toboły. Rzucali się 
wtedy w tłum, bijąc na wszystkie strony i dopadając swej ofiary. Odbierali worki i pakunki iodno-
sili na osobne, dobrze pilnowane miejsce, nie mogąc już zatrzymać szmuglera. Straszne wrażenie 
sprawiali ci żandarmi i „czarni”. Spoceni, czerwoni, dyszący ciężko i ustawicznie wrzeszczący, kręcili 
się w tłumie jak szatany. Ludzie cofali się przed nimi, rozstępowali, cisnąc  się, tłocząc i uciekając. 
W końcu znaleźliśmy się na ulicy.

– Ciężkie było przejście – odetchnąłem głęboko, już w Alejach Jerozolimskich. – Niestety – odpar-
ła pani Genowefa – zawsze tu podobnie. Zawsze takie piekło. Z wyjątkiem momentów „łapanek”, 
bo wtedy już cały świat wywraca się do góry nogami i piekło się potęguje. Może być tylko gorzej, 
lepiej – nigdy. Za chwilę przeżyłem nową emocję, która kazała mi zapomnieć o bolącej ręce, urażo-
nej w tłoku niezliczoną ilość razy. Przechodząc obok kilku pucybutów, zauważyłem nagle, że dużo 
ludzi, cywilów i żołnierzy, biegnie w kierunku skrzyżowania z ulicą Marszałkowską. Sądząc, że to 
„łapanka”, obserwowałem uważnie i trwożnie ulicę. Po chwili z ulgą stwierdziłem, że cały ten ruch 
spowodowany był przez tramwaje. Ludzie biegli do przystanków, cisnąc się „na siłę” do przepełnio-
nych wozów. Uderzyła mnie ogromna masa mundurów wszelkiego rodzaju. Wszędzie pełno wojska 
i kilkanaście gatunków policji. Wciąż inne mundury, kolory, kroje, czapki.

Idziemy w lewo, w kierunku getta. Widzę mur i bramę. Policjant żydowski (w cywilnym ubraniu 
i w czapce niebiesko-granatowej), policjant polski, żandarm niemiecki. Tłumy Żydów z opaskami. 
Pod murem trup dziecka. Kilkoro małych, strasznie wychudzonych Żydziąt w łachmanach żebrze 
przeraźliwie cienkimi głosikami. Wstrząsający widok! Niezrozumiały w swej koszmarności. Docho-
dzimy wreszcie do ulicy, którą wbito mi w pamięć jeszcze w Londynie, w Stratton  House. Tu mój 
pierwszy „kontakt”. Pierwsza z trzech Marii. Proszę panią Genowefę, by zaczekała na mnie przy 
skrzyżowaniu – idę sam dalej, szukając numeru domu. Serce mi bije, gdy wchodzę na schody. Czy jest 
w domu? Czy mnie przyjmie? Czy hasło i odzew są jeszcze aktualne? Dzwonię. Drzwi otwiera starsza 
pani (zamiast młodej). Mówię hasło. Odpowiada nieprzepisowo. Powtarzam jeszcze raz. Nic. Pytam 
wprost o pseudonim podanej mi w Londynie osoby. – Ach, panu pewnie chodzi o Marysię – ożywiła 
się na chwilę kobieta. Prawie natychmiast spochmurniała i jakby mając żal do siebie za poprzednie 
słowa, rzekła sucho: – Nie ma jej. – Gdzie jest? – Nie wiem. Nic nie wiem. – Przecież mieszkała tu-
taj. – Tak, ale jej nie ma. Wyjechała gdzieś na wieś. Nic więcej nie wiem.1 Czuję, że kobieta nie chce 
mi nic powiedzieć, że się boi. Nic tu po mnie. Zawiedziony okropnie żegnam ją i schodzę powoli na 
dół. Idziemy na „drugi kontakt” na ulicy Książęcej. Przyjmuje mnie jakiś dość młody pan, zamiast 
staraszej pani. Hasła nie rozumie. Pytam wprost o Marię2. Okazuje się, że jest chora i będzie w tym 
lokalu dopiero za kilka dni. Gdzie mieszka nie wiadomo. Zaczynam się już poważnie denerwować. 
Zły jestem i przestraszony. Może się okazać, że i trzeci adres jest nieaktualny – i co wtedy będzie? 
O dostaniu się do delegata rządu nie będzie nawet mowy. Na przypadek w tej dżungli konspiracji nie 
można liczyć.

Uczucia nadziei i rozpatrzy miotały mną na przemian, gdy szliśmy w milczeniu na trzeci i ostatni 
adres. Ból ręki, zimno, coraz bardziej odzywający się głód nie poprawiły mego humoru. Niemiecka 
orkiestra wojskowa z oddziałem małych bębenków i fletów-piccolo i świetnie maszerujący dobo-
rowy pułk SS na placu Trzech Krzyży rozzłościły mnie do reszty. Z lękiem w sercu wchodziłem do 
bramy kamienicy przy ulicy Mokotowskiej, gdzie miała mieszkać trzecia i ostatnia łączniczka, także 
Maria3. Nie znalazłszy jej nazwiska w spisie lokatorów i nie wiedząc, na którym piętrze mieszka, 
zdecydowałem się zapytać o nią stróża. Tęgi, średniego wzrostu mężczyzna przyglądał mi się ba-
dawczo. Odpowiedział po chwili, że „ta pani” od kilku tygodni już tu nie mieszka. – A czy nie wie 
pan przypadkiem, dokąd się wyprowadziła? – Nie wiem, ale niech pan tu zaczeka, ja się zaraz do-
wiem. Odruchowo zgodziłem się, myśląc, że to przecież ostatnia moja deska ratunku, że nie mogę 
stąd odejść z niczym. Ale gdy zauważyłem, że stróż idzie w kierunku wyjścia, a nie w głąb kamieni-
cy – uczułem zaniepokojenie. Może to konfident gestapowski? Poszedłem za nim i zauważyłem, że 
wszedł do małego sklepiku – tuż obok czekającej tam pani Genowefy. Poprosiłem ją, żeby zerknęła 
przez drzwi, co on tam robi. – Telefonuje! – No, to chodźmy. Także i tej osoby już tu nie ma.

Skręciliśmy w pierwszą boczną ulicę. Trząsłem się cały z wrażenia. Pewny byłem, że dozorca 

1 Ten „kontat” to była Maria Żelechowska, ps. „Marysiątko”. Aresztowana przez gestapo. Ale… przeżyła.
2 Ta druga Maria to była Maria Szczawińska, znana działaczka ludowa ps. „Czarna Maria”.
3 Trzecia... Maria Maniakówna, pseudonim wyjątkowo „niemaryjny”, „Ziemska”, szef łączności w KG BCH. Wpadła w łapy 
gestapowców w tym samym dniu co 'Marysiątko” – jeszcze na początku października, o czym Londyn nie wiedział... 
w grudniu. Przeżyłą aleję Szucha, Pawiak i Oświęcim.

dzwonił do gestapo, a nie po to, aby dowiedzieć się o adres eks-lokatorki. Po chwili uspokoiłem się. 
Nie chciałem okazać niepokoju – ja, który w oczach pani Genowefy uchodziłem za bohatera. Sytuacja 
stawała się nieznośna. Co teraz robić ze sobą? Po chwili zastanowienia wróciłem pod adres nr 2 i na 
szczęście zastałem tam jeszcze mego poprzedniego rozmówcę. Poprosiłem go o doręczenie Marii 
kartki. Na kartce, prosząc tę „drugą Marię” o spotkanie, umieściłem w treści pierwsze zdanie hasła 
i podałem czas i miejsce, gdzie będę oczekiwał wiadomości od niej. Na spotkanie mogłem liczyć 
najwcześniej za pięć dni. Było to bardzo niebezpieczne pociągnięcie, ale nie miałem innego wyjścia. 
Z radością przyjąłem zaproszenie pani Genowefy, aby zanocować w mieszkaniu obu sióstr we Wło-
chach, tym bardziej że chciałem się naradzić z Buką nad smutną sytuacją. Buka przyszedł do domu 
dopiero wieczorem. Z tajemniczą miną zapytał mnie, czy szukałem kontaktów. – Tak. – No i co? – No 
i nic. Nikogo nie ma. Może spotkam w poniedziałek „Czarną Marię”, ale nie jestem tego pewny. A ty, 
czy szukałeś także? – Tak, byłem  w dwóch miejscach – oczywiście nikogo nie zastałem. Na trzeci 
swój „kontakt” już nie poszedłem, bo spotkałem na ulicy towarzyszkę z partii, która – wyobraź sobie 
– ułatwi nam spotkanie wprost z samym delegatem już pojutrze.

Radość moja nie miała granic. Był to chyba najszczęśliwszy w mym życiu wieczór sylwestrowy. 
Długo w noc rozmawialiśmy przy zapalonej choince, śpiewając kolędy i słuchając patefonu. Kładłem 
płyty jedna po drugiej, same polskie, same polskie. Rozumiałem każde słowo  śpiewanego tanga czy 
kujawiaka. Na ścianie wisiał polski obraz, na półce stały książki, na których oprawionych grzbie-
tach złociły się nazwiska polskich pisarzy i polskie tytuły. Boże! – myślałem sobie – czy zdajecie 
sobie sprawę, wy, tam w Anglii pozostali, jak bardzo jestem szczęśliwy, jak pławię się w polskości? 
Czy rozumiecie? Każdym nerwem, każdym błyskiem oczu, każdą myślą kocham to, co mnie otacza: 
polskie obrazy, książki, płyty, ludzi z którymi teraz rozmawiam, i srebrzyste wzory na zamarznię-
tym oknie, piękniejsze od tych, które wdzięczny Chochlik Disneya rysował na kolorowym ekranie. 
Szybko, ukradkiem otarłem łzę, druga spłynęła zdradliwie z pochylonej nad patefonem twarzy na 
wirującą płytę. Tak skończył się dla mnie czwarty dzień pobytu na ojczystej ziemi,czwarty dzień 
wielkiej przygody, która – w tempie alla Polacca – miała trwać pół roku, a potem jeszcze cały rok, 
zanim dotarłem tam, gdzie się wszystko zaczęło.

Z całej naszej cichociemnej ekipy chyba ja jeden mogę zasługiwać na miano „szczęściarza”. Bo udało 
mi się nie tylko wypełnić powierzone przez rząd zadanie – ale również wrócić cało i względnie zdro-
wo. Od czasu lądowania samolotu pasażerskiego, którym przyleciałem z Gibraltaru przez Lizbonę 
do Bristolu w Anglii, przeszedłem dużo i nie mogę narzekać na brak wrażeń. Widziałem okropności 
niemieckiego terroru. Dwa razy cudem uniknąłem „łapanki”. Kilka razy otarłem się o włos o gesta-
po. Dwa razy byłem nielegalnie – wprowadzony tam przez „granatowego” policjanta, pracującego 
w konspiracji – w strasznym getcie warszawskim, głucho tętniącym jeszcze wówczas koszmarnym 
życiem najbardziej zaszczutych ludzi. Widziałem Polaków powieszonych publicznie przez Niem-
ców; widziałem, jak niemiecki żandarm zabił uderzeniem kastetu i kopaniem w brzuch starą ko-
bietę wiejską, która ośmieliła się prosić go o zwrot zabranych dziesięciu kilogramów ziemniaków; 
widziałem Niemców strzelających do przechodniów w getcie jak do kaczek. Widziałem w getcie – 
zza rogu ulicy – jak młoda Żydówka rzuciła się z dwojgiem małych dzieci na rękach z okna trzeciego 
piętra „rewidowanego” przez Niemców domu i jak młody strzelił do niej w czasie, kiedy ona spadała 
na ziemię – ot tak, dla zabawy, bo i tak było wiadomo, że z trzech ciał ludzkich zostaną po zetknięciu 
z ziemią tylko krwawe trupy.

Widziałem cudownie jednolitą postawę i solidarność narodu polskiego, a zwłaszcza jego młodzie-
ży, i brałem udział w stawiającej pierwsze poważne kroki polskiej konspiracji i walce podziemnej 
z Niemcami. Obserwowałem rodzącą się Armię Krajową i rozwijającą swą pracę Delegaturę Rządu. 
Nie zapomnę nigdy tych kilku miesięcy spędzonych w tak zwanym Generalnym Gubernatorstwie, 
a w rzeczywistości w Podziemnej Polsce. Po opuszczeniu Kraju – wezwany z powrotem do Londynu 
– przekroczyć musiałem nielegalnie kilkanaście „zielonych” granic, siedziałem klnąc bezczynność 
w różnych więzieniach; poznałem obóz koncentracyjny w Miranda de Ebro. Strzelano do mnie z bli-
ska dwukrotnie, z daleka trzykrotnie. Raz o mało nie zginąłem w Pirenejach francuskich z powodu 
utraty tchu w tourbillon de neige. Innym razem o mało nie spadłem w przepaść w Andorze. Podró-
że odbywałem: na piechotę, samochodem, pociągiem, na nartach i na rakietach śnieżnych. Byłem 
w okupowanej Polsce niemieckim urzędnikiem, potem ukraińskim robotnikiem o śpiewnie brzmią-
cym nazwisku Onufry Hrycak. Z indeksem polskiego studenta w Budapeszcie „zwiedzałem” Węgry.

c.d.n.
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Światosław Lenartowicz – Kraków R22

Kościół Parafialny p.w. Św. Barbary 
w Borysławiu-Tustanowicach (dawniej Wolanka)

Od Redakcji: Jest to kolejny tekst o kresowych kościołach: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie 
dawnego województwa ruskiego, t. 6, MCK, Kraków, 1998. 

1. Historia

Borysław i Tustanowice (z przysiółkami Ponerla i Wolanka) były niegdyś sąsiadującymi ze sobą 
wsiami, położonymi na pd. zach. od Drohobycza, w pobliżu źródeł rzeczki Tyśmienicy1. Obydwie 

miejscowości zostały odnotowane po raz pierwszy w r. 1387, w związku z ich nadaniem przez kró-
lową Jadwigę Jurkowi i Ananiaszowi Dobrosławiczom2. Najstarsze uchwytne informacje dotyczące 
rodzin, które uformowały swe nazwiska od omawianych miejscowości pochodzą z r. 1427 (odno-
towani Hilko, Filip i Iwan piszący się z Tustanowic)3 i ok. 1460 (pojawia się Hryć z Borysławia)4. 
Borysławscy h. Szreniawa utrzymali się przy swym majątku także w XVI w.5 Sprawy własnościowe 
Tustanowic  były bardziej skomplikowane. W XVI w. wieś była podzielona pomiędzy Tustanowskich, 
Kunatów i Michałowskich6. Na pocz. w. XVII część Tustanowic nabył Adam Aleksander Stadnicki7. Po 
nim majątek odziedziczył jego syn, Jan Kazimierz8, ale jeszcze w r. 1649 występuje Teodor Tustanow-
ski z Tustanowic9.

W 2 poł. w. XIX Borysław stał się ośrodkiem zagłębia wydobywczego ropy naftowej, obejmującego 
także sąsiednie miejscowości. W r. 1930, w związku z szybkim rozwojem przemysłu i stopniowym 
powstawaniem rozległego organizmu miejskiego, obejmującego wsie: Borysław, Tustanowice, Wo-
lanka i Mraźnica z Hubiczami, utworzono związek gmin pod nazwą Wielki Borysław10. Dotychczaso-
we samodzielne miejscowości traktowano odtąd jako dzielnice Borysławia.

Wszystkie częśći Wielkiego Borysławia należały pierwotnie do parafii w Drohobyczu11.Pod koniec 
w. XIX dawny przysiółek Wolanka liczył już więcej mieszkańców niż właściwe Tustanowice12. Tu też 
w r. 1890 ustanowiono filię13, a 1 I 1920 ekspozyturę parafialną14. Dekretem z 25 IX 1928, wydanym 
przez biskupa przemyskiego Anatola Nowaka, ekspozytura w Wolance została podniesiona do rangi 
samodzielnej parafii, z jednoczesną zmianą jej nazwy na Tustanowice. Objęła ona swym zasięgiem 
Tustanowice z przysiółkami  Wolanka, Chatki i Ponerla, Dąbrowę z Bukowiną, Borysław z przysiół-
kami Potok Górny, Potok Dolny, Ratoczyn, Tarnawkę, Mraźnicę z przysiółkiem Horodyszcze, Hubicze, 
Banię Kotowską i Popiele15. Od r. 1932 parafia figuruje pod nazwą Borysław16. Na terenie parafii znaj-
dowały się kościoły filialne w Mraźnicy (poświęcony w 1934) i Hubiczach (poświęcony 1936)17 oraz 
cztery kaplice – trzy w szkołach i jedna w ochronce18.

W r. 1885 w Wolance sumptem górników naftowych powstała drewniana kaplica, która jakkolwiek 
zrujnowana istniała jeszcze w r. 191319.

1 Słownik geograficzny, t. 1, 1880, s. 332; t. 12, 1892, s. 672.
2 ZDM, cz. 8, 1975, s. 365–366; por. też Wyrostek 1931/32, s. 61.
3 Halecki 1919, s. 192.
4 Wyrostek 1931/32 s. 63. Ów Hryć (Hryćko) jest odnotowany też w r. 1471, por. AGZ, t. 18, (1903) s. 24.
5 Słownik geograficzny, t. 15, cz. 1, 1900, s. 219; Jabłonowski 1902, s. 36.
6 Jabłonowski 1902 s. 32, 114, 143 (informacje z r. 1508, 1515, 1589); Gątkiewicz 1906, s. 47–50 (stan z r. 1525).
7 Stadnicki, cz. 1/2, s. 5; Budzyński, Przyboś 1997a, s. 158.
8 Stadnicki, cz. 1/2, s. 7.
9 AGZ, t. 21, 1911, s. 61.
10 Ilustrowany przewodnik 1938, s. 88.
11 Schematismus premisliensis 1895, s. 84, Kramarz, Ladenberger 1931, s. 1931, s. 471.
12 Schematismus premisliensis 1895, s. 84. 
13 AMP, TP 391, odpis dekretu o utworzeniu parafii w Tustanowicach, 25 IX 1928.
14 AMP, TP 301, list kurii biskupiej w Przemyślu do ks. W. Karasia, ekspozyta w Wolance, 15 X 1920.
15 AMP, TP 391, odpis dekretu o utworzeniu parafii w Tustanowicach, 25 IX 1928.
16 Schematismus premisliensis 1932, s.51.
17 Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 6,  MCK, Kraków, 1998 s. 19–26. 
18 Schematismus premisliensis 1938, s. 50.
19 Schematismus premisliensis 1895, s.84; AMP, TP 301, list ks. Jana Szalayki do konsystorza biskupiego, 16 VIII 1913 (tu 
data budowy 1883).

W r. 1902 ukończono nowy, do dziś istniejący 
kościół, zaprojektowany przez Stanisława Majer-
skiego, sfinansowany ze składek parafian oraz 
właścicieli borysławskich kopalń. Nową świąty-
nię poświęcił w święto patronki 4 XII 1902 ks. 
Michał Serwacki, prepozyt drohobycki20, a 21 VI 
1903 jej konsekrację przeprowadził bp Karol Jó-
zef Fiszer, sufragan przemyski21. W r. 1907 pla-
cówkę objął ks. Wojciech Karaś, który zakupił 
do pustego dotąd kościoła, ze składek parafian 
i właścicieli kopalń, 3 ołtarze, 2 konfesjonały, 
ambonę, chrzcielnicę, organy, witraże, grób wiel-
kanocny, szopkę bożonarodzeniową oraz szaty 
liturgiczne22.

W czasie I wojny kościół nie ucierpiał. W tym 
okresie posiadał cztery dzwony odlane w r. 1888, 
z których dwa, o wadze 129 i 14,5 kg zostały 
skonfiskowane na cele wojenne23. W r.1930 za-
wiązał się komitet złożony z członkiń Stowarzy-
szenia Pracy Obywatelskiej Kobiet,  który w roku 
następnym doprowadził do odnowienia i odma-
lowania kościoła24. W r. 1932, po śmierci ks. W. 
Karasia, probostwo objął ks. Andrzej Osikowicz, 
który administrował parafią do tragicznej śmier-
ci w r. 194325. Po zaginięciu ks. Stanisława Ziobro, 
następcy ks. Osikowicza, administratorem para-
fii został ks. Tadeusz Łącki, przedwojenny pro-
boszcz z Brzozowa. Wyjechał on w r. 1946 ostat-
nim transportem do Polski, zabierając ze sobą 
większość ruchomego wyposażenia kościoła 
parafialnego oraz kościołów filialnych  w Mraźni-
cy i Hubiczach. W latach 1945–1946 wyjechała również większość parafian borysławskich26. Ponad 
7000 z nich osiadło w Wałbrzychu, z których ponad 2000 należało w r. 1947 do parafii św. Barbary 
w tym mieście27. Ks. Łącki zamieszkał w Świdnicy jako katecheta. Następnie objął parafie kolejno 
w Bystrzycy Górnej i Gaworzycach28.

Kościół w Borysławiu został zamknięty w r. 1946. Większość sprzętów pozostawionych na miejscu 
spalono. W latach 1946–1963 świątynia była użytkowana jako cerkiew, następnie zamieniano ją ko-
lejno na magazyn soli, sklep meblowy, dom pogrzebowy, wreszcie muzeum rzemiosła artystycznego. 
W r. 1989 oddano ją Cerkwi prawosławnej, a w r. 1990 grekokatolikom29. Ruchome sprzęty kościelne 
dotarły wraz z ks. T. Łąckim na Śląsk i zostały zdeponowane na plebanii w Kłodzku oraz we Wrocła-
wiu, w parafii Psie Pole i w klasztorze SS. Albertynek przy ul. Serbskiej. W r. 1966, na prośbę kurii 
biskupiej w Przemyślu, przedmioty te zostały przesłane do Przemyśla30. Następnie rozdzielono je 
20 Kronika 1903, s. 38. 
21 Kronika 1904, s. 138.
22 Kronika 1931, s. 416.
23 AMP, teczka „Dzwony – I wojna”, wykaz dzwonów w pow. drohobyckim, 1916–1917.
24 AMP, TP 301, list ks. A. Osikowicza do kurii biskupiej, 25 IV 1932; Td VI, Sprawozdanie z wizytacji dekanalnej dokonanej 
w r. 1932.
25 Ks. A. Osikowicz (1900–1943) zginął w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Majdanku, aresztowany za ratowanie 
Żydów, którym wypisywał fałszywe metryki.
26 AMP, TD VI, Drohobycz. Sprawozdanie z dekanatu, 6VI 1945, podaje, że w marcu 1943 było w Borysławiu 13111 
Polaków, a na wiosnę 1945 na wyjazd oczekiwało 9340 osób.
27 AMP, TP 301, list komitetu parafii św. Barbary w Wałbrzychu do bpa przemyskiego, 22 VI 1947.
28 AMP, TP 301, list przełożonej albertynek we Wrocławiu do kurii biskupiej w Przemyślu, 27 X 1949.
29 Informacje uzyskane na miejscu.
30 AMP, TP 301, wykaz rzeczy kościelnych z Borysławia, znajdujących się na plebanii w Kłodzku, sporządzony przez 
ks. Łąckiego 2 I 1947; list ks. Andrzeja Gromadzkiego, administratora parafii Wrocław Psie Pole do kurii biskupiej 
w Przemyślu, 8 I 1966; list przełożonej albertynek we Wrocławiu do kurii biskupiej w Przemyślu, 27 X 1949.

1. Borysław-Tustanowice, kościół parafialny. 
Widok od pn. zach. Stan sprzed r.1939.
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między parafie na terenie diecezji przemyskiej, 
m.in. do Torek trafiły obrazy Matki Boskiej Czę-
stochowskiej i Św. Stanisława Kostki, a do Tylawy 
– monstrancja31.

2. Opis
2.1 Architektura

Kościół usytuowany na placu wydzielonym 
żeliwnym ogrodzeniem. Orientowany, murowa-
ny z cegły, z użyciem kamienia, na rzucie krzy-
ża łacińskiego, którego dłuższe ramię tworzy 
dwuprzęsłowa nawa oraz węższe od niej, dwu-
przęsłowe, zamknięte trójbocznie prezbiterium, 
a krótsze – jednoprzęsłowe ramiona transeptu. 
Od frontu do nawy przylega wieża; w jej dolnej 
kondygnacji mieści się kruchta oraz wejście na 
klatkę schodową i składzik, w górnej pomiesz-
czenie komunikujące się z chórem muzycznym. 
Po bokach zach. przęsła prezbiterium, prosto-
kątne pomieszczenia zakrystii i skarbca, z rów-
nież prostokątnymi przedsionkami.

Ściany wnętrza obiega cokół, a w korpusie po-
nadto belkowanie u nasady sklepień. Artykulacja 
pionowa w korpusie przeprowadzona za pomo-
cą lizen, na które spływają gurty sklepienne. Fila-
ry międzynawowe na rzucie krzyżowym, utwo-
rzonym przez dostawienie pseudopilastrów 
o kapitelach w postaci odcinków belkowania jak 
na ścianach. Arkada tęczowa o wykroju lekko 
zaostrzonym z nałożonym wałkiem; do ściętych 
narożników podtrzymujących ją filarów dosta-

wione kolumienki toskańskie. W nawie i prezbiterium sklepienia krzyżowo-żebrowe z kolistymi 
kluczami. W transepcie oraz w zach. przęśle nawy sklepienia kolebkowe o zaostrzonym przekroju, 
w pomieszczeniu na wieży – krzyżowe.  Okna we wsch. przęśle nawy, w pomieszczeniu na piętrze 
wieży, w prezbiterium i transepcie prostokątne, zamknięte ostrołukowo. W zach. przęśle nawy, w po-
mieszczeniach po bokach kruchty oraz w zakrystii i skarbcu prostokątne, zamknięte łukiem odcin-
kowym. Otwór wejściowy do kruchty zamknięty półkoliście, pomiędzy kruchtą a nawą zamknięty 
łukiem w kształcie trójliścia ściętego. Chór muzyczny w formie prostego balkonu komunikuje się 
z pomieszczeniem na drugiej kondygnacji wieży szeroką ostrołukową arkadą.

Elewacje zewnętrzne obiega u dołu cokół z wyróżnioną kamienną podmurówką, zwieńczony fry-
zem z cegieł ustawionych ukośnie, a u góry fryz złożony z ostrołukowych arkadek, na wsch. i pn. 
elewacji prezbiterium, zastąpionych rzędem cegieł wysuniętych krótkim bokiem z lica muru. Na na-
rożnikach i na granicach przęseł jednouskokowe przypory na wysokiej podmurówce.

Prawie całą szerokość fasady zajmuje kwadratowa w planie, dwukondygnacyjna wieża, częścio-
wo wtopiona w bok nawy. Dolna kondygnacja wieży ujęta trójuskokowymi, ukośnie ustawionymi 
przyporami, zamknięta fryzem z ostrołukowych arkadek, zwieńczonym profilowanym gzymsem. Na 
osi kamienny portal z otworem wejściowym o półkolistym wykroju, ujętym w ostrołukową arkadę 
wspartą na kolumnach o kostkowych kapitelach. Powyżej szerokie, ostrołukowe okno, ponad którym 
kamienne tarcze z herbem miasta i górniczym oraz dwa ostrołukowe okienka. Górna kondygnacja 
nieco węższa od dolnej, na rzucie ośmioboku, zwieńczona fryzem arkadkowym, z czterema małymi 
szczytami schodkowymi. W ścianach wysokie okna ostrołukowe, ponad nimi oculusy (od pd. tarcza 
zegarowa). Elewacje boczne transeptu zwieńczone szczytami trójkątnymi, w górnej partii zakończo-
nymi schodkowo. W polach szczytów po dwa okienka ostrołukowe.

31 AMP, TP 301, rewers odebrania obrazów do Torek, 28 V 1967; potwierdzenie odbioru paramentów do Tylawy, 21 XII 
1966.

2. Borysław-Tustanowice, kościół parafialny. 
Widok od pn wsch. Stan z r. 1998. 

Dach na głównymi częściami kościoła dwuspadowy; nad nawą od wsch. dodatkowa połać; nad apsydą 
dach wielospadowy; nad pomieszczeniami bocznymi dachy wielopołaciowe, wszystkie kryte dachów-
ką. Wieżę wieńczy strzelisty dach namiotowy kryty blachą. Nad skrzyżowaniami nawy z transeptem 
wieżyczka na sygnaturkę obita blachą, ośmioboczna, ażurowa, z wysokim daszkiem namiotowym.

2.2. Wyposażenie32

Zespół złożony z trzech ołtarzy, ambony i chcielnicy, drewno, po 1906.
†  Ołtarz gł. architektoniczny, neoromański, trójdzielny, w polu środkowym obraz Św. Barbara, po 

bokach i w zwieńczeniu rzeźby Św. Wojciech, Św. Franciszek, Archanioł Michał.
†  Ołtarz Najśw. Serca Jezusa, w polu środkowym rzeźba Najś. Serce Jezusa, na zasuwie obraz Wnie-

bowstąpienie, po bokach rzeźby, m.in. anioły, na mensie ołtarz Matka Boska Częstochowska.
†  Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, w polu rzeźba Matka Boska Różańcowa, na zasuwie obraz Św. 

Rodzina, po bokach rzeźby Św. Kazimierz i Św. Stanisław Kostka.
Ambona z pięciobocznym koszem, zdobionym kolumienkami i płycinami z dekoracją ornamiental-

ną i główkami puttów. Baldachim z lambrekinem i Gołębicą Św. Ducha w podniebiu, żwieńczony ślepą 
latarnią z krzyżem.

†  Chrzcielnica zwieńczona rzeźbą Chrzest Chrystusa.
†  Organy firmy Haase we Lwowie, po 1906.
†  Konfesjonały dębowe (2).
†  Feretrony z przedstawieniami: 1. Najś. Serce Jezusa; 2. Dzieciątko Jezus; 3. Matka Boska; 4. Św. 

Rodzina; 5. Św. Józef.
Obrazy: 1. † Św. Stanisław Kostka, ol. na  dykcie, w. XX; 2. † Matka Boska Częstochowska, ol. na dykcie, 

w. XX; 3. † Matka Boska Niepokalanie Poczęta, ol. pł., w. XX.
Naczynia liturgiczne: 1. * monstrancja mosiężna; 2. † monstrancja „stara”; 3–8 † kielichy z patena-

mi, srebro złocone: 9–10 † puszki srebrne.
†  Dzwony (3), w tym zapewne 2 z r. 1888, o wadze 85 i 15 kg.
†  Szaty  liturgiczne m.in. ornaty (25) i kapy (9) w różnych kolorach.
†  Chorągwie (7).
†  Baldachimy (2).

3. Stan zachowania
Architektura kościoła zachowana w stanie dobrym. Okna pozbawione pierwotnych witraży. 

Wnętrze pomalowane farbą olejną i w sposób prowizoryczny zaadaptowane na cerkiew. Z daw-
nych elementów wyposażenia  in situ zachowana jedynie ambona . Monstrancja znajduje się w ko-
ściele w Tylawie; pozostałych przedmiotów nie udało się zidentyfikować. Niekompletne księgi                                                                                                                                         
metrykalne z lat 1805–1946 są przechowywane w AMP.

4. Zarys problematyki artystycznej
Kościół charakteryzuje się typowym dla epoki kostiumem stylowym, łączącym elementy neogo-

tyckie z neoromańskimi. Architekt Stanisław Majerski, autor licznych projektów kościołów na tere-
nie diecezji przemyskiej, po obydwu stronach obecnej granicy33, dostosował się w pełni do tendencji 
dominujących w architektonicznym środowisku lwowskim końca w. XX, którego najwybitniejszym 
przedstawicielem był Julian Zachariewicz. Wyposażenie, jak można przypuszczać, pochodziło 
w większości z przemyskiego warsztatu Majerskich.

Cytowane w skrócie w przypisach materiały archiwalne:
• AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernar-

dyńskiego we Lwowie, Lwów 1868–1935.
• AMP, TP 301 – Metropolii Przemyskiej, Teczki parafii XIX–XX w. Wolanka.
• AMP, TD VI – Archiwum Metropolii Przemyskiej, Teczki dekanatów XIX-XX w. Akta dekanatu dro-

hobyckiego.
• BNAN-Lw., ɸ 26, YK51 – Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwo-

32 Opracowano na podstawie AMP, TP  301, inwentarz kościołą Św. Barbary w Borysławiu 1931; pominięto przedmioty 
drobne.i kapy (9).
33 BNAN-Lw_ɸ 26, YK51.
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wie, Akta Urzędu Konserwatorskiego we Lwowie, Kartoteka projektów i pomiarów architektonicz-
nych w zbiorach Urzędu Konserwatorskiego we Lwowie. 

• Budzyński, Przyboś 1997a, – Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z1628 roku, wyd. Z. Budzyński, 
K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1997.

• Gątkiewicz 1906, – F. Gątkiewicz, Z archiwum Drohobycza. Zbiór przywilejów, aktów granicznych, 
lustracji, memoriałów itp., Drohobycz 1906.

• Halecki 1919, – O. Halecki, Z Jana Zamoyskiego inwentarza archiwum  koronnego. Materiały do dzie-
jów Rusi i Litwy, „Archiwum Komisji Historycznej” t. 12, cz. I, Kraków 1919, s. 146–218.  

• Ilustrowany przewodnik, 1938 – Ilustrowany przewodnik Zagłębia Naftowego Karpat Wschodnich ze 
szczególnym uwzlędnienie powiatów Stryja i Drohobycza, Stryj 1938.

• Jabłonowski 1902 – Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz. 1: Ziemie ru-
skie. Ruś Czerwona, opr. A. Jabłonowski, Warszawa 1902.

• Kronika – Kronika diecezji przemyskiej, Przemyśl.
• Schematismus premisliensis – Schematismus universi  cleri  saecularis et regularis Dioecesis Premis-

liensis ritus  latini pro anno Domini... Premisliae.
• Słownik geograficzny – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, War-

szawa 1880–1902.
• Stadnicki, cz 1/2 – K. Stadnicki, Rodowody domu Stadnickich 1386–1861, Lwów  1857–1861.
• Wyrostek 1931/1932 – L. Wyrostek, Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej, „Rocznik He-

raldyczny”, t.1, 1931/32.
• ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich,wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław 1962–1975.



Anna Krzosek – Nowa Ruda R25

Wojenne losy leśników

W numerze 20 Biuletynu SPZD z 2017 r. ss. 52–55 ukazał się szczegółowy wykaz rodzin leśni-
ków z Majdanu i najbliższej okolicy represjonowanych w latach 1940–1946. Obecnie publi-

kowana lista zawiera nazwiska  leśników zatrudnionych na Ziemi Drohobyckiej (w tym również 
zamieszkałych  w sąsiednich powiatach) oraz leśników z wykształcenia, którzy pracowali w innych 
zawodach. Są wśród nich ofiary  pierwszej i drugiej okupacji sowieckiej (przede wszystkim depor-
towani do Rosji i ofiary „katyńskie”) oraz okupacji hitlerowskiej, a także zamordowani przez bandy 
UPA oraz polegli  w szeregach Wojska Polskiego w latach 1939–45. Lista, sporządzona na podsta-
wie dostępnych źródeł, zawiera też nazwiska tych, którzy podjęli walkę z okupantem we wrześniu 
1939 r., a potem w strukturach konspiracji bądź w szeregach wojska na obczyźnie.

Już na pocz. lat 90. XX wieku, kiedy temat Kresów powoli przestawał być tematem tabu, podjęto 
pierwsze próby opisania wojennych losów tamtejszych leśników. W 1993 i 1994 r. swoje opraco-
wanie pt. Materiały do dziejów martyrologii leśników polskich w okresie drugiej wojny światowej1 
w kilku numerach czasopisma „Las Polski” opublikował doc. dr hab. Bogdan Szymański z Instytutu 
Badawczego Leśnictwa. W zawartych tam wykazach znalazło się kilkadziesiąt nazwisk leśników 
i pracowników leśnych z firmy Godulla S.A., do której należały lasy w Nadleśnictwach: Majdan, 
Podbuż i Borynia, wywiezionych z rodzinami na Sybir w lutym 1940 r. Nazwiska leśników z Ziemi 
Drohobyckiej występują też obok nazwisk osób innych profesji w dwóch wydawnictwach, które 
ukazały się pod koniec  lat 80. i w połowie lat 90. Są to: Lista Polaków aresztowanych, zamordowa-
nych, względnie wywiezionych z miasta Drohobycza  i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 
1939–41 [Reprint z 1942]2, wydana staraniem O. Dominika Mariana Orczykowskiego, oraz Księga 
pamięci Ziemi Drohobyckiej 1939–19453, opracowana przez Romana Lorenza przy współpracy Je-
rzego Pileckiego. 

1 B. Szymański: Materiały do dziejów martyrologii leśników polskich w okresie drugiej wojny światowej w: „Las Polski” 
nr 1–3 oraz nr 11  z 1993 r. oraz nr 11 z 1994 r.
2 Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych, względnie wywiezionych z miasta Drohobycza  i powiatu w czasie 
rządów sowieckich w latach 1939–41 [Reprint z 1942], Wrocław 1988.
3 Księga pamięci Ziemi Drohobyckiej 1939–1945, opracowana przez  Romana Lorenza przy współpr. Jerzego Pileckiego.

Najobszerniejsze jak dotąd zestawienie, zatytułowane: Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach 
wojny i prześladowań 1938–1949 na terenie Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny4 
opublikowane zostało na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Kro-
śnie. Zawiera  nazwiska leśników, ofiar II wojny światowej, i jest efektem wieloletniej pracy Edwar-
da Orłowskiego, starszego specjalisty ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Komańcza. Wykaz poprze-
dza motto: „Niech polskie knieje szumią ku ich pamięci”. W 2013 r. Autorowi udało się zgromadzić 
ok. 900 nazwisk, w kwietniu 2018 r. było ich już 1103 i praca ta ciągle jest kontynuowana. 
1. Bazal Mikołaj z Letni, leśny, wywieziony do Rosji 10.02.1940. *
2. Biłas Paweł  – ur. 1906, leśniczy ze  Stebnika, w 1940 r. aresztowany i wywieziony przez Sowietów 

w głąb ZSRR, gdzie ślad po nim zaginął. Zginął pod pociągiem w 1947 r. na Ukrainie. */**
3. Bobowski Jan – ur.1909, gajowy ze Stebnika , wywieziony do Rosji 10.02.1940 r. z żoną i dwojgiem 

dzieci. *
4. Boroński Jan –  gajowy w Starej Soli k. Sambora, deportowany z żoną i trojgiem  dzieci. Wrócili do 

Polski  w 1946 r.
5. Brenes Nachman –  technik leśnik, właściciel tartaku w Turce, w 1940 r. aresztowany przez Sowie-

tów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej.
6. Chmura Zygmunt – ur.1913, inż. leśnik, żołnierz AK, 10 lat w Kazachstanie, zmarł po powrocie do 

Drohobycza. **
7. Durnota Wasyl – gajowy w Opace w Nadleśnictwie Podbuż. Ukrainiec, pomagał polskim żołnie-

rzom przedostać się na Węgry do PSZ na Zachodzie. Zimą 1943/44 uprowadzony w las po napa-
dzie na jego dom i zamordowany przez banderowców.

8. Dudziak Wawrzyniec – ur. 1894, zam. w Rychcicach, leśniczy hr. Juliusza Roberta Bielskiego h. Jelita. 
Deportowany w 1940 z żoną i czworgiem  dzieci. Po powrocie zamieszkali na Ziemi Lubuskiej. *

9. Dziuk Józef – pracownik Nadleśnictwa Majdan (stróż i goniec) w Leśnictwie Zubrzyca, zamordo-
wany 28/29.09.1943 r. w czasie napadu banderowców na zabudowania leśnictwa.

10. Flak Dymitr – gajowy  w lasach firmy Godulla w pow. turczańskim, deportowany z 7-osobową 
rodziną przez Sowietów w 1940 r. Wrócili do Polski w 1946 r.

11. Fichtel Zofia – sekretarka w Nadleśnictwie Borynia, zamordowana 28/29.09.1943 w czasie na-
padu UPA.

12. Frankiewicz Józef – gajowy w lasach pow. drohobyckiego. W 1939 r. poprzez Węgry dostał się do 
Anglii i tam w szeregach Wojska Polskiego walczył na frontach zachodnich. Po wojnie pozostał 
na Zachodzie.

13. Frankiewicz Władysław – gajowy w lasach pow. drohobyckiego. W 1939 r. poprzez Węgry dostał 
się do Anglii i tam w szeregach Wojska Polskiego walczył na frontach zachodnich. Po wojnie 
wrócił do kraju.

14. Glajcher Józef – leśniczy w firmie Godulla w Jasionce Masiowej w pow. turczańskim. W 1940 r. 
z żoną i córką wywieziony przez Sowietów na Syberię. Po powrocie do kraju w 1946 r. wyjechali 
do Stanów Zjednoczonych.

15. Harwat Karol – inżynier lasowy ze Schodnicy, aresztowany w sierpniu 1940 r. i wywieziony do 
Rosji 10.05.1941 r. *

16. Hawranek Wiktor ur.1906, inż. leśnik, leśniczy w Leśnictwie Zubrzyca, zamordowany 28/29.09. 
1943 z 13 osobami w czasie napadu banderowców na zabudowania leśnictwa.

17. Herowicz Atanazy – gajowy w pow. turczańskim w lasach firmy Godulla. W 1940 r. wywieziony 
przez Sowietów na Sybir z żoną i dziećmi. Do kraju wrócili w 1946 r.

18. Hudyma Kazimierz – ur. 1915, gajowy z Truskawca, aresztowany w maju 1940 r. *
19. Karol Iwanicki (1914–1986) – księgowy gospodarki leśnej w Nadleśnictwach Majdan i Borynia, 

po klęsce 1939 w ZWZ i AK, więziony przez gestapo w 1942 r., ciężko ranny  podczas napadu 
banderowców 28/29.09.1943 na leśniczówkę w Boryni, w czasie którego została zamordowana 
jego żona Anna  Iwanicka z d. Lipińska (1925–1943). **

20. Jach Wincenty – ur. 1899,  gajowy z Wacowic,  wywieziony do Rosji 10.02.1940 r. z żoną i troj-
giem dzieci.  *

21. Jakubowicz Jakub  – inż., inspektor lasów państwowych z Drohobycza, aresztowany 20.04.1940 r., 
zmarł w czerwcu 1940 r. w więzieniu (w byłym sądzie drohob.). */**

22. Jarosz Aleksander  Rudolf  z Drohobycza – inż. leśnik, dyrektor Sanatorium Zdroje w Truskawcu, 

4 http://www.krosno.lasy.gov.pl/martyrologium 
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ppor. piech. rez. WP, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. wzięty do niewoli przez Sowietów, 
ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Starobielsku. **

23. Kocko Piotr –  gajowy w lasach firmy Godulla w pow. turczańskim. Deportowany w 1940 r. z żoną 
i trojgiem  dzieci. Syn wstąpił do I Dywizji WP (poległ), rodzina wróciła do kraju w 1946 r.

24. Kornaga Tomasz – gajowy w lasach firmy Godulla. Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. wraz 
z żoną i czworgiem  dzieci na Syberię. Jeden syn zmarł tam z głodu i wycieńczenia. Wstąpił wraz 
z drugim synem do I DP WP. W 1946 r. rodzina wróciła do kraju.

25. Kulik Władysław – leśniczy z Borysławia, zmarł w łagrze. **
26. Lechki Franciszek  – leśniczy w Nadleśnictwie  Podbuż,  w 1944 r. wraz z synem Józefem wywie-

ziony na przymusowe roboty do Niemiec.
27. Lechki Franciszek jr. – leśniczy w Opace, zamordowany przez banderowców  wraz z żoną i jej  

dwiema  kuzynkami 19.01. 1945 r.
28. Lechki Ignacy – gajowy w Załokciu w Nadleśnictwie Podbuż. Ukrywał kilka rodzin żydowskich, 

za co jego żona Anna z d. Turek została rozstrzelana przez hitlerowców w Drohobyczu.
29. Lechki Szczepan – brat Ignacego, gajowy w Nadleśnictwie Podbuż. Przeprowadzał na Węgry 

ochotników do PSZ na Zachodzie. Pośmiertnie uhonorowany wraz z żoną i dziećmi tytułem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ukrywanie w czasie wojny  rodziny  żydowskiej.

30. Łysy Paweł – ur. 1876, gajowy ze Słońska, wywieziony do Rosji 10.02.1940 z żoną i dwoma sy-
nami. *

31. Matkowski Izydor – gajowy w Nadleśnictwie Borynia, deportowany w 1940 wraz z żoną i dwójką 
dzieci. W 1943 r. wstąpił do I DWP. Rodzina wróciła w 1946 r.

32. Monticolo Jan – ur. 1892, gajowy z Truskawca, wywieziony do Rosji 10.02.1940 z żoną, matką 
i dwojgiem dzieci. *

33. Olejowska Maria – ur. 1909, urzędniczka w Leśnictwie Zubrzyca, szwagierka inż. W. Hawranka 
(poz. 13), zamordowana 28/29.09.1943 w czasie napadu banderowców na zabudowania leśnic-
twa. **

34. Otocki Franciszek – gajowy w Nadleśnictwie Borynia. Wywieziony z żoną przez Sowietów 
w 1940 r. na Sybir, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia w 1942 r. Żona wróciła w 1946 r.

35. Pachla Bronisław – ur. 1904, gajowy w Leśnictwie Zubrzyca, zamordowany wraz z żoną i 15-let-
nią córką 28/29.09.1943  w czasie napadu banderowców na zabudowania leśnictwa. **

36. Pittner Jan – ur. 1868, podleśniczy w Leśnictwie Zubrzyca, zamordowany wraz z niespełna 2-let-
nim wnukiem 28/29.09.1943  w czasie napadu banderowców na zabudowania leśnictwa. **

37. Prochownik Stanisław – inż. leśnik, od 1938 do wybuchu wojny administrował  majątkiem firmy 
Godulla w Majdanie, we wrześniu 1939 r. kierował tam punktem  obserwacyjnym  obrony prze-
ciwlotniczej. Po klęsce 1939 r.  powrócił w rodzinne strony w Sanockie, gdzie działał w AK.

38. Procyk Michał – gajowy w Leśnictwie Opaka k. Podbuża. Żołnierz AK.
39. Pruc Eugeniusz – gajowy w Jasionce Masiowej w pow. turczańskim. Deportowany w 1940 z żoną 

i trojgiem  dzieci.
40. Puka Stanisław – gajowy z Truskawca, wywieziony do Rosji w lutym 1940 r.  z dwoma synami 

i gospodynią. *
41. Von Ronnie – Austriak, w czasie okupacji niemieckiej dyrektor lasów spółki Godulla. Zamordo-

wany wraz z żoną i córką przez banderowców w 1944 lub 1945 r.
42. Rożniatowski Rudolf – gajowy z Truskawca, wywieziony do Rosji 13.04.1940 r. z żoną i sześcior-

giem dzieci. *
43. Rybotycki Wacław – robotnik leśny w Nadleśnictwie Majdan  zamordowany przez banderowców 

3.01.1945 w czasie napadu na wieś. **
44. Rydzak Józef – ur. 1907, gajowy we wsi Kobło Stare k. Sambora, deportowany w 1940 r. wraz                  

z 7-osobową rodziną. Wstąpił do I DP WP, poległ pod Lenino. Rodzina wróciła do Polski w 1946 r.
45. Sakiewicz Jerzy – ur. 1923, praktykant leśny w Nadleśnictwie Borynia, syn prezesa sądu, zamor-

dowany przez banderowców w czasie napadu na leśniczówkę 28/29.09.1943.
46. Semrakowicz Jan – gajowy we wsi Spas k. Sambora. Deportowany w 1940 r. z żoną. Wrócili 

w 1946.
47. Semrakowicz Michał  – gajowy we wsi Spas k. Sambora. Deportowany w 1940 r. z rodziną. Wró-

cili w 1946.
48. Sołtysik Alfred – ur. 1894, leśniczy w Nadleśnictwie Borynia. W 1940 r. wywieziony przez So-

wietów wraz z żoną i  trzema  synami na Sybir, gdzie  13 VI 1940 r. zmarł z głodu i wycieńczenia. 

Wszyscy synowie wstąpili do I DWP. Żona wróciła w 1946 r.
49. Stepan Stanisław – ur. 1902, zam. w Hołowsku, gajowy w Leśnictwie Zubrzyca, zamordowany 

28/29.09.1943  w czasie napadu banderowców na zabudowania leśnictwa.
50. Stypuła  Józef – ur. 1895, gajowy z Borysławia, aresztowany. Zmarł na Kołymie.
51. Strug Mikołaj – gajowy z Korczyna, zamordowany 28/29.09.1943 w czasie napadu banderow-

ców na zabudowania leśnictwa w Zubrzycy.
52. Szarek Jan – ur. 1903, inż. nadleśniczy z Tustanowic, ofiara sowieckiej okupacji 1939–1941.  **
53. Szczepański Eugeniusz – leśniczy w Starej Soli k. Sambora. Deportowany z żoną trojgiem   dzieci 

w 1940 r. W 1943 r. wstąpił do I DP WP. Żona z dziećmi wróciła do kraju w 1946 r.
54. Szczepański Marian – ur. 1920 Drohobycz, leśnik, aresztowany 1944/45, skazany na 10 lat łagru, 

zmarł w Norylsku w 1955 r. **
55. Sztogryn Michał – ur. 1917,  gajowy w firmie Godulla  w Rosachaczu k. Zawadki pow. Turka. 

Zamordowany przez banderowców na pocz. sierpnia 1943 r. z żoną, rocznym synem i dwiema 
krewnymi.

56. Szurman Marian – ur. 1913, praktykant leśny z Borysławia, aresztowany w październiku 1939 r., 
wywieziony do Rosji. *

57. Towarnicki Mikołaj – gajowy we wsi Terszów k. Sambora. Deportowany z żoną i dwojgiem dzieci 
w 1940 r. Wrócili w 1946 r. 

58. Tokarczyk Mikołaj – leśniczy z Rychcic, wywieziony do Rosji 10.02.1940 r. z żoną  i sześciorgiem  
dzieci. *

59. Ważny Tadeusz – ur. 1925 Majdan, uczeń Szkoły Technicznej w Drohobyczu, w czasie wojny 
pracownik Nadleśnictwa Majdan. Ppor. II Armii WP, ranny na Łużycach, zamordowany przez 
hitlerowców 27.04.1945 r. w czasie ich napadu na szpital polowy. 

60. Wiliński Stanisław – palacz w dyrekcji Nadleśnictwa Majdan,  zamordowany przez banderow-
ców 3.01.1945 w czasie napadu na wieś. **

61. Zaremba Marian Zygmunt – ur. 1909 Drohobycz, inż. leśnik, ppor., zamordowany  przez Niemców 
wraz ze swym oddziałem WP 10.09.1939 r. w Bykowcach k. Sanoka. **

62. Zawielak Władysław – gajowy, deportowany w 1940 r. z żoną dwojgiem dzieci. Wstąpił do I DP 
WP. Żona wróciła w 1946 r.

63. Ziemba Wojciech – gajowy, deportowany w 1940 z żoną i córką. Wrócili w 1946 r.
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3. Szymański B.: Materiały do dziejów martyrologii leśników polskich w okresie drugiej wojny świa-
towej w: „Las Polski” nr 1–3 oraz nr 11  z 1993 r. oraz nr 11 z 1994 r.

Źródła internetowe:
4. Orłowski E: Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny  i prześladowań 1938–1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny na: www.krosno.lasy.gov.pl/martyrologium 
5. http://www.podbuz.pl, autor strony Tomasz  Lechki
6. Kraina Podbuska – Podbuż i okolica  na Facebooku, autor strony Tomasz Lechki

Uwagi:
* Dodane   nazwiska z „Listy Polaków aresztowanych, zamordowanych …”.   
** Dodane  nazwiska z „Księgi pamięci Ziemi Drohobyckiej…”. 
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Alfred Jasiński (1924–1993) R31

Mord w Jasienicy Solnej
Od Redakcji: Jest to fragment większej całości „Borysławska Apokalipsa” opublikowanej w czasopi-

śmie „Karta” nr 4 (1991) ss. 98–114, przedrukowanej w „Ziemi Drohobyckiej” nr 14 (2001) ss. 28–30. 
Nie dysponujemy żadnymi innymi relacjami o tym zdarzeniu.

Fetor wojny stawał się nieznośny, odwracał uwagę od utartego trybu życia, wzniecał niepokój, gasił 
uśmiech. [10 września 1939] obserwowałem lecący  niemiecki samolot i zrzuconą przez niego 

bombę, która spadła w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca, gdzie stałem. Była to jedyna bom-
ba niemiecka zrzucona  na Borysław w wojnie z Polską. Tego samego dnia dały się słyszeć detonacje 
w Drohobyczu i jednocześnie wzniosły się kłęby czarnego dymu nad tamtejszą rafinerią Polmin.

Miasto jakby zamarło, sparaliżowane złą wiadomością i niespodziewanym nalotem lotniczym. 
Miejscy policjanci w granatowych rogatywkach z czerwonymi obszyciami pospiesznie rozwiesza-
li ogłoszenia o powszechnej mobilizacji. Wzmógł się ruch w kierunku dworca kolejowego i poczty. 
Wracali do swoich domów sezonowi robotnicy i bezrobotni, którzy nie znaleźli zatrudnienia. Zaroiło 
się od złych wieści rozsiewanych przez wszędobylskich panikarzy.

Żydzi nie ukrywali swojego przerażenia, inne narodowości nie wiedziały, co mają ze sobą zrobić. 
Polacy wznosili modły o zwycięstwo. Ojciec, mimo że był inwalidą wojennym, spakował się, założył 
mundur, przypiął szablę, pożegnał wszystkich i poszedł do wojska. Po kilku godzinach pojawił się 
w drzwiach ze łzami w oczach – niestety, nie został przyjęty.  Postanowił więc dołączyć do fali ucieki-
nierów podążających w kierunku Rumunii.

Mamę z dobytkiem ulokowaliśmy za miastem w miejscu względnie bezpiecznym. Ojciec pojechał 
z sąsiadem na zakupionej furmance, a ja na rowerze. Jechaliśmy tak kilka dni, bardzo mi to odpowia-
dało, choć nie było wesoło ani lekko. Nie pamiętam, o co poszło, ale spora grupa uciekinierów, w tym 
również ja z ojcem, zawróciła do domu. W drodze powrotnej w niewielkiej wsi napadła na nas grupa 
uzbrojonych Ukraińców. Chcieli zabrać nam furmanki z dobytkiem; jeden z nich usiłował wyrwać mi 
rower. Doszło do rękoczynów, ktoś strzelił i każdy właściciel furmanki sięgnął po swoją broń. W trak-
cie strzelaniny zginął jeden z naszego konwoju, kilku było rannych. Paru Ukraińców z bronią leżało 
przy drodze nieruchomo. Pojechaliśmy dalej. Spotkaliśmy grupę naszych żołnierzy idącą w przeciw-
nym kierunku; zapadał zmrok, ustalono, że zjemy wspólną kolację i pozostaniemy w lesie do rana. 
Wieczorem przy ognisku, starsi opowiadali różne historyjki, ale głównym tematem były wyjątkowo 
perfidne i okrutne napady Ukraińców na wojsko polskie. Zapraszali wyczerpanych żołnierzy do sto-
doły na siano, a nocą podpalali zamknięte uprzednio stodoły i strzelali do tych, którzy zdążyli wydo-
stać się z płomieni. Zdarzało się, że częstowali zatrutym mlekiem. Te opowiadania wydawały mi się 
nieprawdopodobne, nie wysłuchałem ich do końca i zmęczony usnąłem.    

Nazajutrz dzień zapowiadał się ciepły i słoneczny, szykowaliśmy się do odjazdu. Nagle nad naszy-
mi głowami bardzo nisko przeleciały niemieckie samoloty. Po chwili pojawiły się znowu, tym razem 
zrzuciły kilka bomb, postrzelały z karabinów maszynowych. Było kilku zabitych i rannych. Nas na 
szczęście nic złego nie spotkało, ale zmieniło się moje spojrzenie na świat, ludzi i wojnę. Stałem 
się ostrożny, podejrzliwy, nieufny – cechy, którymi zawsze się brzydziłem. Konie przyśpieszały bez 
popędzania. Z niepokojem i ciekawością zbliżaliśmy się do domu. W Borysławiu zastaliśmy sklepy 
w większości pozamykane, na jezdniach furmanki z ludźmi i dobytkiem, leniwie włóczące się psy 
i koty, samochody spieszące do jedynej czynnej jeszcze stacji benzynowej. Rafineria w Drohobyczu 
nadal płonęła. W kierunku Rumunii jechały samochody, furmanki konne z wojskiem i sprzętem woj-
skowym. Miejscowa ludność podawała im „w biegu” napoje i żywność. Widok zmęczonych i przygnę-
bionych polskich żołnierzy potwierdzał smutne prognozy.

Był pogodny, bezwietrzny poranek, wybrałem się do szkoły. Przejeżdżając obok kopalni wosku zoba-
czyłem jadący w tę samą stronę, sprawiający wrażenie zabłąkanego oddział naszego wojska. Zatrzy-
many przez ludność, dowódca plutonu po krótkiej rozmowie ruszył dalej. Okazało się, że we wsi ukra-
ińskiej Jasienica miejscowi nacjonaliści spalili stodołę z polskimi żołnierzami, kolegami jadącego tam 
właśnie plutonu. Pojechałem z nimi, widziałem jak otoczyli wieś, wylegitymowali gospodarzy domów, 
kilku rozstrzelali i podpalili ich domy. Źle zniosłem ten widok, zamiast do szkoły pojechałem do domu.

Następnego dnia, wczesnym rankiem, miasto obudził ryk silników spalinowych. Pojechałem na ro-
werze w kierunku, skąd dobiegały te hałasy. Z daleka zobaczyłem jezdnię zatłoczoną różnego ro-

dzaju pojazdami wojskowymi, a także oddziałami piechoty. Poboczami, na koniach, z bronią gotową 
do strzału, jechali niemieccy żołnierze ubezpieczający jednostki piesze. Plac obok mojego domu za-
czął zapełniać się niemieckimi pojazdami. Regulujący ruchem za pomocą wielkiego lizaka niezwykle 
sprawnie  ustawiał je na placu. Po wykonaniu tych niemal paradnych czynności, żołnierze przystąpili 
do czyszczenia sprzętu, po czym przebrali się w czyste mundury i odświeżeni, zalatujący pachni-
dłami, wyruszyli na zwiedzanie miasta. Miejscowe dzieci gromadami wyległy oglądać przybyszów 
i sprzęt wojenny. Korzystając  z tego Niemcy rozdawali słodycze i w takiej scenerii robili zdjęcia.

Pojawili się na ulicach Ukraińcy, w stalowych mundurach, w czapkach z trójzębem. Niektórzy, zgru-
powani w patrole, uzbrojeni. Zawieszali na budynkach niebiesko-żółte flagi. Na drzwiach polskich 
domów naklejali żółte podłużne ulotki, na których wielkimi czarnymi literami napisano po rusku 
„Śmierć Polakom”. Również na naszych drzwiach przyklejono taką ulotkę. Jeszcze tego samego dnia 
Niemcy rozbroili Ukraińców, a ulotki i flagi z budynków zdjęli. Ukraińcy kulturalni i oczytani zdawali 
sobie sprawę z beznadziejnej naiwności swoich ziomków i teraz odetchnęli z ulgą.



Artur Deska – Drohobycz R27

Drohobycz. Cmentarz
Od Redakcji: Kurier Galicyjski nr 14 (2019) s. 12.

W poniedziałek 15 lipca 2019 r. drohobyczanie i goście Drohobycza 
mieli możliwość wziąć udział w prezentacji albumu z fotografia-

mi i liryką słynnego drohobycko-lwowskiego artysty Lwa Skopa – „Dro-
hobycz. Cmentarz”.

Lew Skop, dla przyjaciół po prostu „Lewko”, to brodaty, długo-siwowło-
sy drohobycki malarz, muzyk, fotograf, wykładowca akademicki, restau-
rator sztuki, wolontariusz. Niebywale pozytywna i barwna osoba, autor 
wielu opracowań i książek na temat sztuki sakralnej oraz organizator 
i uczestnik niezliczonych projektów propagujących kulturę i historię oraz 
obywatelską aktywność  i miłość do  Ukrainy. Jest wielkim przyjacielem 
Polski i fanem Czesława Niemena.

W pomieszczeniach „Młodzieżowej Przestrzeni przy ul. Ośmiomysła 10 
w Drohobyczu, Lew Skop zaprezentował swoje nowe „dziecko” – album 
artystycznych fotografii ze starego, drohobyckiego cmentarza położonego przy ulicy Truskawieckiej. 
Skryty w cieniu wiekowych drzew, ukryty za podniszczonym murkiem na wzgórzu cmentarz został 
założony w końcu XVIII stulecia i jest tylko kilka lat „młodszy” od słynnego Cmentarza Łyczakowskie-
go we Lwowie. Jest miejscem spoczynku Polaków, Ukraińców, Austriaków, Rosjan, Francuzów, Żydów, 
w tym wielu osób niegdyś znanych w Drohobyczu, dla miasta ważnych i szanowanych. Spoczywają na 
nim zasłużeni lekarze, słynni burmistrzowie, księża wielu obrządków i kościołów (także jeden biskup), 
artyści, nauczyciele, ofiary historycznych burz… Nagrobki, od takich najprostszych, aż po dzieła  sztuki. 
Inskrypcje, od paru słów – po piękne epitafia i wiersze. Jest to miejsce trochę zapomniane (niezasłuże-
nie) i omijane przez goszczących w  mieście turystów. Zbiór fotografii i liryki „Lewka” o nim przypomina 
i przekonuje, że nie tylko w secesyjnych, pięknych budynkach Drohobycza, nie tylko w jego „schulzow-
skich ulicach” warto szukać niezwykłego ducha tego miasta.

Wydawca albumu, drohobycka firma „Koło”, napisał: „W tej książeczce zebrano artystyczne fotografie 
i poetyckie refleksje Lewka Skopa, narzucone estetyką i mistyką nagrobnych pomników starego dro-
hobyckiego cmentarza na ulicy Truskawieckiej”. Zebranym fotografiom „towarzyszą” krótkie, refleksyj-
ne wiersze – jeden z uczestników prezentacji  nazwał je „ukraińskimi haiku” – w językach ukraińskim 
i polskim (przekład – Oksana Bunda, redakcja polskiego tekstu – Zbigniew Milczarek).

Niezwykłość tej publikacji (pomijając dwujęzyczność) budzącej szerokie refleksje czytelnika, polega 
na tym, że Autor okiem „lampy szperacza” wyłania  szczegóły dla przechodnia niedostrzegalne, chociaż 
bez lokalizacji i personifikacji. Występuje tylko jedno nazwisko ofiary „krwawych wyborów” z 1911 r. 
– Dmitro Tatarskij majster ślusarski.                                                                                                                       
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Leonid Golberg – Drohobycz R35

I przekazał mu Torę, jak narzeczoną...
Od Redakcji: W Kurierze Galicyjskim w numerze 14 (2019) ukazały się dwa teksty Leonida Golberga 

związane z Drohobyczem. Pierwszy dotyczy Wielkiej Synagogi Chóralnej, drugi drohobyckiego ratusza...

I rzekł Pan do Mojżesza: „Wstąp do Mnie na górę i bądź tam; dam ci tablice kamienne i zakon i przy-
kazania, którem napisał, abyś ich nauczył” (Wj 24,12)... słowa tę świadczą o ważności Przykazań  

Bożych i Tory, które są podstawą życia każdego prawowiernego Żyda i bez których świątynia żydowska 
nie jest pełnowartościową bożnicą. Na początku lipca tego roku w Drohobyczu odbyło się niezwykłe 
święto, które omawiać i wspominać będą jeszcze długo i które wpisze się we współczesną historię tego 
miasta. Dawno już nie widziano czegoś takiego. Najmłodsza synagoga w Drohobyczu [było ich kiedyś 
podobno 15] Ose Chesed (reformowana) wybudowana została w 1909  roku i, prawdopodobnie wów-
czas odbyło się po raz ostatni wniesienie Tory do świątyni...

Zwój miał interesującą i niezwykłą historię. 1 lipca drogą lotniczą ta relikwia dotarła z Zurichu do 
Lwowa z rabinem Samuelem Kupermanem który opowiedział na lotnisku jej losy. Stary (oceniany na 
około 200 lat zwój Tory) pochodzący z jednej z drohobyckich synagog w latach II w. ś. rabin Szapiro  
schował ją, aby ustrzec przed profanacją. Dopiero w 1946 r. wydobyto ją ze schowka i przewieziono 
do Ziemi Świętej. Dziś dzięki zmarłemu niestety mieszkańcowi Drohobycza Feliksowi Wekselbergowi 
i jego synowi Wiktorowi zwrócono ją miastu gdzie  prawdopodobnie powstała. Należy podkreślić, że 
Synagoga Chóralna również powstała z ruin dzięki rodzinie Wekselbergów.

Na uroczystości przybyło wielu ludzi, bo takiego wydarzenia miasto już dawno nie pamiętało. Wśród 
obecnych byli – członkowie społeczności żydowskiej Drohobycza, rabini i uczniowie szkół żydowskich 
z Ukrainy, Izraela i Stanów Zjednoczonych, członkowie organizacji Drohobycz – Borysław „Ocaleni” 
z Izraela, kapłani cerkwi greckokatolickiej Mrosław Sobołta i Ihor Cmokanycz, pracownicy drohobyc-
kiego Muzeum krajoznawczego i Centrum turystycznego, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Nadija 
Skotna, wiceminister ochrony zdrowia Roman Iłyk, pracownicy którzy odbudowywali świątynię i wielu 
nieobojętnych mieszkańców miasta. Na uroczystość przybyła też z Izraela rzeźbiarka, która w zeszłym 
roku wykonała dla Synagogi unikatową mezuzę.

Wśród gości honorowych naczelny rabin Ukrainy Jakób Dow Blajch, główny rabin Lwowa Mordechaj 
Bold, rabin z USA Szlomo Fridman, archiwariusz przedwojennego głównego rabina Synagogi Chóral-
nej i całego Drohobycza Jakub Awigdor, przedstawiciel rodziny Wekselbergów Jewhenij Bełow i prezes 
Federacji Towarzystw Żydowskich Ukrainy Pawło Feldman. Tradycyjne wniesienie Tory do świątyni 
odbywa się pod weselnym baldachimem. Pokrowiec Tory przyjęto całować, jest to znak na długie życie 
w zdrowiu. W chwili wnoszenia Tory do świątyni wszyscy powinni okazać jej szacunek. Tradycyjnie 
pod baldachimem jako pierwszy staje ten, kto daruje Torę, lub ktoś z jego rodziny czy przedstawiciel. 
Dlatego rabin Blajch zaprosił do niesienia Tory Jewhenija Bełowa. Tym razem Tora była niesiona od 
dawnej siedziby żydowskiego zakładu pogrzebowego  do Synagogi Chóralnej przez członków żydow-
skiej społeczności Drohobycza, gości z innych miast Ukrainy i zza granicy.

Za każdym razem naczelny rabin Ukrainy wskazywał: Niech stanie tu taki a taki, syn takiego a takiego 
i odda cześć świętemu zwojowi”. Przy akompaniamencie współczesnych klezmerów zwój został wnie-
siony do Wielkiej Synagogi Chóralnej. W uroczystości przygrywał znany zespół klezmerski „Pushkin 
Klezmer Band” w składzie: Mitia Gierasimow (kierownik zespołu, klarnet), Serhij Topor (akordeon), 
Dmytro Kowalenko (gitara), Aleksander Czarkin (trombon), Oleh Rudeńki (trąbka), Aleksander Mak-
sym (perkusja) i Wiaczesław Demydiuk (trąbka). Wewnątrz Synagogi też brzmiała muzyka, wszyscy 
cieszyli się, tańczyli i śpiewali, wysławiając Boga i przekazaną potomkom Abrahama i Dawida Torę. 
Święto prowadził rabin Blajch, który sam śpiewał i tańczył i zapraszał innych, by przyłączyli się do nie-
go. Każdy pragnął dotknąć Tory i tańczyć z nią jak z narzeczoną.

Gdy już zwój znalazł się nareszcie w synagodze, przed jego umieszczeniem w przeznaczonym miejscu 
odbyła się procesja – uczestnicy święta siedmiokrotnie obeszli bimę i umieścili zwój w aron kodeszu 
(hebr. święta arka), gdzie będzie przechowywany przez wieki. Po zakończeniu uroczystości zebranych 
powitali naczelny rabin Ukrainy, prezes społeczności żydowskiej Drohobycza, kapłan greckokatolicki 
i główny rabin Lwowa. Podziękowania rabina Blajcha otrzymała przede wszystkim rodzina Weksel-
bergów, podziękował też społeczności żydowskiej miasta i jej prezesowi za organizację uroczystości. 
Podkreślił, że dziś Żydzi i przedstawiciele innych mniejszości mają  możliwość kultywowania swoich 

tradycji i kultury, a te imprezy są odwiedzane przez przedstawicieli innych społeczności czy konfesji. 
Swój występ rabin Blajch zakończył słowami: „Sława narodowi żydowskiemu! Sława Ukrainie!”.

Po modlitwie żałobnej ku czci Feiksa Wekselberga zebrani zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstu-
nek. Były – przede wszystkim – dania koszerne, smaczne, aromatyczne, takie, że nie było wiadomo od 
czego zacząć. Smakołyki zostały przywiezione przez grupę Żydów z Międzyboża w obw. chmielnickim, 
gdzie narodził się chasydyzm i przyszedł na świat jego założyciel Baal Szem Tow.                                      

Leonid Golberg – Drohobycz R36

Jak na wieży ratuszowej przechowano
żydowską rodzinę

Po raz pierwszy usłyszałem tę prawie niewiarygodną historię przed wielu 
laty z ust honorowego obywatela Drohobycza śp. Alfreda Schrejera. Znał 

osobiście uratowaną z Holokaustu Irenę Binsztok (Frisz), późniejszą pisarkę. 
Opowiedział mi też o książce, którą napisała jej siostra Pola o tej prawie detekty-
wistycznej historii...

Wiadomo, że nie jest to jedyny taki przypadek, ale każda z tych historii robi 
olbrzymie wrażenie, ponieważ opowiada o ponurych tragicznych czasach, gdy 
przejawiały się prawdziwe cechy ludzi. Są to opowieści również o tym, jak z na-
rażeniem życia własnego i swoich bliskich, ludzie różnych narodowości ratowali 
w czasie hitlerowskiego mroku tych, komu było najtrudniej – swoich krajanów – 
Żydów. Nie na próżno mówią: kto uratował jedno życie – uratował Wszechświat!

Jesienią bieżącego roku [2019] ratusz w Drohobyczu będzie obchodzić swoje 
90-lecie i historia uratowania żydowskiej rodziny prawie pod samym sklepieniem 
magistratu ma swoje miejsce wśród znaczących wydarzeń jego historii. W 1941 
r. w okresie okupacji niemieckiej na wieży miejskiej uratowano życie czterem 
mieszkańcom żydowskim, a więc przyszłość generacji całej rodziny drohoby-
czan. W tym czasie rodzinie Izraela i Sary Binsztokom i ich dwom córkom Irenie 
i Poli groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. Człowiek, któremu Niemcy zlecili sprawowanie władzy 
w mieście – Ukrainiec Osyp Kostrzemski, odważył się ukrywać rodzinę Binsztoków. Następnie prawie 
przez dwa lata, rodzinę ukrywała opiekunka dziewczynek, Franciszka Sobkowa, z którą już po wojnie 
uratowani podtrzymywali bliskie, prawie rodzinne kontakty. O tym wszystkim napisała Pola w swojej 
książce. Osyp Kostrzemski po wojnie został rozstrzelany przez NKWD...

Po wielu latach wnuki Izraela i Sary Binsztoków wrócili do rodzinnego Drohobycza i opowiedzieli 
o tych strasznych czasach. 2 lipca, aby uczcić tych, którzy okazywali pomoc innym, przy wejściu do ratu-
sza odsłonięto tablicę pamiątkową. Honorowymi gośćmi miasta były dzieci Ireny Binsztok – córka Sza-
rona i syn Benjamin. Niestety, pani Irena nie mogła przybyć zza oceanu ze względu na wiek (przyszła 
na świat w 1931 roku). Ważne jest również to, że uroczystość odbyła się w przededniu innego ważnego 
wydarzenia – wniesienia Tory do Synagogi Chóralnej. Goście bardzo żałowali, że nie mogli uczestniczyć 
w uroczystości w świątyni, do której uczęszczali ich przodkowie.

Szarona i Benjamin opowiedzieli historię swej rodziny. Nie mogli powstrzymać łez, gdy opowiadali 
o uratowaniu swojej rodziny. Członków rodziny Binsztoków i przedstawicieli społeczności żydowskiej 
Drohobycza powitali mer miasta Taras Kuczma, przewodniczący społeczności żydowskiej Iosyp Karpin, 
prezes firmy „TIC”, deputowany Bogdan Matkowski, kapłan UGKC Ihor Cmokanycz. Iosyp Karpin mówił 
o tym, że historia uratowania rodziny Binsztoków jest jeszcze jednym przykładem, że nasze wielonaro-
dowościowe miasto to rzeczywiście „ półtora miasta” i o tym, że w najbardziej ponurych czasach moż-
na, nie ulegając złu, pozostać człowiekiem. O. Ihor Cmokanycz podkreślał, że każdy z nas musi stale się 
uczyć pamięci, miłości, starać się być tolerancyjnym i stawać się lepszym.

Natomiast Taras Kuczma zaznaczył: – Dzisiejsza uroczystość świadczy o tym, że jeśli będziemy sobie na-
wzajem życzliwi czyniąc jeden drugiemu dobrze, potrafimy zdziałać wiele – nawet ratować ludzkie życie. 
Z całego serca witam obecnych tu przedstawicieli społeczności żydowskiej, gdyż Drohobycz zawsze był 
i pozostaje miastem wielonarodowościowym. Odsłoniętą tablicę poświęcił o. Ihor Cmokanycz.               

Okładka książki 
Poli Arbiser 

(Binsztok) „Give 
Me The Children”, 

244 s. (2010)
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Tadeusz Kusy – Polana gm. Czarna R37
Hanna Myślińska – Polana gm. Czarna

Miejsce największej zbrodni wojennej 
Wehrmachtu na polskich żołnierzach – 

odkryte i upamiętnione

Wrzesień  dla  Polaków, jest miesiącem, w którym wspominamy tragiczne karty naszej hi-
storii, zwłaszcza wojnę obronną Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej. Pierwszego 

września 1939r. Polskę zaatakowała, bez wypowiedzenia wojny, III Rzesza Niemiecka, rozpoczy-
nając II Wojnę Światową. Po kilkunastu dniach, 17 września, Polskę najechał drugi agresor – Zwią-
zek Sowiecki. Napaść ta była konsekwencją  podpisanego 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie traktatu 
przez Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa – ministrów spraw zagranicznych Nie-
miec i Rosji. W imieniu Adolfa Hitlera i Józefa Stalina przygotowali w ten sposób IV rozbiór Polski.

Do obrony kraju staje Wojsko Polskie.  W połowie września 1939 r. po ciężkich walkach prowa-
dzonych na linii Sanu, rozbiciu uległ IV Pułk Strzelców Podhalańskich, stacjonujący w Cieszynie. 
W niemieckie ręce trafia duża grupa jeńców, których skierowano w kierunku Drohobycza. W dniu 
22 września kolumna jeńców znalazła się w miejscowości Schodnica, gdzie konwojenci niemieccy 
dokonali selekcji. Tych, którzy podali się za Ślązaków i Ukraińców, zwolniono, a ok. 80 żołnierzy 
poprowadzono do wsi Urycz i zamknięto w stodole, w której  jak ich zapewniano, mieli przenoco-
wać. Około godz. 15.00 Niemcy oblali zaryglowaną stodołę benzyną, podpalili i obrzucili granata-
mi. Niemal wszyscy jeńcy spłonęli żywcem. Z całej grupy ocalało trzech żołnierzy, którym udało 
się uciec. Na drugi, dzień 23 września urycki sołtys  przewiózł ich do apteki w Schodnicy, gdzie  
pierwszej pomocy udzielił im miejscowy lekarz Stanisław  Sławek. Uratowani z masakry żołnierze 
to – Antonii Dobija i Jan Marek, trzeci, o nazwisku Górny, umarł wkrótce w drohobyckim szpitalu, 
dokąd zawieziono ich ze Schodnicy.

Świadkami całego wydarzenia byli ówcześni mieszkańcy Urycza. Resztki po spalonych polskich 
żołnierzach miejscowi przenieśli na urycki cmentarz greckokatolicki, gdzie pogrzebano je w wy-
kopanym dole.

O zbrodni wiedziano, została nawet opisana w literaturze. Nie były znane miejsca spalenia i po-
grzebania strzelców podhalańskich. Dopiero w 2012 r. do Urycza dociera grupa przedwojennych 
schodnickich Polaków z Janem  Rybotyckim. Uczestnicy tej wyprawy do ziemi rodzinnej, za spra-
wą wizji lokalnej przy udziale 90-letniego mieszkańca Urycza, pamiętającego tamte wydarzenia, 
poznają miejsca pochówku spalonych żołnierzy oraz po spalonej stodole. Zdobyte informacje Jan 
Rybotycki, reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej z Wrocławia, przekazał 
Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Stanowiło to mały krok ku upamiętnieniu tej zbrod-
ni. Wydział zagraniczny ROWiM wpisał Urycz do rejestru miejsc związanych z męczeństwem Po-
laków, a zebrana wiedza o zbrodni została opisana w książce pod redakcją Jana Rybotyckiego 

i wydana we Wrocławiu  w 2013r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Drohobyckiej.

Wiedzę o tej zbrodni posiadają i pielęgnują  w swojej pamięci, posiada-
jący polskie korzenie mieszkańcy pobliskiego Borysławia, skupieni przy 
działającym w tym mieście Regionalnym Towarzystwie Kultury Polskiej, 
którego bardzo aktywnym działaczem jest pan Sergiusz Sylantiew. 

W marcu 2019 r. kilku mieszkańców powiatu bieszczadzkiego pozna-
je pana Sergiusza, dzięki czemu wiedza o zbrodni zatacza coraz szersze 
kręgi. Grupa nawiązuje kontakt z konsulatem polskim we Lwowie i inny-
mi instytucjami państwowymi w kraju, które jednak nie są zainteresowa-
ne tematem. O sprawie zostaje powiadomiony także starosta Cieszyna, 
gdzie przed wojną stacjonował IV Pułk Strzelców Podhalańskich oraz 
dziennikarze polskiego Radia Lwów. Dzięki determinacji i uporowi pana 
Tadeusza Kusego z Polany udaje się pokonać wszelkie przeszkody. Pan 
Tadeusz od prywatnych sponsorów pozyskuje fundusze, zakupuje po-
trzebne materiały, przygotowuje upamiętniającą tragedię tablicę, jeździ 

1. Cmentarz w Uryczu 
22 IX 2019 r.

do Urycza i wraz z panem Sergiuszem, działaczem Towarzystwa Kultury 
Polskiej z Borysławia doprowadza do uporządkowania otoczenia masowej 
mogiły na uryckim cmentarzu i postawienia w miejscu pochówku piękne-
go dębowego krzyża. 

Prawdziwym ukoronowaniem ogromnego zaangażowania garstki ludzi 
w sprawę  upamiętnienia mordu na polskich jeńcach była wzruszająca 
uroczystość 22 września 2019 r. o godz. 15.00 we wsi Urycz, równo w 80-
tą rocznicę tej barbarzyńskiej zbrodni. Pod nowym krzyżem na cmenta-
rzu–gdzie spoczywają szczątki spalonych polskich żołnierzy, zapłonęły 
liczne znicze, wokół których złożono wiązanki z biało-czerwonymi szar-
fami. Głównym punktem uroczystości było poświęcenie zbiorowej mogiły 
przez duchownego obrządku greckokatolickiego, będącego gospodarzem 
miejsca oraz polskiego katolickiego księdza Andrzeja z Turki i odmówienie 
modlitw za spalonych żywcem polskich Strzelców. Na uroczystości obec-
na była delegacja z Cieszyna w osobach m.in. wicestarosty oraz wnuka 
ocalałego żołnierza, Jana Marka i Krzysztofa Nieściora, żołnierza w mun-
durze IV Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu II RP, który w bardzo 
wzruszającej mowie zwrócił się do pomordowanych kolegów, intonując 
na zakończenie Śpij, kolego, w zimnym grobie, niech się Polska przyśni To-
bie. Obecni byli też przedstawicie polskiego konsulatu we Lwowie, Regio-
nalnego Towarzystwa Kultury Polskiej z Borysławia z  panem Sergiuszem; 
grupa mieszkańców powiatu bieszczadzkiego wraz z panami Tadeuszem  
Kusym, Jackiem Ostaszewskim oraz wójtem gminy Czarna, Bogusławem 
Kochanowiczem, przedstawiciele miejscowych władz gminnych z panią 
wójt na czele oraz wspomniani wyżej duchowni z miejscową ludnością. 
Wszystkie delegacje złożyły wiązanki, a ich przedstawiciele wygłosili oko-
licznościowe mowy.

Po oficjalnej części długo  nie rozchodziliśmy się spod Krzyża. Każdy 
chciał porozmawiać i dowiedzieć się jak najwięcej, głównie od wnuka, któ-
ry z osobistych przekazów dziadka znał wiele szczegółów upamiętnianej 
tragedii. Greckokatolicki ksiądz podkreślał, że powinniśmy się wspólnie 
modlić w takich miejscach, aby nigdy więcej takie historie się nie powtó-
rzyły… Żal było odchodzić znad tej mogiły, jednak czuliśmy ulgę z dopeł-
nionego po 80 latach chrześcijańskiego pożegnania… 

Wszyscy byliśmy świadkami uroczystości, która powinna odbyć się wie-
le, wiele lat wcześniej. To uświadamia nam, Polakom, jak trudno i mozol-
nie przychodzi odkrywanie naszej narodowej historii. Ile jeszcze takich 
wydarzeń i miejsc czeka na godne upamiętnienie? I jeszcze jedna smutna 
refleksja. Do takiego finału, w którym uczestniczyliśmy, powinno docho-
dzić poprzez działania polskich instytucji państwowych, a ich zaanga-
żowania zabrakło. Gdyby nie działania oddolne, gdyby nie zdecydowana 
postawa pana Tadeusza Kusego i, tak naprawdę, niewielkiej garstki ludzi 
z Polski i Ukrainy, nadal jedna z największych zbrodni wojennych doko-
nanych przez Wehrmacht na polskich żołnierzach tkwiłaby w mrokach 
zapomnienia. 

Źródło:
1. Schodnica-Majdan-Urycz w zachowanych źródłach i okruchach wspo-

mnień. Praca zbiorowa pod red. Jana Rybotyckiego.
2. Straszny wrzesień 1939 w Borysławiu, Mord w Uryczu. Adam Grad (rela-

cja żołnierza września 1939 spisana w 1978 r. przez pracownika sądo-
wego w Poznaniu), Ziem. Drohob., nr 14 (2014) ss. 21–24.

3. Zbrodnia w Uryczu koło Schodnicy odkryta po 73 latach, Jan Rybotycki, Biul. SPZD nr 12/13 
(2013) ss. 35–37.

4. O upamiętnienie  zbrodni Wermachtu w Uryczu! Jan Rybotycki, Biul. SPZD nr 14 (2014) ss.64–69.


2. Tablica 
upamiętniająca 

niemiecki mord na 
polskich żołnierzach 

22 IX 1939 r.

3. Krzyż na grobie 
żołnierzy 4 Pułku 

Strzelców Podhalań-
skich. Cmentarz w 

Uryczu. 22 IX 2019 r.

4. Krzyż na grobie 
spalonych żołnierzy 
polskich w Uryczu
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Władysław Olszewski – Bolesławiec  (Bytom) R38

Julia Korpak-Mróz  i jej rodzina
1. Wstęp

Od dawna zbierałem materiały i nosiłem się z zamiarem napisania skromnych wspomnień 
o ppułk. Władysławie Mrozie ps. „Samuraj”, „Simon”, „Sław”, „Kółko”, „Wiktor”, „Baca”, a ściślej – 

o jego ostatniej łączniczce-kurierce Julii Korpak – „Marysi”, „Grażynie”, czyli żonie.
Tak się złożyło, że wcześniej poznałem w Bytomiu jej rodzinę, a jego grobem opiekuję się w Bole-

sławcu. Wcześniej w naszych „Biuletynach” ukazały się wspomnienia trzech jego kurierek, a pozo-
stała jeszcze czwarta – Julia Korpak  „Marysia”. W „Biuletynie” nr 21 (2017) ss. 56–61 ukazały się 
wspomnienia Anny Okoń ps. „Grzechotka”, „Iskra”, które w Bolesławcu udostępniła mi jej krewna 
(ciocia) Lucyna Szewczyk (1938–2018). Ze wspomnień tych wynika, że nie znała – jak to w konspi-
racji– Julii Korpak, a znała Władysława Mroza pod ps. „Kółko”. W „Biuletynie” nr 22 (2018) ss.60–61 
i nr 23 (2018) ss.77–80 ukazały się wspomnienia Julii Bogacz-Czerwonki ps. „Nike”, „Lucia”, zamiesz-
kałej w Białymstoku, naszego członka KK nr 113, z których wynika, że znała tylko Julię Korpak jako 
„Grażynę” i Władysława Mroza jako „Bacę”. Trzecia łączniczka Stanisława Sacha-Mika ps. „Halina” 
(1922) napisała wspomnienia, które wyłuskał ze swojego bogatego archiwum  Jerzy Pilecki. (Biul. 
Nr 20 (2017) ss. 109–113. Poznałem ją osobiście w 2003 r. w Zabrzu, do którego wysłał mnie, aby 
wydobyć jeszcze więcej wiadomości, niż jest we wspomnieniach (byłem wówczas też „kurierem” 
łączącym „drohobycki” Śląsk z Jerzym Pileckim). Stanisława Sacha-Mika znała bardzo dobrze Julię 
Korpak jako „Marysię”, a Władysława Mroza jako „Wiktora”. Z tych wizyt (była osobą leżącą) wynio-
słem wrażenie dużego żalu do „Marysi” – ciągle wspominała, że ta zabrała jej ryngraf od „Wiktora”. 

Przyszła więc kolej na relację o czwartej łączniczce, tj. Julii Korpak „Marysi”, z której rodziną mia-
łem bliski kontakt. Mieszkając w Bytomiu i dokumentując losy mieszkańców Ziemi Drohobyckiej, 
dotarłem do ostatniej żyjącej krewnej, Krystyny Osnowskiej z d. Lityńskiej (1926–2016), i adop-
towanego syna Julii – Kazimierza, którzy przekazali mi wiele wiadomości, dokumentów i zdjęć, ale 
ryngrafu nie było. Tak się złożyło, jak widać, że z tymi czterema kurierkami miałem bliższy czy dal-
szy kontakt, a one wszystkie – chyba trochę po kobiecemu – rywalizowały o względy przystojnego 
„podhalańczyka” (patrz o ppułk. W. Mrozie odrębny artykuł). 

2. Julia Korpak-Mróz „Marysia, „Grażyna”
Julia Korpak urodziła się w Drohobyczu 16.02.1917 r. przy ul. Górna Brama 9 jako córka Jana Kor-

paka i Stanisławy z d. Lachowicz. W latach 1932–1935 uczęszczała do Średniej Szkoły Zawodowej 
Żeńskiej im. E. Orzeszkowej w Drohobyczu, którą ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Następnie 
rozpoczęła naukę w szkole pielęgniarek w Warszawie, której nie ukończyła ze względu na operację 
nogi (źle się zrosła). Po powrocie do Drohobycza podjęła pracę w szpitalu jako pomoc pielęgniarska. 
W czasie okupacji pracowała w urzędzie finansowym, a następnie w [Polskim Komitecie Opieki Spo-
łecznej]. Początków konspiracji należy się doszukiwać w ZWZ, a następnie w AK, kiedy to w 1940 
r. do Drohobycza przybył mjr Władysław Mróz, którego przyjmowała, zakwaterowała i załatwiała 
dokumenty na nazwisko swego nieżyjącego już szwagra Tadeusza Lityńskiego. Była też potem jego 
najbliższą łączniczką, kurierką, przewoziła rozkazy i meldunki do placówek w Borysławiu, Sambo-
rze, Stryju oraz do Lwowa. W swym domu ukrywała członków AK, którzy byli „spaleni”, oraz prze-
chowywała broń przez siebie przywiezioną, odbywały się tu też zebrania konspiracyjne. Pełniła 
też w miarę potrzeb czynności pielęgniarki. Czynny udział w konspiracji brała też jej siostra Anna, 
która przed aresztowaniem uciekła przez okno. Jej działalność konspiracyjną potwierdzili: Janina 
Diug-Pilichowska „Weneda” z Brzegu, Józefa Grynda „Janka” z Nowego Sącza i por. rez. Leopold Li-
tyński z Kluczborka. „Weneda” w swoich wspomnieniach pisze: Punkt kontaktowy w Drohobyczu był 
przy ul. Św. Krzyża u mgr Jadwigi Wendeker ps.„Wrzos” oraz w Rynku przy ul. Małej 5, gdzie był sklep 
korzenny, który prowadził mjr [Władysław] Fuglewicz ps. „Szron”, i tam w przekazywaniu jej poczty 
pośredniczyła mgr Hanna Korpak i jej siostra Julia.

W nocy 17/18 lutego 1943 został zrzucony jako cichociemny ppor. Jacek Przetocki ps. „Oset”, skie-
rowany na dowódcę Ośrodka Dywersyjnego Drohobycz jako „Karol” i jego to właśnie do komendan-
ta Inspektoratu mjr. „Wiktora” wprowadziła łączniczka „Marysia”, a znakiem rozpoznawczym były 
połówki monety dwuzłotowej. „Karol” zginął 25.05.1944 r. w czasie ataku na budynek zawiadowcy 
stacji w Rychcicach. W dowód pamięci siostra Jacka Anna Sidorowicz przekazała „Kochanej Pani 

Mrozowej” zdjęcie Jacka z dedykacją.
Po zakończeniu wojny „Marysia” wraz z mamą, siostrą Anną i „Wiktorem” pod koniec sierpnia 

1945 r. wyjechała z Drohobycza, by 17.09.1945 r. przybyć do Bolesławca z pierwszym transportem 
z Kresów. Następnie pewna grupa z przybyłych osiadła w Bytomiu, w tym mama z Anną. „Marysia” 
z „Wiktorem” pozostali w Bolesławcu (było tu bezpieczniej dla „Wiktora” – to Ziemie Zachodnie). 
„Wiktor” podjął pracę w Urzędzie Likwidacyjnym Tymczasowego Zarządu Miasta, a następnie w Bo-
lesławieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, gdzie pracował do 1954 r. Po ujawnieniu się 
„Wiktora” i po powrocie do jego prawdziwego nazwiska wzięli ślub 5.09.1952 r. Trochę wczesna 
i niespodziewana śmierć męża skłoniła „Marysię” do adoptowania z domu dziecka siedmioletniego 
Kazia, którego wychowywała samotnie. Po śmierci przyrodniej siostry, Heleny Lityńskiej (mamy 
Krystyny Osnowskiej), w 1955 r. za namową rodziny przeprowadziła się do Bytomia. Tam podjęła 
pracę w księgowości Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, gdzie pracowała do 1975 r. Przeszła na 
emeryturę ze względu na zły stan zdrowia. Ujawniła swoją działalność dopiero w 1986 r. i uzy-
skała przywileje kombatanckie.  Poważnie chorowała (amputacja nogi, usunięcie nerki). Odeszła 
29.01.1992 r. w Bytomiu. Ja żałuję jedynie, że mieszkając w Bytomiu, nie „odkryłem” jej wcześniej, 
bo wtedy jej działalność byłaby lepiej udokumentowana.

3. Rodzina Korpaków
Rodzin o nazwisku Korpak było w Drohobyczu wiele, a ta rodzina, mieszkając przy ul. Górna Bra-

ma 9, posiada ciekawe dzieje i wiele pokrewieństw. Bartłomiej Korpak ożeniony z Anną z d. Szeroki 
miał pięcioro dzieci: Jana, Antoninę, Marię, Julię i Paulinę. 

JAN Korpak (1861–1927) – adiunkt Inspektoratu Skarbowego w Drohobyczu ożenił się z Kata-
rzyną Hawranek (+ 1912), z którą miał czworo dzieci: Matyldę, Helenę, Józefa i Wiktora. Po jej 
śmierci ożenił się ponownie ze Stanisła-
wą Lachowicz (+1950), z którą miał dwie 
córki: Annę i Julię. Zmarł w Drohobyczu. 
Matylda (1885) wyszła za Józefa Łohiń-
skiego (+1936), właściciela kopalni ropy 
w Borysławiu i miała z nim trzy córki: 
Leopoldę (Martynowicz), Zofię i Janinę 
(Laskowską). Zmarła w Krakowie. He-
lena (1892–1955) wyszła za Tadeusza 
Lityńskiego (1900–1929), z którym mia-
ła córkę Krystynę (Osnowską)1 Józef, le-
gionista, zmarł w Drohobyczu (choroba) 
w wieku 22 lat. Wiktor (1900–1918) 
poległ na froncie włoskim. Anna (1915–
1984), mgr praw po Uniwersytecie 
Lwowskim i Jagiellońskim, zmarła w By-
tomiu. Miała narzeczonego Mieczysława 
Glazera (mgr praw, pracownik staro-
stwa), z którym rozdzieliła ją wojna, gdyż 
po jej zakończeniu nie powrócił z Anglii. 
Julia (1917–1992) wyszła za ppułk. Wła-
dysława Mroza. Zmarła w Bytomiu.

ANTONINA Korpak wyszła za mąż za 
Franciszka Szwenka i miała z nim czwo-
ro dzieci: Józefa, Walerię, Zuzannę 
i Wiktora. Zmarła w Drohobyczu. Józef 
Szwenk (+1951) ożenił się z Józefą Tar-
kowską (1890–1980) i miał z nią pię-
cioro dzieci: Kazimierza, Zenona, Janinę 
1 Absolwentka Seminarium Nauczycielskiego 
w Samborze, potem nauczycielka w szkole im. 
Kołłątaja w Drohobyczu. Zmarła w Bytomiu.
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(Litwę), Franciszka i Marię (Cenkalik). 
Zmarł w Bytomiu. Waleria wyszła za 
Piotrowskiego i miała z nim córkę Ja-
dwigę (Bieniadę). Zmarła w Krakowie. 
Zuzanna wyszła za Józefa Klimpela 
i miała z nim dwie córki: Olgę (Bli-
mow) i Florentynę (Szczerbę). Zmarła 
w Legnicy. Wiktor Szwenk (+1945) 
ożenił się z Wiktorią Szczepanowicz, 
a po jej śmierci z Marią Lachowicz, 
z którą miał córkę Zuzannę (Grycko). 
Zmarł w Gorzowie. 

MARIA Korpak wyszła za mąż za 
Ignacego Lityńskiego i miała z nim 
ośmioro dzieci: Tadeusza, Kazimie-
rza, Zofię, Wiktora, Józefa, Leopolda, 
Mariana, Helenę. Zmarła w Drohoby-
czu. Tadeusz Lityński (1890–1929) 
ożenił się z Heleną Korpak (1890–
1955) i miał z nią córkę Krystynę 
(Osnowską). Zmarł w Drohobyczu. 
Kazimierz Lityński (1907–1964)  
ożenił się z Janiną. Zmarł bezdzietnie 
w Kluczborku. Zofia (1895–1961) 
panna, zmarła w Marciszowie. Wik-
tor Lityński (+1960) kawaler, zmarł 
w Marciszowie. Leopold Lityński 
(1901–1993) ożenił się z Apolonią Ba-
licką (1913–1973) i miał z nią dwóch 
synów: Tadeusza i Zdzisława. Zmarł 
w Kluczborku. Marian Lityński (1895–
1975) ożenił się ze Stanisławą i miał 
z nią dwóch synów: Teodora i Edwar-
da. Zmarł w Łodzi. Helena (1894–
1956) wyszła za Antoniego Lejczaka 
i miała z nim trzech synów: Zdzisława, 
Lesława i Stanisława. Zmarła w Marci-
szowie. Wywieziona z trojgiem dzieci 
na Sybir, bo mąż był posterunkowym 
policji, który w 1940 r. przez Węgry 
dostał się do Armii Andersa.

JULIA Korpak (+1923) wyszła za Mateusza Lachowicza (1866–1918) i miała z nim trzech synów: 
Antoniego, Franciszka i Mariana. Zmarł w Stryju. Mateusz Lachowicz to przyrodni brat Feliksa 
(malarza i Sybiraka). Antoni Lachowicz, żonaty, córka Danuta (Horbaczewska). Franciszek Lacho-
wicz (1901–1936) żonaty z Sabiną, z którą miał dwójkę dzieci: Wiesławę (Podemską) i Tadeusza. 
Zmarł w Pabianicach. Marian Lachowicz (1905–1982) żonaty z Heleną, z którą miał córkę Helenę. 
Zmarł w Łodzi. 

PAULINA Korpak (1868–1931) wyszła za Józefa Patlę (1862–1913), z którym miała pięcioro 
dzieci: Katarzynę, Wandę, Ludwika, Kazimierza i Franciszka. Zmarła w Drohobyczu. Katarzy-
na (1885–1988) wyszła za Władysława Urbanowicza (1900–1940), z którym miała troje dzieci: 
Mieczysława, Edmunda i Zenona. Zmarła w Sulechowie. Wanda wyszła za Rudolfa Czupkiewicza 
(1904), z którym miała czworo dzieci: Lidię (Malinowską), Jadwigę (Tarasek), Stanisławę (Waloch) 
i Gerarda. Zmarła w Sulechowie. Ludwik Patla ożenił się z Haliną, z która miał córkę Krystynę. Zmarł 

1. Fotografia ślubna Antoniego Tarajło z Janiną z d. Förster 
(Plik DC 260–78A) (1939 Fot. „Tycjan” Drohobycz 

ul. Mickiewicza 4) – od lewej dół: 1. Stanisława Korpak
z d. Lachowicz, 2. Panna Młoda, 3. Wiktoria Förster 

z d. Lachowicz, 4. Julian Förster (mąż Wiktorii); środek 
od lewej: 1. NN, 2. Pan Młody; od lewej góra: 1. Julia 

Korczak, 2. Stanisław Förster, 3. Anna Korpak, 
4. Zenon Trawczyński, 5. żona Zenona

2. Karta ewakuacyjna Julii Korpak

w Oleśnicy. Kazimierz Patla ożenił się, miał syna Stanisława i wyemigrował do USA przed I wojną 
światową. Franciszka wyszła za Hyrowicza, z którym miała czworo dzieci: Zofię (Łobos), Paulinę, 
Jana, Helenę (Ziębę). Zmarła w Sulechowie. 

Jak z powyższego wynika, rodzina Bartłomieja Korpaka jest bliżej lub dalej spokrewniona z wie-
loma ciekawymi rodzinami drohobyckimi. Miejsce zamieszkania, liczne kontakty rodzinne, sąsiedz-
two i ciekawe losy ludzkie skłoniły mnie do szerszego utrwalenia  losów Jana Korpaka i lokatorów, 
którzy przewinęli się przez ul. Polną 23, na której to ulicy mieszkała również rodzina Chciuków.

Synowie Jana zmarli w młodym wieku, a jego córki zawierając małżeństwa, związały swoje życie 
z losami innych rodzin, szczególnie w okresie wojennym. Najstarsza córka Matylda, wychodząc za 
mąż za Józefa  Łohińskiego, przeniosła losy rodziny na ul. Polną 23, tj. naprzeciw kościoła Kapu-
cynów i ochronki Św. Jadwigi. Józef Łohiński na tej posesji wybudował duży dom frontowy i dwa 
mniejsze na zapleczu. Posesja była piękna, z dwoma klombami kwiatowymi , a przed domem rosły 
trzy dorodne świerki, krzaki bzu i kaliny. W domu frontowym czteropokojowym zamieszkała rodzi-
na Józefa z dziećmi. Po zamążpójściu obie córki – Leontyna i Janina – wyprowadziły się do mężów. 
Po śmierci Józefa (19.08.1936) do domu wprowadziła się z córką Krystyną Helena Lityńska, której 
mąż Tadeusz umarł 29.11.1929 r. To właśnie pod Tadeusza Lityńskiego podszył się przybyły do 
Drohobycza mjr, późniejszy ppułk Władysław Mróz „Wiktor” (w niektórych publikacjach podawane 
jest nazwisko Lutański). 

W czasie okupacji sowieckiej, niemieckiej i znów sowieckiej rodzina przemieszczała się w zależ-
ności od sytuacji i różni byli jej lokatorzy. Rodzina córki, Leopoldy Martynowicz, po wejściu „pierw-
szych  Ruskich” została wyrzucona ze swego domu przy ul. Mickiewicza i przesiedlona do Unia-
tycz (zamieszkali u Czajkowskich), skąd nieraz w wiejskim przebraniu Leopolda odwiedzała swoją 
mamę. W czasie okupacji niemieckiej rodzina wróciła na ul. Polną i brała udział w pracach Polskiego 
Okręgowego Komitetu Pomocy w Drohobyczu, który wydał znaną „Listę Polaków aresztowanych, 
zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowiec-
kich w latach 1939-1941”. Po wejściu „drugich Ruskich” rodzina została zesłana na roboty w głąb 
Rosji. Na zwolnione dwa pokoje został dokwaterowany rosyjski pułkownik z żoną i dwójką dzieci. 
Chwalił się, że przed rewolucją był pastuchem, a teraz będzie generałem. W budynku na zapleczu 
(3 pokoje i kuchnia) mieszkała rodzina Żelechowskich: Jan – nauczyciel (1886–1938), jego żona 
Felicja (1894–1950) i dwoje dzieci: Tadeusz (1916–1984) i Krystyna (1930–2011). Po wejściu 
pierwszych Ruskich Tadeusz (pracownik Polminu, harcmistrz) został aresztowany, ale uciekł na Za-
chód i powrócił jako cichociemny ps. „Ring”. Mama z córką Krystyną (Szukałą, członek KK nr 108) 
zostały zesłane na Sybir (Jakucja). Po opuszczeniu mieszkania przez Felicję Żelechowską dokwate-
rowano  oficera NKWD, który okazał się życzliwym, a nawet pomocnym człowiekiem – ostrzegał, 
kiedy będzie kontrola dokumentów czy wywózka.

W sąsiednim domu na zapleczu mieszkała rodzina żydowska Backenroth: matka z córką Zuzanną 
i druga córka z mężem o nazwisku Szac. Córka Zuzanna, pracując w prokuraturze za „pierwszych 
Ruskich”, pomagała w niektórych sytuacjach. Przed wejściem Niemców rodzina wyjechała do Rosji, 
a na jej miejsce za „drugich Ruskich” wprowadziła się rodzina Skolskich: Jarosław (pracownik ZK 
„Brygidki”) z żoną Ewą i córką Danutą. Syn Zbigniew był w Anglii, a córka Jarosława Wołosiańska  
weszła  do  rodziny, która przechowała 39 Żydów. Na posesji tej zamieszkała również rodzina Kraf-
fta, znanego piekarza na Wójtowskiej Górze, któremu Rosjanie znacjonalizowali piekarnię i wyrzu-
cili go z domu. Potem wyprowadził się do Truskawca.

W 1945 r. rodziny Łohińskich i Lityńskich zostały wyrzucone z domu przy ul. Polnej 23 i zamiesz-
kały przy ul. Stryjskiej u pani Polakowskiej, skąd w lipcu wyjechały do Polski do Bytomia.

Opracowano na podstawie  materiałów własnych i dostępnych publikacji historycznych, drzew 
genealogicznych, a przede wszystkim wspomnień  Krystyny Osnowskiej, córki Tadeusza Lityńskiego 
i Heleny z d. Korpak, zamieszkałej w Bytomiu.

Od Redakcji: Prof. J. Węgierski w swojej książce „Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Sam-
borszczyźnie”, 1993 Kraków 193 s., kilka razy powołuje się na wspomnienia Julii Korpak, które prze-
kazał do Ossolineum we Wrocławiu. Mimo starań nie udało nam się dotrzeć do rękopisu w dużym 
zbiorze jeszcze nie opracowanych materiałów. Z tego powodu tekst W. Olszewskiego trochę dłużej 
czekał na publikację.
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Redakcja R32

Informacja o początkowych wydawnictwach SPZD

Realizując decyzje otwartego posiedzenia Zarządu Głównego SPZD w Legnicy (22.10.1994) i speł-
niając życzenia odbiorców zaczęto wydawać zeszyty „Ziemi Drohobyckiej” w bardziej czytelnej 

formie poczynając od Nr 8, Rok 5 (1995 maj). Oczywiste, że pociągnęło to za sobą znaczny wzrost 
kosztów oraz niestety poważne opóźnienia w stosunku do pierwotnie zapowiadanego terminu wyda-
nia (grudzień 1994). Odbyły się w międzyczasie gorące dyskusje m.in. o grafice okładki, zakończone 
decyzją „na razie bez większych zmian” oraz jeszcze bardziej emocjonalne o tytule. Wśród propozycji 
były m.in.: „Księżycowa Atlantyda”, „Cebularze i Łebacy”, „Pamięć Ziemi”, „Drohobyczyzna” i przyjęty 
ostatecznie jako najmniej dyskusyjny „Ziemia Drohobycka”. Do postawienia w tych sprawach kropki 
nad „i” przyczynił się o. Dominik Orczykowski, deklarując daleko idącą pomoc. Bardzo piękny, ale 
zbyt trudny na razie do wykorzystana, projekt okładki nadesłał artysta malarz Kol. Bogusław Marszal 
z Gdańska. [Po długiej chorobie zmarł 08.04.1995 r.] 

Czytelników zainteresowanych wcześniejszymi numerami „Ziemi Drohobyckiej” informujemy, że 
jako jej zaczątki potraktowano nie numerowane i bez wspólnego tytułu wcześniejsze zeszyty:

[1] Drohobycz – [informator historyczny], Legnica: marzec 1991, 35 s. (dwa wydania). Praca przygo-
towana dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb informacyjnych.

[2] Informator adresowy drohobyczan, Legnica: październik 1991, 16 s.
[3] Sprawozdanie z legnickiej historycznej pielgrzymki do Drohobycza na jubileusz 600-lecia Kościoła 

p.w. św. Bartłomieja, Legnica: wrzesień 1992, 4 s.
[4]  Zbiorek informacji (bez tytułu) o SPZD i Ziemi Drohobyckiej, Legnica: luty 1993, 10 s.
 Niewielkie nakłady tych broszurek zostały całkowicie wyczerpane. Po nich nastąpiły zeszyty Biu-

letynu SPZD (pod redakcją Romana Lorenza i Jerzego M. Pileckiego) z tytułem serii, numeracją i miej-
scem wydania:

5. „Zjazdowy”, Legnica-Częstochowa: maj 1993, 16 s. Zbiór różnych aktualnych materiałów, wydany 
na Zjazd w Częstochowie.

6. Legnica: grudzień 1993, 24 s.
7. Legnica: maj 1994, 28 s., z podtytułem „Informator Rodaków Ziemi Drohobyckiej”.
Kolejne numery Biuletynu SPZD przyjęły nową numerację (poczynając od numeru [1] do [10], re-

daktor Jan Rybotycki) i miejsce wydania  Wrocław:
[1] Wrocław, Grudzień 2007
[1 (2)] Wrocław-Nowe Miasteczko. Marzec 2008
[3] Wrocław,  grudzień 2008
….
[10] Wrocław, czerwiec 2012
Poczynając od numeru 11 (Wrocław-Kraków) – grudzień 2012 – nastąpiła zmiana Redaktora Na-

czelnego. Funkcję objął  Marian Szczepanowicz z Krakowa, do swojej śmierci: 15.07.2013 r. 
Numer 12–13 (Wrocław-Kraków)  (wrzesień 2013) dokończył  Andrzej Ciepłucha, a od numeru 14 

(Wrocław-Kraków) – wrzesień 2014 – p.o. redaktora naczelnego został Jerzy Maria Pilecki. Kolejna 
zmiana redaktora naczelnego nastąpiła w grudniu 2016 i poczynając od numeru 20 (marzec 2017) 
funkcję tę pełni Krzysztof Lorenz.                                                                                                                            

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie R79

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. 

Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa R39
Krzysztof Lorenz – Wrocław

Relacja i wystąpienie Prezesa ZG SPZD 21.09.2019 
z okazji 30. rocznicy powołania SPZD 

w dniu 31 lipca 1989 r.
Od Redakcji: Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Po-

częcia NMP przy ul. Agrestowej we Wrocławiu o godz. 9.30. Mszę koncelebrowali: Proboszcz Parafii 
kapelan Ks. Marek Michalik oraz z Zakonu Kapucynów O. Dominik Orczykowski, rodem z Drohobycza,  
i O. Bruno Maria Neumann z Zakonu Bonifratrów, pełniący na Ziemi Drohobyckiej posługę kapłańską 
przez ponad 10 lat. Okolicznościową homilię wygłosił Ksiądz Dominik Orczykowski, kończąc słowami: 
„Tempus fugit – aeternitas manent” – Czas ucieka – wieczność czeka. Na wstępie Ks. Proboszcz popro-
sił o zabranie głosu Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Romuald Kołudzki-Stob-
be przytoczył z pamięci tekst tablicy epitafijnej  znajdującej się w Bazylice Św. Elżbiety we Wrocła-
wiu, poświęconej pamięci Syna Drohobycza śp. Tadeusza Chciuka – CELTA, żołnierza wojny 1939–1945 
z Niemcami i sowietami, Kawalera Krzyża Virtuti Militari, dwukrotnego emisariusza Rządu Polskiego 
w Londynie do okupowanej Polski. Następnie poprosił zebranych o powstanie celem uczestniczenia my-
ślami i sercem w zawsze aktualnej, pięknej modlitwie napisanej wierszem w sześciu zwrotkach przez śp. 
Tadeusza Chciuka-CELTA  zatytułowanej „Hasło i odzew”. Po zakończeniu Mszy, w której uczestniczyło 
około 70 osób, dalsza część uroczystości miała miejsce w Hotelu NOVOTEL, gdzie Prezes ZG SPZD wystą-
pił z następującym przemówieniem:

Drodzy Koledzy i Koleżanki, Wielce Szanowni Państwo, zaproszenia do udziału w naszej uroczy-
stości przesłaliśmy do wielu Osobistości. Nie wszyscy mogli przybyć. Niektórzy przysłali nam 

piękne listy, życząc wytrwałości i podkreślając znaczenie naszych działań w dziedzictwie kulturo-
wym i materialnym Kresów Wschodnich. Listy te otrzymaliśmy od:
• Pani Aleksandry Krzywdy-Rzewuskiej z Węgier, córki Napoleona i wnuczki Witolda Rzewuskich 

pochodzących ze Schodnicy,
• Koleżanki Anny Łanczont z Warszawy,
• Pana Jerzego Sutryka, Prezydenta miasta Wrocławia,
• Pani Małgorzaty Gosiewskiej, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Listy te obecnie z wielką atencją i wdzięcznością odczytuję Państwu, a wiosną 2020 r. zamieszczone 
będą w Biuletynie SPZD nr 26. Wymieniam teraz imiennie i pozdrawiam Wszystkich Zaproszonych, 
bo wielki to dla nas zaszczyt wspomnieć Tych, którzy przybyć nie mogli i powitać najserdeczniej 
przybyłych na naszą uroczystość zaproszonych Gości i Członków Honorowych naszego Stowarzysze-
nia wraz z Rodzinami – tak więc witam, wspominam i najserdeczniej pozdrawiam:
• Księdza Kapelana Dominika Orczykowskiego,
• Profesora Stanisława Sławomira Nicieję z Małżonką,
• Pisarza Wiesława Budzyńskiego, 
• Księdza Bruno Marię Neumanna, budowniczego Domu Bonifratrów w Drohobyczu,
• Panią Aleksandrę Biniszewską, Dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów,
• Przedstawicieli Powiatu Opatowskiego: Panów Bogusława Włodarczyka, Władysława Dudę i Da-

riusza Bińczaka,
• Prezydenta i Wiceprezydenta miasta Wałbrzycha: Pana Romana Szełemeja i Pana Zygmunta Nowa-

czyka,
• Lektora Domu Spotkań z Historią Pana Tomasza Kubę Kozłowskiego,
• Starostę Powiatu Średzkiego Pana Sebastiana Burdzego,
• Starostę Powiatu Wrocławskiego Pana Romana Potockiego,
• Przedstawicieli Władz Miasta Wrocławia: Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka,
• Dyrektora i Wicedyrektora Departamentu Spraw Społecznych Panów Bartłomieja Świerczewskie-

go i Jacka Plutę, Dyrektora Wydziału Kultury m. Wrocławia Pana Jerzego Pietraszka.
Witam Przedstawicieli Kół Terenowych SPZD: Przewodniczącego Kol. Kazimierza Macha z Krosna, 

Przewodniczącą Kol. Irenę Froch z Wałbrzycha, Przewodniczącego Kol. Tadeusza Ostrowskiego z No-



Biuletyn SPZD nr 26 (2020)  Biuletyn SPZD nr 26 (2020)

40 41

wego Miasteczka, Przewodniczącą Kol. Alicję Królikowską z Wrocławia wraz z towarzyszącymi Im 
osobami. Witam najserdeczniej wszystkich zgromadzonych – dziękując gorąco za Państwa obecność.

Łączę się myślami z naszymi Rodakami na Ziemi Drohobyckiej: Panią Marią Galas – wieloletnią 
Przewodniczącą Oświatowo-Kulturalnego Towarzystwa „Odrodzenie” w Drohobyczu, Panem Ada-
mem Chłopkiem – Dyrektorem Ogólnoukraińskiego Centrum Nauki Języka i Kultury Polskiej, Panem 
Adamem Aurzeckim – wieloletnim Prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział 
w Drohobyczu, Panem Jerzym Katryniakiem – Prezesem Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej 
Ziemi Drohobyckiej, Panią Eleonorą Popowicz – wieloletnią Przewodniczącą Kulturalno-Oświatowe-
go Towarzystwa „Zgoda” w Borysławiu.

Dziękuję Pani Marii Galas i Panu Adamowi Chłopkowi z Drohobycza, Pani Eugenii Dąbrowskiej 
z Truskawca, Pani Krystynie Krasnopolskiej i Pani Marii Zielińskiej z Borysławia, pozdrawiam i dzię-
kuję wszystkim Nauczycielom Polskich Szkół Sobotnich na Ziemi Drohobyckiej za ich jakże oddaną 
pracę uczenia młodzieży języka polskiego i wiedzy o Polsce. 

Dziękuję gorąco polskim Księżom za Ich posługę kapłańską wiernym kościoła rzymskokatolickiego 
na Ziemi Drohobyckiej: Ryszardowi Kowalczykowi, Piotrowi Wiśniewskiemu, Jakubowi Zielińskie-
mu, Krzysztofowi Szczygło, Władysławowi Grymskiemu, Bruno Marii Neumannowi, Mirosławowi 
Lechowi, Wawrzyńcowi Iwaniukowi.

„Wielka to i tajemnicza rzecz owa siła narodowa, która rozchodzi się z jakiegokolwiek ośrodka i oży-
wia wszystkich obywateli. Albowiem człowiek gdziekolwiek się znajduje, skoro myśli, czuje, działa, 
może być pewny, że w tejże samej chwili tysiące jego współrodaków myślą, czują, działają podobnie 
jak on. Ta spójnia niewidoma związuje narodowości”. Tak mówił Adam Mickiewicz podczas XXIII wy-
kładu literatury słowiańskiej  w College de France w Paryżu. Jakież są owoce tej spójni niewidomej 
i tej więzi 30-letniej? Wymienię tylko niektóre, te najbardziej znaczące, integrujące nas, Polaków, tu 
w Polsce i tam, na Ziemi Drohobyckiej:
• Udział w odbudowie świątyń Kościoła Rzymskokatolickiego, w tym ufundowanej w 1392 r. przez 

króla Władysława Jagiełłę świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Świętego Krzyża 
i Świętego Bartłomieja. Głównie dzięki pozyskanym staraniem naszego Stowarzyszenia dotacjom 
z Senatu Rzeczypospolitej, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz wpłatom indywidualnym.

• Odbudowę doszczętnie spalonej, podniesionej z ruin Kapliczki Kolejowej zbudowanej w roku 1904 
pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wizerunek Jej uratowany został w 1945 roku przez 
dzieci, które zabrały go ze zdewastowanej przez sowietów kapliczki i za zgodą rodziców przywiozły 
do Polski do Gliwic. Oryginał tego wizerunku, ślicznie odrestaurowany w Akademii Sztuk Pięknych 
jest obecnie w ołtarzu głównym kościoła pw. Św. Jana Bożego w Warszawie, obok pomnika – który 
Naród postawił Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Wewnątrz kapliczki umieściliśmy tabli-
cę marmurową treści następującej: „Ta kaplica zbudowana przez Kolejarzy Polskich, Ojców naszych 
w roku 1904 pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, przez króla Jana Kazimierza w roku 
1656 Królową Polski ogłoszoną pristinae formae restituta est Anno Domini 1988”. Na zewnątrz ka-
pliczki jest napis w języku ukraińskim i polskim: „Kapliczka ta odbudowana została w roku 1988 sta-
raniem Polaków z Drohobycza dla uszanowania modlitwą ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej”.

• Ślady, jakie zostawiliśmy, to również marmurowe tablice upamiętniające: Synów i Córki Drohobycza 
oraz Żołnierzy Armii Krajowej w Drohobyckiej Farze; Tadeusza Chciuka – CELTA w Bazylice Świętej 
Elżbiety we Wrocławiu – wyłożona ostatnio za jednomyślną zgodą Zarządu Głównego płatkami 
autentycznego złota; Żołnierzy Związku Walki Zbrojnej przy nowym kościele na Wolance w Bory-
sławiu; przygotowywana jest obecnie następna upamiętniająca Żołnierzy ZWZ z Drohobycza do 
umieszczenia za otrzymaną już zgodą w Drohobyckiej Farze.
Ślad, jaki pozostawiamy po sobie w okresie tych minionych 30 lat, to także liczne wydawnictwa: 

„Ziemia Drohobycka” – periodyk redagowany przez naszego wielce zasłużonego Wiceprezesa Jerzego 
Marię Pileckiego i „Biuletyny SPZD” redagowane przez Niego, Jana Rybotyckiego, przez śp. Mariana 
Szczepanowicza i obecnie Krzysztofa Lorenza. Wydawnictwa te zawierające artykuły pisane przez 
Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia z Polski i świata, to historia tych Ziem Utraconych, 
ta dawna i ta współczesna, to pełne bólu wspomnienia lat wojny 1939–1945. Wydawnictwa te, za-
wierające również chwalebne dokonania po roku 1945, znajdują się w bibliotekach uniwersyteckich 
i wojewódzkich jako i wśród naszych Rodaków na Ziemi Drohobyckiej. „Wierni Bogu i Polsce Dro-
hobyczanie” to periodyk redagowany przez Księdza Dominika Orczykowskiego, dokumentujący do-
konania i przeżycia synów i córek Drohobyckiej Ziemi. Z pozyskanej dotacji Fundacji „Pomoc Roda-

kom na Wschodzie” wydrukowany został przez Wydawnictwo BOSZ w Lesku w nakładzie 2000 egz. 
album „Drohobycz Feliksa Lachowicza”.

W imieniu wszystkich Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia wyrażam podziw i podzię-
kowanie najserdeczniejsze za twórczość literacką o Ziemi Drohobyckiej i o utraconych miastach kre-
sowych:
• Panu Stanisławowi Sławomirowi Niciei, Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego, zwłaszcza za książkę  

„Kresowe Trójmiasto” i za ofiarowaną mi w roku 2008 z dedykacją książkę „Twierdze Kresowe Rze-
czypospolitej” - jako pamiątkę spotkania na Gocławiu w Warszawie.

• Panu Wiesławowi Budzyńskiemu za wszystkie książki o Brunonie Schulzu, zwłaszcza za książkę 
roku 2002 „Miasto Schulza” oraz za  inne, w tym „Uczniowie Schulza”. Dziękuję Ci Wiesławie za 
pierwszy egzemplarz książki „Schulz pod kluczem” z datą dedykacji 18 III 2001.

• Panu Tomaszowi Kubie Kozłowskiemu, lektorowi Domu Spotkań z Historią, za prowadzone od po-
nad 10 lat przepiękne opowiadania o Kresach, od jeziora Narocz na Północy przez Wilno, Grodno, 
Brześć nad Bugiem, a na południu Lwów, Drohobycz do Kołomyi. Opowiadania o „rycerstwie spod 
kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic...”. O walkach Żołnierzy Rzeczypospolitej na 
utraconych terenach wschodnich. O mieszkańcach i wybitnych osobistościach kultury, przemysłu 
i administracji – tak wielu miejscowości Kresów Wschodnich. Opowieściach głoszonych w War-
szawie i w licznych innych miastach w Polsce – zawsze w salach po brzegi wypełnionych przez 
słuchaczy.
Wspominam zasługi  Profesora Wojskowej Akademii Technicznej Śp. Tadeusza Wróbla, który w swo-

ich 4 książkach „Ludzie Borysławia” zamieścił 697 biogramów osób związanych z tym miastem i jego 
okolicą. Książki te zawierają również dodatkowe, bardzo bogate informacje odnoszące się do historii 
Borysławia i liczne w każdym tomie fotografie dokumentujące ludzi i wydarzenia z okresu końca XIX 
wieku, lat II Rzeczypospolitej, wojny 1939-1945 z Niemcami i sowietami, a także czasów nam współ-
czesnych. Wszystko pięknie, przejrzyście podane i udokumentowane. Prawdziwie benedyktyńska 
praca, która mogła powstać tylko z miłości do miasta swego urodzenia, do ludzi tam mieszkających 
– do swego kraju ojczystego, z miłości do Polski.

Wspominam dokonania Profesora Wojskowej Akademii Technicznej Śp. Lesława Będkowskiego, 
który jako współautor z małżeństwem Adamem i Bogusławą Krupą przyczynił się do wydania albumu 
„Borysław w okruchach wspomnień”. Opisane i dokumentowane zdjęciami są w nim losy tego miasta 
z wydobyciem ropy naftowej związane. Historia pisana wspomnieniami lat młodości. Przytoczę tu 
fragment pełnego tęsknoty i miłości wiersza naszego Kolegi Śp. Wiesława Pietrusa z Borysławia

„Powróćmy tam gdzie las wiertniczych wież,
Skrzył się nocami jak oczy pięknych dziew.
Powróćmy tam gdzie młodość wzywa nas,
Powróćmy tam gdzie był nasz dom.”
Dodam od siebie: wracajmy myślą, sercem, pamięcią, czynem.

Jak nie wspomnieć z okresu tych 30 lat „Książki o pięciu tytułach” autorstwa inżyniera Krystyna 
Hassa, który pisał, że miasta jego miłości to Borysław i Wałbrzych. To Jemu Parafianie Św. Barbary 
w Borysławiu i Ci rozsiani po Polsce i po świecie zawdzięczają wzruszającą treść „Aktu Intencyjnego”, 
który wraz z namalowanym przez Niego wizerunkiem Matki Bożej Borysławskiej, wzorowanym na 
zapamiętanych z lat dziecięcych twarzach kobiet w chustkach na głowie – stanowi DAR – symbol du-
chowej więzi Obywateli Wałbrzycha z Krajanami na Ukrainie. DAR przekazany ze słowami krótkiej, 
lecz jakże wymownej modlitwy: „Maryjo Borysławska módl się za wszystkich czcicieli rozsianych  po 
całym świecie”.

Jak nie wspomnieć wyjazdów z młodzieżą do Borysławia, organizowanych od lat przez naszego 
Kolegę z Wałbrzycha Adama Piotrowskiego, aby „Mogiłę Pradziada ocalić od zapomnienia”. W tym 
miejscu składam gorące podziękowanie Redaktor telewizji wrocławskiej Pani Grażynie Orłowskiej-
-Sondej za okazywane nam w tej mierze wsparcie. 

Ze wszech miar godnymi upamiętnienia są w tym 30-leciu Członkowie Korespondenci z różnych 
stron Polski i świata, gdzie nie ma Kół Terenowych. Dzięki konsekwentnej, wytrwałej pracy naszego 
Kolegi Władysława Olszewskiego Koło Korespondentów liczy obecnie 340 czynnych Członków. Są 
oni każdorazowo wymieniani z imienia i nazwiska, gdy tylko przekażą swoją składkę członkowską i/
lub dar na cele statutowe Stowarzyszenia, a w tym na wydawanie Biuletynu, gdzie są artykuły i infor-
macje nadsyłane przez Czytelników. Należy podkreślić, że dzięki opracowanej przez Kol. Władysława 
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Olszewskiego niezwykle przejrzystej ewidencji każda imienna wpłata, każda złotówka – jest uwi-
daczniana w Biuletynie wydawanym dwa razy w roku. Wpłaty te, realizowane na konto bankowe 
Stowarzyszenia w zróżnicowanych wartościach od 10 złotych do 500 złotych, a przeciętnie około 
80, stanowią łącznie co pół roku kilkanaście tysięcy złotych.

Wielkim dokonaniem Kolegi Władysława Olszewskiego jest również opracowanie projektu, ze-
branie funduszy i postawienie w roku 2018 symbolicznego nagrobka z białego marmuru – w for-
mie naftowej wieży wiertniczej – ostatniemu Dyrektorowi rafinerii Polmin w Drohobyczu Śp. Inż. 
Zygmuntowi Biluchowskiemu, zamordowanemu przez sowieckie NKWD w roku 1940 w Kijowie. 
Pomnik ten postawiony jest na grobie, gdzie spoczywa na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej w Za-
kopanem Jego małżonka – Śp. Helena Biluchowska, mieszkanka Drohobycza i Zakopanego. Grób 
ten objęty został opieką Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej jest kontynuacją redagowanego przez 
naszego wieloletniego Wiceprezesa Jerzego Marię Pileckiego periodyku „Ziemia Drohobycka”, sta-
nowiącego wielkie bogactwo dokumentalno-historyczne tego obszaru. Redaktorami Biuletynu byli 
Koledzy: Tadeusz Ostrowski, Jan Rybotycki, Śp. Marian Szczepanowicz oraz Jerzy Maria Pilecki. 
Obecnie tę wielce odpowiedzialną  pracę kontynuuje z wielkim oddaniem Krzysztof Lorenz. Redak-
torom Biuletynu składam wyrazy wielkiej wdzięczności w imieniu własnym, Czytelników i człon-
ków naszego Stowarzyszenia. Biuletyn jest zwornikiem uczuć naszych serdecznych z całym, wiele 
wieków liczącym dziedzictwem Drohobyckiej Ziemi.

Znaczącym wydarzeniem w działalności Stowarzyszenia była chwalebna decyzja Poczty Polskiej 
– wydania na nasz wniosek edycji znaczków pocztowych z wizerunkami MADONN KRESOWYCH, 
które zabierali ze swoich kaplic i kościołów nasi Rodacy, aby być z Nimi nadal w Polsce. Kierując 
się popularnością kultu i atrybutami patriotycznymi, Śp. Dr Tadeusz Kukiz wytypował na naszą 
prośbę z ponad 200 przywiezionych do Polski – 36 wizerunków dla Poczty Polskiej. Począwszy od 
2014 roku, co dwa lata przez lat 14 wydanych zostanie 36 znaczków. Każdy zawarty będzie także w 
pięknym folderze i w corocznie wydawanej Księdze Znaczków Pocztowych. Dotychczas ukazały się 
znaczki z wizerunkiem: Matki Boskiej Drohobyckiej z sercem sowiecką kulą przestrzelonym, Matki 
Boskiej Kochawińskiej, Białokamieńskiej, Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z Lewacze, z Fragi, 
Matki Boskiej Żółkiewskiej, oraz w roku 2018 Matki Bożej Łuckiej,  Matki Bożej z Porchowej koło 
Buczacza,  Matki Bożej Zbaraskiej i Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z Kałusza – Hołd Stanów. 
Ten przepiękny obraz znajduje się  obecnie w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Gryfinie 
koło Szczecina.

Odkąd pamiętam, prawie od początku powstania Stowarzyszenia, organizowane były przyjazdy 
dzieci i młodzieży z Polskich Szkół Sobotnich do Leska, Wałbrzycha, Środy Śląskiej i do innych 
miejscowości. Pamiętam moich Kolegów z Warszawy: Adama Krupę, Kazimierza Pomykałę, Jerzego 
Gordowego, którzy przez wiele lat opiekowali się młodzieżą polskiego pochodzenia przebywającą 
na 14-dniowych wakacjach w Polsce. Skromnie licząc, że rocznie przyjeżdżało do nas co najmniej 
30 dzieci, daje to w okresie 30 lat co najmniej 900 osób. Było jednak znacznie więcej. Iluż z nich 
ukończyło w Polsce studia wyższe? Zapewne wielu!

A kwotowo? Jakie wsparcie przekazaliśmy na rzecz naszych Rodaków na Ziemi Drohobyckiej? Ze  
sprawozdań rocznych tylko Koła Warszawskiego wynika, że pozyskano i przekazano bezpośrednio 
ponad 500 tysięcy Polskich Nowych Złotych, a pośrednio ponad  PLN 200 tysięcy. W sumie kwota 
ta, licząc udział pozostałych Kół Terenowych, musi być znacznie większa. Za okazywane wsparcie 
Stowarzyszeniu w okresie tych 30 minionych lat DZIĘKUJEMY najserdeczniej instytucjom, urzę-
dom i osobom:
• Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej,
• Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• Narodowemu Bankowi Polskiemu,
• Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu,
• Poczcie Polskiej,
• Byłym Przedsiębiorstwom Handlu Zagranicznego POLSERVICE i ELEKTRIM oraz Przedsiębiorstwu 

Polam-MEOS,
• Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”
• Władzom miasta Wałbrzycha,
• Fundacji PKO Banku Polskiego,
• Instytutowi Pamięci Narodowej w Krakowie, 

• Przedstawicielom Władz Opatowa, Panom: Bogusławowi Włodarczykowi, Władysławowi Dudzie 
i Panu Dariuszowi Bińczakowi – za decyzję odnowienia, objęcia opieką i doprowadzenia do ponow-
nego, ekumenicznego poświęcenia  starego cmentarza we wsi Majdan koło Borysławia,

• Wszystkim innym Osobom Prawnym i Sympatykom, którzy wspierali nasze działania w realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia.
Jako Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej dziękuję  najser-

deczniej obecnym Przewodniczącym Kół Terenowych i z uznaniem wspominam ich Poprzedników. 
Wyrażam również  uznanie i wdzięczność za tak wielkie oddanie naszym sprawom  także obecnym 
Członkom Zarządu Głównego:
• w Krośnie Kazimierzowi Machowi i Śp. Irenie Konieczko,
• w Bytomiu  Władysławowi Olszewskiemu i Alicji Brzan-Kloś,
• w Wałbrzychu Irenie Froch i naszemu wiekowemu Koledze Tadeuszowi Skrężynie, a wspominam 

Śp. Mieczysława Najdę,
• w Legnicy Romanowi Lorenzowi, Honorowemu Prezesowi SPZD,
• w Nowym Miasteczku Tadeuszowi Ostrowskiemu, założycielowi Koła Sympatyków Stowarzyszenia 

Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Słońsku koło Drohobycza. Również za pozyskanie ukrywanego 
przez lata II wojny światowej poza granicami Polski – sztandaru Drohobyckiej Straży Ogniowej,

• we Wrocławiu Alicji Królikowskiej i Śp. Adamowi Czupkiewiczowi,
• w Nowej Rudzie podziękowania Koleżance Annie Krzosek, Sekretarzowi Zarządu, za wspaniałą 

współpracę i jakże dokładne sprawozdania z naszych kwartalnych obrad,
• z Bolesławca Tadeusza Bodasa, Wiesława Czupkiewicza i Honorowego Przewodniczącego Koła 

Adama Kowalskiego,
• w Warszawie Adama Krupę i Śp. Franciszka Iwanickiego.

Wspominam zasługi byłych Prezesów Zarządu Głównego Stowarzyszenia:
• Śp. Mieczysława Nawalickiego w okresie maj 1989 do sierpnia 1991,
• Romana Lorenza w okresie sierpień 1991 – marzec 1996,
• Śp. Adama Czupkiewicza w okresie marzec 1996 – czerwiec 2005,
• Jana Rybotyckiego w okresie czerwiec 2005 – czerwiec 2011.

Dziękuję serdecznie także w imieniu nas wszystkich Wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Lidii Dęb-
skiej za ogrom prac logistycznych związanych ze zorganizowaniem tej 30 rocznicy powołania nasze-
go Stowarzyszenia.

Dziękuję bardzo naszej Skarbnik, Koleżance Bożenie Nowickiej, za niebywale kompetentnie prowa-
dzoną księgowość i dbałość o finanse Stowarzyszenia.

Nie mogę nie wspomnieć Błogosławionej i Świętej Pamięci Alfreda Schreyera z Drohobycza, odzna-
czonego medalem Gloria Artis. Muzyka i klezmera uczącego młodzież drohobycką kolęd i pieśni pol-
skich. Pamiętam, jak w roku 2005 we Wrocławiu w czasie Międzynarodowego Festiwalu Twórczości 
Brunona Schulza powiedział mi: „Panie Romualdzie, mówią o mnie, że jestem Żydem wśród Polaków 
i mówią, że jestem najlepszym Polakiem wśród Żydów”.

A co przed nami?
• marzę o powrocie sygnaturki i zwieńczającego ją trzeciego Krzyża na dachu drohobyckiej Fary. Aby 

ten Krzyż widoczny z daleka mówił wszystkim mieszkańcom Ziemi Drohobyckiej SURSUM CORDA 
– W GÓRĘ SERCA, w czasach trosk i niepokojów, w czasach radości z Pokoju Pańskiego,

• pragnę, aby dach kapliczki kolejowej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej przy dawnej 
ulicy Rychcickiej w Drohobyczu został odtworzony według szczegółowej dokumentacji architekto-
nicznej opracowanej przez pana inż. architekta Jarosława Skrzypczyka z Warszawy i aby zabezpie-
czone zostały jej fundamenty przed wilgocią z wód opadowych,

• pragnę i nadal dążyć będziemy, aby Władze Warszawy i Wrocławia podjęły decyzję nazwania jednej 
z ulic tych obu miast imieniem Tadeusza CHCIUKA–CELTA, wiernego Bogu i Polsce syna Drohobycza,

• ufam, że nasi Rodacy mieszkający na Ziemi Drohobyckiej wraz z nami – opiekować się będą  miej-
scami pochówku naszych Przodków.
Wierzę w naszą dalszą pracę, inwencję i kreatywność dla szeroko rozumianego dobra społeczno-

ści polskiej Ziemi Drohobyckiej – poprzez kontynuację dotychczasowych działań – póki sił starczy. 
Każdy z nas, Członków Stowarzyszenia i Członków Korespondentów, o okresie tych minionych 30 lat 
może śmiało o sobie powiedzieć: FECI QUOD POTUI FACIANT MELIORA POTENTES – Uczyniłem co 
mogłem, niech ci, co potrafią, uczynią więcej. Dziękuję za uwagę. Słów mi brakuje, aby wyrazić Pań-
stwu wdzięczność za każdy, choćby najmniejszy udział w łączności i dar serca Rodakom naszym na 
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Ziemi Drohobyckiej.
Należne wyrazy wdzięczności składam Koledze magistrowi Stanisławowi Furmanowi, Absolwen-

towi AWF w Warszawie, który od lat 20, nie mając korzeni kresowych, organizuje, z potrzeby serca 
– coroczne zloty młodzieży i emerytów 60 plus na 10-dniowe pobyty w Polsce.

Serdecznie zapraszam do udziału w dyskusji. Będziemy wdzięczni za każdą myśl i każde słowo 
przekazane nam w czasie tej uroczystości 30-lecia powołania i działalności Stowarzyszenia.

W dyskusji głos zabrali:
• Profesor Stanisław Sławomir Nicieja, apelując o postulowanie wnukom naszych Rodzin pamięci 

i wiedzy o Kresach Wschodnich I i II Rzeczypospolitej,
• Kol. Jan Rybotycki, wieloletni Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, dobrze wspominając 

współpracę z naszymi Kolegami i Koleżankami,
• Pan Zbigniew Milczarek, nasz wieloletni Przyjaciel, nauczyciel z Tomaszowa, wielki miłośnik Bru-

nona Schulza,
• Kol. Lidia Dębska, 
• dr Janusz Kołecki.

 

Andrzej Chciuk (1920–1978) R23

Wiersze z Izraela
Od Redakcji: Owocem podróży Andrzeja Chciuka do Izraela w 1971 r. była książka „Wizyta w Izraelu” 

oraz napisane wiersze których kilkanaście pozostawił u swoich izraelskich przyjaciół, p. Ady i Edmunda 
Neusteinów. Z tego zbioru pochodzą drukowane tutaj utwory („Kontury” Tel Awiw 1997).

Via Dolorosa 
Tu tą drogą szedł Chrystus i w upale dźwigał
krzyż. Koronę cierniową miał na skroniach. Lecz 
szedł.
Obraz Mu się Ogrojca pod powieką migał
a Golgota błyszczała w skwarnym, dusznym wie-
trze.

Oczy miał współprzymknięte. Lica coraz bled-
sze.
Wiedział dobrze, co czyni. Ale stąpał dalej.
Czasem ktoś doń podbiegał, by pot z twarzy 
zetrzeć,
ale inni – tych więcej – lżyli i nań plwali.

Dziś tu chodzą turyści, przystają na moment, 
bowiem miejsca szukają, aby zdjęcie zrobić,
którym potem pochwalą się w gronie znajomych:
myślą o suwenirach, ale nie o Tobie.

Z kodakami. Ciekawi. Opaleni. Głośni.
Niewiele ich obchodzisz. Ni Twe przykazanie.
Ale nie odmów, Jezu, im swej miłości
bo nie wiedzą co czynią. Wybacz im to, Panie.

Wybacz także przekupniom ich kupiecką chytrość,
Chrześcijanom arabskim i europejczykom
co tu żyją nie pomnij, że zamiast modlitwą
płonąć, oni tu widzą codzienność i zwykłość.

Pani Chomsowa
Tuż za Hajfą jest mały katolicki cmentarz – 
na nim leży na zawsze Larysa Chomsowa
którą na zawsze będą w tym kraju pamiętać
– była „dobrym Aniołem Getta miasta Lwowa”.
Majorowa Chomsowa, drohobyckiej ziemi
posłanka, w czasie wojny Żydów przechowywała
stu pięćdziesięciu trzech i pod skrzydłami swymi
skryła ta wątła Polka aż przejdzie nawała.
--------------------------------------------------------------

Matko Wiesia, co z nami w parku grał w hokeja
w Drohobyczu na stawie, nasz kolega szkolny
a potem zestrzelony zginął nad Warszawą –
śpij spokojnie w tej ziemi. Twój grób to nadzieja
że człowiek gdy sprawiedliwy to zawsze jest wolny
że człowiek sprawiedliwy jest najwyższą Sprawą.





Małgorzata Gosiewska R18

List Marszałek Sejmu

Roman Kołudzki-Stobbe R40

List gratulacyjny z okazji 25-lecia 
Towarzystwa ZGODA w Borysławiu
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Aleksandra Rzewuska R41

List gratulacyjny z okazji 30-lecia SPZD

Anna Łanczont R42

List gratulacyjny z okazji 30-lecia SPZD

 

 

Jacek Sutryk R43

List gratulacyjny z okazji 30-lecia SPZD

Zygmunt Nowaczyk R44

List gratulacyjny z okazji 30-lecia SPZD
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Grzegorz Gauden – Warszawa R45

Polskie i moje przygody z Brunonem Schulzem
Od Redakcji: Wykład wygłoszony 3 czerwca 2016 r. podczas inauguracji VII Międzynarodowe-

go Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Pierwsza jego publikacja w „Gazecie Wyborczej” 
(Warszawa):http://wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,20220475,-gauden-polskie-i-moje-przygody-
-z-brunonem-schulzem.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Kul-
tura&disableRedirect- s=true, dostęp:15.04.2018. 

Wykład inauguracyjny na otwarcie Festiwalu 2016. Pierwotna publikacja w: „Bruno Schulz a współ-
czesna teoria kulturowa”. Materiały VII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, 
red. Wiera Meniok, Drohobycz 2018, s. 19–26. KONTEKSTY nr 1–2 2019, nr 1–2, ss. 331–334.

Mimo upływu lat tekst nic nie stracił na aktualności (Red.).

Kilka razy przychodziło mi uczestniczyć w otwarciu  Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu 
i stawać także na tej scenie. Dziś sytuacja jest inna, bowiem Wiera Meniok poprosiła mnie o wy-

głoszenie jednego z wykładów otwierających festiwal. Wahałem się długo, mając w pamięci wybit-
nych pisarzy i myślicieli, którzy otwierali poprzednie edycje. Pamiętałem także frapujące wykłady 
podczas sesji naukowych z poprzednich lat. I wiedziałem także, kto został zaproszony w tym roku.

Ale stało się. Wiera uparła się i wpisała mnie do programu. W dodatku okazała mi wyrozumiałość 
i sama wymyśliła temat tego wykładu: „Polskie i moje przygody z Brunonem Schulzem”. To wypo-
wiedź, a nie wykład. Tak sformułowany temat jest dla mnie pewnym ratunkiem, bowiem pozwa-
la na mało zdyscyplinowane snucie wspomnień, przytaczanie historii i stawianie naiwnych pytań. 
Zwolniony jestem z naukowej precyzji, odwoływania się do badań czy też prowadzenia polemik 
interpretacyjnych.

Zacznę od oświadczenia: Nie potrafię i nie chcę być komentatorem literackim Schulza. Chętnie 
słucham wyrafinowanych, czasami brawurowych i karkołomnych interpretacji Schulza. Ale nie po-
rywam się na takie rzeczy. Ja sam go po prostu wchłaniam. Albo to raczej on mnie wchłania. I nie 
odczuwam potrzeby, aby próbować sobie i innym tłumaczyć, dlaczego tak się ze mną dzieje.

Wykpiwszy się tym (mam nadzieję w miarę sprytnym zabiegiem) od powiedzenia czegoś o prozie 
Schulza, albo o jego rysunkach, albo o jego życiu, mogę przejść do zadanego tematu. Opowiedzieć 
o kilku moich przygodach z Schulzem. Nie będą to przygody literackie – będą to przygody realne.

Moja pierwsza realna przygoda z Schulzem to Drohobycz. To ten festiwal. To ludzie, którzy go 
tworzą. Pierwszy raz przyjechałem do Drohobycza w roku 2008. Poznałem wtedy pana profesora 
Skotnego, rektora uniwersytetu, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Powiedział mi, że dzięki 
Schulzowi i festiwalowi Drohobycz jest odkrywany w całym świecie. I był z tego powodu bardzo 
dumny. Spotkałem Wierę i jej współpracowników. I spotkałem pana Alfreda Schreyera, ostatniego 
przedwojennego drohobyckiego Żyda i ucznia Brunona Schulza, którego miałem szczęście spotkać 
kilka razy wcześniej, ale poza Drohobyczem. Pokazywał mi z dumą swoje miasto. Ta pierwsza wizy-
ta uświadomiła mi, jak niespodziewaną i jak ważną rolę Bruno Schulz odgrywa kilkadziesiąt lat po 
zamordowaniu na drohobyckiej ulicy.

Oto w  mieście kiedyś polskim,  mieście, które przeszło sowiecką, potem niemiecką, a potem znów 
sowiecką okupację, by stać się miastem ukraińskim w wolnej Ukrainie, zdarzyła się rzecz niezwykła 
– znaleźli się młodzi Ukraińcy, którzy odkryli, że tu się urodził i zginął, tu tworzył i był nauczycie-
lem w szkole, niepiszący po ukraińsku, nie Ukrainiec, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku 
– Bruno Schulz. I ci ludzie dokonali rzeczy wielkiej – przywrócili Drohobyczowi Schulza. I Schulzowi 
Drohobycz.

Kolejny Festiwal odbył się w roku 2010. Zapytałem Wierę, przed ratuszem po spotkaniu z ówcze-
snym merem Drohobycza, gdzie można kupić w Drohobyczu książki Schulza po ukraińsku. Jej od-
powiedź mnie zaskoczyła bardzo: „Nigdzie”. Okazało się, że Festiwal odbywa się wśród ludzi, którzy 
Schulza nie czytają, bo czytać nie mogą!!! Trudno więc było oczekiwać od mieszkańców Drohoby-
cza, aby rozumieli sens tego wydarzenia i znaczenie Schulza. Zapytałem wtedy, jak wygląda sprawa 
tłumaczeń. Usłyszałem, że są stare, niewydawane od lat, ale najlepiej byłoby zrobić nowe. Bardzo 
mi się ten pomysł spodobał i zadałem następne pytanie: „Kto byłby najlepszy?”. Wiera się speszy-
ła, a potem wydusiła z siebie: „To niemożliwe. Najlepszy byłby Andruchowicz. Ale to niemożliwe”. 
I zamilkła. Ten pomysł także mi się spodobał. Poprosiłem Aleksandrę Koval ze Lwowa, aby mi dała 

telefon do Jurija i uprzedziła o propozycji, którą mu złożę. Kiedy zadzwoniłem do niego, wyczułem, 
że on się bardzo ucieszył z tego pomysłu! Potem spotkaliśmy się we Lwowie na targach książki, 
ustaliliśmy szczegóły. I tak powstał na rok 2012, na 70. rocznicę śmierci Schulza, przekład, który dał 
prozę Schulza Drohobyczowi i całej Ukrainie. A ja poznałem Jurija Andruchowycza.

Zapewne dzięki temu przekładowi z tak wielką przyjemnością czytam w programie tegorocznego 
festiwalu informację o nowych ukraińskich literaturoznawcach z Kijowa, Czerniowiec, Łucka, Lwo-
wa i, oczywiście, z Drohobycza, którzy będą mówić o Schulzu.

Siedziałem kiedyś na Starym Mieście w Warszawie z Saszką Bojczenką i jego żoną Oksaną. Dzień 
był piękny, słoneczny. Siedzieliśmy w ogródku restauracji i robiliśmy to, co zdarzało nam się często 
– prowadziliśmy  bardzo pogłębiony dialog polsko-ukraiński. Zeszło nam, oczywiście, na Schulza. 
Na Drohobycz. Zapytałem go, co Czerniowce, w których mieszka, wiedzą o Schulzu. Saszko odpo-
wiedział krótko:”NIC”. Zapytałem go, czy jeśli zdobędę pieniądze, to zorganizuje prezentację Schulza 
i festiwalu Schulza w Czerniowcach. Saszko był w nastroju równie bojowym i powiedział: „Oczy-
wiście!”. Aby nie było już możliwości odwrotu, zadzwoniłem od razu do Wiery z pytaniem, czy się 
zgadza. Powiedziała: „Tak”. I Schulz w październiku 2013 pojechał w odwiedziny do Czerniowiec, 
do miasta Celana. Pojechali Wiera Meniok, Jerzy Jastrzębski, Jurij Andruchowycz, Andrij Pawłyszyn, 
Teatr Alter, Andrij Lubka, Taras Prochaśko, Andrij Bondar. Ja też pojechałem. Pojechała pani rektor 
Skotna, bowiem Uniwersytet w Czerniowcach był współgospodarzem „Dni Schulza w Czerniow-
cach”. A skutek? Ostatnio Paul Celan i jego festiwal poetycki zaczął bywać w Drohobyczu. Czyli warto 
było, bo dwa miasta, które mogą szczycić się dwoma z największych twórców literatury XX wieku 
– Schulzem i Celanem – poznały się lepiej i zbliżyły się do siebie.

Rok temu na najważniejszym festiwalu rockowym w Polsce „OFF Festiwal” w Katowicach była Pat-
ti Smith. Jedna z największych artystek w historii rocka, alternatywy itp. od lat 60. Poetka. Pani po-
nad 70-letnia, która dała nam niezwykły koncert. Na spotkaniu z młodymi ludźmi, zorganizowanym 
przez Instytut Książki, zapytana o pięć najważniejszych książek w życiu, bez wahania wymieniła 
tytuły. Wśród nich był The Street of Crocodiles, czyli tytuł anglojęzycznego wydania Schulza. To było 
odkrycie dla tłumu młodych Polaków tam obecnych, którzy – jestem, niestety, pewien – nie słyszeli 
o Schulzu.

Miało też być o polskich przygodach z Schulzem. W jedną z nich zostałem wciągnięty. Był styczeń 
2009 roku, kiedy zadzwonił do mnie z Kolonii Marek Podstolski, ostatni żyjący krewny Brunona 
Schulza. Odwiedził mnie wcześniej w Krakowie. Odbyliśmy dobrą rozmowę, opowiedziałem o tym, 
jak wspieramy i będziemy wspierać Festiwal Schulza w Drohobyczu i że bardzo nam zależy na po-
pularyzowaniu jego twórczości na całym świecie. Marek Podstolski ucieszył się i zadeklarował wolę 
współpracy.   

W tej styczniowej rozmowie pytał, czy będę w Jerozolimie w lutym? Powiedziałem, że będę. Ma-
rek powiedział, że też będzie, że cieszy się, że mnie też zaproszono. Zaproponował spotkanie. Nie 
wiedziałem, na co miałem zostać zaproszony, bo jechałem służbowo z ramienia Instytutu Książki na 
targi książki. Po bliższym dopytywaniu okazało się, że Marek został zaproszony wraz z żoną przez 
Yad Vashem na uroczystość odsłonięcia fresków Schulza. Był przekonany, że jako dyrektor Instytu-
tu Książki w Polsce także jestem zaproszony na uroczystość. Pamiętałem burzę w mediach wokół 
wywiezienia tych fresków z Drohobycza w roku 2001. Poprosiłem Marka, aby przysłał mi kopię 
zaproszenia, co też uczynił. Odsłonięcie fresków przypadało w ostatnim dniu targów książki w Jero-
zolimie. Miałem być na miejscu.

Sprawdziłem w polskiej ambasadzie w Izraelu. O planowanej uroczystości odsłonięcia fresków 
Schulza ambasada dowiedziała się ode mnie. Oburzenie ambasady na takie postępowanie Yad Va-
shem było ogromne. Zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego pracownika ambasady Izraela w Polsce. 
Przyjaciel powiedział mi, że oczywiście wiedzą, ambasador Peleg dostał zaproszenie i wybiera się 
na uroczystość. Powiedziałem mu, że polska ambasada nic nie wie o tym wydarzeniu i nikt ze strony 
polskiej w Izraelu i w Polsce nie został zaproszony. W telefonie zapanowała głucha cisza, a potem 
usłyszałem stare hebrajskie przekleństwo: „K...rwa jego mać!”. I komentarz: „Czy oni zwariowali? 
Oni uważają, że mogą robić własną politykę zagraniczną?! Robić takie numery. Peleg dostanie furii. 
Zaraz do niego dzwonię”. To bardzo ważna okoliczność – działo się to w chwili maksymalnego napię-
cia w stosunkach Izraela z Unią Europejską. Krajem, który wtedy jako jedyny otwarcie i twardo stał 
po stronie Izraela, była Polska.

Po półgodzinie miałem telefon zwrotny. Wynikało z niego, że Peleg zdetonował małą bombę ato-
mową w izraelskim ministerstwie spraw zagranicznych. Chyba tak być musiało, bo natychmiast za-
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częły napływać do wszelkich polskich urzędników w Izraelu zaproszenia na uroczystość. Przyszło 
także do mnie. Wcześniejsze wydarzenia wokół zaproszenia spowodowały jednak pewien problem 
protokolarny. Musiałem uzgodnić z ambasadą Polski w Izraelu, co dalej mam robić. Wykonałem po-
nowny telefon. Dowiedziałem się, że zaproszenia przyszły ale... wszyscy zaproszeni polscy urzędni-
cy poinformują Yad Vashem, iż od dawna planowali na ten dzień urlop i nie będą mogli być na uro-
czystości. Zdaniem ambasady polskiej nikt z polskich oficjeli nie powinien pojawić się w Yad Vashem 
z powodu jego wcześniejszego zachowania. Taka reakcja dyplomatyczna.

Bardzo się zmartwiłem, bo chciałem zobaczyć i freski i samą uroczystość. Zapytałem więc, czy 
mogę przyjąć zaproszenie od krewnego Schulza, który będzie na tej uroczystości. „Ależ oczywiście. 
To zupełnie inna sprawa!” – usłyszałem odpowiedź. Kolejny telefon do Marka, który z entuzjazmem 
kazał Yad Vashem wpisać mnie na listę jego gości i wysłać do mnie zaproszenie w jego imieniu. 
I w takim charakterze pojawiłem się na uroczystości.

Na uroczystości w Yad Vashem był cały ważny polski izraelski świat. Był poprzedni ambasador 
Szewach Weiss, był aktualny ustępujący izraelski ambasador David Peleg, i był nowy ambasador Zvi 
Rav-Ner, który obejmował miesiąc później placówkę w Warszawie. Był minister z Ukrainy i ambasa-
dor z Ukrainy. Było kilkaset osób. Nie było ani jednego polskiego dyplomaty ani urzędnika. Oprócz 
mnie.

Dyrektor Yad Vashem otworzył uroczystość i podziękował Ukrainie za wypożyczenie fresków. Nie 
pozostawił złudzeń, jaki charakter ma ta pożyczka: „wypożyczenie  na wiele generacji”. Nie spre-
cyzował na ile generacji. Minister z Ukrainy podziękował za podziękowanie i bardzo cieszył się ze 
współpracy i porozumienia pomiędzy Izraelem a Ukrainą. Było jeszcze kilka  ogólnie słusznych 
przemówień.

Na sam koniec głos zabrał David Grossman, wielki współczesny pisarz izraelski. Gościł tu w Dro-
hobyczu, na tej scenie, w roku 2012. Odczytał po hebrajsku piękny esej o Schulzu równolegle tłuma-
czony na angielski. W przejmujący sposób opisał moment, kiedy po raz pierwszy przeczytał Schulza. 
Jak nie mógł do siebie dojść po tej lekturze. Jak na niego wpłynął Schulz i jego los.

Wtedy jeden, jedyny raz w trakcie całej uroczystości usłyszałem słowa odnoszące się do związku 
Schulza z Polską. Właśnie w tekście Grossmana. Dla wszystkich poprzednich mówców Bruno Schulz 
był Żydem, pisarzem z zachodniej Galicji. Przestrzeń jego życia jawiła się jako miejsce bez historii, 
bez innych ludzi i ludów. Schulz w tych wystąpieniach istniał w historycznej, geograficznej i kulturo-
wej pustce. Jedynym wydarzeniem historycznym był Holokaust. I jego śmierć.

Grossman opisał scenę, dla niego widocznie ważną. Oto nieznany nauczyciel rysunków przyjeżdża 
z bardzo odległej prowincji do Warszawy, do stolicy, bowiem ktoś namówił pierwszą damę polskiej 
literatury Zofię Nałkowską, aby go przyjęła i przeczytała próbki jego prozy.  Grossman przejmująco 
opisywał, jak Schulz stawił się w wyznaczonym hotelu o oznaczonej godzinie. Ktoś odebrał od nie-
go maszynopis, mówiąc, że pani Nałkowska ma najwyżej 15 minut. Słuchając Grossmana miałem 
wrażenie, że on widzi tego drobnego, skrajnie nieśmiałego człowieka, który siedzi na hotelowym 
krześle, pełen lęku i wyczekiwania. Mija zapowiedziany kwadrans, mija pół godziny. Zdenerwowa-
nie rośnie. Mijają następne minuty, mija godzina i nagle pojawia się Nałkowska, która obwieszcza, 
że... jest on największym odkryciem polskiej literatury XX wieku.

Od tej chwili, tak opisanej przez Grossmana, nikomu nieznany prowincjusz staje się członkiem 
najbardziej eksluzywnego gremium pisarzy w Polsce. Scena spotkania Schulza z Nałkowską, opisa-
na przez Grossmana, a także wydarzenia w Yad Vashem stają mi zawsze przed oczami, kiedy prze-
chodzę ul. Floriańską w Drohobyczu i czytam na tablicy napis: „W tym domu w latach 1910–1941 
mieszkał i tworzył wybitny żydowski malarz i pisarz, mistrz słowa polskiego, Bruno Schulz 1892–
1942”. Zadaję sobie wtedy pytanie, dlaczego nie można było napisać: „Wielki polski pisarz, Żyd, Po-
lak, rodowity drohobyczanin”? Kolejność obojętna.

Jak mówiłem wcześniej, takie słowa żadnemu z mówców w Yad Vashem na przygotowanej w głę-
bokiej konspiracji przed Polską uroczystości, nie mogły przejść przez usta. A przecież wspomniany 
tu już Marek Podstolski mówił do mnie: „Myśmy byli Polakami”.

Dlaczego tak nurtowała mnie i nurtuje ciągle treść tej tablicy? Czy dlatego, że pamiętam, w jaki 
sposób Yad Vashem potraktował Schulza? Czy dlatego, że usłyszałem od pewnej przedstawicielki 
muzeum żydowskiego z Europy Zachodniej, że Schulz pisał nie w jidysz, a po polsku ze strachu 
przed polskim antysemityzmem?!” Co dziś mamy ciągle rozstrzygać? Czy Schulz jest pisarzem pol-
skim czy pisarzem żydowskim? A może jednym i drugim? Czy tylko mistrzem języka polskiego, czyli 
pisarzem żydowskim piszącym po polsku? A dla kogo? Dla Żydów? Dla Polaków? Czy jest w takim 

razie częścią polskiej literatury? Czy jest częścią literatury żydowskiej powstałej po polsku? Czy czuł 
się pisarzem polskim, w tamtych czasach szalejącego w Polsce antysemityzmu?

Na tablicy w Drohobyczu paradoksalnie święci tryumf przedwojenna endecka krytyka literacka. 
Dla tej krytyki prawdziwym pisarzem polskim nie mógł być Żyd. To było wykluczone. W 1936 roku 
czołowy endecki krytyk literacki Zygmunt Wasilewski w artykule Wampiryzm poezji semickiej napi-
sał: „Wspólne bywają dzisiaj w literaturze tylko czcionki polskie, ale mówią one o różnych światach”. 
I pytał retorycznie: „Czy możemy myśl żydowską, wyrażoną czcionkami polskimi, uznać za polską?”. 
Odpowiedzi udzielił w tym samym artykule: „Klasyfikujemy pisarzy na podstawie rozmaitych różnic 
formalnej natury, pomijając obłudnie najważniejszą w twórczości artystycznej zasadę rasy”. Z dzi-
siejszej perspektywy brzmi to jak zapowiedź zbrodni.

Polscy nacjonaliści w okresie międzywojennym widzieli w twórcach żydowskich, ale także ukraiń-
skich, wrogów „ducha polskiego”. Ta postawa nie odeszła w przeszłość. W dzisiejszej Polsce napawa 
mnie przerażeniem, że w dyspucie publicznej w sposób mniej lub bardziej zawoalowany powraca 
ówczesne widzenie świata, tamten język i argumenty odwołujące się do kwestii etnicznych, do wy-
znania, do haseł najprymitywniej pojętego egoizmu narodowego. I to przy sympatii kleru katolic-
kiego. Spadkobiercy Dmowskiego, Wasilewskiego wiedzą, co polskie, co dobre dla Polski. Tylko oni. 
Nikt inny. Nacjonaliści wykluczą ze wspólnoty każdego, kto nie podziela ich poglądów.

Nacjonalizm to nie tylko polski problem. Także ukraiński. Sami wiecie o tym najlepiej. Dlatego ten 
Wasz, podkreślam: Wasz festiwal w Drohobyczu jest bezcenny. Jego patronem jest Bruno Schulz, 
wielki drohobycki artysta, który życiem zapłacił za bezwzględne wcielenie w życie ideologii raso-
wej, za antysemityzm podniesiony do rangi doktryny politycznej. Biorą w festiwalach od lat udział 
pisarze, krytycy, artyści wizualni, muzycy, filmowcy, teatry z Ukrainy i z całego świata. Oddają hołd 
wielkiemu artyście. I pamiętają o losie patrona.

Dziękuję Wam, ludziom Drohobycza, za upór w przypominaniu jednego z największych pisarzy XX 
wieku. I stworzenie takiego wydarzenia artystycznego i intelektualnego jak  ten festiwal. To szcze-
pionka na wirus nienawiści etnicznej i religijnej, który rozprzestrzenia się dziś w świecie. Grozi na-
wrotem tej choroby, za którą jedną z najwyższych cen w XX wieku zapłaciła ta część Europy. I ludzie 
tu żyjący, także w tym mieście – Żydzi, Ukraińcy, Polacy. W tym Bruno Schulz. Musimy przeciwsta-
wiać się nienawiści! 



Z witryny księgarskiej R28

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast Kresowych. 
Tom XI. Pińsk, Dereszewice, Mołodów, Porzecze, Perkowi-

ce, Międzyrzecz Korecki. Stanisław Sławomir NICIEJA, Opole, 2018, 
Wydawnictwo MS, 303 s., format 170x240 mm, obszerna bibliografia, 
indeks nazwisk. 

Kolejny tom niezwykłej serii dedykowany Danucie Skalskiej dzien-
nikarce z Bytomia, współtwórczyni Światowego Kongresu Kresowian 
[z udziałem Tadeusza Leżonia, borysławianina z Australii], przynosi 
morze ciekawych informacji o pisarzach Adamie Naruszewiczu, An-
drzeju Boboli, Józefie Ignacym Kraszewskim, Ryszardzie Kapuściń-
skim a także Janie Piwniku, Lwie Rywinie i kilkunastu podobnych 
osobach. Jest tragiczna historia Flotylii Pińskiej, mordu w Chatyniu, 
rzekomej ucieczki z łagru Stanisława Rawicza (ponad 6 tys. km spod 
Jakucka do Kalkuty) a na zakończenie „Tysiąc Jedwabnych – polemika 

z Janem Tomaszem Grossem”. Niestety dwukrotne bezkrytyczne powtórzenie na tej samej stro-
nie sloganu o milionie Polaków deportowanych z Kresów na Syberię poważnie osłabia argumen-
tację Autora.

JMP



Biuletyn SPZD nr 26 (2020)  Biuletyn SPZD nr 26 (2020)

52 53

Wiera Meniok – Drohobycz R47

Wiosenne mgły Drohobycza. 
Alfredowi Schreyerowi na pożegnanie1

Od Redakcji: Nota napisana została w Drohobyczu, 29 kwietnia 2015 roku, w imieniu zespołu Polo-
nistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka (Uniwersytet w Drohobyczu), Mię-
dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu i Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza 
w Lublinie. Alfred Schreyer  zmarł w Warszawie 25 kwietnia 2015 roku, jego ciało sprowadzono do Dro-
hobycza 30 kwietnia. Uroczystości pogrzebowe w drohobyckiej Wielkiej Synagodze odbyły się 1 maja 
i tego samego dnia Artysta został pochowany na cmentarzu miejskim przy ul. 22 Stycznia.

Nikt za mną nie tęskni, I nie śni o mnie,
Nikt za mną nie tęskni, Nie przyjdzie do mnie...

Tak śpiewał Alfred Schreyer... To słowa jednego z przedwojennych tang, które ten wspaniały 
skrzypek i śpiewak wykonywał w Drohobyczu, Lwowie, Lublinie, Krakowie, Warszawie, Kazi-

mierzu Dolnym, Wiedniu, Londynie i w wielu innych miejscach na świecie. Często mawiał ze sceny: 
„Teraz zaśpiewam dla Państwa kilka tang retro. Bo i sam już jestem retro...”. I był niezmiennie wspa-
niały, z niepowtarzalnym tembrem głosu, wzorzec człowieka o najwyższej kulturze i niesamowitej 
inteligencji. Kochaliśmy go – i w Drohobyczu, i w Lublinie, w Warszawie, i w całej Europie. Był Eu-
ropejczykiem. I był Drohobyczaninem – ostatnim uczniem Brunona  Schulza, żyjącym w rodzinnym 
mieście tego znanego na całym świecie Artysty. Był jednym z najwspanialszych obywateli Schulzow-
skiej prowincji osobliwej – miasta jedynego na świecie...

I opuścił to miasto, opuścił nas wszystkich 25 kwietnia 2015 roku, niedługo przed swymi 93. urodzi-
nami. Wraz z Alfredem Schreyerem odeszła cała epoka, której był wiernym świadkiem, odeszła sub-
telna i głęboka prawda istnienia człowieka mającego ogromną wolę życia, posiadającego niesamowi-
tą umiejętność rozniecania radości istnienia, opowiadania o życiu innym, opowiadania o tym świecie, 
którego coraz bardziej brak... O Brunonie Schulzu, o Józefinie Szelińskiej, o profesorach drohobyckiego 
gimnazjum im. Władysława Jagiełły, o drohobyckich kamienicach i ich dawnych mieszkańcach.

Kochany Panie Alfredzie, będzie nam Pana bardzo brakowało. Trudno sobie wyobrazić, że nie bę-
dzie już Pana pośród nas... Ale nie pozostawił nam Pan, Panie Alfredzie , pustki. Na zawsze zostanie 
w nas Pana głos, Pana opowieści, Pana spojrzenie i wspaniały arystokratyczny uśmiech. Zagrają nam 
jeszcze nieraz przyjaciele z Pańskiego Trio – Tadeusz Serwatko i Lew Łobanow. I być może powrócą 
śpiewane przez Pana tanga, powróci „Miasteczko Bełz”... 

Kochany Panie Afredzie, będzie Pan zawsze z nami – w naszych sercach i w naszej pamięci, w intym-
nych wspomnieniach każdego z nas. Nie sprawdzą się słowa z tanga, które Pan śpiewał, bo zawsze 
będziemy tęsknić za Panem i o Panu śnić. I zawsze będziemy przychodzić, żeby Pana odwiedzić, żeby 
usłyszeć kolejną niezapomnianą historię, którą nam Pan opowie po polsku, po ukraińsku, po niemiec-
ku... Będzie Pan daleko od nas, ale wciąż blisko, wciąż z nami. I spotka się Pan jeszcze – w inny już 
sposób – z uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, Pana duch 
zawsze będzie z nami podczas modlitwy 19 listopada w intencji Pańskiego nauczyciela rysunku i ro-
bót ręcznych...

Smutek ogarnia niewypowiedziany i spływają łzy w sercu, widzialne i niewidzialne, bo jak śpiewał 
Pan, Panie  Alfredzie, w innym tangu:

To tak jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł
I zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy.
Dlatego żal mi lata, i ludzi żal i nieba,
Po którym płyną smutne jesienne mgły...
Dzisiaj niebem Drohobycza  płyną smutne wiosenne mgły... Czekamy na Pana, kochany Panie Alfre-

dzie, żeby pożegnać się z Panem tu, na ziemi, i żeby wskazał nam Pan inną drogę do siebie...Kochamy 
Pana i pamiętać będziemy każdego dnia, jaki nam będzie tu dany.

                                                                                                                         

1 „KONTEKSTY”, 2019 nr 1–2, ss. 209–210 (Red.).

Michał Pilak (1917–2011) R49

Polowanie na dywersantów
Od Redakcji: Materiał archiwalny ze zbiorów Komisji Historycznej SPZD. Michał Pilak był aresztowa-

ny przez NKWD w 1940 r. za sabotaż w tartaku w Podbużu (psucie pasów napędowych i lokomotywy) 
i skazany w Drohobyczu na 10 lat łagrów; wrócił do Polski w 1946 r.

Urodziłem się w Borysławiu (Tarnawka) 10.09.1917. Było nas trzech braci: Stefan, najstarszy, jesz-
cze żyje – mieszka w Jaworze, ma 91 lat; młodszy Julian zmarł w 1980 r. Ojca nie pamiętam, 

miałem 2 lata, kiedy tragicznie zginął. Pracował w „Małopolskiej Spółce Francuskich Towarzystw Naf-
towych”. Podczas prac przy remoncie kotłów gazowych nastąpił wybuch od iskry przewodów elek-
trycznych. Ojciec żywcem spłonął. Matka dostała od firmy jednorazowe odszkodowanie oraz stałą ren-
tę. My również do 18 roku życia otrzymywaliśmy rentę.

Starszy brat Stefan po ukończeniu szkoły średniej pracował w Drohobyczu w Powiatowej Komen-
dzie WF-PW na stanowisku sekretarza. Komendantem był porucznik Stanisław Steczkowski, zasłu-
żony działacz i organizator sportowy oraz wychowawca młodzieży w powiecie drohobyckim. Brat 
Julian pracował w rafinerii ropy naftowej na Mraźnicy do II wojny światowej. Ja po ukończeniu szkoły 
średniej wstąpiłem do Związku Strzeleckiego (na Tarnawce). W 1938 r. pełniłem funkcję sekretarza 
Związku, a w maju 1939 r.  zostałem skierowany do pracy w tartaku przy produkcji skrzynek na owo-
ce cytrusowe dla Palestyny. Po pracy pełniliśmy wartę przy obiektach państwowych. Sytuacja była 
napięta. Miejscowa bojówka oraz bandy UPA napadały na osady polskie, mordowały ludność i paliły 
domy. Mieliśmy ostre pogotowie. Było nas 60. Na pomoc przysłano nam ekspedycję karną (6 pułk 
piechoty z Drohobycza), która zakwaterowała się w pobliskim folwarku (majątku).

Dyrektorem tartaku był starszy pan Izaak Sztajner. Kiedy wręczyliśmy mu skierowanie, bardzo 
grzecznie nas przyjął i zapoznał z rodzajem wykonywanej pracy. Po przeszkoleniu na stanowiskach 
roboczych podjęliśmy normalną pracę. Komendantem ZS był por. rezerwy Józef Boratyn. Jemu przeka-
załem przeniesienie służbowe z Tarnawki Borysław od komendanta ZS por. Michalskiego. Liczebność 
członków ZS w Podbużu wraz z komendantem wynosiła 61 osób, z tego 30 osób pracowało w tartaku, 
5 osób na poczcie, 4 osoby w banku spółdzielczym, 22 osoby w lasach państwowych przy wyrębie 
drewna. Mieliśmy dużą świetlicę oraz teatr. Po pracy była przerwa obiadowa od godz. 15 do17. Po 
przerwie była zbiórka i przydział zajęć zgodnie z harmonogramem. Dwunastu komendant wyznaczał 
do pełnienia warty na obiektach użyteczności publicznej. Pozostali podzieleni na sekcje jak: piłka noż-
na, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, tenis ziemny, strzelanie z broni małokalibrowej. Czas upły-
wał bardzo szybko, atmosfera z doniesień radiowych nieciekawa, propaganda Goebbelsa podsycała 
nastroje antypolskie i antyżydowskie. Bandy UPA napadały na osiedla polskie, podpalając domy i mor-
dując rodziny. Gdy zapadał zmrok, były widoczne z daleka łuny pożarów.

Był to koniec sierpnia 1939 r. W ten dzień wg harmonogramu od godz. 10 wieczorem miałem zmianę 
warty. Za pięć 10.00 zmieniłem kolegę na obiekcie tut. Banku Spółdzielczego. Wieczór był dość chmur-
ny, tylko księżyc od czasu do czasu wyłaniał się spoza chmur. Była godz. 0.30. Na budynku poczty 
zauważyłem snop światła na wysokości komina. Regularnie co kilka minut zmieniała się barwa tych 
promieni: zielone, żółte, białe, niebieskie. Wartę na poczcie w tym czasie miał kolega Edward Leżoń. 
Odległość od banku do poczty była około 20 m, tak że wzrokowo i przy pomocy gestów mogliśmy się 
porozumieć. Dałem mu znać, żeby przyszedł do mnie. Zrozumiał,  o co chodzi. Gdy podszedł do mnie, 
pokazałem mu te sygnały świetlne, wychodzące z komina. Zdecydowaliśmy powiadomić o tym ko-
mendanta. Telefon był w holu. Natychmiast powiadomiłem, że sprawa jest pilna; w niespełna 5 minut 
komendant przyjechał na rowerze. Ledwie przekazałem mu swoje spostrzeżenia, a w tym momencie 
usłyszeliśmy wyraźny szum samolotu na niedużej wysokości. Komendant telefonicznie zawiadomił 
dyżurnego, aby ten natychmiast zarządził zbiórkę i skierował 10 strzelców na pocztę. My w dalszym 
ciągu śledziliśmy lot samolotu, który zatoczył koło nad pobliskim lasem. W świetle wyłaniającego się 
spoza chmur księżyca zauważyliśmy otwierający się spadochron. W pewnej chwili zawisły w powie-
trzu dwa następne. Komendant zawiadomił policję oraz dowódcę ekspedycji karnej. W przeciągu 10 
minut przyjechały dwa samochody opancerzone oraz pluton wojska w pełnym uzbrojeniu i ruszyli-
śmy w kierunku lasu.

Na skraju lasu zatrzymaliśmy samochody, ponieważ warkot silników mógłby zniweczyć nasze za-
miary. Część ludzi została na skraju lasu, druga część pieszo udała się leśną drogą w kierunku z dala 
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widniejącego ogniska. Po przejściu ok. 1 km oczom naszym ukazał się niesamowity widok: olbrzymia 
polana, pośrodku zapalone ognisko, 4 zaprzęgi konne i krzątające się postacie. Jedni zwijali spado-
chrony, inni ładowali na furmanki zawartość skrzyń. Podeszliśmy na odległość 50 m. Z tej odległości 
widzieliśmy wszystko jak na dłoni. Było 12 młodych ludzi w cywilnych ubraniach. Na prawej ręce 
mieli żółte opaski. Dowódca naszego oddziału wydał rozkaz wycofania się na skraj lasu. Spośród nas 
wybrał 4 ludzi w cywilnych ubraniach, wśród których się znalazłem. Mieliśmy za zadanie obserwację 
całej grupy. Podeszliśmy jeszcze bliżej i zauważyliśmy dwu z nich w wojskowych mundurach. Wozy 
były drabiniaste, wyścielone brezentem, trzy duże skrzynie, z ostatniej wybierano zawartość i ła-
dowano na furmanki. W świetle ogniska można było rozpoznać erkaemy, krótką broń typu mauzer, 
granaty, cekaemy, konserwy,  suchary, koce, mundury oraz amunicję.

Trzy wozy były już gotowe do odjazdu. Cała grupa wsiadła do ostatniego i wyruszyli. W tym mo-
mencie weszliśmy w głąb lasu, żeby nas nie zauważyli. Kiedy furmanki minęły nas pomału, jak cień 
podążyliśmy za nimi. Słyszeliśmy ożywioną rozmowę dotyczącą planowanej akcji. Bardzo szybko 
znaleźliśmy się na skraju lasu; byli tak rozgadani i nie spodziewali się zasadzki. Nagle rozbłysły re-
flektory i odezwał się głos: „stać, ręce do góry”. Snop światła reflektorów oślepił wszystkich, nawet 
nie próbowali stawiać oporu. Zostali otoczeni, skuto ich kajdankami, zawartość materiałów i broni 
przeładowano na samochody. Akcja się powiodła, bandą UPA zajęła się żandarmeria wojskowa, zaj-
mując furmanki, a furmanów, byli to ludzie starsi, zwolniono do domów. Po przyjeździe na miejsce 
byłem ciekaw, jak się powiodło koledze Edwardowi [?] Leżoniowi, który miał za zadanie, przy po-
mocy 10 strzelców, wykryć dywersanta. Z jego relacji i ta akcja zakończyła się sukcesem. Obstawili 
budynek poczty i przeszukali piwnice. Otwierając starą szafę, zauważyli skuloną postać. Założono mu 
kajdanki: jak się okazało, był on pracownikiem poczty narodowości niemieckiej o nazwisku Rudolf 
Hageman. Urodzony w Borysławiu na „Tarnawce”. Chodził ze mną do 7 klasy szkoły podstawowej. 
Ciągle się kłóciliśmy. Twierdził, że Niemcy wygrają wojnę, ja natomiast, że agresor nie może wygrać. 
Byłoby to niesprawiedliwe.



Władysław Olszewski – Bolesławiec  (Bytom) R63

Inaczej o Truskawcu

Porządkując materiały archiwalne „odkryłem” mój pobyt w Truskawcu w marcu 2007 r. gdzie 
uczestniczyłem w poświęceniu plebanii przy polskim kościele. Odwiedziłem wówczas stary 

cmentarz przy ul. Drohobyckiej. Wybudowano już wówczas nową cerkiew ekshumując groby, któ-
rych wykaz umieszczono na zewnątrz świątyni. Cmentarz był zaniedbany, porośnięty trawą, nie było 
jednak widać śladów wandalizmu, jedynie czas zrobił swoje. 

Myślę, że dla historii i dla potomnych warto pozostawić ślad pochówków naszych Rodaków. Dla    
tego spisałem wszystkie polskie groby:
I. Groby na lewo od cerkwi:
1. Bolesław Siemuszkiewicz – Ilnicki, starszy kontroler pocztowy (1872–18.08.1931) – grób kamien-
ny stan dobry)
2. Stefania Kohut z d. Mazur (+31.08.1938) pomnik w kamieniu
3. Stanisław  Ząbik (1889 +1955) pomnik w kamieniu
4. Duży grobowiec (ok. 3,5 m x 5,0 m) z krzyżem w środku, 
• po lewej stronie napis: tu spoczywają siostry ze Zgromadzenia Michalitek (1873–1974)
• po prawej stronie napis: Władysław Dębowski (1864–1932), Kazimiera i Tadeusz Targowscy 

(1941–1943)
• w środku na dole napis: Grobowiec Władysława i Eugenii Dębowskich, fundatorów Zakładu Sierot 

Chłopców w Truskawcu
II. Groby na prawo od cerkwi:
1. Karolina Matzhe Englenohr (1863 + 1911) pomnik kamienny
2. Marian Schneider – prof. Seminarium (1863 + 1911) pomnik kamienny
3. Tu spoczywa najukochańsza żona Józefa z Olarskich (8.7.1879+23.6.1929) krzyż stalowy
4. Władysław Olearski (1853 +)

III. Groby ekshumowane (na ścianie cerkwi)
1. Kisielewski Jarosław (1936 +1946)
2. Wiliński Ludwik (1858 +1940)
3. Zaleski Roman (123 +1941)
4. Bogdanowski Stefan (1868 +1949)

Odwiedziłem wówczas też małe Muzeum Diecezjalne parafii greckokatolickiej, gdzie eksponowany 
był „Wykaz  hoteli, wilii i pensjonatów” z którego wynika, że w Truskawcu  było aż [226] obiektów 
wypoczynkowych.

Od Redakcji: 
Pierwszą profesjonalną inwentaryzację truskawieckiego cmentarza był rozdział Truska-

wiec w: „Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Małopolski Wschodniej Tom III, Zbigniew 
HAUSER, Kraków, Księgarnia Akademicka 2007, ss. 277–280 Prezentuje 18 mogił częściowo 
z fotografiami.



[   ..  ]
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2. Plan Truskawca (2 strony 1:3000 – K. Rogalski Kraków), 

 – cmentarz ul. Drohobycka
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Jerzy Pilecki (1908–1962) R50

Zapomniany pionier przemysłu naftowego –
 Józef Hecker

Od Redakcji: Ciekawą sylwetkę jednego z najważniejszych pionierów przemysłu naftowego na Ziemi 
Drohobyckiej prezentujemy na podstawie biogramu zamieszczonego w „Polskim Słowniku Biograficz-
nym” tom IX (1960). Jej autorem jest doc. dr historyk sztuki, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Zainteresowanych obszerną bibliografią odsyłamy do oryginału. 

Bohater, urzędnik salinarny, zasłużony na polu pierwszych prób destylacji ropy naftowej, uro-
dzony w Pradze czeskiej w ostatniej ćwierci XVIII w. Działał w dwu pierwszych dziesiątkach 

XIX w. na terenie Wschodniej Galicji. Pracując jako kontroler i technik górniczy w salinach w Mo-
dryczu, Stebniku, Słobodzie Rungurskiej i Truskawcu odkrył węgiel brunatny w Kosowie, Myszynie 
oraz Nowosielicy, a także szereg źródeł mineralnych w Truskawcu, wśród których znany był szyb 
Chrystiana. Zainteresowania Heckera ropą naftową stąd wynikły, że ropa, czyli tzw. olej skalny, 
niekiedy występuje w Karpatach w pobliżu pokładów solnych. Idąc po śladach ropy, poszukiwał 
solanek, węgla brunatnego, siarki, rud ołowiu i cynku oraz ozokerytu czyli wosku ziemnego. Przy 
tej okazji natrafił na wydajne źródło naftowe w okolicy Truskawca. Olej ten, o barwie ciemno-bru-
natnej, zwany „ropą”  lub „kipiączką”, używano jako smarowidła do wozów, zaś w stanie rozcień-
czonym, o barwie zielonawej – do nacierania czarnej skóry, która przez to nabywała połysku.

Od r. 1814, w związku z produkcją asfaltu na potrzeby salin, mnożą się w okolicach Drohobycza 
próby niezmiernie prymitywnej destylacji ropy oraz użytkowania do oświetlenia tego surowego 
jeszcze destylatu, który trudno nazwać naftą. Dokonywali tego austriaccy urzędnicy salinarni, Jan 
Mitis i Franciszek Schneider, a także na większą skalę również i Hecker. Próby destylacji ropy ro-
biono – na sposób warzenia samogonu – w uszczelnionych kotłach miedzianych, gotując ropę na 
wolnym ogniu. Destylat próbowano użytkować bądź w lampach olejnych, bądź też w małych flasz-
kach, do których wsadzano rurkę z metalu, przeciągając przez nią cienki knot. Był to więc jakby 
rodzaj świecy naftowej. Były też w użyciu lampy metalowe, bez knota, w których destylat dopływał 
do palnika, zakończonego otworem cienkim, jak koniec igły. Ów surowy destylat nie był poddawa-
ny odpowiedniej rafinacji. Zawierał więc sporo niepożądanych frakcji. Stąd też palił się kopcącym 
płomieniem, posiadał odrażającą woń, miał barwę ciemną i łatwo podlegał eksplozji. Był natomiast 
tańszy od olejów roślinnych i to głównie zadecydowało o próbach wprowadzenia go do oświetlenia. 
O powyższych próbach  destylacji ropy oraz oświetlenia mineralnym olejem ulic w Drohobyczu, sa-
lin w Lacku i w Truskawcu oraz koszar w Samborze relacjonuje Hecker w artykule pt. Das Bergőhl 
in Galizien (opubl. w „Jahrbücher k. u k. Polytechnischen Instituts in Wien, II, 1820” s. 335–343). 

Jest to prawdopodobnie najdawniejszy memoriał, dotyczący destylacji ropy oraz zastosowania 
destylatu jako paliwa do lamp. Hecker prawdopodobnie opierał się tu na doświadczeniu J. Mitisa, 
F.Schneidera i in., chociaż się na nich nie powołuje. Uczynił jednak krok dalej od swych współza-
wodników. Postanowił oświetlić swe rodzinne miasto Pragę. W tym celu zawarł w r. 1816 z praską 
radą miejską odpowiedni kontrakt, poprzedzony próbami nowego materiału świetlnego zarówno 
w magistracie Peragi, jak też w nadwornej izbie menniczej i górniczej (Hofkammer im Münz- und 
Bergwesen). Za sprawą Heckera Gwarectwo truskawieckie zawarło w r. 1820 z magistratem Pragi 
umowę o dostawę dla celów oświetlenia 160 cetnarów nafty na żądanych 350 cetnarów, gdyż wię-
cej surowca nie można było wydobyć na miejscu. Uciążliwy i długotrwały transport zimą wśród 
zasp śnieżnych oraz właściwości destylatu nie oczyszczonego odpowiednio z lotnych substancji, 
a więc szybko parującego, sprawiły, że transport spóźnił się i nie odpowiadał zamówieniu. Magi-
strat Pragi skorzystał z zastrzeżeń umowy, zerwał kontrakt i zażądał 5000 złr. Grzywny. Niepo-
wodzenie to jako też i wyczerpanie szybu w Truskawcu przyczyniły się prawdopodobnie do tego, 
że Hecker zarzucił dalsze próby z ropą naftową. Odosobnione pionierskie próby Heckera, J.Mitisa, 
F.Schneidera i in. zakończyły się fiaskiem i uległy zapomnieniu, niemniej stanowią one tło histo-
ryczne pierwszych poczynań naftowych na terenie Galicji.

                                                                                                                         

Michał Pilak (1917–2011) R51

Pierwsze spotkanie z wrogiem

Rankiem 8 września 1939 r. byliśmy rozstawieni na punktach obserwacyjnych. Koledzy obserwowa-
li most na trasie drohobyckiej, 3 km od Podbuża. Moim obowiązkiem było sprawdzenie poszcze-

gólnych stanowisk wartowniczych. Miałem do dyspozycji rower i mogłem w ciągu godziny objechać 
wszystkie punkty oraz sprawdzić zabezpieczenie łączności telefonicznej z kwaterą główną. Gdy dojeż-
dżałem do końcowego punktu, 200 m od mostu, usłyszałem serię strzałów z erkaemu. Droga wiodąca 
do mostu miała wiele zakrętów, wiodła przez zarośla, trwało kilka minut zanim znalazłem się na prostej. 
Zeskoczyłem z roweru i zobaczyłem czarną limuzynę wycofującą się do tyłu oraz dwa motocykle z przy-
czepami. Z tej odległości można było rozpoznać patrol wehrmachtu, widziałem jak na dłoni, że w samo-
chodzie siedziało trzech oficerów niemieckich, czwarty siedzący obok kierowcy był ranny, a dwaj z tyłu 
zdejmowali mu marynarkę, zakładając bandaż. Wycofali się bez wystrzału mimo, że  na przyczepach 
mieli gotowe do strzału erkaemy. Po chwili z zarośli wyszło dwóch naszych strzelców, jeden przyznał, 
że nie wytrzymał nerwowo i pociągnął za spust. A przecież mógł powiadomić telefonicznie. Zdawali-
śmy sobie sprawę, że Niemcy nie puszczą tego incydentu płazem. Po rozmowie telefonicznej z komen-
dantem podjęliśmy decyzję o wycofaniu naszych posterunków na tym odcinku. Niedługo czekaliśmy 
na odwet, najpierw usłyszeliśmy cichy warkot samolotów zwiadowczych, które przeleciały na niskim 
pułapie. Mieliśmy kilka działek przeciwlotniczych, ale dowódca zabronił ich użycia, ażeby nie zdradzić  
miejsca kwatery głównej, gdzie stacjonowały dwa bataliony ekspedycji karnej. Mimo to nadleciały trzy 
eskadry meserszmitów, które zbombardowały most i trzy kilometry drogi do Podbuża. Po zrzuceniu 
ładunków nadlatywały następne, zburzono kilkanaście obiektów oraz tartak; strat w ludziach nie było, 
kilkunastu rannych cywilów w tym troje dzieci opatrzono w ambulansie.

Nasi gońcy dotarli do nas nocą z Borysławia, relacjonując, że Niemcy wjechali ze śpiewem do miasta, 
rzucając dzieciom cukierki z samochodów. 8 września armia Poznań skapitulowała nie widząc sensu 
dalszej walki. Armia Częstochowa również nie wytrzymała silnego naporu wroga. Odezwa dowódców 
do oficerów i żołnierzy nawoływała ażeby każdy na własną rękę ratował życie, wszystkie drogi za-
tarasowane różnego rodzaju pojazdami, kobiety i dzieci całymi rodzinami opuszczają miasta. Droga 
z Drohobycza w kierunku na Zaleszczyki była  tak zatłoczona pojazdami wojskowymi które wycofując 
się przed wrogiem zdążały do granicy rumuńskiej, że pojazdy którym zabrakło paliwa są wywracane 
do rowu aby nie tarasowały drogi. Eleganckie limuzyny leżą wzdłuż trasy kołami do góry, tasiemcowy 
tłum ciągnący się kilometrami, w tym tysiące cywilów z walizkami i na wózkach ciągną swój dobytek, 
prawdziwy obraz rozpaczy. Na domiar złego samoloty myśliwce lecąc na niskim pułapie siały śmierć 
i zniszczenie, strzelając do wszystkiego co się ruszało. Zwarta grupa ludzi rozpryskuje się momental-
nie na wszystkie strony.

W tym samym czasie wzmogła się aktywność band UPA, napadały one na małe grupy żołnierzy zdą-
żających do granicy rumuńskiej. Byliśmy świadkami makabrycznej zbrodni gdy napadniętych, roze-
brano do naga, po czym przywiązano ich do drzew gdzie było największe mrowisko, to była okrutna 
śmierć w męczarniach. Dnia 10 września podczas służbowych czynności wspólnie z kolegą Leżoniem 
sprawdzaliśmy na rowerach posterunki wartownicze trasą wiodącą przez las; na 3-cim kilometrze 
kolega zeskoczył nagle z roweru i ręką dał mi znać żebym się zatrzymał. W zaroślach zauważyłem 
trzy postacie ludzkie przywiązane do brzózek, ich ciała oblepione były rojem mrówek. Bez namysłu 
podbiegliśmy do nich, przecięli sznury, po czym ciała powaliły się na ziemię. Po oczyszczeniu ich z tego 
mrowia, okazało się, że jeszcze żyją, miałem manierkę z wodą, dałem im pić i poleciłem koledze aże-
by na rowerze wrócił do bazy i zawiadomił dyżurnego lekarza, który przyjechał po 15-tu minutach 
i udzielił pierwszej pomocy.  Z relacji ocalonych żołnierzy wynikło, że zauważyli idącą w ich kierunku 
grupę sześciu żołnierzy w polskich mundurach uzbrojonych w krótką broń typu „Mauzer”. Gdy zbliżyli 
się, skierowali broń i usłyszeliśmy w języku ukraińskim „ruki w wierch”. Kazano nam się rozebrać, 
zabrano umundurowanie, buty i plecaki, przywiązano do drzew i prześladowcy odeszli w głąb lasu. 
Gdyby nie przypadek, że jak raz sprawdzaliśmy posterunki na tym odcinku drogi, nie przeżyliby dłużej 
jak dwie godziny, gdyż byli już skrajnie wyczerpani, mrówki dostały się przez nos do krtani, co gro-
ziło uduszeniem. Nasze ocalenie można nazwać cudem, tym bardziej, że była to droga leśna rzadko 
uczęszczana. Główna szosa drohobycka była w dalszym ciągu zatłoczona uciekinierami ciągnącymi ze 
sobą podręczne bagaże i nieprzerwany potok pojazdów wojskowych zdążających przez Zaleszczyki do 
granicy rumuńskiej.
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Dnia 12.09.1939 r. do świetlicy gdzie przygotowywano zmianę warty przyleciały dwie zadyszane 
Ukrainki, które ujawniły nam o mającym nastąpić następnego dnia do 24 w nocy masowym mordzie. 
Każda Ukrainka która ma męża Polaka winna mu w łóżku poderżnąć gardło, tak samo ma postąpić 
Ukrainiec mający żonę Polkę. Po północy dziesiętnicy będą sprawdzać wykonanie rozkazu, gdzie go nie 
wykonano wszyscy zginą. Komendant nasz zawiadomił dowódcę ekspedycji karnej i zarządzono alarm. 
Postawiono w stanie nadzwyczajnym dwa bataliony zmotoryzowane co trwało zaledwie 15 minut. Do 
najbliższej wioski było około 3 km. Nie było widać żywej duszy, gdy okrążono osadę drewnianych dom-
ków z bali zamieszkałych przez Polaków. W kilku budynkach zauważono dziesiątki zwłok. Po raz pierw-
szy w życiu zobaczyłem takie okrucieństwo.

Pojechaliśmy w kierunku ukraińskich osiedli wraz z plutonem saperów i dwoma psami-tropicielami. 
Na skraju lasu odkryliśmy podziemny tunel o długości 150 m. Wejście było  w jednej  z kuchni, ukryte za 
drewnianą ścianką. W osadzie  było 20 zagród, dowódca batalionu wyznaczył po 5 żołnierzy na każdą 
zagrodę. Okazało się, że w każdej kuchni była piwnica z której prowadziło wyjście do tego tunelu. Zna-
leziono jeszcze jeden tunel w odległości 100 m od zagród. Dziwna rzecz – cały teren był otoczony przez 
nasze wojsko, a banda UPA najspokojniej odpoczywała w tunelach. Jako wywiadowców UPA wykorzy-
stywała dzieci i kobiety pracujące w polu. Informowały one o ruchach wojsk i ich zakwaterowaniu.

Wykurzyliśmy świecami dymnymi bandę z tuneli. Jak szczury zaczęli  masowo wyłazić na zewnątrz. 
Ładowano ich na samochody i przekazywano żandarmerii. Akcja była udana, wyłapano 68 członków 
UPA, wykryto arsenał broni i amunicji. Wszystko załadowano i odwieziono do bazy. Po zakończeniu 
akcji prawie tydzień mieliśmy spokój, każdy udał się do swoich codziennych zajęć. W czasie dnia cho-
dziliśmy w cywilnych ubraniach, ze względu na ukraińskich snajperów. Mieli oni swoje stanowiska na 
wysokich drzewach wzdłuż szosy. Były to świetnie zamaskowane napowietrzne pomosty wykonane 
z lin konopnych. Z tych pomostów atakowano grupy żołnierzy zdążających w kierunku granicy. Do 
cywilów raczej nie strzelano.                                                                                                                                

Czesława Bałazińska (1922–2001) R52

Drohobyckie wspomnienia
Od Redakcji: Są to fragmenty opublikowanych przed kilkunastu laty przez O. Dominika Orczykow-

skiego OFMCap. wspomnień mieszkańców Kresów: „Wierni Bogu i Polsce drohobyczanie” Nr 10, 70 s. 
2006, Oficyna Wydawnicza w Misji Wrocław.

Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że zatęsknię do miejsca urodzenia...

Mieszkaliśmy przy ulicy 11. Listopada. Była to duża posesja: dom mieszkalny, oficyna i duży warsz-
tat z szyldem TEODOR PAŹDZIOCHA PRACOWNIA POWOZÓW, WÓZKÓW I SAŃ. Ojciec był kowa-

lem. Niezrównany w swoim zawodzie, potrafił wykuć z żelaza artystyczne kraty, ozdobne kandelabry, 
krzyże, świeczniki, okucia do drzwi itp.  Dzięki tym umiejętnościom przeżył i powrócił cało z niewo-
li rosyjskiej w czasie I wojny światowej. Wykonywał bowiem tego rodzaju prace dla potrzeb cerkwi, 
czym zaskarbił sobie sympatię duchownych. Głosili oni z ambony, żeby nie prześladować jeńców, gdyż 
są  wśród nich chrześcijanie, ludzie niewinni, którym los  zgotował takie życie. Wypadki prześladowań 
jeńców przez rdzenną ludność rosyjską zdarzały się szczególnie wtedy, kiedy ktoś z rodziny otrzymał 
zawiadomienie o śmierci osób bliskich, poległych w bitwie. Próbowano wtedy mścić się na zasadzie 
oko za oko, ząb za ząb. Zrobiona przez ojca szatkownica do kapusty dla gospodarza u którego pracował, 
wzbudziła wielki podziw i uznanie – ot umnyj austryjec – mówiono. Zaoszczędził im sporo pracy przy 
krojeniu kapusty nożem. Tak oto powrócił nasz ojciec cało, niekoniecznie zdrowo do Polski i osiedlił się 
w Drohobyczu.

Nie praca artystyczna była podstawą pracy zarobkowej mojego ojca, lecz głównie naprawa starych, 
bądź robienie nowych pojazdów konnych. Tak się dobrze złożyło, że do naszego warsztatu przylegał 
warsztat stelmachowski. Prowadził go pan Michał Porczuk. W warsztacie pana Porczuka wykonywano 
poszczególne elementy pojazdów w drewnie, a w warsztacie mojego ojca okuwano te elementy w żela-
zo. Była to bardzo owocna współpraca, nieomal mała fabryczka, co nie wyszło na dobre w czasie oku-
pacji radzieckiej ani nam ani rodzinie państwa Porczaków. Aby nie uznano nas za burżujów, w latach 
1939–1945 ojciec pracował tylko z jednym  pomocnikiem. Rzetelna postawa obywatelska, pracowitość, 

duża profesja w zawodzie mojego ojca sprawiły, że byliśmy szanowaną rodziną w społeczeństwie dro-
hobyckim. Jego dyplom mistrzowski oddaliśmy do Państwowego Archiwum we Wrocławiu w ramach 
akcji – „Ocalić od zapomnienia”.

Matka Bronisława (z d. Uhrynowicz) – z dziada pradziada drohobyczanka. W Drohobyczu miała mnó-
stwo krewnych i powinowatych takich jak: Cielińscy, Daszkiewicze, Gołąbowie, Kozaki, Urbanowicze, 
Uhrynowicze, Tarkowscy, Więckowicze. Były to rodziny bardzo liczne, stąd miałam dużo ciotek i wuj-
ków. Wyjście z mamą na miasto oznaczało ciągłe przystawanie i czekanie, aż mama  skończy rozmowę 
z napotkanymi znajomymi bądź krewnymi. A przystawała często.  Ciągnęłam wtedy mamę za spódni-
cę, sygnalizując, że chcę iść do domu. Za takie zachowanie obrywałam i to zaraz na poczekaniu. Kiedy 
wyrosłam na tyle, że chodziłam do miasta bez mamy, brakowało mi tych matczynych strofowań. Matkę 
mieliśmy wspaniałą, szczerze oddaną rodzinie, szczególnie nam dzieciom. Opiekowała się nami nie-
strudzenie, a było nas czworo.

Krzysztofa (ur. 1922 r.) – Krzysia – najbardziej ugodowa w stosunku do młodszego rodzeństwa. Miała 
dla nas cierpliwość. Uczyła się dobrze. Po ukończeniu szkoły podstawowej, powstał problem dalsze-
go kształcenia. Zdecydowano, że będzie zdawała egzamin do Gimnazjum Kupieckiego. Niestety naukę 
przerwała jej wojna. Liceum Handlowe ukończyła, ale już w Polsce Ludowej po wojnie.

Tadeusz (ur. 1924 r.) – Tadzio – jedyny syn rodziców. Nie bardzo szła mu nauka, bo rysował. Rysował 
pięknie, szczególnie konie. Niezapomniane w jego wykonaniu były szkapy dorożkarskie. Malował też 
portrety. Nauczyciele rozkładali ręce, nie uważał na lekcjach – ukryty pod ławkami rysował.  Rodzice  
mieli ciężki orzech do zgryzienia. Mama prosiła pana Lachowicza, artystę malarza, aby poprawił ry-
sunek, który Tadzio musiał oddać do szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych.. Pan Lachowicz  chętnie 
mu pomógł oraz udzielił wielu wskazówek, jak należy rysować. Po tych instrukcjach Tadzio  nabrał 
pewności siebie i dużo rysował. Pan Lachowicz był nie tylko naszym sąsiadem, ale również znajomym 
mamy z Drużyny Bartoszowej. Razem pracowali społecznie. Tadzio z czasem zmądrzał, zaczął się uczyć 
w ramach tajnego nauczania – była to już okupacja. Nadal rysował. W roku 1944 został powołany do II 
Armii Wojska Polskiego. Z wojny nie wrócił. Zginął 18 maja 1945 r. a więc 9 dni po wojnie. Śmierć nastą-
piła w nietypowych okolicznościach. Po zakończeniu wojny cała jednostka wracała z frontu. W czasie 
przerwy obiadowej żołnierze położyli się na odpoczynek, część na trawie, a reszta na wozach. Tadzio 
z kolegą położyli się na wozie, głowami pod siedzeniem i usnęli. Konie w poszukiwaniu soczystej trawy 
podeszły w kierunku rowu i trafiły na minę. Po wybuchu część żołnierzy wyleciała w powietrze tracąc 
rękę lub nogę. Tadzio z kolegą uderzyli w siedzenie wozu i zginęli. Zginął również żołnierz, który od-
ciągał konie od rowu. Wiadomość o śmierci Tadzia – miał 21 lat – dotarła do nas już w Gorzowie Wlkp., 
gdzie znaleźliśmy się jako repatrianci. W wyniku tej wiadomości mama znalazła się w szpitalu.

Czesława (ur. 1927 r.) – Czesia to ja. Uczyłam się dobrze, lecz nie obce mi były wagary i to już w pod-
stawowej szkole. Coś mnie ciągnęło w świat. Wagary były szybko wykrywane, gdyż nauczycielka, pani 
Hordyńska, mieszkała przy tej samej ulicy, stąd porozumienie nauczycielki z mamą też było szybkie. 
Miałam  trochę fantazji i spontaniczności. W szkole podstawowej im. Królowej Jadwigi, do której  wtedy 
chodziłam,  lubiłam się „produkować”. Mówiłam odważnie wierszyki. Brałam udział w przedstawie-
niach szkolnych. Czym ja nie byłam? – starym dziadkiem, który chuchał w ręce z zimna (hu! hu! ha! – 
nasza zima zła), krasnoludkiem, lalką, kwiatkiem jabłoni i aniołkiem też.

Maria (ur. 1929 r.) – Marysia, Maśka. Najbardziej lwowska z nas wszystkich. Będąc już w Gorzowie 
Wlkp., gdzie większość repatriantów stanowili ludzie z Wilna, Grodna, Baranowicz zadziwiała ich wy-
razami, których nie znali. Częstowała mojego kolegę rodem z Grodna jabłkami, mówiąc – masz chruśnij 
se. Uciechy było nie mało. Nadzwyczaj kochała zwierzęta. Jako mała dziewczynka woziła w wózeczku 
dla lalki psy i koty. Z nimi bawiła się najchętniej. Wyrosła na śliczną pannę typu dumna Polka. Wyszła za 
mąż, ma dwoje dzieci Basię i Leszka oraz wnuka Mateusza.

Ulica 11. Listopada była wtedy piękną, nową ulicą, w północnej części miasta, tak jakby przedłużenie 
ulicy Skotnickiej. W tej dzielnicy nie było zakładów przemysłowych, więc powietrze było czyste. Po 
obu stronach ulicy pola jak okiem sięgnąć, aż po horyzont, obsiane zbożem lub obsadzone warzywami 
okopowymi. Gdy wiał lekki wiatr zboża falowały jak morze. I te przepiękne łąki z wysoką kwitnącą 
trawą, z różnymi polnymi kwiatami. Brodziłam po tych łąkach zanurzona po pas. Ulica mieniła się bar-
wami pór roku. Na przedwiośniu pachniała topniejącym śniegiem, pełna szmerów ściekającej wody. 
Na wiosnę rolnicy wychodzili w pole z orką i siewem. Wieczory przepełnione zapachami kwitnących 
drzew, z mokradeł dochodził rechot żab, latały chrabąszcze. Po lecie, którego zawsze żal, pola pustosza-
ły, robiło się trochę smutniej. Potem przychodziła zima mroźna, śniegi kopne, sięgające nieraz powyżej 
ogrodzenia. To był raj dla dzieci. W ruch poszły sanki, narty – cudowne warunki do zimowych zabaw.
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Bogate i te średnio zamożne, w większości nowowybudowane domy i wille, były zadbane, tonęły 
w kwiatach i zieleni. W czasie okupacji niemieckiej ulicę nazwano Gartenstrasse. W soboty i niedziele 
ulica pełna była spacerowiczów, którzy przychodzili tu aby odetchnąć świeżym powietrzem. Szli w kie-
runku pobliskiego lasku lub jeszcze dalej na Chyrawkę. Słynęła ona ze starej karczmy, gdzie serwowano 
zimne kwaśne mleko, takie, które można było kroić nożem oraz z domowego wypieku bułki z masłem.

W powszednie dni odwrotnie. Mieszkańcy ulicy tłumnie podążali w kierunku miasta. Do pracy, do 
szkoły, na mały rynek po zakupy. Tłumek potęgowali chłopi z pobliskich wiosek, obładowani kobiał-
kami z nabiałem i konwiami z mlekiem. Szli na targ. Do szkoły szła nas spora gromadka. Nawoływali-
śmy się umówionym gwizdaniem. Wśród rówieśników i trochę starszej młodzieży pamiętam: Wandę, 
Lenę i Mariana i Rysia Prasołów, Zuzię Lachowicz (p.m.Grycko), Romka Hordyńskiego, Zosię Spring 
(p.m.Mrówczyńska), Ziutkę i Zdzisia Pasek, Zosię i Jędrka Partykę, Zosię i Marysię Precht, Wiesię La-
chowicz (p.m. Podemska), Basię i Ludkę (Muńcia) Terleckie, Werę i Helenkę Hopfinger, Milę Falandysz, 
Eryka Kuszczaka, rodzeństwo Mosorów, no i nieocenioną Łucię Bulfan, która nam po drodze do szkoły 
rozwiązywała zadania z matematyki. Najlepsza uczennica na całą szkołę. Kiedy dochodziliśmy do uli-
cy Skotnickiej i odczytaliśmy na wieży ratuszowej godzinę „za kwadrans” ósma, było w porządku, nie 
spóźnimy się do szkoły.

Ulica 11. Listopada numer 35 – to nasza posesja. Różniła się ona bardzo od innych. Duża, mieszcząca 
w sobie 3 budynki, ogród kwiatowy, mały sadzik i jeszcze dużą przestrzeń, gdzie stały wszelkiego ro-
dzaju pojazdy konne. Sam widok podwórza miał charakter bajkowy, szczególnie dla nas dzieci. Byliśmy 
bowiem w wieku, kiedy z niczego robi się wielki świat. Czego tam nie było: karety hrabiowskie, fiakry 
(dorożki) wozy pocztowe, sanie, a także wozy drabiniaste. Zabawa w takiej scenerii była znakomita. 
Mnóstwo dzieci przychodziło bawić się na to „disnejowskie” podwórko. Sadowiliśmy się w karetach 
i w wyobraźni odbywaliśmy dalekie podróże. Kareta bez kół, stanowiła doskonały bujający się statek 
na falach oceanu. Najlepsza jednak zabawa, to zabawa w policjanta i złodzieja. Dużo zdrowego biegania, 
no bo złodzieja trzeba było złapać, a potem zamykało go się  w więzieniu czyli okratowanym wozie 
pocztowym. Młodzież starsza, ta gimnazjalna, najczęściej grała w siatkówkę. Bardzo lubiana zabawa to 
gra w dwa ognie. Wtedy  można się było załapać na tę grę, niekoniecznie będąc starszą młodzieżą. Te 
wspaniałe dziecinno-młodzieżowe lata trwały tylko do września 1939 roku.

Podwórze naszej posesji kipiało życiem. Przede wszystkim tętno pracy. Przy pracy uwijali się czelad-
nicy i terminatorzy. Słychać było charakterystyczny dźwięk młota kowalskiego, syczenie rozżarzonego 
do czerwoności żelaza chłódzonego w zimnej wodzie. Z sąsiedniego warsztatu stelmachowskiego do-
chodził dźwięk piły przecinającej drewniane kloce i ten nieustanny odgłos hebla przy obróbce drew-
na. Kuźnia przyciągała ludzi. Nawet teraz gdy wspominam, robi się ciepło koło serca. Wieczorami, gdy 
paleniska były jeszcze rozżarzone, kuźnia odbijała światłem od zmierzchu. Zbierali się wtedy najbliżsi 
sąsiedzi na pogawędkę. Ulicą biegł chłopiec z gazetami i wołał – Wieeek Wieczorny – ludzie  wychodzili 
i kupowali gazetę. Wtedy zaczynały się dyskusje o Hitlerze, Musolinim, Abisynii, niedoli Żydów w Niem-
czech. Nie sądziliśmy, że to nieszczęście tak szybko przyjdzie i do nas.

To charakterystyczne miejsce pełne tajemniczych zakamarków, miejsce ukwiecone najrozmaitszy-
mi gatunkami kwitnących krzewów i kwiatów, pachnące jaśminem i czeremchą, trzeba było pożegnać 
w połowie sierpnia 1945 roku. Spokojne życie mieszkańców ulicy 11. Listopada zakłóciła wojna w 1939 
roku. Do Drohobycza wkroczyły wojska sowieckie. Zrobiło się smutno. Po niedługim czasie zaczęły się 
aresztowania i zsyłki w głąb Rosji. Codziennie kogoś ubywało. Z najbliższego otoczenia wywieziono 
państwa Springów, Hordyńskich, Lachowiczów. Robiono to po cichu i w nocy. Do domów rodzin wywie-
zionych wprowadzały się rodziny rosyjskie.

Z opóźnieniem, bo pod koniec października 1939 roku zaczęłam uczęszczać do koedukacyjnej po-
wszechnej szkoły polskiej numer 11 – dawnej chłopięcej szkoły im. A. Mickiewicza. Ukończyłam tam 
klasę piątą i szóstą w latach 1939–1941. Opiekunem naszej klasy był Ukrainiec, nauczyciel matematyki 
M. Maryniak. Prowadził on również chór w tejże szkole. Te dwie umiejętności razem wzięte, czyniły go 
wartościowym człowiekiem i nauczycielem. Lubiliśmy go, szczególnie za dobrą opiekę nad młodzieżą 
polską w tych trudnych czasach. Z tego okresu pamiętam najlepszego ucznia w klasie – Jerzego Lovel-
la oraz Romka Serwatkę, Ninę Misińską, Jankę Niemczakiewic. Zima w 1940–1941 roku była bardzo 
mroźna. Ojciec pracował sam bez czeladników i terminatorów – tak było bezpieczniej. Mimo tych za-
bezpieczeń, ojciec wracając z miasta oznajmił nam hiobową wieść, dowiedział się, że jesteśmy na liście 
do zsyłki, mającej nastąpić w drugiej połowie lipca, a 22 czerwca 1941 roku wybuchła wojna niemiec-
ko-rosyjska. To nas uratowało. Bogu niech będą dzięki.

Zaczęła się okupacja niemiecka. Rok 1942 zaznaczył się strasznym głodem. Jedliśmy 3 razy dziennie 

prażuchę czyli podrumienioną mąkę razową zagotowaną z wodą i okraszoną mlekiem lub jakimś bar-
dzo niedobrym olejem. Chleb na kartki wystarczał tylko do połowy miesiąca. Przy tak nędznym wyży-
wieniu i ciężkiej pracy ojciec i brat, który mu pomagał w warsztacie, po prostu spuchli z głodu. Miesz-
kańcy ulicy 11. listopada ponieśli wszelkie konsekwencje tej strasznej wojny. Nie uchronili się przed 
łapankami, obozami zagłady, represjami policji ukraińskiej i prześladowaniami ludności żydowskiej.

Chylę czoło przed panią Jadwigą Hecht, naszą sąsiadką pochodzenia żydowskiego. Kobieta społecznik. 
Wieczorami bezinteresownie uczyła nas języka niemieckiego. Nawet kiedy była chora, przychodziliśmy 
do niej do domu. Nigdy nie odmówiła pomocy w lekcjach. Uczyła w kilku domach w okresie przedwo-
jennym starszą młodzież i w czasie wojny tych trochę młodszych. W czasie jednej z akcji żydowskich, 
zobaczyliśmy panią Hechtową w grupie Żydów poganianych przez Niemców. Otworzyłam usta, chcia-
łam coś powiedzieć, ale ona mnie ubiegła i krzyknęła – auf Wiedersehenn meine gute Schűlerin – łza się 
w oku kręci.

Z dużą dozą rozrzewnienia wspominam naszą ciocię-babcię (siostrą mojej babci) Petronelę Tarkow-
ską, która wraz z mężem mieszkała w drugiej połowie naszego domu. Całą naszą czwórkę kochała bar-
dzo, może dlatego, że własnych dzieci nie miała. Często nas czymś obdarowywała, zawsze coś miała 
w zanadrzu, a jeżeli nic nie miała,to potrafiła wysupłać chociaż kostkę cukru. Cioci Nele nie dane było 
wyjechać na zachód w 1945 roku, została w Drohobyczu na zawsze.

W latach 1941–43 chodziłam do szkoły handlowej inny profil nauczania – nie matematyka, ale aryt-
metyka handlowa oraz tak charakterystyczne przedmioty jak księgowość, materiałoznawstwo, maszy-
noznawstwo, stenografia. Stenografię lubiłam najbardziej. Inni nauczyciele. Przedwojenni nauczyciele 
gimnazjalni znani mi wcześniej tylko z opowiadań starszego rodzeństwa. Wśród koleżanek i kolegów 
zapamietałam tylko takie nazwiska: Maria i Halina Gawlikówny, Zosia Pełczyńska, Agnieszka Cwynar, 
Nina Misińska, Wanda Witkowska, Ala Solecka, Romek Kobryn, Romek Heksel, Czesiek Dąbrowa. Po 
ukończeniu tej szkoły czekała mnie już tylko praca.

Z Arbeitsamtu dostalam skierowanie do pracy w Aktiongeseselschaft Karpathen Öl, czyli na Polminie. 
Było to bardzo daleko od naszego domu. Codziennie z siostrą Krzysią, ona też tam pracowała, chodzi-
liśmy pieszo ok. 6 km tam i 6 km z powrotem. Autobusy były tylko dla Niemców i volksdojczów. Praco-
wałam za pierwszą bramą w charakterze kreślarza. Nie umiałam nic, nie potrafiłam kopiować żadnych 
rysunków technicznych. Miałam 16 lat. To dzięki inżynierom polskim nikt mnie nie wyrzucił. Chwała 
im za to. To oni, inżynierowie polscy, wiele prac wykonywali za nas, chroniąc młodzież polską przed 
wywiezieniem do Niemiec. Ratowal jak mogli. Robili nam małe szkolenia z zakresu rysunku i pisma 
technicznego. Z dużą tolerancją traktował tę moją pracę mój niemiecki szef Herr Ohnhaus. Nazywał 
mnie die Kleine, przyglądał się rysunkowi i oceniał – no ja gut – z wykształcenia był finansistą. Równo-
cześnie za mną w sąsiednim pokoju pracowała Żydówka, pani Suchestow, słynna prze wojną z romansu 
z księciem Radziwiłłem. Nie potrafiłam wtedy ocenić tej wielkiej urody. Dla mnie była starszą panią, 
ciemnowłosą, z nisko nad karkiem upiętym kokiem. Do pracy przyprowadzano ją pod strażą z grupą 
Żydów. Z pracy z tą samą grupą wracała do Getta.

Kiedy się już trochę poduczyłam w zawodzie kreślarza, zmieniła się sytuacja polityczna. Zbliżał się 
front rosyjski – czerwiec 1944 rok. I oto dane mi było przeżyć straszne bombardowanie Polminu. Na-
iwnie stanęłam sobie na schodach budynku, przyglądając się nadlatującej eskadrze samolotów. Ktoś 
mnie szarpnął i wciągnął do środka budynku. Huk, świst, zachwianie się budynku, lecące szkło z okien. 
Mieliśmy szczęście, bomby spadły tuż za budynkiem, tworząc ogromne leje. Nic mi się nie stało, miałam 
tylko pokaleczone nogi i ręce od rozpryskującego się szkła. Ludzie pracujący za drugą bramą nie mieli 
tyle szczęścia. Zginęło mnóstwo osób i to nie tylko od bezpośrednio spadających bomb ale od rzeki 
lejącej się płonącej ropy. Tak zginął brat mojej koleżanki. W zwałach gruzu miał uwięzioną nogę, nie 
mógł uciekać i zalała go płonąca ropa. Z Polminu do domu nie szłam  ale biegłam, wymijając po drodze 
bomby – niewypały. W domu zastałam mamę ze świecą w rękach, modlącą się przed obrazem Matki  
Boskiej Kochawińskiej.

I znowu do szkoły. Tym razem do szkoły im. E. Orzeszkowej, potocznie nazywanej czerwoną szkołą. 
Rok szkolny 1944–1945 – ósma klasa z językiem wykładowym ukraińskim. Z  tego okresu pamięta się 
zwykle najlepsze uczennice w klasie – Alę Kobierską. Przyjaźniłam się z Mirką Magas. Jej matka uczyła 
nas języka rosyjskiego. Miałyśmy już po 17 lat, a figle ciągle w głowie. W klasie stała olbrzymia szafa 
ustawiona tak, ze z tyłu za nią była trójkątna przestrzeń. Stało tam krzesełko. Prawie na każdej lekcji 
któraś z nas tam siedziała. Siedziałam i ja. Była to fajna sprawa, unikało się przepytania, a równocześnie 
brało się czynny udział w lekcji. Jedno tylko ryzyko wchodziło w grę, nie można było kichać ani kasz-
leć. Koleżanki lojalnie nie rozśmieszały. Duch wagarowicza znowu wstąpił we mnie. Wolność smakuje. 
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Wychodziłam z lekcji, do których nie byłam przygotowana i drogą przez park koło stawu, dalej ulicą 
Grunwaldzką szłam w kierunku cmentarza. Połaziłam, posiedziałam w parku na ławeczce i wracałam 
na następną lekcję. Wynikłe z tego powodu luki w nauce szybko odrabiałam. Ósmą klasę ukończyłam.

Drohobycz nie będzie należał do Polski. Na taką wiadomość nasz kochany ojciec zareagował natych-
miast. Powiedział, że z dzieci moskali nie zrobi. Zarejestrowaliśmy się na wyjazd do Polski. Byłam peł-
na entuzjazmu. Oto jadę w nieznane, spotkam się z czymś nowym, jadę gdzieś na Ziemie Zachodnie. 
Traktowałam ten wyjazd jako fajną przygodę. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że zatęsknię do miejsca 
urodzenia. W połowie sierpnia 1945 roku wyjechaliśmy z Drohobycza. Razem z nami jechała pani 
Prasołowa z córkami Leną i Wandą. Trzymaliśmy się razem przez całą podróż. Na dworcu kolejowym 
w Drohobyczu, czekając na pociąg, przesiedzieliśmy na bagażach dwie doby. Wreszcie podstawiono wa-
gony towarowe, na szczęście kryte. Załadowaliśmy się i odjazd. Podróż trwała dwa tygodnie z dłuższym 
postojem w Oświęcimiu. Transport którym jechaliśmy był tak duży, że ciągnęły go dwie lokomotywy 
na przodzie i jeszcze jedna pchała od tyłu. Pogoda w tym czasie była piękna, bez deszczu, niebo pełne 
gwiazd i ciepło. Od razu urzekła nas rzeka Warta, piękna, szeroka, prawie u ujścia do Odry (30 km). Tu 
zostajemy [Gorzów Wielkopolski].                                                                                                                           

Maria Gew – Drohobycz1 R79

„Odrodzenie” obchodzi 101. rocznicę 
Nipodległości Polski

Od Redakcji: Relacja z uroczystości ukazała się w Kurierze Galicyjskim 15.01.2020 jako list do Redakcji.

16 listopada [2019] w Drohobyczu odbyły się uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie kulturalno-artystyczne zostało przygotowane przez 

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”, którego prezesem jest Zasłużona dla Kul-
tury Polskiej Maria Galas. Akademia i program artystyczny zostały przedstawione w auli drohobyckiej 
szkoły średniej nr 15 przy wsparciu fundacji „Wolność i Demokracja”. Gośćmi honorowymi obchodów 
byli Marcin Marynowski, dyrektor działu historii Muzeum miasta Przemyśla oraz liderzy polskich or-
ganizacji z Ziemi Lwowskiej. Uczniowie i absolwenci sobotniej szkoły, kierowanej przez Marię Galas, 
przygotowali kompozycję słowno-muzyczną o drodze Polski do Niepodległości. Uroczystość rozpo-
częła się od wykonania hymnów Polski i Ukrainy, jako symboli państwowości obu krajów.

W dalszej części programu artystycznego z utworami Moniuszki i Chopina wystąpili: Galina Gagało-
wicz, śpiew, duet skrzypków Natalia Knysz i Łesia Łuciw, Jarosław Szypijło, fortepian, Natalia Kuczen-
kowa, skrzypce i Galina Kozak, bajan. W ich wykonaniu zabrzmiały „Polonez” Michała Ogińskiego, 
„Mazurek z cyklu Pieśni polskie” Henryka Wieniawskiego, a Igor Lewicki wykonał pieśń „Czerwone 
maki na Monte Cassino”. Maria Gew przy akompaniamencie gitary wykonała autorską pieśń do słów 
Marii Konopnickiej „Tam w moim kraju…”. Na zakończenie części artystycznej uczestnicy i widzowie 
wykonali „Rotę” Marii Konopnickiej.

Dziękując obecnym za udział w akademii Maria Galas zaznaczyła: „Naszym podstawowym zadaniem 
jest pamięć historii i szacunek dla tradycji i zwyczajów. To właśnie jest gwarancją szczęśliwej przy-
szłości Polski i Ukrainy”. Do ciepłych słów gratulacji dołączyła wicedyrektor szkoły nr 15 Olga Sucho-
werska, mówiąc: „Ukraina i Polska mają bogate kultury, które dopełniają się i uzupełniają nawzajem. 
Sztuka nie zna granic. Sobotnia szkoła, działająca w naszym zakładzie, działa intensywnie w wycho-
waniu młodego pokolenia. Życzę jej uczniom wielu sukcesów w poznawaniu nowych horyzontów”. 
Gość akademii, Marcin Marynowski, wspierający przez wiele lat działalność Towarzystwa „Odrodze-
nie”, podkreślił: „Jestem poruszony ogromem pracy, włożonej w tę akademię. Wasze dzieci uczą się 
szanować tradycje polsko-ukraińskie. Życzę wam dalszych osiągnięć w tej niełatwej pracy, a dzieciom 
– nowych dokonań w nauce”. Akademia zakończyła się hucznymi brawami, ale obecni nie spieszyli się 
rozchodzić i jeszcze długo częstowali się wspaniałymi rogalami św. Marcina. Szkoda, że na tak pod-
niosłej uroczystości nie było nikogo z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.                                        

1 Autorka jest wykładowcą drohobyckiego liceum muzycznego im. W. Barwińskiego (Red.).

Helena Stosio – Wałbrzych R20

Fraszki
Est modus
Gdy dotknie uczonego
myślowa indolencja,
przychodzi mu z pomocą
sztuczna inteligencja.

Terminarz
Za sześć lat – na operację,
za rok – na  rehabilitację,
za miesiąc – na konsultację
za tydzień – już na kremację!

Fiasko
Było tak blisko
dobrego pomysłu
lecz błysło światło
i… wszystko prysło!

Uzasadnienie
Dlatego w świetle
zło się ukrywa,
że pod latarnią
najciemniej bywa.

Filozofia
Do czego jest potrzebny
spryt życiowy?
By nie trzeba chodzić
po rozum do głowy.

Natężenie
Najbardziej dynamiczny
jest terror ideologiczny.

Remanent
Nadwyżka splendoru,
niedobór honoru. 

Panta rei
Wycieki
z podatku VAT
płynęły sobie
hen w świat...

Anomalie pogodowe
W Warszawie były
takie upały,
że kamienice
„wyparowały”.

Sekret
Jaka najczęściej
bierze cię pokusa?
Żeby bezpiecznie
oszukać fiskusa.

Na egzaminie
Co umożliwia
znajomość geografii?
Rozplanowanie
działania różnych mafii.

Handlowiec
Wykazał talent niezwykłej
zapobiegliwości
sprzedając nieboszczykom
drogie nieruchomości.
 
Sic!
Ni to mądrość
ni głupota:
ma trzy matki,
a sierota!

Skutek
Z „in vitro”
taka intrata,
że można mężem
mieć brata!

Chichot życia
Rodzeństwo liczne
lecz nie znane
bo w zamrażarce
jest schowane.

Trendy
We współczesnym świecie
wciąż wysiłek trwa, 
jak z psa zrobić człowieka,
a z człowieka – psa.

Na topie
Młoda czy stara
tak się ubiera,
by powab ująć
w czterech literach.

Zaproszenie
Zapraszamy 
na swe wesele.
Janek z Wojtkiem
i przyjaciele,

Ogłoszenie
Wykształcony z samochodem,
zgodny, kulturalny,
pozna podobnego sobie.  
Cel matrymonialny.



Z witryny księgarskiej R29

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast Kresowych. Zbaraż, Podhor-
ce, Olesko, Koropiec. Tom XII. Stanisław Sławomir NICIEJA, Opole, Wydaw-

nictwo MS, 303 s., 2018, format 170x240 mm, obszerna bibliografia, indeks nazwisk. 
Automat autorsko-wydawniczy z Opola działa zadziwiająco sprawnie i tym ra-

zem przenosi nas na Podole, w świat sienkiewiczowskiej trylogii a ściśle mówiąc 
pierwszej i trzeciej części. Jest też trochę współczesnej Nysy, miejsca dojrzewania 
Autora, ale zaczyna się od szerokiej panoramy wojen o Sienkiewicza, zdecydowa-
nie opowiadając się po stronie Noblisty. Książka dedykowana prof. Marcelemu Ko-

smanowi, znawcy dziejów Polski, Litwy i Białorusi oraz twórczości Henryka Sienkiewicza.
JMP
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Magdalena Serwatka – Wałbrzych R21
Adam Piotrowski – Wałbrzych

Odsłonięcie tablicy Pamiątkowej 
ks. Andrzeja Osikowicza

Z inicjatywy Adama Piotrowskiego, członka Zarządu Głównego SPZD, wiceprezesa Koła wałbrzy-
skiego tego Stowarzyszenia, dnia 6 sierpnia 2019 r. odbyła się w Borysławiu piękna uroczystość. 

Upamiętniona została męczeńska śmierć w niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku ks. 
dziekana Andrzeja Osikowicza, proboszcza rzymsko-katolickiej parafii pw. św. Barbary na Wolance 
w Borysławiu. Adam Piotrowski, jako osoba urodzona i mieszkająca w Borysławiu do zakończenia II 
wojny światowej oraz znająca Księdza Osikowicza ufundował tablicę pamiątkową. Wraz z Adamem 
Piotrowskim był w Borysławiu Pan Zygmunt Nowaczyk, były Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, 
współpracujący i zaprzyjaźniony ze Stowarzyszeniem . Przybliżył on zebranym postać księdza dzie-
kana A. Osikowicza.

O ks. Andrzeju Osikowiczu krążyło w Borysławiu powiedzenie: „urodzony w Kobylance, mieszka 
na Wolance”. Urodził się 16 listopada 1900 r. w Kobylance w pow. gorlickim, święcenia kapłańskie 
otrzymał 27 maja 1923 r. Był wikariuszem w parafiach Błażowa k. Rzeszowa (1923–1925), Czudec 
k. Strzyżowa (1926), Stojańcach k. Mościsk, wikariuszem i proboszczem w parafii św. Barbary na 
Wolance w Borysławiu (1928–1943). W latach 1936–1943 był dziekanem dekanatu Drohobycz. Po 
niemieckiej inwazji na ZSRR w czerwcu 1941 r. przejął w depozyt pieczęcie i dokumenty z magistratu 
miejskiego w Borysławiu, które zdał okupantowi, wcześniej jednak wykorzystał je. Przygotował wie-
le dokumentów in blanco i na nich wystawiał „aryjskie” dokumenty dla ludności żydowskiej. Zachęcał 
swoich parafian do pomocy żydowskiej ludności Borysławia. Ratował żydowskie dzieci chroniąc je w 
klasztorach i katolickich rodzinach. Kierował pracami miejscowego polskiego Komitetu Rady Głów-
nej Opiekuńczej w Borysławiu, a była to jedyna taka organizacja, której okupant pozwalał funkcjono-
wać na terenie Generalnej Guberni.

Ksiądz Osikowicz został aresztowany (z donosu) 
w styczniu 1943 r. Naprzód był przetrzymywany 
w więzieniu drohobyckim a następnie trafił do obo-
zu koncentracyjnego w Majdanku z numerem obo-
zowym 8928. Zmarł 29 grudnia 1943 r. w obozie 
Konzentration Lager Lublin (Majdanek), prawdopo-
dobnie na tyfus. Został uhonorowany tytułem „Spra-
wiedliwy Wśród Narodów Świata” nadanym Mu 
9 sierpnia 1955 r. Wraz z Nim otrzymała ten tytuł 
siostra zakonna Stanisława Fedorcio, która współ-
pracowała przy pomocy Żydom.

Prowadzący uroczystość Pan Zygmunt Nowaczyk 
w imieniu Adama Piotrowskiego i swoim własnym 
serdecznie powitał i podziękował za przybycie: 
Pani Roksolanie Harasymiw – zastępcy Mera Bory-
sławia, Pani Oldze Stolar – Naczelnikowi Wydziału 
Lokalnej Polityki, Panu Romanowi Tarnawskiemu 
– Naczelnikowi Wydziału Kultury Urzędu Miejsiego 
w Borysławiu, Pani Eleonorze Popowicz – Prezeso-
wi Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego „Zgoda” 
i członkom tego Towarzystwa w Borysławiu, Panu 
Adamowi Chłopkowi – Prezesowi Polonii Polaków 
na Ukrainie oraz Dyrektorowi Ogólnoukraińskiego 
Metodyczno-Koordynacyjnego Centrum Nauczania 
Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, Pani Kry-
stynie Krasnopolskiej z małżonkiem – Dyrektorce 
Kulturalno – Oświatowego Centrum Polskiej Mniej-
szości Narodowej – Polska Szkoła Sobotnia przy Bo-

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
ks. A. Osikowicza

rysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 3 w Borysławiu, Pani Marii Zielińskiej – Wice-
dyrektorce Sobotniej Szkoły Polskiej w Borysławiu, Panu  Rusłanowi Zielińskiemu – Radnemu Rady 
Miejskiej w Borysławiu, Panu Petro Mahurze – Redaktorowi Naczelnemu „Naftowyka Borysławia” 
oraz innym przedstawicielom lokalnych mediów, Pani Tatianie Dyduch – Redaktorce Radia „Słowo”, 
Panu Władymyrowi Firmanowi – byłemu Merowi Borysławia, Księdzu Piotrowi Wiśniewskiemu  
[Proboszczowi parafii pw. św. Barbary w Borysławiu i siostrom zakonnym],1 Księdzu Doktorowi Ro-
manowi Wasyliwowi – Dziekanowi Borysławia.

Pan Zygmunt Nowaczyk powitał też serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość, których 
nie wymienił z nazwiska. Po powitaniu głos zabrała Pani Roksolana Harasymiw, a następnie ksiądz 
Piotr Wiśniewski i ojciec cerkwi grekokatolickiej Roman Wasyliw poświęcili tablicę i zainicjowali 
wspólną modlitwę. Na koniec głos zabrał Adam Piotrowski jako inicjator i fundator tablicy, po nim 
głos zabrała Pani Eleonora Popowicz. Kończąc uroczystość organizatorzy podziękowali ks. Piotrowi 
Wiśniewskiemu  i siostrze zakonnej Teresie Nowosiadło za udzieloną pomoc w organizacji upamięt-
nienia ks. Andrzeja Osikowicza, podziękowali też wszystkim zgromadzonym na uroczystości.



1 Kościół filialny w Borysławiu należy formalnie do parafii w Truskawcu.
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Józefa Walaga – Czechów k. Gorzowa Wlkp. R59

Serce zostało pod Drohobyczem
Od Redakcji: Tekst dostarczony został do Redakcji przez Członka Korespondenta SPZD Jana Tarnow-

skiego Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Zielonej Górze, jako 
przedruk w czasopiśmie „Gość Zielonogórsko-Gorzowski” nr 50/2016.

„Z domu wyniosłam wiarę oraz zasady: 
nigdy nie kłamać i żyć w zgodzie z ludźmi”.

W rodzinnym albumie starych zdjęć już nie ma, a było ich bardzo dużo. Niestety żadne się nie 
zachowało. Ludzie bali się wywózki na Sybir. Brat mojego ojca był przed wojną oficerem. Jak 

ojciec dowiedział się, że nadchodzą Rosjanie, to zdjął wszystkie zdjęcia ze ściany i spalił. Tak było! 
Rosjanie robili łapanki na Sybir, a Niemcy do pracy do Niemiec. Dzieciństwo spędziłam w Rychcicach 
k. Drohobycza.  Brat  Stanisław przynosi pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej: – tylko to mi zostało 
z dzieciństwa. Jak przyszliśmy z chłopakami po pamiątkę do księdza, to dał każdemu po dwa ciastka. 
A dziewczyny, które przyszły później, dostały już tylko po jednym – dorzuca z uśmiechem.

Rychcice to duża miejscowość leżąca 5 km od Drohobycza, ciągnąca się przez 5 km, albo więcej. Na 
samym środku było skrzyżowanie i droga z Drohobycza na Sambor. Było chyba z pięćset numerów. Była 
część polska i ukraińska. My mieliśmy swój kościół, a Ukraińcy swoją cerkiew. Żyliśmy osobno, ale w zgo-
dzie. Rodzice mieli gospodarstwo rolne – wszystko się wtedy uprawiało i z tego przez cały rok później 
się żyło. Od dzieciństwa już pomagaliśmy rodzicom, bo kiedyś to było coś normalnego. Oczywiście szkoła 
była najważniejsza. Moje ulubione przedmioty to matematyka i język polski. Mieliśmy dobrych nauczy-
cieli, którzy umieli trzymać dyscyplinę. Był taki nauczyciel, że jak przyszedł i kij położył na stole, to było 
słychać przelatującą muchę. Kościół w każdą niedzielę był pełen, a księdza każdy szanował. Niedziela, to 
był naprawdę dzień święty. Nawet ścierki na sztachety nie można było tego dnia położyć. A do Pierwszej 
Komunii Świętej przygotowywał mnie ks. Tomasz Jaroch. Po szkole mieliśmy zajęcia z religii. Modlitw nie 
musieliśmy się uczyć, bo dobrze znaliśmy je z domu. Mama wszystkiego nas nauczyła.

Seria strzałów pod nogi 
Potem przyszła wojna. Do dziś mam w pamięci bombardowanie pobliskiej fabryki Polmin. Dwa razy 

ją zbombardowali. Najpierw Niemcy na początku wojny, a później w 1944 roku Amerykanie. Wojna 
była straszna. Codziennie człowiek żył w strachu, co będzie. Ludzie bali się napadów, ale pamiętam, że 
zabili naszego kościelnego, który mieszkał na skraju wsi. Wojna kojarzyła się też z głodem. Pamiętam, 
jak w 1942 roku woda zalała nam kartofle, a resztę Niemcy zabrali. Nie było co jeść – wspomina pan 
Stanisław – i dodaje – I jadło się zupkę z lebiody. A jak! Tak to było! Wojna miała bardzo różne oblicza. 
Pamiętam, że Rosjanie puszczali swoje filmy i jako mały chłopak chodziłem z ciekawości oglądać – 
opowiada pan Stanisław – i kontynuuje – pamiętam też, że zbieraliśmy łuski od nabojów w miejscu, 
gdzie żołnierze urządzali sobie strzelanie. Jednego razu poszedłem nad rzeczkę. Siadłem na brzegu, 
a jeden z Niemców mnie zauważył i zaczął coś krzyczeć. Chyba miał sumienie, bo sypnął serię pod 
nogi, a nie we mnie. Z tego wszystkiego przewróciłem się. Zauważył to jeden z gospodarzy, który orał 
w polu i myślał chyba w pierwszej chwili, że nie żyję. Ocknąłem się i wstałem, a gospodarz zaczął krzy-
czeć najgłośniej, jak potrafił, żebym uciekał do domu. Jak Niemcy się wycofywali, ich grupa weszła do 
kościoła w czasie nieszporów. Ludzie ni wiedzieli, co się dzieje i byli przerażeni. Żołnierze podeszli do 
ołtarza i poprosili księdza do zakrystii. Chwile potem ksiądz wrócił i powiedział: „Nie uciekajcie. Ci 
żołnierza to księża i chcą odprawić Mszę św.” Odprawili i potem poszli.

Podróż w węglarce na Zachód
Rodzinne strony moja rodzina opuściła w 1945 roku. Rosjanie mówili, że jedziemy na Ziemie Odzy-

skane. Nikt nie wiedział, gdzie to jest i ludzie nie chcieli się na to zgodzić. Ale później Rosjanie zabra-
li mężczyzn z Polminu, żeby ich wziąć do wojska. Ale tych, którzy zapisali się na wyjazd na Zachód, 
wypuszczali. Więc ksiądz na kazaniu powiedział, że nie ma rady i trzeba się zapisywać. To ludzie się 
zapisywali, mając cały czas nadzieję, że nigdzie się nie ruszą. Ale w końcu Ukraińcy przyszli pod każdy 
polski dom i kazali wyjeżdżać – brat dodaje: Jechaliśmy cały miesiąc, w pięć rodzin, w jednej węglarce. 
Dojechaliśmy do Witnicy, a potem pojechaliśmy do Gorzowa Wlkp. Ze dwa tygodnie szukaliśmy miesz-
kania, bo wszystko było już pozajmowane. I tak w końcu dotarliśmy do Czechowa.                                    

Grzegorz Józefczuk – Lublin. R54

Nie tylko dwa rysunki. Schulz i „Młodzież”
Od Redakcji: Zeszyt nr 3 „Acta Schulziana” wydany z okazji „Drugiej Jesieni”- po polsku i ukraińsku -  

w 76. rocznicę śmierci Brunona Schulza,  poświęcony jest 15. rocznicy Muzeum Pokoju Brunona Schulza, 
którego otwarcie odbyło się 19 listopada 2003 roku. Odkrywczy i pełen ciekawostek jest tekst o ukazują-
cym się w okresie międzywojennym w Drohobyczu gimnazjalnym czasopiśmie „Młodzież”. 

Bruno Schulz wykonał dwa specjalne rysunki tuszem dla gimnazjalnego pisma „Młodzież”, umiesz-
czono je na okładce. Jednakże nie tylko z tego oczywistego powodu wydawnictwo uczniów szkół 

drohobyckich warte jest uwagi. Daje ono ciekawy wgląd w epokę i lokalne realia, w społeczno-poli-
tyczne oraz kulturowe i narodowe relacje i układy, a także cenne jest, jak sądzę, dla głębszego zrozu-
mienia sytuacji samego Schulza w środowisku szkoły, w której pracował, i miasta, w którym żył, dla 
recepcji jego dzieła i rekonstrukcji biografii. Tę ostatnią kwestię wymieniam nie bez powodu, albowiem 
to właśnie relacje uczniów, zebrane dopiero po latach, a nie przyjaciół i bliskich, których zabili inni 
ludzie w czasie wojny, holokaustu i totalitaryzmu komunistycznego, w istotny sposób ukształtowały 
znaną nam biografię i portret psychologiczny autora Sklepów cynamonowych. Zatem – są w „Młodzieży” 
smaczki, jakie warto poznać. Muzeum Pokój Brunona Schulza ma od niedawna w zbiorach sporą, repre-
zentatywną kolekcję tego pisma.

O wydawaniu pisma „Młodzież” informowano niewielkimi notkami w ukazujących się dość syste-
matycznie Sprawozdaniach Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Dro-
hobyczu1. Przypomnijmy, że właśnie to najbardziej prestiżowe drohobyckie gimnazjum Bruno Schulz 
ukończył, wtedy było to CK Realne Gimnazjum im. Franciszka Józefa I, w 1910 roku, a od 1924 roku 
zaczął w nim pracować jako nauczyciel rysunków i prac ręcznych, powoli zdobywając najpierw od-
powiednie uprawnienia do wykonywania zawodu, a potem pozycję nauczycielską (pracując również 
w innych szkołach Drohobycza). 

Sprawozdanie za rok szkolny 1932/33 powiadamia o powstaniu pisma „Młodzież”, impuls powsta-
nia miał wyjść od sekcji redakcyjnej czytelni-świetlicy uczniowskiej, w jakiej koncentrowały się różne 
formy uczniowskiej, społecznej działalności, mające z punktu widzenia pedagogów i misji szkoły wa-
lor wychowawczy. Redaktorem naczelnym został Tadeusz Bojczuk z klasy VIII, przewodniczący świeżo 
utworzonego w klasie VIII Koła Polonistycznego, na zastępcę wybrano Włodzimierza Kabana, również 
z klasy VIII, dodatkowo wyłoniono siedmiu delegatów redakcyjnych z klas V-VII. Dodam, że Bojczuk 
pochodził z Rymanowa i był rzymskim katolikiem, a Kaban urodził się w Stanisławowie. (Iwano-Fran-
kiwsk) i był grekokatolikiem. Nazwisko Bojczuka figurowało w stopce pisma umieszczonej zwyczajowo 
na ostatniej stronie, lecz kto został po nim następnym uczniowskim redaktorem naczelnym, bo po roku 
Bojczuk był już abiturientem, nie podano – i tę zasadę niewymieniania nazwisk szefów studenckiego 
Komitetu Redakcyjnego zachowano do końca istnienia „Młodzieży”. Jakiekolwiek inne informacje na te-
mat redakcyjnego „przywództwa” pochodzą wyłącznie ze źródeł innych niż samo pismo, które tu oma-
wiam. Taką rolę lidera miał parę lat później pełnić Andrzej Chciuk, pisarz, poeta, publicysta, działacz 
społeczny, autor znanej  dylogii drohobyckiej Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku (Londyn 
1969) i Ziemia księżycowa (Londyn 1972). To właśnie recenzując Atlantydę w londyńskim emigracyj-
nym piśmie „Wiadomości” Marian Hemar nazwał Drohobycz półtora miasta. W „Młodzieży” debiutował 
też jako poeta jego starszy brat Tadeusz Chciuk, znany później jako żołnierz tzw. cichociemny, redaktor 
Radia Wolna Europa. Opiekę, w sensie inspiracji i kontroli, nad „Młodzieżą” (jak i nad czytelnią-świetli-
cą) sprawował Mścisław Mściwujewski, pochodzący z Dobromila polonista o wielkich zasługach, absol-
went Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny pedagog, autor popularnych książeczek o historii miasta 
(m.in. Królewskie wolne miasto Drohobycz, Drohobycz 1929). 

Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1933 roku z deklaracją, że pismo będzie dwumiesięcznikiem, 
jednak szybko zdecydowano, że od marca będzie miesięcznikiem, ostatecznie w tymże  roku ukazało 
się pięć zeszytów, a potem corocznie wychodziły zazwyczaj cztery. Ten pierwszy, styczniowy, firmo-
wany był wyłącznie jako czasopismo uczniów Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagieł-
ły w Drohobyczu, od numeru trzeciego, kwietniowego pismo było już organem uczniów i uczennic 
czterech szkół, o czym powiadamiała winieta pierwszej strony: poza Gimnazjum Jagiełły były to I. I II. 

1 Największy zbiór zdigitalizowany sprawozdań: www.pbc.rzeszow.pl/dilibra/publication/453(dostęp:28.10.2018).
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Prywatne Gimnazja Koedukacyjne oraz Prywatne 
Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. Od połowy 
1934 roku stałym współwydawcą pozostało już 
tylko II. Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. 
Henryka Sienkiewicza w Drohobyczu. Nakład wy-
nosił 300–450 egzemplarzy, zeszyty sprzedawano 
po 25 groszy, uporczywie próbując poszerzyć krąg 
prenumeratorów. Z pomocą przychodziło Koło 
Rodzicielskie systematycznie wspierając komitet 
redakcyjny pożyczką lub dotacją w wysokości 50 
zł – „w należytej trosce o rozwój młodzieży”. Obję-
tość to 16, wyjątkowo 22 strony, format 23x15 cm. 

W całym okresie międzywojennym pojawiło się 
w Polsce około 800 tytułów czasopism (!) mło-
dzieży szkolnej2. Datą przełomową był rok 1932, 
kiedy wdrażano reformę oświaty i od tego roku 
z różnych przyczyn ilość tytułów zaczęła spadać. 
Na tym tle drohobyckie czasopismo gimnazjalne 
jest godne zauważenia przez badaczy tego typu 
prasy, bo wydawano je względnie systematycznie, 
prawdopodobnie aż do ostatniego roku szkolnego 
przed wojną. Bo jak wynika z zapisu w ostatnim 
Sprawozdaniu, w roku szkolnym 1938/39 redak-
cja otrzymała od Komitetu Rodzicielskiego także 
50 zł. Pewnym jest, że ukazały się co najmniej 24 
numery, od tego pierwszego w styczniu 1933, do 
numeru 24 datowanego na styczeń-marzec 1938. 
Do większości tych zeszytów w tym 1 i 24, mia-
łem dostęp. Na zeszyt, o ile taki został wydany, 
z pierwszej połowy 1939 roku nie trafiłem.

„Młodzież” trzymała poziom, tak merytoryczny 
jak i edytorski, aczkolwiek oczywiste i czytelne 

były wpływy ideologii państwowej. Niemniej pismo broniło się  i nic dziwnego, że w sprawozdaniu 
z roku szkolnego 1937/38 określono je tak sympatyczną notą:

„Czasopismo to odzwierciedla życie szkolne i pozaszkolne uczniów drohobyckich szkół średnich oraz 
zwraca uwagę na najważniejsze zagadnienia państwa, narodu i ogólnoludzkie”.

Pierwszy numer ma okładkę nieznanego autorstwa, prosty drzeworyt lub linoryt, przedstawiający 
ustawionego profilem chłopca trzymającego transparent z napisem „Młodzież”. Stronę pierwszą, ty-
tułową ozdabia nowoczesny kolaż – fotomontaż o tematyce szkolnej autorstwa Samuela Halperna 
i Psachje Schreyera z klasy VIII. Później już takich prac nie publikowano, niekiedy stosowano niewielkie 
elementy typograficzno-zdobnicze. W fotomontażu daje się zauważyć szkolna tablica z sentencją non 
scholae, sed vitae discimus (nie uczymy się dla szkoły, a dla życia), która zapewne była mottem gimna-
zjum. Manifest otwierający „Młodzież” głosił:

„Pragniemy właśnie pokazać, że znamy nie tylko piłkę nożną i boks, nie tylko Kusocińskiego i Gretę 
Garbo. W piśmie tym pragniemy przedstawić życie nasze tak, jak ono rzeczywiście wygląda. […] Na ła-
mach naszego pisma będzie mógł wypowiedzieć się każdy: literat, fizyk, historyk, sportowiec. Koleżanki 
i koledzy, prosimy o współpracę i krytykę”.

I zgodnie z tą deklaracją w pierwszym zeszycie czytamy kolejno o wielkości muzyki Fryderyka Chopi-
na, budowie mikroskopu, antenach kierunkowych, zawodach lekkoatletycznych między Drohobyczem 
a Borysławiem oraz poznajemy instrukcję zbudowania „detektora najprostszej konstrukcji do odbioru 
stacji lwowskiej”. Na 22 stronach pomieszczono dużo – o tym, co na świecie i o tym, co w Drohobyczu, 
z „rozrywkami umysłowymi” na końcu. Była też poezja. Uczeń Włodzimierz Kaban opublikował humo-
rystyczny wiersz Hymn o wschodzie słońca nawiązujący do Juliusza Słowackiego Hymnu o zachodzie 
2 Czasopisma szkolne są przedmiotem badań historyków prasy polskiej. Autorytetem w tej dziedzinie jest prof. Irena 
Socha z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka m.in. książki Czasopisma szkolne w Polsce w latach 1918–1930, 
Katowice 1986.

Strony tytułowe czasopisma gimnazjalnego 
„Młodzież”(dwie okładki zostały wykonane 

przez Schulza)

słońca nad morzem, z taką pierwszą zwrotką:
Już świt nastaje, piękne słońce wschodzi,
Na polu ryczą wygłodniałe woły,
Matka do mego pokoju przychodzi:
„Wstawaj leniuchu – już czas do szkoły!”
Więc, że z żałością opuszczam to łoże,
Smutno mi, Boże!

Natomiast Harry Zeimer z kl. II B wychwalał takim oto „wierszem” otwarcie biblioteki swojej klasy:
[…] A szkoła za Państwa powstała staraniem,
Państwo też czuwa nad naszym wychowaniem,
Więc wznieśmy okrzyk: Niech Polska nasza żyje!
A chwilę tę każdy z nas w pamięć sobie wryje.
Jednakże deklarowany profil pisma, jego styl i tematyka wyraziły się najpełniej w nr 2, datowanym na 

luty-marzec  1933. Zeszyt otwiera motyw patriotyczno-państwowy: wiersz autorstwa Zbigniewa Wu-
kiny z kl. VII na cześć Prezydenta Ignacego Mościckiego z okazji jego imienin, po czym Ryszard Nostadt, 
również z kl. VII, zdaje relację z wizyty „W gościnie u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mo-
ścickiego na Zamku warszawskim w dniu 2.V.1932 r.”, który przyjął był młodzież z całego kraju uczest-
niczącą w zjeździe jubileuszowym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, w tym czterech młodych 
drohobyczan z opiekunem prof. Mściwujewskim. Młody autor nie omieszkał podkreślić, że Prezydent 
zaprosił gości na herbatę i ciastka, wprost „królewskie smakołyki”. Dalej natrafimy na doprawdy za-
bawną, pomijając pointę, humoreskę Student w niebie – o młodzieńcu, który po śmierci trafia do bram 
nieba, gdzie wzruszająco deklaruje: „opuściłem ten padół płaczu jako ofiara nauk (zwłaszcza łaciny) 
i jako męczennik prześladowań profesorskich”. Św. Piotr przyjmuje go do nieba na pisarza. Zadowolony 
zwiedza urokliwe, gwarne niebo, roztańczone i rozbawione, rozpoznaje Mikołaja Reja i Zagłobę, Napo-
leona i Aleksandra Wielkiego, Mickiewicza, Pitagorasa i Pana Twardowskiego. Jednakże okazuje się, że 
test ortograficzny, jakiemu został poddany przyszły niebiański pisarz, wypadł bardzo słabo i student 
zostaje przeniesiony do piekła, bo „skoro nie umiesz zapracować sobie na niebo, nie będziesz go miał”...

Stopniowo w piśmie ograniczano ilość uniwersalnych, światowych ciekawostek na rzecz tych szkol-
nych i lokalnych, syganalizując wydarzenia oficjalne, rocznicowe, jak i uczniowskie wydarzenia spor-
towe, kulturalne czy turystyczne, zawsze dbając o to, co zazwyczaj nazywamy wychowaniem obywa-
telskim. Z czasem relacje z wycieczek szkolnych oraz wypraw krajoznawczych i harcerskich, a także 
sprawozdania sportowe stały się najmocniejszą stroną drohobyckiego dziennikarstwa szkolnego. Po-
nadto podejmowano i opisywano ciekawe redakcyjno-szkolne akcje, na przykład korespondencję z po-
lonijną młodzieżą szkolną z Brazylii. Nie brakowało humoru, a na finał – rozrywek umysłowych (najlep-
si krzyżówkowicze otrzymywali nagrody książkowe).

W omawianym, drugim numerze było jeszcze coś niebywale ważnego, rodzaj podkreślenia tego, że 
Drohobycz jest miastem kilku narodów i kultur. Oto w nocie pod tytułem „Nasi poeci” czytamy:

„Miasto nasze może poszczycić się dwoma poetami. Jeden z nich to Iwan Franko, drugi zaś Kazimierz 
Wierzyński. Franko uczęszczał do gimnazjum drohobyckiego i tu zdał maturę. Był to słynny ukraiński 
poeta, pisarz i polityk. Sam pochodził z ludu, ciężką jego dolę odczuł głęboko, to też przez całe życie wal-
czył o jego prawa. Pisał wiele powieści, łączących się z terenem Drohobycza i jego okolic np. „Borysław 
się śmieje”.

Jest może mało znaną rzeczą, że jeden z najwybitniejszych, obecnych poetów polskich, Kazimierz 
Wierzyński jest rodem z Drohobycza. Dom, w którym mieszkał znajdował się przy ulicy Samborskiej 
(Dziś na tym miejscu pobudował pan Nawalicki nowy dom, zburzywszy stary, pamiątkowy).

O obydwu tych naszych poetach napiszemy w jednym z następnych numerów. Poniżej przytaczamy 
urywek jednego z charakterystycznych wierszy Wierzyńskiego pt. „Filozofia”.

Zapowiedź tę zrealizowano w numerze 4 z maja 1933 roku. Obszerny artykuł „Piewca wiosny i wina: 
Kazimierz Wierzyński” napisał Tadeusz Bojczuk, zaś autorem dużo krótszego tekstu „Iwan Franko” 
był Jan Holjan z klasy VIa. [...] O France czytamy słowa świadczące o najwyższym dla niego uznaniu 
i  szacunku […], Podobnie czytamy o Wierzyńskim, lecz ten charakteryzowany jest chwilami jak starszy, 
wprawdzie genialny, ale... kolega. Dodam, że autor artykułu o Wierzyńskim korzystał z pewnej licen-
tia poetica, mianowicie tekst ma formę opisowego, bardzo ciekawego, można powiedzieć, że sympa-
tycznego wywiadu z poetą, jednakże na koniec autor stwierdza nieoczekiwanie, że żadnego wywiadu... 
nie było. Po prostu tkankę relacji z rzekomego spotkania Z Wierzyńskim skompilował Bojczuk bardzo 
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umiejętnie z cytatów z wierszy i biografii, więc – dodajmy – bohater tekstu na pewno nie byłby obra-
żony z powodu takiej mistyfikacji. Aż prosi się, aby chociaż mały passus tu przytoczyć. Po konstatacji 
Bojczuka, że  podobnie jak on, Wierzyński nie miał zamiłowania do łaciny, pada pytanie: „Co pan uważa 
w szkole za najprzyjemniejsze”? Poeta odpowiada: „Wakacje!”

Kazimier Wierzyński ponownie został triumfalnie uhonorowany przez „Młodzież” numerem 1 (24), 
datowanym na styczeń-marzec 1938, specjalnie dedykowanym poecie. Na pierwszej stronie czytamy 
tę dedykację: „Kazimierzowi Wierzyńskiemu, Członkowi Polskiej Akademii Literatury, zeszyt ten po-
święca młodzież drohobycka”. Pod dedykacją – wiersz Rzuciłbym wszystko,urokliwy wyraz tęsknoty za 
miastem urodzin i jego pozaczasową aurą. Zacytuję początek i koniec:

Rzuciłbym wszystko i wrócił
Do miasteczka, gdziem się urodził,
Kupowałbym dzieciom ciasteczka
I w pola, w pola – bym chodził.
 
Szedłbym wśród wierzb nad rzeką,
gdzie dna się ręką dosięga,
Nieszkodliwy i za czymś daleko
Błądzący włóczęga.

[…] I jeszcze raz – bym pokochał ukrycie,
To czego nie tknie się ręka niczyja:
Te dni bez zdarzeń, całe to życie,
W którym nie żyje się, lecz przemija.

Na marginesie. W twórczości Wierzyńskiego kojarzy się i odzywa Drohobycz przede wszystkim jed-
nak w sławnym Księżycu i jego pierwszej frazie, której się nie zapomina:

Za czym ja krążę?
Za księżycem.
Czym on mnie wabi?
Drohobyczem.
O tym, że „Młodzież” była obserwowana i czytana, świadczy zarzut „Głosu Drohobycko-Borysławskie-

go”, jednej z dwóch najważniejszych gazet miasta, o stosowanie w jednym z artykułów leksyki antyse-
mickiej, o czym przed kilku laty już napisałem wyczerpująco3. Przypomnę tylko, że „Głos” w nr 4 z 1934 
roku zareagował listem pod tytułem „Czem się karmi młodzież” na artykuł „Włóczęga harcerska”, jaki 
ukazał się w „Młodzieży” nr 1 (8) z 1934 roku. Autor harcerz pisze:

„W południe drugiego dnia zawijamy do Żurawna, miejsca urodzenia Mikołaja Reja. Niestety mia-
steczko to tak jest mocno „zahiszpanione”, co nie pozbawia go swoistego uroku, że gdzie się obrócisz, to 
widzisz przeważnie haczykowate nosy i kędzierzawe włosy. Dlatego piszemy tylko po kartce do domu 
i jak najprędzej wyrywamy z plaży”.

„Anonimowy czytelnik” komentuje w „Głosie”:
„Pod płaszczykiem „Hiszpan” zamierza w swej głupocie autor wzbudzić pogardę dla ludności żydow-

skiej. […] Porównanie Żydów z „Hiszpanami” winno budzić w każdym uczciwym patriocie pesymistycz-
ne refleksje i smutne reminiscencje historyczne. […] Apelujemy do władz szkolnych, by zwróciły uwagę 
redakcji czasopisma „Młodzież”, że pismo przeznaczone dla młodzieży winno być wolne od jadu pogar-
dy i nienawiści do współkolegów i koleżanek”.

Ksywka „Hiszpan” chyba robiła w tamtych czasach karierę w szkolnym grepsie, bo pojawia się w gim-
nazjalnym piśmie nie raz...

A czy w „Młodzieży” pisano o Brunonie Schulzu? Odpowiedź na to najbardziej nas tu obchodzące 
pytanie jest z jednej strony rozczarowująca, z drugiej oczywista – niemalże nie pisano. W kilkunastu 
zeszytach znalazłem jedną tylko wzmiankę, zresztą w tym samym numerze, co inkryminowany przez 
„Głos” tekst „Włóczęga harcerska”, mianowicie, że Schulz był obecny, razem z dyrektorem Gimnazjum 
(jak pisano: Zakładu), na szkolnej uroczystości w 71. Rocznicę Powstania Styczniowego. Spodziewałem 
się odnotowania faktu publikacji tekstów Schulza o Józefie Piłsudskim, jakie ukazały się zaraz po śmier-
ci Marszałka i w pierwszą jej rocznicę w było nie było bardzo popularnym warszawskim „Tygodniku 

3 G. Józefczuk, Świat wokół Schulza w optyce drohobyckiego Głosu, „Akcent” nr 3 (129) 2012, s. 61–69.

Ilustrowanym”4. O Piłsudskim „Młodzież” dużo pisała, ale że Schulz pisał o Piłsudskim – już nie.
Prawdziwą niespodziankę w materii schulzowskiej obecności w gimnazjalnym piśmie, wyjątek od 

reguły, przynosi numer 2 (21) z kwietnia-czerwca 1937 roku. Tekst „Z Brunonem Schulzem wywiad... 
którego nie było" podpisany  został skrótem „N.N.” z dopiskiem, z którego wynika, że autorka uczęszcza 
do II Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Henryka Sienkiewicza. Tekst ten jest bodaj jedyną 
uczniowską wypowiedzią o Schulzu opublikowaną za życia autora Sanatorium pod Klepsydrą! A to na-
daje mu wartość szczególną. Trudno wypowiadać się o talencie literackim autorki, ani też o poziomie 
jej rozeznania w twórczości swego niedawnego nauczyciela rysunków, za to nie można nie zauważyć, 
jak bardzo barwną snuje ona – może nieświadomie i nie w warstwie pojęć, lecz wyobraźni – narrację. 
Pisze tyleż o Schulzu, co o sobie samej i rówieśnikach. Czytamy opowieść w stylu dziewczęco-podlotko-
wym, z domieszką kokieterii i tego skupienia na własnym ego, jakie jest właściwe młodości. W narracji 
dziewczyny jest coś z schulzowskich rysunków, to jakby rysunek „napisany”, ale „napisany” nie przez 
mężczyznę, niskiego, starego i tajemniczego, lecz przez tę, przed którą powinien on schylić głowę, przez 
pewną siebie młodą kobietę, dla której świat i ona to jedno. 

Schulz jest dla autorki kimś obcym, innym albo niezrozumiałym, ale chwilami bywa intrygujący i za-
gadkowy, nie sam siebie a z powodu tego, co ona się o nim dowiaduje. „Mijałam go na ulicy obojętnie, 
jak mija  się człowieka, którego się znało, ale teraz prawie nie pamięta” – pisze N.N. Ma z nim porozma-
wiać, zrobić wywiad dla gimnazjalnej gazety, bo okazał się być kimś wielkim, a to ją krępuje i odbiera jej 
pewność, bo prowadzi w regiony obce, płoszy ale i kusi. Więc wybiera inny sposób postępowania, nie 
tracąc pozycji dominującej – po prostu nie rozmawia z pisarzem, nie puka do jego drzwi, aby go poznać, 
i bez skrępowania sama sobie stawia pytanie: kim jest Schulz? Najpierw go opisuje, a właściwie ocenia:

„Chorobliwa wprost fantazja, jakaś mistyczność czy cudowność, czyniąca chwilami jego utwory nie-
zrozumiałymi, to wszystko razem w niziutkim, skromnym człowieku, nie różniącym się pozornie od 
innych ludzi”. 

Zatem, i to jest najbardziej przejmująca, nic nie znacząca, ale i najgłębsza konstatacja i prorocza odpo-
wiedź, to ostatnie zdanie tekstu autorstwa panny N.N..: „Nikt nie zna naprawdę Brunona Schulza”.

Tekst z „Młodzieży” znany był Jerzemu Ficowskiemu, musiał on zapoznać się z gimnazjalnym wy-
dawnictwem na początku swoich wizyt w mieście Schulza i kontaktów z tymi, którzy pisarza pamię-
tali. W rozdziale „Powrót do szkoły” Regionów wiekiej herezji Ficowski przytacza wypowiedzi uczniów 
o lekcjach Schulza, w tym uczennicy gimnazjum koedukacyjnego, nie wymienionego z nazwy, która 
miała napisać tak:

„Usiadł na krześle jak na koniu i zaczął opowiadać nam bajkę. O błędnym rycerzu, którego przepoło-
wiła wraz z rumakiem zamykająca się niespodziewanie brama. Odtąd jeździec wędrował po świecie na 
połowie swego konia „pół na pół”5. Tyle z panny N.N. cytuje Ficowski. Gdzie uczennica Gimnazjum im. 
Henryka Sienkiewicza tak napisała? – nie podaje, ale teraz odpowiedź znamy.

Bruno Schulz był bardzo wyraziście i często, lecz nie wiadomo czy rozpoznawalnie i zapamiętywalnie 
obecny w „Młodzieży” w jej wymiarze plastyczno-wizualnym za sprawą dwóch winiet, jakie dla pisma 
wykonał. „Młodzież” przyjęła taką zasadę redaktorsko-edytorską, że rysunek okładkowy był w danym 
roku jeden i ten sam, natomiast okładki danego roku różniły się kolorami, w jakich ten sam rysunek 
odbijano, a kolorów było kilka: czerwony, niebieski zielony, czarny (w różnych, nawet bardzo odmien-
nych wersjach barwnych). Pierwszy wykonany przez Schulza rysunek na okładkę jest prostą, skrótową, 
syntetyczną panoramą Drohobycza: po lewej kościół św. Bartłomieja, po prawej miejski ratusz, świąty-
nia i magistrat wyrastają wysoko w górę ponad „grzybnię” niewielkich, schematycznie narysowanych 
domków, znanych z innych jego rysunków. Pojawił się na okładce numeru 1 (8) ze stycznia-lutego 1934 
roku. Okładka była czerwona. Rysunek niepozorny, ale szczególny, zupełnie inny niż wszystkie inne. 
Albowiem to jedyny znany rysunek autora Xięgi Bałwochwalczej... bez sylwetek ludzi!

W 1935 „Młodzież” witała czytelników okładką z rysunkiem Feliksa Lachowicza, wykonanym około 
1930 roku. Przedstawia cerkiew św. Jura (dziś to zabytek klasy UNESCO), dokładniej – róg cerkwi, za 
którym widać cerkiewną drewnianą dzwonnicę w całej jej okazałości6. O okładkę na rok 1936 poproszo-
ny został ponownie właśnie Lachowicz. Wtedy artysta wykonał dla „Młodzieży” rysunek z widokiem na 
ratusz z ulicy Mały Rynek7, współcześnie niekiedy nazywanej Kanałem Sueskim za sprawą tej jej cechy, 

4 Więcej: G. Józefczuk, Schulz o Piłsudskim – i co z tego wynikło, „Akcent” nr 4 (150) 2017, s 128–134.
5 J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1975, s. 96.
6 Por. Drohobycz Feliksa Lachowicza, album, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2009, s. 218.
7 Była to niewiele zmieniona wersja wcześniejszego rysunku, z roku 1930. Por. j.w.., s.205.
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że jest bardzo wąska i łączy dwa światy, reprezentacyjny Rynek z przylegającym do niego nieokiełza-
nym targowiskiem. Feliks Lachowicz, o osiem lat starszy od Schulza, na początku XX wieku przez kilka 
lat uczęszczał do gimnazjum drohobyckiego, potem zaangażował się w działalność niepodległościo-
wą i patriotyczną, przeżył gehennę więzień i obozów. Był artystą samoukiem, bardzo sprawnym tech-
nicznie i obdarzonym wyjątkową wizją opowiedzenia historii Drohobycza poprzez obrazy. „Młodzież” 
o jego wystawach pisała, cenił go też Bruno Schulz poświęcając Lachowiczowi zachęcającą recenzję 
w prasie lokalnej.

O dziwo, w 1937 roku na okładkę pisma powrócił rysunek Schulza z panoramą Drohobycza. I do 
Schulza należał także rok 1938, szósty rok wydawania „Młodzieży”, zainaugurowany zeszytem nr 
1 (24) z datą styczeń-marzec 1938 (ostatni, jaki miałem możność poznać). Ten drugi okładkowy rysu-
nek Schulza uświetniał 80. lecie gimnazjum, powołanego z inicjatywy władz miejskich Drohobycza ce-
sarskim postanowieniem 23 maja 1858 roku jako C.K. Realne Gimnazjum im. Franciszka Józefa (wów-
czas z siedzibą w obecnym Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Drohobyczu przy ul. Szewczenki 
24). Rysunek z pewnych względów wyjątkowy! Na pierwszym planie maszeruje para młodych ludzi, 
uczennica i uczeń w strojach szkolnych, w tle – Gimnazjum Jagiełły. Nad nimi wieniec laurowy opatrzo-
ny siedmioma znakami w postaci... tarcz szkolnych z numerami. Numery symbolizują wszystkie szkoły 
średnie Drohobycza. Uwaga: szkoły nie tylko polskie! Używając metafory Hemara: laurowy wieniec na 
rysunku Schulza symbolizuje szkoły Drohobycza jako półtora miasta.

W centrum wieńca znajduje się, a jakże, tarcza z liczbą 552 – to numer nadany Gimnazjum Państwowe-
mu im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego8. Kolejne znaki liczbowe rozmieszczone na wieńcu są takie: 626, 627, T 175, T 194, H 217, 
625. Będziemy rozszyfrowywać ten „symboliczny” wieniec przesuwając się za ruchem wskazówek ze-
gara, a więc początkowo od góry w prawo. Trzeba jednak wiedzieć, że nazwy szkół nieco się w latach 
30. XX wieku zmieniały, także z powodu reform szkolnictwa, ale numery nadawane przez Ministerstwo 
– nie. Umieszczona na górze, w pozycji godziny 12 tarcza z numerem 626 oznacza II Gimnazjum Żeń-
skie (w pewnym okresie: Koedukacyjne) im. Henryka Sienkiewicza. Następny numer, czyli 627 – został 
nadany Gimnazjum Koedukacyjnemu im. Iwana Franki prowadzonemu przez Ukraińskie Towarzystwo 
Pedagogiczne „Ridna Szkoła” w Drohobyczu. To szkoła wyjątkowa, wzniesiona ze składek Ukraińców, 
której funkcjonowanie przez jakiś czas  władze polskie zawiesiła zarzucając nauczycielom współpracę 
z nielegalnymi nacjonalistycznymi organizacjami. Kolejna tarcza ma numer 175 z literą „T”: to Śred-
nia Szkoła Techniczna (oraz Prywatne Gimnazjum Mechaniczne) w Drohobyczu. Litera „T”, przypisana 
średnim szkołom techniczno-przemysłowym, jest i przy kolejnym numerze 194. Numer ten nadano 
Prywatnej Szkole Zawodowej Żeńskiej im. Elizy Orzeszkowej (i Prywatnemu Gimnazjum Krawieckiemu 
Żeńskiemu im. Elizy Orzeszkowej) w Drohobyczu. Z kolei, jeżeli spacerując po Drohobyczu w drugiej 
połowie lat 30. XX wieku zobaczyłoby się chłopca lub dziewczynę z tarczą prezentującą symbol H 217, 
mielibyśmy do czynienia z uczniem lub uczennicą 3-klasowej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej (stąd 
literka „H”) lub w pewnych latach – Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Ostatni numer z tarcz na wieńcu laurowym: 625. To I. Gimnazjum Żeńskie (albo 
Koedukacyjne) w Drohobyczu, szkoła wcześniej znana jako Gimnazjum im. Leona Sternbacha albo jako 
szkoła Blatta. Wyłącznie na marginesie dodam dla miłośników ciekawostek: nr 1 na tarczy szkolnej no-
sili wtedy uczniowie Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie.

Popatrzmy jeszcze na zeszyt nr 1 (24) z opisaną powyżej okładką jak na miejsce spotkania Schulza 
z Wierzyńskim. Nic nie wiemy, aby dwaj wybitni drohobyczanie znali się i chociaż raz spotkali fizycz-
nie. Przestrzenią takiego spotkania, w wymiarze duchowym, okazała się „Młodzież”, bo w tym właśnie 
numerze za okładką z rysunkiem autorstwa Schulza znajdowała się strona, pierwsza strona zeszytu, 
z wierszem Wierzyńskiego. Jednak pozafizyczne relacje obu drohobyczan nie były symetryczne. Nie 
wiemy nic o tym, aby Wierzyński wypowiadał się na temat Schulza, ale Schulz o Wierzyńskim pisał 
zauroczony, szczególnie jego wierszami poświęconymi historii i narodowym mitom polskim oraz Pił-
sudskiemu...

Na koniec krótkie, pozornie jedynie liczbowe podsumowanie na temat pisma „Młodzież” z okładko-
wymi rysunkami Brunona Schulza. Z 24 znanych mi wydań pisma, jakie ukazały się przez sześć lat, 
rysunek Schulza był w roku 1934 na 4 zeszytach, w roku 1937 również na 4 zeszytach, a w 1938 – na 
jednym, a może i na czterech...                                                                                                                                           

8 Zobacz: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, rocznik 16, 1933 nr 7, 
www.pbc.rzeszów.pl/dlibra/publication?id=12703 [dostęp:28.10.2018].

Bolesław Edmund Broś (1921–2005) R55

Moje drohobyckie „korzenie”

Urodziłem się 16.11.1921 r. w Borysławiu z Ojca Stefana Brosia i Matki Jadwigi z d. Niżnik. 
Dziadkowie moi, zarówno ze strony Ojca jak i Matki mieszkali w Drohobyczu. 

Linia rodzinna po Ojcu:
Moi Pradziadkowie Bartłomiej i Agata z Bandurskich byli rodziną kupiecką, zamieszkałą w Kra-

kowie. Mieli oni trzech synów: Leona, Kazimierza  i najmłodszego Jana, mojego Dziadka. Jan Broś, 
z zawodu poligraf, ożenił się w roku 1886 z Heleną z Obrzutów, moją Babką. Moi Dziadkowie mieli 
trzech synów: 
• Edmunda, mojego ojca chrzestnego, inżyniera leśnika po studiach w Petersburgu, długoletniego 

plenipotenta dóbr hr. Felicji Skarbkowej,
• Stefana, mojego Ojca, poligrafika,
• Władysława, zarządcy dóbr hr. Rzyszczewskiej.

W roku 1893 umiera w Przemyślu moja Babka Helena. Za namową przyjaciela księdza Smolnic-
kiego, żeni się powtórnie z Anielą z Błażków w Samborze w 1894 r. Z małżeństwa tego rodzą się 
trzy córki:
• Emilia, która zmarła niedługo po urodzeniu,
• Stanisława, która wyszła za mąż za Angermana, właściciela majątku ziemskiego w Boguchwale 

k. Rzeszowa,
• Maria, która była kaleką na skutek wypadku we wczesnym dzieciństwie.
Z rodziny Prababki, tj z rodziny Bandurskich pochodził biskup Władysław Bandurski, legendarny 
kapelan Legionów i Harcerstwa, znakomity kaznodzieja i pisarz, pochowany w 1932 r. w podzie-
miach Bazyliki Wileńskiej. Pamięć o Nim była zawsze bardzo żywa w rodzinie Brosiów.

Po pierwszym małżeństwie Dziadek Jan przeniósł się z Krakowa do Rzeszowa, gdzie założył dru-
karnię. Ze względu na stan zdrowia Babki Heleny Dziadkowie przenieśli się do Przemyśla, gdzie 
Dziadek dalej prowadził drukarnię i wiele czasu poświęcał pracy społecznej będąc m.in. naczel-
nikiem „Sokoła” w Przemyślu. W r. 1895 Dziadek przenosi się do Drohobycza, a po Jego śmierci 
drukarnię prowadzi wdowa Aniela Broś nazywana przez synów z pierwszego małżeństwa „maco-
chą”. Wszyscy synowie dosyć wcześnie, jeszcze w wieku niepełnoletnim, musieli się usamodzielnić. 
Stefan wyjechał do Wiednia gdzie pracował jako poligrafik. Stryjowie Edmund i Władysław wy-
jechali na Ukrainę, gdzie przeżyli rewolucję bolszewicką. Stryj Edmund, bezdzietny, aresztowany 
przez NKWD, zginął zamordowany w 1945 r. w więzieniu przy ulicy Łąckiego we Lwowie.  Stryj 
Władysław, ekspatriowany wraz z rodziną ze Lwowa osiedlił się w Bytomiu, gdzie zmarł w 1955 r. 
Stryjenka Stanisława Angerman, córka z drugiego małżeństwa Dziadka, podczas drugiej okupacji 
sowieckiej mieszkała w Drohobyczu, utrzymując się z nauki języków obcych. Zmarła tam pod ko-
niec lat 70-tych.

Ojciec mój, Stefan Broś powrócił z Wiednia do Lwowa jeszcze przed I wojną światową i pracował 
w dzienniku Słowo Polskie, jako poligraf. W dniu 20.08.1912 r. ożenił się we Lwowie w kościele Św. 
Antoniego, ze swoją narzeczoną z Drohobycza, Jadwigą z Niżników. Z małżeństwa tego urodzili się:
• Janina, urodzona we Lwowie w 1913 r., wyszła za mąż w 1951 r. we Wrocławiu za profesora Bo-

gusława Bobrańskiego, b. Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu,
• Marian, urodzony w 1915 r. w Drohobyczu, mgr inż. architekt, od 1945 r. pracownik Wrocławskiej 

Dyrekcji Odbudowy a następnie biura projektów Miastoprojekt-Wrocław. Ożeniony w 1948 r. 
z Anną z Sokołowskich  po jej powrocie z deportacji do Kazachstanu. Zmarł we Wrocławiu 
w 1998 r.,

• Bolesław, urodzony w 1921 r. w Borysławiu, (Autor wspomnień) prof. zw. nauk technicznych, 
od 1945 r. we Wrocławiu w przedsiębiorstwach inżynieryjno-budowlanych i biurach projektów 
a następnie na Politechnice Wrocławskiej i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ożeniony w 1951 r. 
z Iwoną Korwin z Bieńkowskich w Warszawy, czynną uczestniczką Powstania Warszawskiego.
Linia rodzinna po Matce:
Dziadek mój Leon Niżnik był jednym z pierwszych studentów Politechniki Lwowskiej w jej po-

czątkowym okresie rozwoju. Gdy wybuchło Powstanie Styczniowe, uciekł z domu wraz z dwoma 
starszymi braćmi. Po upadku Powstania wszyscy trzej bracia dostali się do niewoli rosyjskiej i zo-
stali zesłani na Sybir. Na skutek starań hrabiny Lanckorońskiej z Komarna (?) udało się jej wykupić 
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z rosyjskiej niewolii grupę powstańców, w której znaleźli się trzej bracia Niżnikowie. Dwaj starsi 
wyjechali do Rumunii, a najmłodszy Leon wrócił do Drohobycza, gdzie założył warsztat mecha-
niczny, produkujący sprzęt wiertniczy dla rozwijającego się podówczas górnictwa naftowego w re-
jonie Borysławia. Dziadek Leon miał siostrę, zamężną we Lwowie z ziemianinem Bojarskim, który 
roztrwonił lekkomyślnie majątek. Po śmierci siostry dziadek opiekował się we Lwowie swoją sio-
strzenicą.

Dziadek był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa miał trzech synów:
• Władysława, który zmarł wcześnie,
• Stanisława, dyrektora szkoły w Wełdzirzu k. Doliny, zmarłego w 1924 r. w Dolinie. Był on ojcem 

Mariana Niżnika, inżyniera leśnika po Lwowskiej Politechnice, który po wojnie znalazł się z ro-
dziną  w Londynie, gdzie zmarł w 1972 r. pozostawiając czworo dzieci: Iwonę, Jerzego, Ryszarda 
i Zofię,

• Adama, mechanika.
Po śmierci pierwszej żony ożenił się powtórnie z Józefą z Czupkiewiczów, wdową z którą miał 

sześcioro dzieci:
• Zenonę, zamężną z Janem Grabowskim urzędnikiem skarbowym, zmarłym we Lwowie w 1942 – 

1943 r. (?). Ciotka zmarła w wieku 99. lat w Raciborzu pod koniec lat 70-tych,
• Helenę, zmarłą w wieku dziecięcym,
• Janinę, która wyszła za mąż za Jana Balickiego, urzędnika Zarządu Miasta Drohobycza. Wujostwo 

zmarło w Drohobyczu: wuj Jan w 1940 r., ciotka Janina w 1956 r. Mieli oni trójkę dzieci:
– Klementynę, nauczycielkę mieszkającą we Wrocławiu,
– Czesławę, absolwentkę UJK we Lwowie, mieszkającą też we Wrocławiu,
– Tadeusza, kalekę po wypadku w dzieciństwie, aresztowanego przez NKWD podczas drugiej oku-
pacji sowieckiej, więzionego w łagrach, zwolnionego po śmierci Stalina, zmarł w 1965 r. w Dro-
hobyczu,

• Marię, która wyszła za mąż za Ignacego Łobosa, rzeźbiarza po studiach w Wiedniu i Krakowie, 
który założył zakład rzeźbiarsko-kamieniarski w Drohobyczu gdzie zmarł w czasie wojny. Miesz-
kająca samotnie w Drohobyczu ciotka Maria została zamordowana wiosną 1947 r. przez Sowie-
tów podczas napadu rabunkowego,

• Kazimierza, komisarza skarbowego, zmarłego w 1964 r. w Oświęcimiu. Miał on dwoje dzieci: 
Helenę zmarłą w 1997 r. w Bielsku-Białej i Zdzisława który zginął w wypadku samochodowym 
w 1972 r.

• Jadwigę, moją Matkę, która po  wyjeździe ze Lwowa z trójką dzieci, mieszkała we Wrocławiu do 
śmierci w 1980 r. w wieku 90 lat.
Ojciec mój Stefan Broś pełniąc służbę w austriackim wojsku, ostatnie lata I wojny światowej 

spędził wraz rodziną w Tiszolcu na Węgrzech. Po powrocie do kraju pracował w firmie „Nafta” 
w Borysławiu. Pamiętam nazwisko „Meszaros” jako jednego z dyrektorów tej firmy. Krótko przed 
wyjazdem z Borysławia, Ojciec założył tam niewielką drukarnię. W 1928 r. Ojciec mój objął stano-
wisko dyrektora technicznego Wydawnictwa Kresowego we Lwowie, wydającego z inicjatywy prof. 
Stanisława Głąbińskiego dziennik o nazwie „Kurier Lwowski”, nieoficjalny organ Stronnictwa Na-
rodowego. W 1936 r. wydawnictwo to upadło (jak mówiono podówczas na skutek brutalnych nę-
kań politycznych). W tym samym roku, Ojciec zaczął uruchamiać niewielką nowoczesną drukarnię 
o nazwie: Wydawnicza”, wiążąc ją z Wydawnictwem „Biblioteka Kresowa” promującym lwowskich 
pisarzy. Po wkroczeniu Sowietów drukarnia została znacjonalizowana, a jej majątek zagrabiony.

Z początkiem okupacji sowieckiej w 1939 r. Ojciec mój intensywnie włączył się w organizację 
przerzutu  na Węgry osób udających się na Zachód do tworzącego się tam Wojska Polskiego. Wy-
korzystywał w tym celu ulubioną rodzinną miejscowość letniskową, niewielką osadę kolonistów 
niemieckich Żaklę, położoną w dolinie rzeki Świcy. Trasą tą przedostał się na Zachód m.in. znany 
polityk i publicysta Wojciech Wasiutyński, który po wyjeździe z Warszawy  przebywał w naszym 
domu  we Lwowie. Prawdopodobnie ostatnią grupą, która szła trasą na Żaklę w kwietniu 1940 r., 
była grupa ok. 30 osób, która z bronią w ręku próbowała się przebić na Węgry. W grupie tej był 
m.in. młody student Rubin, późniejszy kardynał. Grupa  ta została rozbita przez NKWD. Kilka osób 
zginęło, kilku uciekło, a pozostałych aresztowano. Pod koniec maja 1940 r. NKWD aresztowało 
mojego Ojca, a niespełna rok później został On skazany na 7 lat łagrów na Kołymie. Umowa Sikor-
ski – Majski zastała Ojca w obozie przesyłowym w Buchcie – Nachodce. Po zwolnieniu na skutek 
amnestii, udało Mu się przedostać do Kazachstanu, gdzie odszukał przyszłą rodzinę mojego brata. 

Z Armią Andersa wyszedł Ojciec do ówczesnej Persji, gdzie w Teheranie wydawał periodyk „Słowo 
Polskie”. Ze znaczną ilością ocalałych z Rosji Sowieckiej Polaków osiedlił się następnie w Afryce 
Wschodniej, mieszkając do 1949 r. w stolicy Kenii Nairobi. Stamtąd przeniósł się do Londynu gdzie 
przebywał do czasu, gdy warunki polityczne umożliwiły Mu powrót do rodziny, do kraju. Po 17 
latach tragicznej okresami wędrówki przybył  Ojciec do Wrocławia w 1957 roku. Będąc już w pode-
szłym wieku przez długie  jeszcze lata prowadził sekretariat i wydawnictwo periodyku naukowego 
Wiadomości Chemiczne. Ojciec zmarł we Wrocławiu w 1985 r. przeżywszy 97 lat.



Jadwiga Wojciechowska (1893–1981) R58

Wspomnienia z Borysławia (1926–1932)
Od Redakcji: Autorka tych wspomnień, Jadwiga Wojciechowska z domu Zaleska  była żoną Broni-

sława Wojciechowskiego, od 1921 r. pracownika a potem do 1939 r. jednego z dyrektorów borysław-
skiej firmy „Gazolina”, założonej i prowadzonej przez inżyniera Mariana Wieleżyńskiego. Przez sześć lat 
mieszkali oni w Borysławiu i tego okresu dotyczą wspomnienia, choć autorka najwięcej uwagi poświę-
ciła wyjazdom wakacyjnym. Wspomnienia te są częścią większej całości przygotowywanej do druku. 
Przypisy pochodzą od ich syna, Bronisława Wojciechowskiego (1921–1986), którego syn Michał Wojcie-
chowski dostarczył tekst do druku.

Przeprowadzka wypadła przed samym Bożym Narodzeniem, ale nie odczułam tego wcale, bo 
z Borysławia przyszły ciężarówki z fachowymi robotnikami, którzy wszystko wspaniale spa-

kowali i przewieźli. Ja z dziećmi gościłam w tym czasie w domu p. Wieleżyńskich; Hania została 
u nich nawet dłużej, bo chodziła już do pierwszej klasy, a do świąt Bożego Narodzenia zostało tylko 
dwa tygodnie. Do Borysławia pojechałam autem z Mamusią i małym Bronkiem; Irka1 została we 
Lwowie, bo kończyła uniwersytet. Zatrzymaliśmy dla niej jeden pokój, bo było do niego oddzielne 
wejście.

W Borysławiu dostaliśmy sześć dużych pokojów; w mieszkaniu wszystko już było ustawione jak 
chciałam. Na trzy dni przed świętami wybuchnął wieczorem pożar w garażach, tuż obok naszego 
domu; było trochę emocji, ale ja zbytnio się nie przejęłam. Życie w Borysławiu potoczyło się trochę 
inaczej niż we Lwowie. Miasto było bardzo zaniedbane, ale za to okolica bardzo ładna, zaś o parę 
kilometrów Truskawiec, jeszcze ładniejszy2. Były tu doskonałe tereny narciarskie i bardzo mi ten 
sport przypadł do gustu.

W tym samym domu mieszkali inżynierostwo Machniccy, bardzo mili i życzliwi. Matka p. Mach-
nickiej, p. Helena Sygietyńska3, prowadziła dla dzieci kurs przygotowawczy do gimnazjum. Zapi-
sałam zaraz na ten kurs Hanię, a od wakacji poszedł tam i mały Bronek. Pani Sygietyńska była 
doskonałym pedagogiem i dzieci były świetnie przygotowane do dalszej nauki. Natomiast mąż i ja 
zaangażowaliśmy się do pracy społecznej.

Pracownicy naszej firmy „Gazolina” mieli się doskonale. Ich zarobki były znacznie wyższe niż 
w innych firmach i wszyscy mieli przyzwoite mieszkania. Firma wybudowała trzy duże domy 
ze wszystkimi wygodami. Największy zajmowali robotnicy, były tam mieszkania dwupokojowe 
z kuchnią i łazienką, w drugim mniejszym mieszkali urzędnicy, majstrowie, a także młode małżeń-
stwa inżynierskie. W trzecim domu parter zajmowało biuro, na pierwszym i drugim piętrze były 
dwa duże mieszkania 6-pokojowe, jedno zajmował inż. Machnicki z rodziną, drugie my. Były tu też 
dwa mieszkania 3-pokojowe, które zajmowali urzędnicy: jedno małżeństwo bezdzietne (Probsto-
wie), drugie małżeństwo z jednym dzieckiem (Ulanowscy). Były też jakieś domki na Hubiczach, 
gdzie była mała rafineria należąca do „Gazoliny”4. Natomiast robotnicy innych firm mieszkali po 
prostu w budach. W ogóle Borysław, choć przynosił tutejszym firmom olbrzymie dochody, był bar-

1 Irena Jaworowiczówna, siostrzenica Bronisława, potem żona inż. Janusza Girzejowskiego z „Gazoliny”.
2 Znane uzdrowisko, 8 km od Borysławia.
3 Wdowa po pisarzu Antonim, matka Tadeusza Sygietyńskiego, twórcy zespołu „Mazowsze”.
4 Głównym obiektem firmy w Borysławiu była fabryka gazoliny, otrzymywanej z gazu ziemnego; ponadto należały do 
niej kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej oraz sieć gazociągów.
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dzo zaniedbany.
Mój mąż został wkrótce posłem na sejm z tamtego okręgu5 i z zapałem pracował społecznie dla 

dobra robotników. Wiem, że wystarał się w Warszawie o dużą pożyczkę i przy pomocy innych firm 
i pracy robotników postawiono trzy duże domy z mieszkaniami dwu- i trzypokojowymi, kuchnią 
i łazienką. Domy te zostały wykończone na parę lat przed wojną; zajmowali tam mieszkania pra-
cownicy, którzy najgorzej mieszkali6.

Kobiety też wtedy pracowały społecznie. Maria Jaworska założyła Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. Ja organizowałam tę pracę w Borysławiu. Jakże chętnie żony robotników zgłaszały się do 
tej pracy. Odwiedziłam bardzo wiele domów robotniczych i zauważyłam, że dzieci, choć bardzo 
grzeczne, są wątłe i blade. Postanowiliśmy wysyłać jak najwięcej dzieci na wakacje w góry. Wtedy 
też zaczęło wychodzić pismo „Echo Zagłębia Naftowego”7. Postanowiliśmy opodatkować jak naj-
więcej mieszkańców Borysławia przy czym każdy, choćby najmniejszy dar był ogłaszany w naszym 
piśmie, z nazwiskiem ofiarodawcy. Robotnicy bardzo lubili znaleźć swoje nazwisko w piśmie. Ra-
chunki prowadziła p. Probstowa8 bardzo dokładnie i co miesiąc ogłaszała w tymże piśmie wszyst-
kie rachunki. Firmy dokładały większe sumy, acz niezbyt chętnie, oraz dawały do przewiezienia 
dzieci duże ciężarówki.

Zaraz w pierwszym roku9 wysłaliśmy do Załokcia (bardzo ładna okolica) 200 dzieci, w dwóch 
partiach po 100, oddzielnie chłopcy, oddzielnie dziewczynki. Dzieci, którym najwięcej przybyło na 
wadze dostawały nagrody, więc chętnie jadły. Życie było bardzo dobre. Często odwiedzałam kolo-
nię i sprawdzałam, czy wszystko jest w porządku. Raz na tydzień bito dużego świniaka, więc było 
mięso i tłuszcz. Poza tym był dobry chleb, mleko, masło, jaja i w miarę możności owoce. Las był 
blisko i dzieci zbierały jagody, poziomki, maliny i jeżyny.

Założyłyśmy też szwalnię, aby dziewczynki po ukończeniu szkoły podstawowej mogły się uczyć 
szycia oraz innych robót ręcznych. Kilka kobiet podjęło się prowadzenia tej szwalni, ale ona jakoś 
kulała. Ja niestety nie znałam się wcale na szyciu, tak że nie mogłam korygować ich pracy.

Tak więc powoli wrastaliśmy w społeczeństwo borysławskie, również w tutejsze środowisko in-
teligenckie. W kompletach, które prowadziła p. Sygietyńska, było sporo dzieci inżynierów i dyrek-
torów, z którymi zaznajomiliśmy się. Inteligencja borysławska lubiła się bawić, często urządzano 
wieczorynki i bale, na które byliśmy oczywiście zapraszani. Oboje z mężem lubiliśmy się zabawić 
i potańczyć, więc często spotykaliśmy się z miejscową „societą”. Blisko żyliśmy tylko z Machnicki-
mi10, a ja osobiście z p. Kottekową, która mi bardzo pomagała w pracy społecznej.

Na letnisko wyjeżdżałam z dziećmi albo do Zełemianki, albo pod Truskawiec. W tym czasie (1928 
r.) firma nasza budowała gazociąg z Daszawy przez Stryj do Lwowa; po drodze zakładano też gaz 
w pobliskich miasteczkach. Kiedyś wpadł do nas na letnisko pod Truskawcem p. Wieleżyński. Bar-
dzo się spieszył, bo miał objeżdżać prace przy budowie rurociągu. „Przyjechałem zabrać Hankę 
– powiedział, bo okropnie będę się nudził i zaraz ją zabieram”. Hania była ubrana więcej niż lekko, 
więc powiedziałam, że muszę ją przebrać. „Ależ nie potrzeba, jeśli będzie zimno, to okryję ją wła-
sną marynarką!”. Za chwilę siedzieli już w samochodzie. Dalej to już tylko Hania mogłaby opowie-
dzieć, jak bawiła swego przybranego, ale bardzo kochanego dziadka.

Był rok 1928. Nasz rurociąg do Lwowa był na ukończeniu. Taka sama firma gazowa działała w Ru-
munii. Dyrektor tej firmy przyjechał z żoną, aby zapoznać się z działalnością naszej firmy. Zostali 
przyjęci bardzo serdecznie i wyjeżdżając zaprosili naszego dyrektora, inż. Wieleżyńskiego, do Ru-
munii, aby obejrzał tamtejsze szyby i gazociągi. Zaproszenie było na cały miesiąc sierpień. P. Wie-
leżyński nie bardzo miał ochotę na tę wizytę i zaproponował, abyśmy pojechali oboje, wraz z inż. 
Kowalczewskim, który był specjalistą od gazu. Pani Kowalczewska nie mogła towarzyszyć mężowi, 
bo miała bardzo małego synka11.
5 Bronisław Wojciechowski został wybrany posłem na sejm w okręgu Stryj-Drohobycz w wyborach odbytych w marcu 
1928 r., z listy BBWR.
6 Mowa o Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jędrzeja Moraczewskiego, której B. Wojciechowski był przewod-
niczącym.
7 Wychodziło w Borysławiu, w latach 1928–1932.
8 Żona Willibarda Probsta, prokurenta firmy „Gazolina”.
9 W 1928 r.
10 Należałoby tu dodać Marię Mirecką z córką Bronką zamężną w 19.... za inż. Feri Mesaroszem oraz inż. Girzejowskiego 
i Piątkiewicza.
11 Inż. Józef Kowalczewski był żonaty z Małgorzatą Rawlison, Angielką, wdową po Włodzimierzu Kunowskim, wybitnym 
działaczu PPS. Mieli syna Jana, ur. ok. 1923 r.

Jechaliśmy do Rumunii na zaproszenie, mieliśmy więc zapewniony hotel i auto do zwiedzania 
kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego. Tylko niedziele mieliśmy wolne i wtedy całą trójką zwiedza-
liśmy ciekawsze miejsca. Już w drodze do Rumunii zaczęłam się uczyć od pasażerek języka rumuń-
skiego i robiłam dość duże postępy, toteż później panowie posyłali mnie po zakupy owoców itd., 
mówiąc że ja to najlepiej załatwię. Kiedy jeździli na zwiedzanie kopalń jeździłam także, bo przecież 
sama bardzo bym się nudziła. Ceremoniał był zabawny. W każdej miejscowości zapraszano nas do 
jakiegoś eleganckiego mieszkania, gdzie pani domu przyjmowała nas już w hallu „dulczacą”, czyli 
konfiturą z bardzo zimną wodą. Jeżeli zostawaliśmy dłużej, to obiad bywał zwykle w restauracji. 
Panie rumuńskie przeważnie znały język francuski, którym dobrze władałam, więc czas schodził 
na przyjemnej rozmowie.

Kiedy zwiedziliśmy wszystko w starej Rumunii, pojechaliśmy do Siedmiogrodu, który należał do 
Rumunii dopiero od niedawna. Zwiedziliśmy kilka miejscowości, ale ich nazwy były bardzo trudne 
do zapamiętania; pamiętam jedną: Dicio San Martin. Wieczory spędzaliśmy w lokalach, gdzie prze-
ślicznie grywali Cyganie.

Po zakończeniu wizyty p. Kowalczewski pożegnał się z nami i wrócił do żony i synka, a my poje-
chaliśmy na Węgry, bo chcieliśmy zobaczyć Budapeszt. Po drodze zwiedziliśmy jeszcze miasto Kluż. 
Mieliśmy prospekt Budapesztu i tam zachwalano hotel St. Gellert; był wprawdzie bardzo drogi, 
ale miał basen kąpielowy ze sztucznymi falami. Hotel okazał się rzeczywiście bardzo elegancki, 
a fale w basenie były ogromne. Obok wznosiła się góra Gellerta, z której widać było prawie całe 
miasto, wspaniały parlament. Byliśmy też na wyspie Św. Małgorzaty, w ogóle zwiedziliśmy całe 
miasto i okolice. Gdy po tygodniu mieliśmy wyjeżdżać, mąż poprosił o rachunek i jakież było nasze 
zdziwienie, gdy okazał się on o połowę mniejszy, niż podawano w prospekcie. Zapewne omyłka. 
Tymczasem portier uśmiechnął się i powiedział: „Państwo trafili na tydzień reklamowy i właśnie 
w tym tygodniu jest zniżka 50%”. Oczywiście portier dostał sowity napiwek, a my wyruszyliśmy 
wieczorem do Abbacji, która wtedy leżała we Włoszech12.

Zamieszkaliśmy, wedle rady p. Wieleżyńskiej, w hotelu Quarnero. Hotel był wspaniały, ale szalenie 
drogi. Cały parter zajmowały salony i olbrzymie jadalnie, wszystko wysłane pięknymi dywanami. 
Na kolację panie przychodziły w wieczornych sukniach, panowie we frakach, a co najmniej smo-
kingach. Wszystkie te elegancje męczyły mnie bardzo. Polaków nie było, tylko przeważnie Niemcy. 
Abbacja jest piękna, ale plaży nie posiada. Kąpaliśmy się jednak codziennie, a poza tym chodziliśmy 
na spacery po okolicznych górach. W jakiejś wiosce chcieliśmy kupić winogron, ale nie mogliśmy 
się dogadać z mieszkańcami, choć znałam trochę włoski, a próbowaliśmy też niemieckiego. Wresz-
cie mąż odzywa się do mnie: „Chodźmy, oni nic nie rozumieją!”. Na to kobiecina wykrzykuje: „Ja 
rozumie pane, ja rozumie!”. Okazało się, że tam mieszkają Słowianie i doskonale porozumieliśmy 
się po polsku. Po dwóch tygodniach spadły w górach śniegi i zrobiło się zimno, choć była dopiero 
druga połowa września. Woda zrobiła się również zimna, goście zaczęli wyjeżdżać. Mąż miał jesz-
cze parę dni urlopu, postanowiliśmy więc odwiedzić Wenecję. Płynęliśmy statkiem, morze było 
burzliwe i prawie wszyscy pasażerowie zachorowali na chorobę morską, ja również czułam się 
fatalnie. Do obiadu, który był z góry zapłacony, zasiadł z całego statku tylko kapitan i mój mąż. Po 
drodze statek zatrzymał się w miejscowości Puls. Zwiedziliśmy tam wspaniały amfiteatr rzymski 
w zupełnie dobrym stanie.

Do Wenecji dojechaliśmy około 10 wieczorem. Na przystani czekały gondole. Znaliśmy nazwę 
naszego hotelu, wsiedliśmy więc w gondolę, która zawiozła nas na samo miejsce. Bardzo zmęczeni 
położyliśmy się spać, ale na drugi dzień obudziłam się wcześnie i chciałam zaraz biec zwiedzać 
miasto. Tymczasem Bronek się obudził i zaczął mi odradzać, że przecież sama nie pojadę gondolą, 
a chodników nie ma. Zaczęłam go poganiać, ale wcale się nie spieszył, twierdząc że mamy parę dni 
czasu na zwiedzanie. Później przekonałam się, że przy domach są jednak wąskie chodniki i do-
skonale mogę chodzić sama. Obejrzeliśmy plac i katedrę św. Marka, pałac dożów, wszystko bardzo 
piękne; z przyjemnością zwiedzałam Wenecję, ale mieszkać tam nie chciałabym. Było już dość zim-
no, więc po paru dniach i zrobieniu mnóstwa zakupów, wyruszyliśmy do Wiednia.

Zaziębiłam się i miałam silną gorączkę, więc Bronek kupił salonkę, żebym mogła i w dzień leżeć. 
Przyjechaliśmy do Wiednia wieczorem i zamieszkaliśmy w bardzo porządnym hotelu. Myślałam, że 
będę musiała parę dni poleżeć. Rano Bronek pobiegł na miasto, znał dobrze język niemiecki i bar-
dzo lubił Wiedeń. Wrócił po paru godzinach i oświadczył mi, że kupił na dzień dzisiejszy bilety na 

12 Obecna Opatija.
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operę. – Ależ ja mam 39° gorączki! – wykrzyknęłam. – Pójście na operę na pewno ci nie zaszkodzi 
– odpowiedział mąż. – Wystawiają dziś piękną operę Wagnera. Cóż było robić; wieczorem ubrałam 
się pięknie i pojechaliśmy taksówką. Rzeczywiście czułam się wcale nieźle; mieliśmy wygodne fo-
tele, a opera była pięknie wystawiona. Na drugi dzień, nie mierząc temperatury, poszliśmy zgodnie 
oglądać miasto, a więc muzea, katedrę Św. Stefana, zamek i wiele innych rzeczy.

Po dwóch dniach pobytu wyruszyliśmy do Krakowa. Bardzo już byłam stęskniona za dziećmi i do-
mem. Na granicy była jak zwykle rewizja celna. Mąż powiedział celnikom: „Proszę obejrzeć rzeczy 
mojej żony, bo zakupiła pół Wenecji!. Miałam faktycznie kilka ładnych broszek, korale i mnóstwo 
drobiazgów na prezenty. Jednak odezwanie się Bronka i jego legitymacja poselska widocznie do-
brze wpłynęły na celników, bo stwierdzili, że takie drobiazgi nie podlegają ocleniu.

W domu zastaliśmy wszystko w porządku, dzieci były zdrowe i wesołe, chodziły już na naukę do 
pani Sygietyńskiej. W czasie wakacji w Truskawcu była z dziećmi moja siostra Lucyna, którą one 
bardzo lubiły. W dalszym ciągu miałam dużo pracy społecznej. Robiłam też korektę artykułów do 
pisma „Echo Zagłębia Naftowego”, którym mój mąż się zajmował.

Po Bożym Narodzeniu dość ciężko zachorowałam. Czułam się okropnie, przeważnie leżałam 
i miałam wstręt do jedzenia. Dr Mille mówił, że to stan normalny, żebym się nie niepokoiła. Bronek 
jako poseł dużo wyjeżdżał do Warszawy na posiedzenia sejmu. W domu było dość cicho. Nasza ko-
chana Ija13 zajmowała się dziećmi, była też u nas moja matka, więc mogłam leżeć i cierpieć. Wieczo-
rami przychodzili prawie codziennie dwaj młodzi inżynierowie; w domu była przecież młoda ładna 
panna, w której inż. Girzejowski był już trochę zaangażowany. Drugi inżynier, Piątkiewicz, miał 
narzeczoną we Lwowie, więc nudził się wieczorami. Jednego wieczoru Nacek Piątkiewicz zaczął 
mnie namawiać, abym pojechała do Lwowa do dobrego ginekologa, dr Sołowija14. W końcu powie-
dział: „Jutro o 6-ej rano będzie czekał na panią Seniuk (kierowca), zresztą ja sam odwiozę panią na 
dworzec”. Zadzwoniłam do Bronka do Warszawy, że jadę do Lwowa do lekarza; zaczął mnie prosić, 
abym zaczekała do soboty, bo wtedy wróci i sam mnie zawiezie. Była wtedy środa; powiedziałam, 
że wszystko już omówione i jednak pojadę. Pojechałam nazajutrz, w czwartek, dopiero o pierwszej 
w południe. Było to 29-go grudnia i w Małopolsce spadły olbrzymie śniegi. Pociąg, zamiast nie-
całych trzech godzin, wlókł się 6 godzin. Zajechałam na ul. Sadownicką, gdzie był pokój gościnny. 
Przyjęła mnie dozorczyni, p. Szmikowa, bardzo miła i dobra niewiasta.

Rano pojechałam do dr. Sołowija. Byłam pierwszą pacjentką, więc zaraz mnie zbadał i wydał 
wyrok, że natychmiast trzeba robić operację15. Zapytał przy tym, jakie są moje warunki material-
ne. Powiedziałam, że bardzo dobre. „To pani zamieszka w sanatorium, niedaleko stąd; niech się 
tam pani natychmiast uda, ale koniecznie pomału pieszo. Ja zaraz zadzwonię, na razie zamieszka 
pani w moim gabinecie, a jutro będzie operacja”. Ja zadzwoniłam od doktora do państwa Wiele-
żyńskich, którzy ogromnie się przejęli i zaraz porozmawiali również z doktorem; prosili o opiekę 
i oddzielny pokój dla mnie, a drugi dla p. Wieleżyńskiej, która będzie tam nocowała żeby się mną 
opiekować; zamówili też stałą pielęgniarkę. W sanatorium zajęto się mną bardzo gorliwie, ale nie 
dostałam nic do jedzenia, bo na drugi dzień miała być operacja. Nie wiem, czym mnie usypiano, 
ale usnęłam bardzo prędko. Po paru godzinach obudziłam się w dużym pięknym pokoju. Na razie 
nie było oczywiście żadnych wizyt ani rozmów. W sanatorium miałam wszystkie wygody i opiekę 
lekarską. W pokoju obok nocowała pani Wieleżyńska, a potem, jak byłam zdrowsza, mąż. Po 10 
dniach dostałam lekkiej temperatury i zaczęła mnie boleć lewa noga. Moja pielęgniarka bardzo się 
tym przeraziła i zaraz wezwała lekarza-chirurga. Przyszedł dr Ostrowski16 i popatrzywszy na moją 
nogę powiedział: „Skrzep, sześć tygodni leżenia bez ruchu!”. Była to klęska.

Kiedy poczułam się dość silna, poprosiłam dr. Sołowija, aby mnie puścił do domu, że będę tam da-
lej leżeć. Dnia 19-go marca pojechaliśmy do Borysławia, ku wielkiej radości mojej i dzieci. Leżałam 
jeszcze parę dni, ale jak nikogo nie było w domu próbowałam wstawać i trochę chodzić. Na Święta 
Wielkanocne byłam zdrowa. Ponieważ byłam bardzo mizerna, mąż zawiózł mnie do Krynicy. Za-
mieszkałam w starym Domu Zdrojowym, gdzie zarządzała nasza przyjaciółka, p. Tejka Kotlarewi-
czowa. Przydzieliła mi bardzo sympatyczną opiekunkę, p. Wandzię, która wszystko rozpakowała 
i ułożyła i była zawsze na moje wezwanie.

Maj był wtedy bardzo ciepły, chodziłam na Górę Parkową, czytałam, marzyłam i nawet wcale 
13 Irena Jaworowiczówna.
14 Dr Adam Sołowij, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, zamordowany przez Niemców w 1941 r.
15 Z powodu ciąży pozamacicznej.
16 Dr Tadeusz Ostrowski, późniejszy profesor Uniwersytetu Lwowskiego, zamordowany przez Niemców w 1941 r.

nie szukałam towarzystwa. Na tydzień przed powrotem przyjechał mój mąż, żeby trochę ze mną 
pobyć. Byli tam też wtedy państwo Kożuchowscy17 z Warszawy. W Krynicy mieszkali też stale pań-
stwo Graba-Łęccy18, nasi wielcy przyjaciele. Skończyły się wtedy moje samotne spacery i dumanie.

Po powrocie do Borysławia dowiedziałam się, że Iruchna zaręczyła się z inż. Januszem Girze-
jowskim i chcą wziąć ślub jeszcze w czerwcu. Janusz dostał już zamiast kawalerki trzypokojowe 
mieszkanie i trochę je umeblował. Ślub odbył się 22-go czerwca 1929 r. w Truskawcu, w bardzo 
skromnym gronie gości; obecna była tylko rodzina pana młodego, brat Irki, no i my. Po ślubie i uro-
czystym śniadaniu goście się rozjechali, my wróciliśmy do domu, a młoda para poszła do swego 
mieszkania.

Dzieci były na ślubie, a potem bawiły się jak zwykle wesoło. Dopiero kiedy siadaliśmy do kolacji 
zapytały: „A gdzie Ija, czemu nie je z nami kolacji?”. Ija poszła do swego mieszkania – odpowie-
działam, bo już nie będzie u nas mieszkać. Mieszkanie młodej pary było w innym domu, ale na tym 
samym podwórku, nie więcej jak 3 minuty drogi od nas. Nie zdążyłam się obejrzeć, kiedy oboje 
wyskoczyli do Irki i tam rozegrał się dramat.

„Iruchno – wołały dzieci, ciągnąc każde za jedną rękę, chodź do domu, bo już późno!”. Kiedy bied-
na Irka trochę się opierała uderzyły w wielki płacz. Irce też łzy poleciały z oczu i zaręczyła dzie-
ciom, że na pewno przyjdzie do nas. Wróciły zapłakane i rozżalone, bo zdawało się im, że mamusia 
pogniewała się na Iruchnę. Ledwie je przekonałam, że wcale tak nie jest, ale jest zwyczaj, że jak się 
weźmie ślub, to trzeba razem mieszkać.

Na drugi dzień przyszła Irka i wszystkie smutki się skończyły. Zresztą po paru dniach wyjecha-
liśmy wszyscy czworo na wakacje do Gdyni, bo i mój mąż dostał miesięczny urlop. Gdynia była 
wtedy miejscowością kąpielową, letnicy grupowali się na Kamiennej Górze. Wynajęliśmy ogromny 
piękny pokój, z wnęką na łóżka, w willi ministra Englicha, położonej na szczycie stromego wzgó-
rza, nad samym brzegiem morza19. Gospodarowała tam córka właściciela, panna Wiecha z młodszą 
siostrzyczką. Pokój był ślicznie umeblowany, a na podłodze leżał wspaniały perski dywan. Bałam 
się, że dzieci mogą zniszczyć ten dywan i poprosiłam pannę Wiechę, żeby go zdjęła, ale ona od-
powiedziała, że dla takiego dywanu to nic nie szkodzi i dzieci mogą biegać po nim boso ile chcą. 
Dostawiono dwa łóżeczka i było bardzo wygodnie. Panna Wiecha zgodziła się, żeby dzieci zrywały 
agrest i porzeczki i bawiły się w ogrodzie z jej siostrzyczką.

Były to jedne z najprzyjemniejszych wakacji w moim życiu. Pogoda była wprost nadzwyczajna, 
woda w morzu ciepła, ale ja najlepiej lubiłam pływanie, więc wypływałam daleko na morze. Dzieci 
zostawały pod opieką męża i jego siostry, która także przyjechała na lato do Gdyni, wraz z dwoma 
małymi córeczkami20, ale mieszkała trochę dalej od morza. Obiady jadaliśmy w pensjonacie „Ró-
żany Gaj”; śniadania i kolacje robiła gosposia p. Wiechy, pani Lewandowska, która bardzo nam do-
gadzała; na kolację bywały np. świeże smażone flądry, które wspaniale przyrządzała. Po miesiącu 
mąż wrócił do Borysławia, a ja z dziećmi zostałam na cały sierpień. Cały czas była pogoda; wsta-
wałam wcześniej niż dzieci, biegałam nad morze i patrzyłam jak cudnie słońce wychodzi z wody. 
W czasie tych wakacji zrobiliśmy wycieczkę samochodem do Poznania, zwiedziliśmy bardzo cie-
kawą Powszechną Wystawę Krajową. Przy końcu sierpnia przyjechał po nas Bronek i wróciliśmy 
do domu. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w Toruniu, gdzie odwiedziliśmy rodzinę brata mego 
męża, Czesia.

Od jesieni Hania poszła do gimnazjum21, mały Bom uczył się dalej u p. Sygietyńskiej. Rok upłynął 
spokojnie. Do Borysławia dotarło w tym czasie „szaleństwo brydżowe”. Wszyscy uczyli się tej gry, 
która wyparła inne rozrywki. Do największych entuzjastów brydża należał mąż naszej kuzynki, inż. 
Girzejowski. Pamiętam w związku z tym następującą historyjkę.

W pierwszy dzień świąt Wielkanocnych 1930 r., już o godzinie siódmej rano, usłyszałam dzwonek 
do drzwi. Wszyscy spali snem sprawiedliwego, więc poszłam otworzyć. We drzwiach stał Janusz, 
największy śpioch w całej rodzinie i z nieśmiałą miną zapytał: „To wy jeszcze śpicie?”. Oczywiście 
– odpowiedziałam, przecież dzisiaj święto! Ale jeżeli już przyszedłeś, to wejdź. Poczekasz trochę, 

17 Józef Kożuchowski, działacz gospodarczy, późniejszy wiceminister, był kolegą B. Wojciechowskiego z „Zarzewia”.
18 Dr Wacław Graba-Łęcki, naczelny lekarz uzdrowiska w Krynicy, później wiceprezydent m. st. Warszawy, był przy-
jacielem B. Wojciechowskiego z grupy „Cichej Lipy”.
19 Obecnie Polanka Redłowska.
20 Józefa z Wojciechowskich Konopnicka z córkami Barbarą i Krystyną.
21 Mowa o 8-klasowym gimnazjum starego typu, do którego szło się po czterech klasach szkoły powszechnej. W Bo-
rysławiu było tylko jedno gimnazjum ogólnokształcące.
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zbudzę panów i będziecie sobie grali dalej! Uśmiałam się przy tym serdecznie. Około 10-ej rano za-
dzwoniła do nas Irka, bardzo zaniepokojona; pytała się, czy nie stało się coś w rafinerii (jej mąż tam 
pracował), bo Janusz wcześnie rano wyszedł i dotychczas nie wrócił. Iruś! – wykrzynęłam. Twój 
mąż i inni goście są już po dobrym śniadaniu i od wczesnego rana grają w brydża. Ale nie gniewaj 
się na niego, ma przecież tak mało czasu dla siebie; no i przychodź zaraz do nas. Za chwilę zjawiła 
się i było bardzo wesoło.

Następne wakacje spędziliśmy w Zełemiance. Zarówno mój mąż, jak i ja pracowaliśmy nadal spo-
łecznie. Mój mąż został ponownie wybrany na posła do sejmu22. Ja byłam nadal przewodniczącą 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Na zebraniach tego związku kobiety zaczęły narzekać, że na 
wszystko są pieniądze, a kościół w Borysławiu jest bardzo zaniedbany i nawet nie malowany. Po 
prostu nie dawały mi spokoju. Poszłam z kilkoma kobietami do proboszcza, który ogromnie się 
ucieszył z tej inicjatywy i obiecał nam dopomagać. Znowu zostało otworzone konto w naszym pi-
semku i ludzie zaczęli składać pieniądze; nawet firmy ofiarowały znaczne sumy. I znowu p. Prob-
stowa ogłaszała w gazecie każdą najmniejszą sumę; wkrótce było tego 15 tysięcy zł. Poproszono 
mnie, abym pomyślała o malarzu. We Lwowie mieszkał bardzo znany malarz Rosen23. Pojechałam 
więc do Lwowa i Rosen zgodził się odmalować nasz kościół. Przyjechał do Borysławia, obejrzał 
kościół i obiecał zrobić makietę, tak aby wszyscy zainteresowani mogli się wypowiedzieć.

Makieta była piękna, ale widocznie za nowoczesna na gust tutejszych kobiet, żon robotników, 
które przecież były inicjatorkami tej akcji i pragnęły mieć kościół wymalowany według swego gu-
stu. Makieta była dla nich za skromna, za mało było obrazów świętych itp. Wobec takiej sytuacji 
przeprosiliśmy pana Rosena i zapłaciliśmy mu z własnej kieszeni 1500 czy 2000 zł. Makieta stała 
się w ten sposób naszą własnością; miałam nadzieję, że jeszcze się kiedyś przyda, ale przepadła w 
czasie wojny we Lwowie. Zaproponowano nam innego malarza, Protasewicza, który był specjalistą 
od malowania kościołów i jego makieta wzbudziła zachwyt. Było tam dużo obrazów świętych, błę-
kitne sklepienie z gwiazdami i dużo złocistych ozdób.

Na jesieni 1930 r. wzięłam do dzieci bonę Niemkę, żeby się trochę poduczyły tego niemiłego, 
ale potrzebnego języka. Panna Ela nie była sympatyczna, ale jakoś to szło. W 1931 r. postanowili-
śmy wyruszyć gdzieś dalej w świat, a dzieci były jeszcze za małe, aby je zabierać. Postanowiliśmy 
wysłać je na Wołyń, do naszych przyjaciół Grekowiczów, którzy mieszkali w Hruszwicy. Podczas 
wojny spędziłam tam z maleńką Hanią bardzo dobrze dwa miesiące. Wandzia Grekowiczowa chęt-
nie się zgodziła, tylko prosiła, żeby przywieźć ze sobą pościel i łóżeczka, ponieważ zjeżdżało do 
nich mnóstwo kolegów i koleżanek jej dzieci. Cały ten bagaż wysłaliśmy małą ciężarówką, a sama 
z p. Elą i dziećmi pojechałam autem. Niestety wakacje nie wypadły dobrze. Wandzia miała na gło-
wie mnóstwo dzieci, starszej młodzieży, zaś p. Ela wolała bawić się właśnie z tą młodzieżą, a dzieci 
zupełnie zaniedbała. Dzieci dostały duży pokój – bibliotekę, gdzie Hania cały dzień siedziała, czy-
tając po kolei wszystkie książki, zaś Bronek biegał całe dnie z najmłodszą córeczką Grekowiczów 
Marysią i oboje żywili się głównie owocami z ogrodu, nie zawsze dojrzałymi.

My pojechaliśmy do Francji; najpierw spędziliśmy tydzień w Paryżu, gdzie była wtedy wystawa 
kolonialna, bardzo ciekawa i miasto było cudownie oświetlone. Następnie, za poradą Zygmunta Za-
leskiego, pojechaliśmy do Hendaye, miejscowości położonej nad Oceanem Atlantyckim, nad samą 
granicą Hiszpanii, od której oddzielała ją rzeczka Bidassoa, którą nazywaliśmy „Bida Swoja”. Plaża 
była wspaniała, woda i fale cudowne, no i cały czas pogoda. Zrobiliśmy też wycieczkę do Lourdes, 
obejrzeliśmy cudowną grotę, no i trochę Pireneje, które przypominały mi Tatry, tyle że bardziej 
masywne i jakieś bardziej smętne. Ja pojechałam jeszcze obejrzeć Biarritz, które mi się jednak nie 
spodobało. Byliśmy też w San Sebastian w Hiszpanii, na walce byków, która mi się jeszcze bardziej 
nie spodobała. W Hendaye było trochę Polaków, a stale towarzyszył nam min. Leon Kozłowski.

Kozłowski był profesorem archeologii na Uniwersytecie Lwowskim i człowiekiem szalenie wy-
kształconym; znał biegle coś 8, lub 9 języków. Prócz tego był również ministrem, a później przez 
jakiś czas nawet premierem. Mimo tego wydawał mi się zawsze człowiekiem niezbyt poważnym. 
Mieszkał w eleganckim hotelu, droższym od zwykłego, ale nie wynajął sobie własnej „tanty” na pla-
ży, jak wszyscy, tylko korzystał stale z naszej. Mój mąż podśmiewywał się z niego, że robi to przez 
oszczędność, bo za hotel płaci mu rząd, a za „tantę” musiałby płacić z własnej kieszeni. W związku 
z tym jego wyjazdem wydarzyła się później w sejmie zabawna historyjka. Jakiś poseł zgłosił inter-
22 W listopadzie 1930 r.
23 Jan Rosen, ur. 1891 r., malował m.in. katedrę Ormiańską we Lwowie.

pelację, dlaczego pan minister Kozłowski jeździ samochodem służbowym na wakacje do Paryża. 
Minister był bardzo skonsternowany i nie wiedział, jak się tłumaczyć, gdy wtem z ław poselskich 
padł okrzyk posła Sanojca z Kołomyji: „Ta czem miał jechać? Furmanką?”. Ryk śmiechu rozładował 
sytuację i interpelacja upadła.

Po powrocie do Borysławia dostaliśmy wiadomość, że mały Bronek jest chory, więc natychmiast 
wyjechałam do Hruszwicy. Dzieciak był bardzo mizerny i słaby, a Hania blada, bo cały czas czytała 
w pokoju. Zabrałam od razu Bronka i we Lwowie poszłam do pediatry, zdumiał się, że po waka-
cjach chłopiec jest tak mizerny. Była to największa wina panny Eli, która zupełnie nie zajmowała 
się dziećmi; musiałam ją oddalić. W domu Bronek przyszedł prędko do zdrowia. Postanowiłam już 
więcej dzieci nie zostawiać samych na wakacjach.

Zaraz po powrocie z wakacji przeżyliśmy prawdziwą tragedię24. Z pobliskiego Truskawca przyje-
chał na wczasy i zatrzymał się w pensjonacie sióstr Bazylianek poseł Hołówka. Bronek, który osta-
tecznie się bardzo z nim zaprzyjaźnił, bo pracowali wspólnie dla poprawy stosunków z Ukraińcami, 
pojechał go witać i wrócił do domu późnym wieczorem. Na drugi dzień rano, gdy siedzieliśmy przy 
śniadaniu, zadzwonił telefon. Bronek podniósł słuchawkę i nagle zmienił się na twarzy, otworzył 
szufladę biurka i wyciągnął rewolwer. Co się stało?! – krzyknęłam. Hołówko zamordowany! – od-
powiedział mąż i wypadł z pokoju25. Hania zaczęła przeraźliwie krzyczeć, ja też zbladłam. Mąż miał 
z powodu tej zbrodni wiele przykrości, a stosunki z Ukraińcami bardzo się zaostrzyły.

I znowu minął rok w Borysławiu. W zimie chodziłam z dziećmi prawie codziennie na narty, bo 
były tu doskonałe tereny narciarskie. Z jazdą szło mi trochę gorzej niż dzieciom, ale wkrótce też 
się nauczyłam i bardzo polubiłam ten sport. Zaraz po Bożym Narodzeniu pojechałam z dziećmi do 
Zakopanego. Wakacje następnego, 1932 r., spędziliśmy z dziećmi w Zełemiance. Było nam bardzo 
dobrze, robiłam z małym Bronkiem dalekie wycieczki w góry. Następnie zrobiliśmy autem wyciecz-
kę do Zaleszczyk i Okopów Św. Trójcy, a w sierpniu byliśmy znów w Zakopanem, w willi „Ewelina”, 
gdzie zatrzymała się też moja matka i siostra Maria. W czasie tych wakacji przenieśliśmy się z po-
wrotem z Borysławia do Lwowa.



24 Akapit znacznie rozszerzony na podstawie relacji ustnej.
25 Tadeusz Hołówko został zamordowany przez bojówkę ukraińską w Truskawcu, 29 sierpnia 1931 r. (Był on Po-
lakiem, ale grekokatolikiem [protestantem Red.], ]rzecznikiem porozumienia Polaków z Ukraińcami, co zawadzało 
nacjonalistom po obu stronach – MW).

Z witryny księgarskiej R48

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast Kresowych. 
Tom XIII. Grodno, Wołczyn, Stare Wasiliszki, Żołudek, Mo-

sty, Druskienniki. Stanisław Sławomir NICIEJA, Wydawnictwo MS 
Opole, 271 s, 2019, format 170x240 mm, obszerna bibliografia, in-
deks nazwisk. 

Po raz pierwszy przenosimy się na Kresy Północno-Wschodnie, 
głównie do stolicy Grodna, które odegrało szczególną rolę w historii 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wśród kilkuset reprezentowanych 
osobistości, są królowie Stefan Batory i Stanisław August Poniatow-
ski, wielkorządca Antoni Tyzenhaus, Eliza Orzeszkowa, Władysław 
Syrokomla, Ludwik Zamenhof, Zofia Nałkowska, Czesław Niemen, 
Wacław Kowalski – artysta filmowy, Jerzy Maksymiuk – dyrygent, 
Zdzisław Woroszylski – poeta, Karol Zbyszewski – krytyk, publicysta. 
Osobne miejsce zajmują jego ukochane Druskienniki i Józef Piłsudski 

z sympatią Eugenią Lewicką – fizjoterapeutką. Są też rodziny (rody) Radziwiłów i Czetwertyń-
skich – Światopełk. Całość uzupełnia ponad 200 wysokiej jakości ilustracji.

JMP
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Artur Cembik – Szczecin R82

Andrzej Chciuk… – pamiętamy

13 stycznia 2020 roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Andrzeja Chciuka. Fakt ten w Pol-
sce został właściwie niezauważony, a przecież jego powieść emigracyjna Smutny uśmiech1 

w 1956 roku otrzymała Nagrodę Literacką paryskiej „Kultury”, zaś drohobyckie wspomnienia pod 
tytułem Atlantyda2 londyńskie „Wiadomości” uznały za najwybitniejszą, wydaną na emigracji pol-
ską książkę roku 1969. Sukces wydawniczy osiągnęła również Ziemia księżycowa3, druga część 
wspomnień z przedwojennego Drohobycza, który autor określił mianem Wielkiego Księstwa Bała-
ku. Dlatego tym trudniej dziś zrozumieć wyparcie nazwiska tego ważnego pisarza z mapy polskiej 
literatury emigracyjnej.

Jednym z nielicznych akcentów upamiętniających rocznicę urodzin Chciuka była rozmowa Krzysz-
tofa Masłonia i Tomasza Zaperta w Polskim Radiu 24. „Moim zdaniem to jeden z najwybitniejszych 
prozaików drugiej połowy zeszłego stulecia. Jego książkę Atlantyda i ciąg dalszy Ziemia księżycowa 
lokuję na półce obok Szkiców piórkiem Andrzeja Bobkowskiego i Innego świata Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego. Niewątpliwie jest to jedna z medalowych – moim zdaniem – pozycji polskiej litera-
tury emigracyjnej” – mówił Tomasz Zapert. Podobną opinię o Chciuku wyraził w tej samej audycji 
„Poczytnik” Krzysztof Masłoń, który jednak przywołał słowa redaktora naczelnego „Kultury”. Jerzy 
Giedroyć nazwał bowiem autora Atlantydy „pierwszorzędnym pisarzem drugoligowym”, co zresztą 
miało wypływ na percepcję jego dokonań literackich w środowisku artystycznym. Zdziwił mnie 
fakt, że żaden z rozmówców nie przywołał nazwiska Bogumiły Żongołłowicz, niestrudzonej popu-
laryzatorki spuścizny Andrzej Chciuka. Twórczość i biografię pisarza przybliżają bowiem jej prace 
Andrzej Chciuk – pisarz z antypodów4 oraz O pół globu od domu5. W pierwszej autorka, wykorzystu-
jąc bogaty materiał faktograficzny, a zwłaszcza rękopisy udostępnione jej przez wdowę po pisarzu, 
opracowuje biografię Chciuka. W drugiej, na podstawie fragmentów felietonów i reportaży uka-
zujących się w australijskiej prasie, Żongołłowicz próbuje nakreślić obraz Polonii na antypodach.

W numerze 25/2019 „Biuletynu…” ukazał się tekst Jerzego M. Pileckiego Mniej znany Andrzej 
Chciuk, w którym jego autor między innymi przybliża czytelnikom zawartość Pamiętnika poetyc-
kiego6. Z tego tomu pochodzi również opublikowany we wspomnianym numerze Poemat o Bruno-
nie Schulzu. Całość redakcja opatrzyła dyskusyjnym komentarzem „dzieło nie najwyższej klasy”. 
Tak się dobrze składa, że dzięki Bogumile Żongołłowicz stałem się właścicielem jednego z tysiąca 
egzemplarzy wydanego w 1961 roku w Melbourne Pamiętnika poetyckiego Andrzeja Chciuka. Pu-
blikację poprzedza wzmianka: „Tę pierwszą polską książkę w Australii wydano staraniem grona 
Przyjaciół poety i sydnejskich „Wiadomości Polskich”. Alfabetyczna lista Subskrybentów, którzy 
swymi przedpłatami umożliwili wydanie „Pamiętnika Poetyckiego”, znajduje się na końcu książ-
ki”7. Na liście ofiarodawców można znaleźć nazwiska braci pisarza: Antoniego, Tadeusza i Włady-
sława, ale też wybitnego poety-Skamandryty Kazimierza Wierzyńskiego, Zbigniewa Jasińskiego, 
dziennikarza i poety-marynisty, Jerzego Grota-Kwaśniewskiego, redaktora naczelnego „Tygodnika 
Polskiego” w Melbourne czy również zamieszkałego w Australii wybitnego pisarza, publicysty, au-
tora prac historycznych, Lecha Paszkowskiego. Andrzej Chciuk swój zbiór poematów zadedykował 
matce Marii i żonie, Jadwidze Wandzie Ernst, o której tak ciepło napisał w poemacie: „[…] ażeby 
uczcić z Twej pamięci/ to najważniejsze, coś mi dała:/ żeś mnie poetę rozumiała,/ że prócz miłości 
wśród przemijań/ dać mi umiałaś wielką przyjaźń”.

Tak naprawdę Pamiętnik poetycki stanowi swoistą sumę dotychczasowych doświadczeń auto-
ra, które ukształtowały jego światopogląd i wrażliwość. To hołd, jaki składa on przeszłości i tym 
wartościom, które na trwałe wpisały się w czasy młodości oraz dzieciństwa pisarza: rodzinie, ję-
zykowi ojczystemu, a także Drohobyczowi i jego okolicom. „Chociaż nazwisko me końcówkę/ ma 
ukraińską w swoim brzmieniu –/ Chciuki wywodzą się z Dzierdziówki/ i Majdanowi Zbydniow-

1 A. Chciuk, Smutny uśmiech, Paryż 1957.
2 A. Chciuk, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Warszawa 2002.
3 A. Chciuk, Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Warszawa 2002.
4 B. Żongołłowicz, Andrzej Chciuk - pisarz z antypodów, Kraków 1999.
5 B. Żongołłowicz, O pół globu od domu, Toruń-Melbourne 2007.
6 A. Chciuk, Pamiętnik poetycki, Melbourne 1961.
7 Wszystkie cytowane później przeze mnie fragmenty tekstów pochodzą z: A. Chciuk, Pamiętnik poetycki, dz. cyt.

skiemu/ (to w ujściu Sanu jest zakątek)/ klan nasz zawdzięcza 
swój początek” – tak zaczyna swoistą genealogię swojej rodziny 
autor Ziemi księżycowej. Nazwisko „Chciuk” zaś łączy z przydo-
mkiem. Zwyczaj ten był praktykowany w społeczności szlachty 
zaściankowej, co obrazowo przedstawił w Panu Tadeuszu Adam 
Mickiewicz. Chciuk zaś tak tłumaczy w poemacie historię swo-
jego nazwiska w taki sposób: „Nasz pradziad Jan z swym bratem 
Józkiem/ drzewo raz cięli i Jan palec/ sobie odrąbał siekierzy-
skiem:/ stąd „Ten bez kciuka”, Krzciuk i dalej/ przezwisko stało 
się nazwiskiem”. Pisarz z niezwykłą estymą wspomina dziadka-
-flisaka, analfabetę, który jednak dbał o wykształcenie swoich 
dzieci. Ojciec Chciuka, Michał, najstarszy z ośmiorga rodzeństwa, 
został meliorantem. Ów awans społeczny nie stanowił w familii 
pisarza wyjątku, ponieważ – jak w „rymowanej sadze” wspo-
minał autor – młodzież „pięła się do góry”. „Ojciec był bardzo 
łatwowierny/ i wódkę lubił […]” – wspomina, co niewątpliwie 
wpłynęło na kiepską sytuację finansową rodziny, której byt był 
zagrożony. Gdyby nie mądrość matki Chciuka, nie wiadomo, jak 
potoczyłby się losy ich rodziny. To pani Maria często powtarzała 
najmłodszemu synowi: „Z emerytury ojca grosze/ tylko nam ka-
pią, z czynszu tudzież,/ biorę na kredyt u Schustera,/ więc skoro 
chcesz, by z ciebie ludzie/ byli, to ucz się, bardzo proszę […]”. Autor również nie szczędzi krytyki 
tym Chciukom, którzy  w życiu kierowali się ksenofobią i megalomanią, zwłaszcza wobec innych 
nacji społecznych. Niezwykle wiarygodnie przedstawia historię swojej najbliższej rodziny i tra-
giczne dzieje rodziców, którzy, wygnani z Drohobycza, musieli dzielić los tułaczy, aż osiedli na tzw. 
ziemiach odzyskanych pod Bielskiem. Lecz i tam władza ludowa nękała ich represjami, między 
innymi z powodu synów „faszystów”, którzy – jako zdrajcy ojczyzny – wyemigrowali na Zachód.

Wspominając ukochane miejsca „zatopionej Atlantydy”, Andrzej Chciuk przyjmuje ciekawy punkt 
widzenia, by widzieć więcej i lepiej – perspektywę księżyca. I chociaż aluzja do utworu Kazimierza 
Wierzyńskiego jest oczywista („Za czym ja krążę?/ Za księżycem./ Czym on mnie wabi?/ Drohoby-
czem”8), autor Atlantydy wykorzystuje ów motyw niezwykle twórczo: „Kiedy tęsknota mnie oto-
czy,/ wytropi, dogna i osaczy – / wystarczy tylko przymknąć oczy,

 Aby Borysław znów zobaczyć./ Przymykam oczy: już się zjawia/ Obraz – wspomnienie Borysła-
wia!/ Nad senną rzeką Tyśmienicą/ księżyc pochylił swoje lico, czyli po lwowsku mówiąc: kłapacz;/ 
w swe srebrne nozdrza […]”. Z punktu widzenia księżyca, z góry łatwiej jest oddać pracę szybów 
naftowych, dynamikę rafinerii, czy niepowtarzalność łebaków, do których przynależność stanowi-
ła kwestię honoru. Chciukowi udaje się uchwycić nie tylko specyfikę pejzażu zagłębia naftowego, 
czy niepowtarzalność lwowskiej gwary, lecz również smaki i zapachy, które na zawszy przechowa 
pamięć pisarza: „[…] Wspomnę przy tym,/ że Borysławia cudny zapach/ (dla mnie uroczy jak ma-
gnolii,/ wstrętny dla innych, jak kto woli!...)/ tworzą: las, ropa, drewno, papa,/ żelazo, błoto, rdza, 
swąd nędzy,/ a wież krajobraz przydymiony/ czernią i smarem jak mchem porósł […]”. Jednak dla 
autora najważniejszym miejscem, które poddaje świadomej mityzacji, jest jego „kochany i śmiesz-
ny Drohobycz”. Przyznaje on, że wraz z upływem czasu coraz trudniej pisać o tym mieście, by już 
całkiem nie stracić poczucia rzeczywistości i nie „ugrzęznąć” w konwencji baśni. Wspomnieniom 
tym towarzyszy wszechogarniająca nostalgia uświadamiająca za każdym razem polskiemu emi-
grantowi, że przeszłości nie da się ani cofnąć, ani jej przezwyciężyć: „na Małym Rynku i na Łanie/ 
zgasły światła wszystkich bóżnic/ – u Pameranza gdzieś nad ranem/ już nie pożywią się podróżni./ 
Już nikt dorożką Zuckerberga/ z głównego tu nie zjedzie dworca,/ dyrektor Blatt, profesor Stern-
bach/ nie przejdą się wśród tłumów ‘corsa’./ W Rosji w więzieniu zmarł Kaniowski/ mały dyrektor 
mojej budy/ i zwykły ślusarz polminowski,/ co w TURze działał, Zygmunt Dudek […].” Dla Chciuka 
ważni są wszyscy mieszkańcy jego miasta, dlatego bez względu na wiek, przekonania czy status 
społeczny każdy może liczyć na wdzięczną pamięć autora. Smutek jego wspomnień pogłębia fakt, 
że przeszłość jest wartością nieodwracalną i bezpowrotnie utraconą: „Krajobraz tamtych wspo-
mnień zdziczał/ i pustką wieje tamta ziemia,/ nie ma już mego Drohobycza, więc płaczę nad nim 

8 https://poezja.org/wz/Wierzyński_Kazimierz/6567/Księżyc, [dostęp: 17.01.2020 r.].

Okładka „Pamiętnika 
poetyckiego” Andrzeja Chciuka
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jak Jeremiasz […]”. Dlatego tym chętniej wraca do wspomnień z dzieciństwa, czyniąc ze zwykłych 
czynności chwile nagłego olśnienia: „ Na Górce, poza Drohobyczem, po obu stronach truskawiec-
kiej/ drogi, był las. Tam małym dzieckiem/ sekrety pierwsze poznawałem/ leśne, zielone, tajem-
nicze/ w indiańskiej wojnie i zabawie!/ Tam w władztwo swoje mnie zabrały/ – na całe trwanie 
mego czasu – piękno i aura polskich lasów […]”.

Z rozbrajającą szczerością Chciuk wyznaje: „Śmiejcie się ze mnie, szydźcie ze mnie/ a mnie tam 
było najprzyjemniej./ Bo naokoło był Lwów, młodość/ i śliczne typy, a przygodą/ już samą w sobie 
był tam bałak […]”.  Autor ma świadomość, że słowa, nawet tak precyzyjne i bogate jak bałak9, nigdy 
nie oddadzą specyfikę dawnego życia, będąc jedynie namiastką rzeczywistości: „Słowa, co unieść 
mają wizję/ naszą, zbyt często są za małe,/ za słabe i niedoskonałe!”. Podobnie zdaje sobie sprawę 
z niedoskonałości własnej poezji, jednak tym, co ją ocala, jest prawda uczuć: „Przeto o chwilę ciszy 
proszę,/ o czyste drgnienie serc lwowiaków/ (Niechaj krytycy i smakosze/ wierszy nie mówią mi 
o braku,/ że metafora, rytm i rymy/ przebrzmiałe są. Ta dobrze wimy/ – i pan Czytelnik i ja autor 
– że nie poezja tu jest ważna/ ni wyszukanie słów i kształtów,/ ali wspomnienie i twarz każda/ 
i sercy lwoskie, proszy pana […]”. Według autora Pamiętnika poetyckiego nawet najwznioślejsze 
słowa bledną, gdy trzeba nazwać uczucia. Andrzej Chciuk, wielokrotnie krytykowany przez tak 
zwane środowisko na emigracji, nie raz musiał stawiać temu czoła i dowodzić, że bezkompromi-
sowość zwykle bywa utożsamiana z trudnym charakterem. Z pewnością nie brakowało mu odwagi 
i samokrytycyzmu, szczególnie w kwestii oceny własnej twórczości, która nierzadko podszyta była 
głębokimi kompleksami artysty. Poeta często porównuje swój poemat do Kwiatów polskich Juliana 
Tuwima i rzeczywiście – liczne dygresje, ukryty dialog z odbiorcą, a nade wszystko sposób obrazo-
wania i elementy stylizacji wpływają na wyjątkowe podobieństwo obu utworów. „Niejeden powie, 
że Tuwima/ chcę naśladować tu, a sztuka/ się  nie udaje. „Cudów ni ma,/ skąd do Tuwim pióru 
Chciuka?”/ Bo jak Wiech mówi: „Coż tu widziem? Nie każden zdolny do arcydzieł!”. Z wrodzoną so-
bie szczerością Chciuk wyrzuca jednak mistrzowi, że wśród jego wielu kwiatów zabrakło tych „ze 
wschodniej strony”, dlatego teraz, w poczuciu solidarności z Kresami, chce on powetować sobie tę 
stratę: „Przeto tym rytmem tuwimowskim/ a rymem słabszym, bo chciukowskim/ chcę owe straty 
upamiętnić/ jak Hostię podnieść ich krajobraz […]”. 

Pamiętnik poetycki to istna silva rerum, bowiem poprzez niejednoznaczność gatunkową i polifo-
niczny charakter zbioru jego autor kreśli wyjątkową biblię rodzinną, domową, drohobycką, jed-
nocześnie szukając schronienia w bliskim sobie języku. Czego w niej nie ma? Są ślady tragicznych 
losów ludzi wpisane w dzieje państwa oraz podszyte tajemnicą legendy i epifanie. Są refleksje 
o trudzie tworzenia i przejmująco prawdziwe zwierzenia o raju utraconym, a także okruchy z daw-
nego świata składające się na wyjątkowy sztych Drohobycza i jego okolic. Jest w niej miejsce dla 
ukochanej zmarłej żony i Matki Boskiej Kochawińskiej, dla Jacka i Hani, dzieci artysty i Brunona 
Schulza, jego nauczyciela. Obok Edzia Atlasa z lwowskiej knajpy odnajdziemy Chaskiela Bilda, dro-
hobyckiego krawca. Pisarz miesza style i konwencje: ballady przeplata erotykami i limerykami, 
bajki – fraszkami i satyrą, poemat dygresyjny zaś zestawia z traktatem. Dlatego broniłbym Pamięt-
nika poetyckiego, który – w mojej ocenie – jest dziełem poruszającym niezwykle subtelną tkankę 
łączącą człowieka z jego miejscem na ziemi. Miłość Chciuka do Drohobycza jest odwzajemniona 
i dozgonna, czemu daje on wyraz i w omawianym dziele, nie tylko w często przywoływanej Atlan-
tydzie. Tym, co niewątpliwie udało się pisarzowi w zbiorze wspomnień, jest umiejętność mówienia 
o tęsknocie bez zbędnego patosu i zadęcia. Swoją samotność i pesymizm pisarz często równoważy 
typowym dla siebie humorem, a także dystansem do swojej twórczości, chociaż nie ukrywa, że 
wciąż jest chory „na Polskę”. Daje temu wyraz we fragmencie Tamtej ziemi: „Wierszu mój – żalu, jak 
stół z drzewa,/ wierszu ze wspomnień, jak dom z cegieł,/ w tobie tęsknotę chcę wyśpiewać,/ tkaną 
z uśmiechu i elegii […]. Tęsknię, więc jestem – w tych trzech słowach/ całe się moje piekło chowa,/ 
całe się moje niebo mieści/ i życie moje i me pieśni”. 

Pamiętnik poetycki „skrzy się” od złotych myśli i aforyzmów. Jego autor stawia się w roli człowie-
ka uwięzionego w przeszłości, który próbuje sobie poradzić z nad-bagażem życiowych doświad-
czeń. Pomaga mu w tym słowo, mówienie, nieustanne opowiadanie jako forma swoistej autotera-
pii, ożywczego katharsis. Wiersz „Co ” Andrzeja Chciuka posiada formę odezwy-apelu do krytyków, 
rodaków, czytelników, by pozwolili poecie na jego odrębność, osobność, by uszanowali jego pra-
wo do bycia sobą. Program życiowy pisarza jest bardzo prosty, a jednocześnie skomplikowany, bo 

9 Wspominałem o tym w numerze 22 (2018) „Biuletynu…”, s. 8–10.

trudny do zrealizowania:
Co wiem o życiu? Ciągle nic,
choć co dzień widzę, że za dużo,
i ciągle stwierdzam, że mój krzyk
nie znaczy nic przeciwko burzom.

Cóż wiem o życiu? Że wciąż sam
wychodzę z ognia i zamieci,
z ludzi i z uczuć, z spraw i z bram
i idę śmierci mej naprzeciw […].

Ach, dajcie mi już wszyscy spokój:
pozwólcie książkę, byle dobrą,
wziąć w rękę jeszcze zanim w mroku
Czas rzuci Śmierci mnie na obrok,
bo głodna, oraz wszechobecna.

Dajcie zobaczyć uśmiech dziecka,
krajobraz cichy z cichej wiosny,
z drzewami z morzem i ze słońcem
i podlać kwiaty, aby rosły,
usłyszeć w radio dobry koncert,
patrzeć, jak usiadł ptak na drucie,
jak pająk kruchość nici przędzie,

A potem niech już mnie nie będzie:
rozstanie, skąd się już nie wróci…

P.S. Całą spuściznę po Andrzeju Chciuku, w tym jego listy i inne archiwalia posiada Bogumiła Żon-
gołłowicz, które pisarka i jednocześnie dziennikarka otrzymała od rodziny zmarłego. Od biografki 
Chciuka dowiedziałem się również, że jest ona jedyna osobą, która dba o grób pisarza znajdujący 
się w Springvale Botanical Cemetery w Melbourne (Australia).



Małgorzata Kitowska (1953–2012) R68

Bruno Schulz – Księga Bałwochwalcza
Od Redakcji: Autorka była profesorem KUL, tytuł artykułu stanowi temat jej pracy magisterskiej 

opublikowanej w 1952 r. Tekst dostarczył ze swojego archiwum Władysław Olszewski.

Od roku 1920 stosował Schulz technikę, na której określenie używał terminu cliche verre. Pisał 
w liście do Zenona Waśniewskiego, chełmskiego poety i tłumacza, jednego z redaktorów „Ka-

meny”: „Metoda, którą się posługuję, jest żmudna. Nie jest to akwaforta, ale tzw. clice verre – płyta 
szklana. Rysuje się igłą na warstwie czarnej żelatyny, pokrywającej szkło, w ten sposób otrzymany 
negatywowy, przeświecający rysunek traktuje się jak negatyw fotograficzny, tj. kopiuje się w ramce 
fotograficznej na papierze światłoczułym, wywołuje się i utrwala, po czym zmywa – proceder jak 
przy odbitkach fotograficznych – koszt znaczny – praca także”. Schulz był jedynym znanym w Pol-
sce  grafikiem, posługującym się tą metodą. Wydaje się, że wybrał ją świadomie – znając możliwości 
i potrafiąc przewidzieć efekty. Wskazują na to prace zawarte w tece, nazwanej przez autora Xięgą 
Bałwochwalczą.

Składa się na nią niewielka ilość odbitek, które w różnej ilości, a także w odmiennym porządku 
były umieszczane w poszczególnych tekach, z których żadna nie zawierała nigdy kompletu dwu-
dziestu sześciu przygotowanych przez artystę reprodukcji. Zwykle decydował się na pozostawienie 
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Anna Krzosek – Nowa Ruda R65

Przypomnienia rocznicowe na 2020 rok
Jubileusze Członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej 

oraz naszych Przyjaciół w Drohobyczu:
 

18.01.1935  –  Prezes Romuald Kołudzki-Stobbe  85 lat
30.04.1945  –  Robert Kowalski  75 lat

21.10.1945  –  Bogusława Gozdek  75 lat
11.11.1930  –  Roman  Lorenz  90 lat

1935  – Maria Galas  85 lat
1940 – Adam Chłopek  80 lat

W 2020 roku mijają:

13.01.1920 – 100 rocznica urodzin Andrzeja Chciuka, pisarza i poety
25.04.2015 – 5 rocznica śmierci Alfreda Schreyera

3.11.1920  –  100 rocznica urodzin Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, 
członka Szarych Szeregów, uczestnika  Akcji pod Arsenałem



w jednej tece ponad dziesięciu prac, opatrując całość za każdym razem inną okładką własnego 
projektu i wykonania oraz spełniającą te same warunki – stroną tytułową. Ta ostatnia niekiedy 
opatrzona była spisem tytułów poszczególnych odbitek, przy czym część tytułów jest do dzisiaj 
przekreślona poziomo ołówkiem (najprawdopodobniej przez artystę). Bez wątpienia można się 
w tym dopatrywać zabiegu aktualizującego zawartość konkretnych zestawów.

W największym uproszczeniu można powiedzieć, że głównym wątkiem cyklu pozostaje problem 
Das Ewig weibliche i związana z tym kwestia niszczycielskich zdolności kobiety, która jest zagroże-
niem dla – słabego, bezwolnego, w efekcie całkowicie uległego i podporządkowanego swej prześla-
dowczyni – mężczyzny. W warstwie obrazowej rycin krytycy dopatrywali się zwykle wizualizacji 
kompleksów i obsesji erotycznych Schulza, odwołując się najczęściej do masochizmu, który miał 
znamionować intymne skłonności autora Sanatorium pod Klepsydrą. Ich przeciwieństwem były ja-
koby sadystyczne upodobania bohaterek poszczególnych przedstawień, począwszy od nimfetek 
z Pielgrzymów, Infantki i jej karłów, Plemienia pariasów, poprzez Undulę, Zuzannę i „kobietę z bi-
czem – Circe, poprzez idole ze Święta bałwochwalców, Procesji, aż do przerażającej „bestii”.

Potwierdzenie powyższych faktów widziano w częstej obecności wśród bohaterów wyobrażeń 
samego artysty. Jego postać (podobnie jak postacie pozostałych mężczyzn) jest silnie, grotesko-
wo wręcz skontrastowana z postacią „milczącego idola”: mężczyzna jest w Xiędze Bałwochwalczej 
mały, brzydki, pokraczny, ukryty w cieniu bądź w ciemności, gdzieś na marginesie kompozycji, ko-
bieta zaś to najczęściej wyidealizowana heroina – wysoka, smukła, jasno oświetlona, usytuowana 
zazwyczaj w centrum przedstawienia.

Za owym ostentacyjnym ekshibicjonizmem warto byłoby jednak dostrzec coś więcej, coś, co kie-
ruje naszą uwagę nie tylko w stronę postaci krwiożerczej Salome, lecz także ku mitowi Androgyne. 
Podczas bowiem, gdy w większości rycin z cyklu mamy istotnie do czynienia z wyraźną ambiwalen-
cją, przeciwstawieniem kobiety mężczyźnie, dowodzącym dualistycznej koncepcji świata, to w po-
staci Infantki (w prozie Schulza jej odpowiednikiem jest Bianka) ucieleśnia się idea opozycyjna 
w stosunku do tamtej: idea kosmicznej całkowitości. To Bianka tak naprawdę dostąpi sakralizacji, 
to za pośrednictwem Infantki w perwersji, którą naznaczona jest cała Xięga, dostrzeżemy walor 
doświadczenia religijnego, który stanowi – mówiąc słowami Mircea Eliadego – „ukazania seksual-
ności jako transcendencji i tajemnicy”.                                         



 

Jan Tarnowski – Zielona Góra R60

Rychcice – Drohobycz
Od Redakcji: Autor jest Prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

w Zielonej Górze oraz równocześnie Członkiem Korespondentem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dro-
hobyckiej.

Urodziłem się w Rychcicach koło Drohobycza w 1941 r. w rodzinie: ojciec Andrzej  i matka Kata-
rzyna z d. Watral. Moje obecne nazwisko Tarnowski powstało z błędnie napisanego aktu urodze-

nia przez księdza proboszcza w Rychnicach Tomasza Jarocha, a powinno brzmieć Tarnawski.
Ojciec był robotnikiem Polminu, matka nie pracowała, zamowała się domem, mieliśmy pół hektara 

ziemi ornej na ziemniaki i warzywa, jedną krówkę która pasłasię mapastwiskach za rzeką Bar płynącą 
tuż obok naszego domu.

W 1945 r. przyjechaliśmy jak wielu innych przesiedleńców do m. Drzonów koło Zielonej Góry. Wieś 
rolnicza i ojciec z konieczności został rolnikiem. W naszej miejscowości stacjonowała jednostka fron-
towa Armii Czerwonej, żołnierze mieszkali również w naszym domu. Pamiętam na podwórku stała ta-
czanka z karabinem maszynowym a mołojcy urządzali polowania i wspomagali nas za bimber własnej 
produkcji. Po kilku tygodniach wyprowadzili się do dobrze zachowanego majątku przy pałacu w Drzo-
nowie. Ale po pewnym czasie jednak wrócili i w nocy ukradli nam krowę. Oczywiście duża strata bo 
wiadomo, że krowa była żywicielką całej rodziny i nawet mlekiem wspieraliśmy sąsiadów.

W naszym domu bardzo mało mówiło się o wydarzeniach w Rychcicach – był to temat dla dorosłych 
w rozmowach z sąsiadami. Nawet jak już byłem dorosły to przekazy były bardzo skąpe. Z Rychcic pa-
miętam niektóre fragmenty wydarzeń, takie jak bombardowanie Polminu w [1945] r., z ojcem uciekali-
śmy z domu do schronu tuż nad rzeczką, tato na chwilę się zatrzymał i pokazał mi samoloty zrzucające 
bomby, ten szczegół utkwił mi w pamięci. 

Tuż przy naszym domu za małą łączką płynęła rzeka Bar niby mały potok a wiosną pamietam rozległy 
wylew i zatopione łąki. Czytając Biuletyny SPZD znalazłem ciekawe artykuły o Michale Tarnowskim 
najmłodszym bracie mojego ojca, który brał udział w walkach pod Krakowem, skąd po klęsce oddziału 
powrócił do domu. Wkrótce po wkroczeniu  do Drohobycza Rosjan powstała tajna organizacja Związek 
Walki Zbrojnej w której stryj Michał był aktywnym uczestnikiem a jednym z organizatorów był Tadeusz 
Żelechowski, harcerz współpracujący z Markiem Celtem, który w książce „Biali Kurierzy” poświęcił cały 
rozdział T. Żelechowskiemu. Miałem przyjemność poznać go mieszkającego w Zielonej Górze i dzięki 
temu poznałem niezwykłe losy człowieka który po wyroku sądu sowieckiego znalazł się na Syberii, 
skąd z Armią Andersa przeszedł szlakiem żołnierzy tułaczy. Po przeszkoleniu jako cichociemny wraca 
do Polski gdzie w oddziale Godziemby jest zastępcą do spraw dywersji. Oddział działał w woj lubelskim, 
biorąc udział w walkach z Niemcami i z bandami nacjonalistów Ukraińskich. Po rozwiązaniu AK los 
kieruje go do Kłodzka, gdzie zajmuje się przerzutem zagrożonych aresztowaniem przez granicę i sam 
musi uciekać na Zachód. Po pewnym czasie wraca i zostaje aresztowany, odsiaduje 5 lat i znajduje azyl 
w Zielonej Górze.

Wracając do organizacji ZWZ w Drohobyczu, prawdopodobnie na skutek zdrady nastąpiła dekonspi-
racja i aresztowania, mój stryj Michał otrzymał wyrok 8 lat więzienia. Umieszczono go w więzieniu 
w Samborze, po inwazji Niemiec na Rosję 22 czerwca, więźniowie zostają wymordowani przez NKWD 
a mój stryj cudem unika śmierci leżąc pod zwałem trupów wydostaje się i pieszo wraca do domu. Przez 
okres aresztowania stryja ojciec też musi się ukrywać bo NKWD go poszukuje, dopiero po wkroczeniu 
Niemców wychodzi z ukrycia.

Moje zainteresowanie ziemią ojczystą było bardzo małe i myślę, że często przypadki decydują o tych 
sprawach i chyba tak było ze mną. Zupełnie przypadkowo znalazłem się z pielgrzymką we Lwowie, 
w Rudkach i w Siemianówce. Wykorzystałem sytuację i pojechałem do Rychcic. Był rok 1999, oczywi-
ście na drugi rok pojechałem zabierając moją matkę, siostrę i brata. Poznałem w Rychcicach wiele osób, 
a matka wśród nich swoje koleżanki ze szkoły. Od tej pory chwyciłem bakcyla i do ubiegłego roku byłem 
w Rychcicach już kilkanaście razy.

Rozpocząłem działalność w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
w Zielonej Górze, zostałem w krótkim czasie prezesem Towarzystwa i pełnię tę funkcję już 15 lat. Od 
początku działalności organizowałem wyjazdy na Kresy, cieszące się dużym zainteresowaniem. To były 
wyjazdy – pielgrzymki do miejsc urodzenia wielu uczestników. Nieraz nawet dwa  wyjazdy w roku. Na 
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setną rocznicę budowy kościoła w Rychcicach przyjechałem autokarem z byłymi mieszkańcami Rych-
cic. Z biegiem czasu prawie każdy wyjazd docierał do Drohobycza, Rychcic i Truskawca, i za każdym ra-
zem w bagażnikach wieźliśmy pomoce dydaktyczne dla szkół, które dostarczaliśmy do Domu Polskiego 
gdzie przyjmował nas Adam Chłopek. Również zostawialiśmy odzież i inne dary dla Polaków w Kościele 
pw. św. Bartłomieja. W ostatnich latach nawiązaliśmy kontakt z zakonem Bonifratrów i każdy wyjazd 
to bagażniki wypełnione żywnością i lekami. W pobliskim Sulechowie była aktywna grupa wolontariu-
szy ze Stefanią Mazurczak i to oni organizowali zbiórkę darów, niestety wiek i choroby już zmusiły do 
rezygnacji z tych działań. Działalność przejął Oddział Towarzystwa MLiKPW  z prezesem Zygmuntem 
Muszyńskim. W ostatnich latach odeszło wielu aktywnych członków Towarzystwa na wieczną służbę.

Możemy poszczycić się, że przy Oddziale Towarzystwa w Zielonej Górze działa aktywnie chór „Po-
hulanka” założony w 1995 r. reprezentujący społeczność Kresową naszego regionu na wielu festiwa-
lach w Gorzowie, Żarach, Kożuchowie i Zielonej Górze.                                                                                        

Maciej J. Nowak – Warszawa R64

Julian Tuwim w Drohobyczu
Od Redakcji: „Rzecz o Tuwimie” ukazała się w „Przeglądzie” 11–17.03.2019, ss. 40–41 w serii „Syl-

wetki”.Publikujemy fragmenty tej publikacji.

…Młody Tuwim uwielbiał prowokować. Zaczęło się od „Wiosny”, która gorszyła już w epoce od-
radzającej się niepodległości. Ale miało to plusy – każdy skandal przyciąga. Irena Krzywicka 

wspominała: „Cudowne dziecko okazało się cudownym poetą! Zdobył mnóstwo czytelników – entu-
zjastów natychmiast po opublikowaniu pierwszych wierszy w studenckim piśmie. Sława spłynęła na 
najwybitniejszych pikadorczyków, później skamandrytów, bardzo szybko”. W kolejnych latach dolewał 
oliwy do ognia. Zaraz po śmierci  Narutowicza najdosadniej wygarnął moralnym sprawcom zamachu. 
W roku 1923 napisał wiersz „Do generałów”. Przeciwstawił w nim generałom, o których wielokrotnie 
wyrażał się pogardliwie, poetów. Zwracał się do nich per „śmieszni ludzie, obwieszeni gwiazdami”...

Nie był więc niewiniątkiem. Trzeba jednak pamiętać, że w ówczesnej debacie publicznej roiło się 
od tez w każdą stronę przejaskrawionych. Czemu więc nie mógłby takich formułować poeta? Tym 
bardziej że od początku miał powody do złości – nie darowano mu żydowskiego pochodzenia. Prasa 
endecka nazywała go „żydziakiem, który jeszcze pisać nie umie” czy „Jojne Tuwim z Gęsiej ulicy”. 
Znalazł się nawet w „Myśli Polskiej” niejaki Józef Gałuszka, który spróbował artystycznie zniszczyć 
wielkiego rywala. Wiersze Gałuszki były tyleż ofensywne, co nieudolne. Skamandryta łatwo więc 
je wykpił, konkludując: „ Polskie matki będą nimi straszyły polskie dzieci”. Na atakach grafomanów 
się nie skończyło... Pewnego razu Tuwim udał się z Antonim Słonimskim na wieczór autorski do 
Drohobycza. Na miejscu organizator imprezy uprzedził, że może się wywiązać rozróba. Przybyła 
bowiem grupa z Borysławia, która nie wiadomo dlaczego miała być agresywna: „Ta oni będą bić 
– przekonywał poetów. – Ta oni tu jednego futbalistę postrzelili. Ta z nimi nie ma żartów". Po tym 
zachęcającym wstępie szybko się ulotnił, a poeci odkryli, że drzwi do pomieszczenia w którym się 
znajdują, są zamknięte od zewnątrz. Droga wiodła tylko na scenę. Cóż było robić? 

Pierwszy wyszedł Słonimski. Zaczął prezentować swoją twórczość. Ku najwyższemu zdziwieniu 
otrzymał huraganowe brawa.  Na zapleczu powiedział przyjacielowi, że pogłoski o bojówkach to buj-
da i żeby „walił śmiało”. Tuwim tak zrobił, ale gdy wyszedł, rozległ się gwizd i ryk, a w jego stronę 
poleciały kamienie, zgniłe jaja i jabłka. O co chodziło? O wiersz „Do generałów”. Borysławianie naj-
prawdopodobniej czytali nie tyle sam utwór, ile gazetowe relacje o nim. Choćby tę Adolfa Nowaczyń-
skiego, w której publicysta pisał, że poeta obraża polskich wojskowych. Sytuację musiał  Słonimski: 
„Wytłumaczyłem, że to, co napisał Nowaczyński, to kłamstwo i dodałem, że Nowaczyński nazywa się 
Neuwert  i że sam jest Żydem. Ten argument wyraźnie poskutkował. Kiedy już bliski zwycięstwa spy-
tałem, czy pozwolą Tuwimowi teraz odczytać swe wiersze, zaszedł fakt niespodziewany”. Widzowie 
zaczęli w odpowiedzi śpiewać „Rotę”. Słonimski stwierdził, że jeżeli chciałby ich przelicytować, mu-
siałby klęknąć i zaśpiewać „Bogurodzicę”. Zresztą śpiewanie „nie będzie Niemiec pluł nam w twarz” 
nie było akurat „odpowiednim w stosunku do Tuwima postawieniem sprawy”. Ostatecznie wszystko 
dobrze się skończyło, a poeci w towarzystwie policji opuścili zgromadzenie.                                                 

Bożena Nowicka – Wałbrzych R46

Spotkanie 14.04.2019 r. w Drohobyczu
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Anna Krzosek – Nowa Ruda R66

V Zjazd Rodu Ważnych

Tym razem nie wiosną, ale w połowie września, w pięknej jesiennej scenerii Gór Sowich, w gościn-
nej Karczmie pod Sową 14 i 15 września 2019 r. odbył się V już Zjazd Rodu Ważnych. I tym razem 

goście dopisali, choć bardzo brakowało naszej seniorki Ireny Froch, która ze względów zdrowotnych 
po raz pierwszy nie mogła uczestniczyć  w naszym zjeździe. Za to nasz senior Tadeusz Ważny (życzymy 
mu 200 lat, bo w grudniu 2018 r. skończył 93) zjawił się z synami: Andrzejem i Janem oraz synowymi: 
Teresą i Grażyną.  

V zjazd to taki mały jubileusz i po raz pierwszy wzięli w nim udział potomkowie wszystkich pię-
ciu synów naszych wspólnych majdańskich przodków: Bartłomieja Ważnego (1803-1858) i Anny 
Schmidhammer (1814–1876). W to piękne wrześniowe popołudnie dołączyła do nas Ania Golonka z d. 
Serdeczna ze swoją bratanicą Agnieszką Szapordą, czyli prawnuczka i praprawnuczka Piotra Ważnego 
(1854–1930), najmłodszego z synów Bartłomieja i Anny, oraz pochodzącej również z Majdanu Anny 
z d. Pasiniewicz (1857–ok.1935). 

Anna i Piotr mieli 12 dzieci (informacje o tylu udało się ustalić), a ich wnukiem był m.in. prof. dr 
hab. Jerzy Ważny (1927–2010), urodzony w Borysławiu syn Alberta Ważnego (Majdan 1874–1954 
Wałbrzych), twórca polskiej szkoły ochrony i konserwacji  drewna. Zgodnie ze zwyczajem jako osoba 
pierwszy raz uczestnicząca w zjeździe  Ania zaprezentowała  swoją  gałąź  rodu Ważnych, opowiedziała 
o swoich wyjazdach do Majdanu, gdzie do dziś zachował się grób Piotra Ważnego, i Schodnicy, gdzie 
mieszkali jej dziadkowie: Maria (?–1945) z d. Ważna i Michał Serdeczni, oraz rodzice: Maria z d. Hatal-
ska i Michał Serdeczny jr. Jak mówiła Ania, miłośniczka gór i pieszych wędrówek, Majdan i Schodnica               
to miejsca, gdzie zawsze czuje pozytywną energię, bo stamtąd są jej korzenie.

Majdan i okolice odwiedziła latem wraz z mężem i córką oraz opowiedziała o swoich wrażeniach  sta-
ła uczestniczka zjazdu Małgosia Żak z d. Kozioł, prapraprawnuczka Bartłomieja i Anny. Na zjazd już po 
raz drugi przybyli z dalekiego Kijowa  Irina  i Wołodia. A Nela Ważna z Borysławia mieszkająca z rodziną 
w Polsce w Katowicach już od 5 lat podzieliła się z wszystkimi wspaniałą wiadomością, że ona i jej mąż 
Gienek oraz młodsze dzieci Ania i Olek mają już  polskie obywatelstwo. Niestety, najstarsza Włada  cią-
gle jeszcze nie może otrzymać nawet Karty Polaka, co jest efektem biurokratycznych przepisów. 

Również w tym roku na zjeździe nie zabrakło naszych przyjaciół z Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Gościliśmy  Adama Piotrowskiego (kolejny raz) oraz Bożenkę Nowicką 
z małżonkiem. Mimo że zjazd trwał 2 dni, to jak zwykle brakowało czasu, żeby ze wszystkimi porozma-
wiać i nacieszyć się  obecnością tylu krewnych. Może uda się to nadrobić podczas następnego zjazdu…

Uczestnicy tegorocznego zjazdu: 
• Tadeusz Ważny  z synami Andrzejem i Janem  oraz  synowymi Teresą i Grażyną (Szczawno-Zdrój)  
• Włodzimierz Ważny z siostrą Iriną Dobriakow (Kijów, Ukraina)
• Lucyna Świątkowska z d. Ważna z synem Mariuszem  i wnuczką Weroniką (Wałbrzych)
• Nela Ważna z mężem Eugeniuszem i kuzynką Urszulą Jeleniewską z d. Ważną (Katowice)
• Bogusława Gozdek z d. Ważna (Józefów  k. Warszawy) z kuzynką Jolantą Ważną (Wałbrzych)
• Jerzy Ważny z żoną Małgorzatą (Rzeszów)
• Józef Ważny z żona Małgorzatą (Gdynia)
• Eugeniusz Sobol z żoną Krystyną (Mielec)
• Bogumił Ważny z żoną Czesławą 
• Anna Golonka z bratanicą Agnieszką Szapordą (Wrocław)
• Danuta Stolarczyk z d. Ważna (Ścinawa Nyska) z siostrami: Izą Górecką i Elżbietą Pyką (Strzelce Opol-

skie) 
• Jan Kozioł (Nowa Ruda) z córką Małgorzatą  i zięciem  Jackiem  Żakiem (Głogów)
• Teofil Kozioł z córkami: Anną  Jęczmienną i Katarzyną Wątrowicz  oraz wnukiem Natanem (Nowa 

Ruda)
• Halina van Mourik z mężem Janem (Hoogeveen, Holandia)
• Stanisław Wójtowicz z żoną Krystyną (Polanica-Zdrój)
• Bożena Nowicka z mężem  (Wałbrzych)
• Adam Piotrowski (Wałbrzych)
• Anna Krzosek (Nowa Ruda)                                                                                                                                     
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Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa R56

Z ostatniej chwili
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Piotr Świtalski – Borzygniew k. Mietkowa R56

Sześciu obrońców Ojczyzny
Od Redakcji: Tekst  dostarczyła Redakcji Lidia Dębska W-ce Pre-

zes Zarządu Głównego SPZD. Dotyczy on Heleny Świtalskiej (1863–
1936) matki sześciu synów którzy zapisali chlubne karty w walkach 
o niepodległość Polski. 

Stanisław Jan Ferdynand Świtalski (1890–1939), absolwent 
Prawa Uniwersytetu Lwowskiego (1913). Od 1914 do 1917 w Le-
gionach Polskich, uczestnik kampanii kieleckiej Piłsudskiego. Brał 
udział w walkach na froncie wołyńskim, a po kryzysie przysię-
gowym w 1917 roku i internowaniu w Beniaminowie działał ak-
tywnie w POW. W obronie Lwowa dowodził kompanią sztabową 
Brygady Lwów i został ranny. W czasie wojny polsko-sowieckiej 
dowodził baonem 6 pp.  Legionów. Po ukończeniu Wyższej Szkoły 
Wojennej w 1923 roku, awansowany do stopnia pułkownika dypl. 
pełnił służbę w Warszawie, Siedlcach a od kwietnia 1939 r. został 
dowódcą 16 dywizji piechoty w Grudziądzu. W trzecim dniu Kam-
panii Wrześniowej (pochopną decyzją generała Bołtucia) zostaje 
pozbawiony dowództwa dywizji i przekazany do dyspozycji gene-
rała Bortnowskiego, który mianuje go dowódcą jednostki zwanej 
Grupą Świtalskiego. Bierze udział w Bitwie nad Bzurą w rejonie 
Sochaczewa, gdzie ponosi śmierć podczas walk w dniu 19 wrze-
śnia 1939 r. Odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari.

Klemens Świtalski (1891–1972), absolwent prawa Uniwersy-
tetu Lwowskiego. W 1914 r. wstępuje do Legionów, a w 1915 r. 
kończy szkołę podchorążych. W 1917 r. jako oficer 6 pp. Legionów 
zostaje aresztowany za aktywność w organizacji buntu pułku 
przeciw przysiędze narzuconej przez dowództwo austriackie. 11. 
11. 1918 roku wstępuje do Wojska Polskiego i, po krótkim okre-
sie urlopowania do pracy w sądownictwie, bierze udział w wojnie 

polsko-sowieckiej. W 1925 r., po okresie urlopowania do prac przygotowujących plebiscyt na Mazu-
rach, zostaje przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana. Kampanię Wrześniową kończy jako jeniec 
w Stalagu III w Luckenwaldzie. Po 1945 r. prowadził praktykę adwokacką w Warszawie, gdzie zmarł 
w 1972 r. Odznaczony m.in. trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Władysław Świtalski (1893–1918), 
ochotnik – żołnierz Armii Hallera poległ 
16 lipca 1918 r. w trakcie drugiej ofensywy 
nad Marną i został pochowany na cmenta-
rzu wojennym w Auberive (departament 
Marne).

Adam Świtalski (1894–1952), od 1914 
walczył o niepodległość w szeregach 1 pp. 
Legionów, w obronie Lwowa i kampanii 
1920 roku. Pułkownik dypl., absolwent 
Wyższej Szkoły Wojennej. Oficer sztabu 
Dowództwa Okręgowego we Lwowie, póź-
niej szef sztabu I Dywizji Piechoty Legio-
nów w Wilnie. W Kampanii Wrześniowej 
dowódca 25 Pułku Piechoty w 7 Dywizji 
Piechoty. W konspiracji od 1939 r. Pełnił 

1. Józef i Helena Świtalscy

2. Adam . wnuk Michała-Marii 
Świtalskiego na cmentarzu 
Łyczakowskim w 2012 roku

3. Stanisław Ferdynand 
Świtalski

4. Klemens Świtalski

najwyższe funkcje w dowództwie Służby Zwycięstwu Polski, następnie 
w Komendzie Głównej Armii Krajowej, m.in. jako szef Oddziału IV (kwa-
termistrzowskiego) (również jako szef Kedywu – nie potwierdzone), 
pseudonim „Dąbrowa”, awansowany do stopnia generała. Od 1944 r. był 
dowódcą 3 Dywizji Piechoty AK w Okręgu Lubelskim. W lipcu 1944 r. 
podczas starć z wojskami niemieckimi podjął Akcję Burza, a następnie 
przyjął zaproszenie do rozmów z dowództwem oddziałów Armii Czer-
wonej celem uzgodnienia wspólnych działań. Spotkanie zakończyło się 
przymusowym wylotem do Moskwy, gdzie znalazł się w więzieniu „Na 
Butyrkach”. Do roku 1947 przebywał w obozie w Riazaniu. Żona – Zofia 
z d. Laskowska, primo voto Rettinger, prowadziła sekretariat Oddziału 
IV KG AK, później była asystentem płk. Iranka-Osmęckiego i zakończyła 
służbę w stopniu kapitana wraz z upadkiem Powstania Warszawskie-
go. Zmarł w Warszawie  i został pochowany na cmentarzu na Powąz-
kach. Odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari.

Michał Maria (Marian) Świtalski  (1900–1958), jako uczeń gimna-
zjum i członek Drużyn Strzeleckich walczył w Obronie Lwowa. W la-
tach 1919–1920 walczył na froncie ukraińskim, potem litewsko-biało-
ruskim. Przeniesiony do rezerwy w 1921 r. w stopniu podporucznika 
studiuje w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie. W 1925 
r. powraca do służby, a w 1935 r. ze stopniem kapitana zostaje prze-
niesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzi m.in. kompanią 
graniczną „Rutka Tartak” w Wiżajnach. W Kampanii Wrześniowej do-
wodzi kompanią graniczną batalionu „Sejny”. Walczy z Niemcami, na-
stępnie z Rosjanami i zostaje internowany przez Litwinów. Po ucieczce 
podejmuje działalność konspiracyjną tworząc „Legion Nadniemeński”. 
Po aresztowaniu przez Niemców i kolejnej ucieczce wstępuje do ZWZ. 
Pełniąc funkcję komendanta Obwodu ZWZ Suwałki kieruje odbudowa-
niem siatki konspiracyjnej na podległym terenie, następnie obejmuje 
szereg stanowisk dowódczych w stopniu podpułkownika w Komendzie 
Okręgu AK. Za działalność konspiracyjną, prowadzoną pod pseudoni-
mami: Profesor, Juhas, Sulima, Szczuka, Marian Kaszycki, Marian Ko-
walski, został awansowany  do stopnia podpułkownika i odznaczony 
orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległo-
ści i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej po-
został w konspiracji i do stycznia 1947 r. pełnił funkcję prezesa Okręgu 
Białystok organizacji Wolność i Niezawisłość. 31.12.1946 roku został 
aresztowany przez UB, następnie zwolniony. Prowadził działalność 
konspiracyjną do amnestii 1947 roku, która została uchwalona po pro-
wadzonych z nim negocjacjach w kwestii złożenia broni przez oddziały 
WIN. W 1950 r. został ponownie aresztowany i skazany na 10 lat wię-
zienia. Zwolniony i zrehabilitowany w 1954 r. zmarł  w wyniku choroby, 
której nabawił się w więzieniu. Spoczywa na Wojskowym Cmentarzu 
na Powązkach w Warszawie.

Jan Klemens Świtalski (1902–1988), obrońca Lwowa, ochotnik 
w wojnie 1920 roku. W czerwcu 1920 r. w pierwszych dniach kontro-
fensywy Budionnego pod Kijowem został ranny. Mimo inwalidztwa 
aktywny w życiu społecznym m.in. w Związku Inwalidów Wojennych. 
Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Lwowie. Od 1939 r. 
czynnie działał w konspiracji (w AK pod pseudonimem Jacek, z żoną 
Władysławą pseudonim Kukula). Pod jego nadzorem w mieszkaniu przy Pl. Inwalidów 6 w Warsza-
wie znajdowała się największa kasa konspiracyjna  IV Oddziału Komendy Głównej AK. Przez cały 
okres okupacji przechowywał osobę narodowości żydowskiej. W latach 1950–1954 był inwigilo-
wany przez UB. Zmarł we Wrocławiu.                                                                                                                   

7. Jan Klemens Świtalski

5. Adam Świtalski

6. Michał Maria Świtalski
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Barbara Smoleńska – Bolesławiec R57

Krystyna  Krawczyk
Od Redakcji: Tekst dostarczony przez Władysława Olszewskiego z Bolesławca 

pochodzący z wydawnictwa: „Jubileusz Bolesławieckich Kresowian 1989–2019”, 
Muzeum Ceramiki Bolesławiec, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, Związek Sybiraków Koło w Bole-
sławcu, 2019, 336 s.

Krystyna Krawczyk z d. Proćko urodziła się w 1940 r.  Rodzice:  Antonina 
i Aleksander Proćko pobrali się w 1939 r. Mieli czworo dzieci: Krysty-

na i Jan (1945) przyszli na świat w Drohobyczu, a Ryszard (1947) i Urszu-
la (1952) urodzili się już w Bolesławcu. Rodzina w Drohobyczu mieszkała 
w murowanym dwupiętrowym domu z dużym balkonem. Ojciec był zawo-
dowym żołnierzem. W 1934 r. ukończył w Dęblinie k. Warszawy Szkołę Pod-
chorążych Lotnictwa nabywając kwalifikacje młodszego pilota i mechanika 
samolotowego. W latach 1931–1935 służył w 6 Pułku Lotniczym, 64 Eska-
dry Lotniczej stacjonującej w okolicach Skniłowa (6 km od centrum Lwowa). 
Eskadra wyposażona była w zaprojektowane w 1923 r.  samoloty liniowe Potez XV produkcji fran-
cuskiej, jedne z najbardziej wówczas popularnych. 1 października 1935 r. ojciec został wcielony do 
1 Pułku Lotniczego 12 Eskadry Liniowej, która stacjonowała na lotnisku Okęcie w Warszawie. Służył 
pod  dowództwem kpt. pil. Juliusza Dziewulskiego. Niedługo pracował w wojsku. Wypadek, jakiego 
doznał jeszcze w Drohobyczu, uniemożliwił mu dalszą pracę. Podejmował się więc różnych prac aby 
utrzymać rodzinę.

Antonina Proćko brała udział w wojnie obronnej w 1939 r. W stopniu szeregowego służyła w sta-
cjonującym w Drohobyczu 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. Później do celów konspiracji przyję-
ła pseudonim „Czarna”. Złożyła przysięgę o następującej treści: „W obliczu Boga Wszechmogącego 
i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak męki 
i zbawienia i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na 
straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary mego życia. Pre-
zydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej  i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń 
Dowódcy  Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy  niezłomnie dochowam cokol-
wiek by mnie spotkać miało”. Odpowiedź na przysięgę brzmiała: „Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy 
Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem bę-

dzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagro-
dą. Zdrada karana jest śmiercią”. 

Antonina po urodzeniu dzieci, zajmowała się domem. Kry-
styna często chodziła do swojej cioci, która była właścicielką 
restauracji w centrum Drohobycza. Bardzo dobrze się tam ba-
wiła. Rodzice Krystyny Krawczyk byli ludźmi wrażliwymi na 
krzywdę ludzką. Angażowali się w różne działania, m.in. przez 
7 dni na strychu domu w Drohobyczu ukrywali pana E. Wo-
lańczyka uwolnionego z łapanki. Gdy mała Krysia miała 5 lat, 
musieli opuścić ukochane miasto. Zapamiętała wielkie pako-
wanie w domu w Drohobyczu. Wielkie skrzynie w które rodzi-
ce pakowali to co mogli, bo przedstawiciele władzy  radzieckiej 
wskazywali, co można wziąć, a co trzeba zostawić. Ojciec miał 
samochód i dwa motory. Gdy dowiedział się, że nie może ich 
przewieźć, jeden motor rozebrał na części i tak udało się go za-
brać. Mamie do końca życia było żal, że musiała zostawić w sa-
lonie piękne firanki. Rzeczy mieli dużo, ale niewiele pozwolo-
no im zabrać ze sobą. Z Drohobycza wyjechali w sierpniu 1945 
r. Po długiej trwającej około miesiąca podróży w wagonach 
towarowych, 17 września nad ranem przyjechali do Bolesław-
ca. Wszyscy wysiadali, panował szum, gwar, dużo ludzi, paczki, 

1. Krystyna 
Krawczyk 
z d. Proćko

2. Krystyna Krawczyk (w środku) 
z koleżankami Drohobycz 1945

toboły, krzyki. Ojciec Krystyny wraz z innymi mężczyznami poszedł 
szukać mieszkania, a kobiety z dziećmi czekały na stacji kolejowej.

Zastali zniszczone miasto, puste domy, dużo Niemców i Rosjan 
oraz druty kolczaste, którymi ogrodzona była część miasta, w której 
stacjonowały wojska radzieckie. Ludzie bali się rozproszyć, dlatego 
wybrali mieszkania obok siebie przy ul. Gdańskiej. W mieszkaniach 
było wszystko, niektóre wyglądały tak, jakby Niemcy dopiero wy-
jechali. Na polach rosły ziemniaki, kapusta i inne warzywa. Mama 
zajmowała się domem, a ojciec  pracował utrzymując  rodzinę. Był 
kierownikiem w Państwowych Zakładach Zbożowych „Elewatory” 
oraz kierownikiem Transportu Samochodowego w Pogotowiu Ra-
tunkowym w Bolesławcu. Pełnił również funkcję biegłego sądowego  
do spraw wypadków samochodowych oraz  tłumaczył dokumenty 
z języka niemieckiego i rosyjskiego. Krystyna długo nie mogła zro-
zumieć,  dlaczego rodzice tu przyjechali, przecież mieli dużo lep-
sze warunki mieszkaniowe w Drohobyczu. Na początku lat 90 XX 
w. mama Krystyny, Antonina Proćko odznaczona została Krzyżem 
Armii Krajowej oraz otrzymała odznakę Weterana Walk o Niepod-
ległość.  Edukację szkolną rozpoczęła Krystyna w Bolesławcu uzy-
skując  wykształcenie średnie  ogólnokształcące. W 1962 r. wyszła 
za mąż za Wojciecha Krawczyka (ur. w 194 r.) Mieli dwoje dzieci: 
syna Macieja (ur. 1962 r.) i córkę Joannę (ur. 
1967 r.). Pracowała  w biurze w Bolesławieckim 
Przedsiębiorstwie Budowlanym i w świetlicy 
międzyszkolnej, ale gdy dzieci zaczęły choro-
wać wspólnie z mężem doszli do wniosku, że 
lepiej będzie jak zajmie się domem i dziećmi. 
Mąż pracował w Zakładzie Aparatury Próżnio-
wej (Elektronika) w Bolesławcu, pełnił funkcję 
zastępcy dyrektora  ds. technicznych. Gdy córka 
Joanna miała 5 lat, zmarł mąż Krystyny. Od 1972 
r. wychowywała dzieci sama. Obecnie syn z żoną 
Dorotą i wnukami Roksaną i Wiktorem mieszka 
w Stanach Zjednoczonych, a córka z mężem Mar-
kiem i wnukiem Piotrem mieszka w Szwecji.

4. Aleksander Proćko z kolegami 
z pułku lotniczego

5. Krystyna Krawczyk na po-
dwórku przed domem 
w Drohobyczu 1945

7. Krystyna Krawczyk 
z mamą na motorze 
w Drohobyczu 1945

6. Krystyna Krawczyk 
z mamą przed domem 

w Drohobyczu 1945  

3. Aleksander Proćko, 
pilot przy samolocie, 

Warszawa 1934
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) R61

Władysław Mróz
Od Redakcji: Tekst stanowi fragment wydawnictwa (300 s.) z okazji 

30.lecia Oddziału TML w Bolesławcu. 

Władysław Mróz  urodził się 23 marca 1897 r. w Starym Sączu, 
jako jeden z czworga dzieci Jana (pracownika Zakładów Na-

prawczych Taboru Kolejowego) i Wiktorii z d. Hubol. Od lat młodzień-
czych  należał do ruchu skautowego. W 1916 r.  ukończył Seminarium 
Nauczycielskie i uzyskał maturę. Krótko służył w Armii Austriackiej 
(1917 r.), walczył na froncie włosko-francuskim oraz brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej (1919–1920), podczas której dostał 
się do niewoli. W kampanii wrześniowej 1939 r. był dowódcą w stop-
niu majora 1. Batalionu w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich, wcho-
dzącym w skład 22 Dywizji Piechoty Górskiej (Armia „Kraków”).  Po 
rozbiciu 5 psp pod Staszowem, w dniu 10 września, uniknął niewoli 
i przedostał się do Dobromila, gdzie się ukrywał. Rozpoczął działal-
ność w konspiracji jako Kajetan Gorzkowski (ps. Samuraj”). W 1940 
r. został aresztowany przez NKWD, a następnie zwolniony jako „re-
presjonowany komunista” (prawdziwy Gorzkowski był przed wojną 
więźniem politycznym).

W czerwcu 1941 r. po napaści Niemiec na Związek Sowiecki prze-
niósł się do Drohobycza, gdzie zamieszkał i zajmował się handlem. 
W Drohobyczu nawiązał kontakt z rodzinami Korpaków  i Lityń-
skich. Przybrał wtedy  nazwisko po zmarłym w 1929 r. mężu Haliny 
Lityńskiej z d. Korpak. Pod przybranym nazwiskiem, jako Tadeusz 
Lityński mieszkał w Drohobyczu u Stanisławy Korpak z d. Lachowicz 
przy ul. Górna Brama 17. Jako oficer zawodowy i członek Armii Kra-
jowej musiał się ukrywać. Tym bardziej, że pełnił w konspiracji waż-
ne funkcje. Od stycznia do czerwca 1942 r.  był zastępcą komendanta 
Inspektoratu AK Drohobycz, zaś od czerwca 1943 r. do 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.listopada 1943 r. otrzymał 
awans do stopnia podpułkownika służby stałej piechoty.

Kontakty ze Lwowem, Samborem, Stryjem 
i innymi miejscowościami utrzymywał współ-
pracując z łączniczkami:
1. Anną Okoń (ps. „Grzechotka”, „Iskra”) za-

mieszkałą po wojnie w Bolesławcu a następ-
nie we Wrocławiu.

2. Stanisławą Mika (ps. „Halina” zamieszkałą 
na Samborszczyźnie, po wojnie w Zabrzu, 
a następnie Jarosławiu.

3. Łucją Bogacz (ps. „Nike”, „Lucia”) zamiesz-
kałą po wojnie w Białymstoku.

4. Julią Korpak (ps. „Grażyna”, „Marysia”) za-
mieszkałą po wojnie w Bolesławcu, a na-
stępnie w Bytomiu.

Działalność konspiracyjną „Wiktora” opisa-
ły trzy kurierki w swoich pamiętnikach, które 
wydawano w Biuletynach Stowarzyszenia Przy-
jaciół Ziemi Drohobyckiej we Wrocławiu. Publi-

1. Władysław Mróz

2 W. Mróz w mundurze 

3. Zaświadczenie Władysława Mroza 
o uzyskaniu amnestii

kacja „ Armia Krajowa w Zagłębiu  Naftowym 
i  Sowieckimi, wraz na Samborszczyźnie” autor-
stwa prof. Jerzego Węgierskiego jest również 
skarbnicą wiedzy o działalności konspiracyjnej 
Władysława Mroza. Uchodząc przed represjami 
sowieckimi,wraz z rodziną Korpaków opuścił 
Drohobycz, i po 20 dniach podróży przybył we 
wrześniu 1945 roku do Bolesławca. Ppłk Wła-
dysław Mróz zamieszkał w Bolesławcu przy ul. 
Warszawskiej 22 pod zmienionym nazwiskiem 
jako Tadeusz Lityński



Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) R69

Cmentarz „Medenicki” w Suliszewie
Od Redakcji: Publikujemy spis mieszkańców Suliszewa którzy przybyli z Medenic i okolic i spoczęli 

na miejscowym cmentarzu do końca 2019 r. Dokumentacja została sporządzona na podstawie ma-
teriałów archiwalnych oraz spisu z nagrobków wykonanych przez Rozalię Bujacz której składamy 
serdeczne podziękowanie jak i osobom współpracującym.

1.   JUNAK Józef *8.12.1921 †29.06.2010, syn Macieja i Katarzyny z d. Dobczyńskiej.
2.   JUNAK Aniela *06.06.1921 †19.05.2016, żona Józefa. 
3.   JUNAK Katarzyna *24.09.1898 †09.10.1988 żona Macieja.
4.   JUNAK Franciszek *24.09.1886 †09.12.1970, (sybirak).
5.   JUNAK Maria *Letnia 24.03.1892 †17.10.1964, żona Franciszka.
6.   JUNAK Edward *20.05.1926 †19.10.2012, syn Franciszka.
7.   JUNAK Antonina *02.06.1932 †02.07.2017, żona Edwarda.
8.   LEŚNIAŃSKI Józef *30.11.1936 †09.05.2015, syn Grzegorza.
9.   LEŚNIAŃSKA Janina *29.08.1939 †18.08.2019, żona Józefa.
10.   LEŚNIAŃSKI Józef *07.03.1909 †06.04.1979, syn Piotra.
11.   LEŚNIAŃSKA Rozalia *10.01.1913 †31.03.1966, żona Józefa.
12.   LEŚNIAŃSKI Józef *27.03.1900 †25.10.1975.
13.   LEŚNIAŃSKA Maria *06.01.1905 †26.09.1994, żona Józefa.
14.   LEŚNIAŃSKI Kazimierz *25.05.1936 †26.03.2005, syn Józefa.
15.   LEŚNIAŃSKA Anna *29.09.1938 †15.09.2012, żona Kazimierza.
16.   LEŚNIAŃSKI Władysław *16.05.1921 †25.04.1984, syn Michała.
17.   LEŚNIAŃSKA Stefania *12.10.1922 †1990, żona Władysława.
18.   LEŚNIAŃSKI Michał *18.06.1891 †11.12.1958.
19.   LEŚNIAŃSKA Anastazja *Letnia 17.06.1904 †23.05.1977, żona Michała.
20.   LEŚNIAŃSKI Jan *25.03.1912 †11.09.1990, syn Piotra.
21.   LEŚNIAŃSKA Julia *10.07.1923 †19.01.2014, żona Jana.
22.   LEŚNIAŃSKA Stanisław *15.04.1926 †31.12.2000, syn Jana.
23.   LEŚNIAŃSKA Stefania *06.01.1932 †07.04.2006, żona Stanisława.
24.   LEŚNIAŃSKA Anastazja †1972, żona Piotra.
25.   LEŚNIAŃSKI Stanisław *1928 †20.04.2013, syn Grzegorza.
26.   LEŚNIAŃSKI Józef, syn Piotra.
27.   LEŚNIAŃSKA Bronisława, żona Józefa.
28.   LEŚNIAŃSKI Paweł *01.03.1922 †26.07.2011, syn Grzegorza.
29.   LEŚNIAŃSKA Rozalia *08.08.1923 †22.09.2011, żona Pawła.
30.   LEŚNIAŃSKI Michał *18.06.1877 †26.05.1959.
31.   LEŚNIAŃSKA Justyna *16.10.1877 †08.12.1961, żona Michała.
32.   LEŚNIAŃSKI Jan *01.08.1935 †06.06.2009, syn Michała.

4. Od lewej: W. Mróz, łączniczka Julia Korpak 
ze znajomymi, Drohobycz1943 r.



Biuletyn SPZD nr 26 (2020)  Biuletyn SPZD nr 26 (2020)

100 101

33.   LEŚNIAŃSKA Tekla *01.12.1895 †27.03.1988.
34.   LEŚNIAŃSKI Karol.
35.   LEŚNIAŃSKA Stanisława *1938, żona Karola.
36.   LEŚNIAŃSKI Michał *1900 †06.07.1966, syn Piotra.
37.   LEŚNIAŃSKA Anastazja *1911 †15.09.2004, żona Michała,
38.   LEŚNIAŃSKI Grzegorz *1896 †15.05.1972, syn Stanisława.
39.   LEŚNIAŃSKA Maria *1901 †06.12.1972, żona Grzegorza.
40.   LEWANDOWSKI Franciszek *25.11.1922 †07.08.1990, syn Michała.
41.   LEWANDOWSKA Elżbieta *07.08.1922 †04.02.2018, żona Franciszka.
42.   LEWANDOWSKA Katarzyna *01.12.1897 †15.10.1963, żona Michała.
43.   LEWANDOWSKI Mieczysław, syn Stefana.
44.   LEWANDOWSKA Rozalia, żona Władysława, córka Piotra
45.   ARATAJCIO Michał *24.12.1899 † 31.05.1967.
46.   TARATAJCIO Piotr *15.02.1923 †11.07.2017, syn Franciszka.
47.   ANDRUCHÓW Jan *30.11.1918 †06.08.1964.
48.   ANDRUCHÓW Zofia  †24.07.1997, żona Jana.
49.   REPETA Stanisław *07.08.1934 †03.09.2009.
50.   REPETA Eugenia *05.08.1933 †14.08.2016, żona Stanisława.
51.   BOBIK Władysław *12.07.1887 †02.08.1958.
52.   BOBIK Maria *28.08.1902 †30.11.1981, żona Władysława.
53.   GAN Paweł *1896 †1980.
54.   GAN Julia *1900 †1969, żona Pawła.
55.   GAN Tadeusz *04.05.1926 †30.09.2001, syn Pawła.
56.   BOBIK Anna *02.05.1901 †02.05.1991.
57.   RANIOWSKI Mikołaj *30.11.1901 †09.10.1967.
58.   RANIOWSKA Maria *19.09.1905 †21.09.1982.
59.   RANIOWSKI Eugeniusz *03.12.1928 †15.11.1994, syn Mikołaja.
60.   SEREDIAK Anastazja *12.03.1912 †13.03.1988.
61.   MUSIAŁA Mikołaj *20.11.1901 †17.03.1981.
62.   MUSIAŁA Anna *20.08.1903 †15.01.1951, żona Mikołaja.
63.   WRÓBLAK Antoni *09.02.1913 †27.10.1954, syn Stanisława.
64.   WRÓBLAK Julia *19.10.1919 †13.06.1909, żona Antoniego.
65.   WOŹNIAK Władysław *17.03.1928 †10.01.1995.
66.   WOŹNIAK Emilia *18.09.1937 †27.12.2007, żona Władysława.
67.   PISZ Stefania *02.10.1913 †11.01.1994.
68.   SIENIAWSKI Izydor *09.05.1923 †13.03.1979.
69.   SIENIAWSKA Stefania *15.09.1925 †08.04.2016.
70.   SANOCKI Franciszek *18.05.1922 †04.10.2007, syn Antoniego.
71.   SANOCKA Rozalia *15.12.1922 †04.10.2007, żona Franciszka.
72.   JANISIO Jan *26.11.1905 †17.08.1978.
73.   JANISIO Anna *07.12.1909 †21.04.1988, żona Jana.
74.   KOWAL Kazimierz *03.03.1921 †05.04.1980, syn Jana.
75.   KOWAL Tekla *11.08.1920 †07.03.1987, żona Kazimierza, córka Michała Junaka i Justyny
 Bobik.
76.   KOMARZYŃSKI Jan *16.06.1933 †22.09.2007.
77.   KOMARZYŃSKA Stefania *22.11.1928 †20.11.2001, żona Jana.
78.   MALISZ Piotr *07.07.1898 †02.01.1951, syn Jana.
79.   MALISZ Katarzyna *10.03.1891 †10.10.1951, żona Piotra.
80.   DERBICZ Anastazja *11.06.1882 †09.02.1974.
81.   DERBICZ Władysław *08.08.2013 †30.06.1974.
82.   DERBICZ Michał *08.08.1910 †16.09.1974.
83.   DERBICZ Bronisław *25.12.1925 †02.05.1977.
84.   DERBICZ Julia *23.03.1909 †03.06.1996.
85.   DERBICZ Anastazja *01.01.1915 †04.12.2008.
86.   JUNAK Franciszek *05.04.1906 †06.07.1980.
87.   JUNAK Józefa *22.12.1904 †07.01.1993.

88.   GARBICZ Julian *26.05.1926 †05.08.2015.
89.   GARBICZ Krystyna *02.04.1929 †23.04.2016.
90.   GARBICZ Karol *17.03.1897 †05.09.1980.
91.   GARBICZ Katarzyna *07.10.2012 †28.09.1988.
92.   GARBICZ Marian *02.02.1929 †09.08.2017.
93.   GARBICZ Stefania *19.06.1924 †01.02.1947.
94.   GARBICZ Anna * 1883 †1964.
95.   GARBICZ Michał *05.02.1904 †26.091978.
96.   GARBICZ Rozalia *06.04.1908 †12.12.2006.
97.   GARBICZ Marian *10.03.1912 †04.12.1988, syn Piotra.
98.   GARBICZ Maria *13.08.1909 †22.02.1987, żona Mariana.
99.   GARBICZ Michał *20.09.1923 †22.09.1992, syn Łukasza.
100. GARBICZ Tekla *25.04.1923 †11.07.1994, żona Michała.
101. GARBICZ Józef *22.02.1915 †07.03.1980, syn Romana.
102. GARBICZ Anastazja *16.04.1915 †07.03.2009, żona Józefa, córka Franciszka Junaka i Marii 
 Hamańdzia.
103. GARBICZ Michał *1939 †03.2009, syn Stanisława.
104. GARBICZ Michał †1954.
105. GARBICZ Justyna †1984.
106. LEŚNIAŃSKI Andrzej *31.01.1903 †18.11.1980, syn Józefa.
107. LEŚNIAŃSKA Rozalia * 28.08.1905 †14.04.1995, żona Józefa.
108. JUNAK Katarzyna *24.12.1882 †23.06.1971.
109. JUNAK EUGENIA *13.09.1931 †01.06.2019, córka Józefa.
110. GĄSIEWICZ Piotr *29.05.1920 †08.05.1977. 
111. GASIEWICZ Maria *1988 †01.12.1948. 
112. GĄSIEWICZ Maria * 03.09.1923 † 01.06.1967, żona Piotra.
113. GĄSIEWICZ Paweł  *15.09.1918 †07.08.1980, syn Michała i Marii z d. Garbicz.
114. GĄSIEWICZ Justyna *28.12.1915 †16.02.2009, żona Pawła.
115. GĄSIEWICZ Augustyn * 12.02.1918 †17.06.1993, syn Józefa.
116. GĄSIEWICZ Aniela *Lipowiec 07.11.1924 †16.07.2005, żona Augustyna.
117. NIKOROWICZ Michał *Krynica.
118. NIKOROWICZ Karolina, żona Michała.
119. ŻUKOWSKI Józef *1924.
120. ŻUKOWSKA Anastazja *1912 †1992, żona Józefa.
121. MAZURAK Józef *04.11.1921 †04.03.2008, syn Franciszka.
122. MAZURAK Julia * 06.11.1921 †
123. MAZURAK Maria * 15.12.1907 †05.03.1986, żona Józefa.
124. MAZURAK Bronisław *12.09.1927 †03.10.1999, syn Michała.
125. MAZURAK Janina * 07.06.1929 †28.01.2015, żona Bronisława.
126. MAZURAK Anastazja *25.09.1905 †19.01.1994, żona Józefa, córka Józefa Junaka i Justyny. 
127. MAZURAK Franciszek *06.10.1899 †12.12.1990, syn Michała i Justyny.
128. MAZURAK Julia *11.08.1901 †03.12.1993, żona Franciszka, córka Michała Junaka.
129. MAZURAK Michał *21.12.1937 †10.03.2007, syn Franciszka i Julii z d. Junak.
130. MAZURCZAK Michał *02.12.1914 †22.04.1976, syn Jana i Katarzyny.
131. MAZURCZAK Julia *01.08.1921 †14.11.2002, żona Michała.
132. MAZURCZAK Franciszek *1922, syn Michała i Justyny z d. Kandar.
133. MAZURCZAK Maria, żona Franciszka.
134. MAZURCZAK Teofil, syn Franciszka i Marii.
135. MAZURCZAK Maria *25.06.2004 †24.12.1979.
136. MUSZYŃSKI Józef *06.08.1903 †05.02.1979.
137. MUSZYŃSKA Maria *13.08.1909 †06.02.1989, żona Józefa.
138. SZYMAŃSKA Anna *30.11.1913 †11.06.2004.
139. SZYMAŃSKI Jan *11.12.1889 †29.04.1980.
140. SZYMAŃSKA Anna * 19.12.1886 †07.05.1978, żona Jana.
141. SZYMAŃSKI Wojciech *08.04.1923 †06.08.2003, syn Jana i Anny.
142. SZYMAŃSKA Zofia *12.06.1928 †08.07.2003, żona Wojciecha.
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143. ŻUK Stanisław *05.12.1926 †26.03.1986.
144. ŻUK Zofia *15.09.1927 †08.07.2003.
145. ŻUK Mikołaj *05.12.1904 †14.03.1984.
146. ŻUK Praszkiewicz *12.05.1912 †16.04.1980.
147. RAFALONT Stanisław *1926, syn Piotra.
148. RAFALONT Anastazja *1912 †07.1983, żona Stanisława.
149. BOBIK Stanisław *1905.
150. BOBIK Rozalia * 1912, żona Stanisława.
151. JUNAK Michał *1875 †1947.
152. JUNAK Katarzyna *1882 †1972.
153. KOWALIK Piotr.
154. KOWALIK Maria, żona Piotra.
155. KOWALIK Mieczysław, syn Piotra i Marii.
156. KOWALIK Maria, żona Mieczysława.



Alicja Koniuszy – Rokietnica R72

Rudolf Niemczycki (1901–1942) – 
ksiądz, który kochał Boga, ludzi i Ojczyznę

Od Redakcji: W numerze 9 Biuletynu SPZD z 2011 r. ss. 74–75 ukazał się artykuł Anny Krzosek 
opisujący historię pośmiertnej fotografii księdza Rudolfa Niemczyckiego, zmarłego w czasie wojny 
w Majdanie. Dziś możemy dopisać ciąg dalszy dzięki krajance księdza, Pani Alicji Koniuszy, która sły-
szała historię rodziny Niemczyckich od swoich dziadków i która nawiązała kontakt z żyjącą w Iwano-
frankowsku (Ukraina) bratanicą księdza Rudolfa.

Rokietnica to wieś położona w południowo-wschodniej Polsce na wzgórzach pięknego i cichego 
Pogórza Przemysko-Dynowskiego. Jej uroki można podziwiać o każdej porze  roku. Od połu-

dniowej części otoczona jest malowniczymi wzgórzami, które pokryte są lasami. Rosną tam piękne 
buki, graby i dęby, a także wysmukłe jodły. Z ziemi wytryskują źródełka, z których wypływają strumy-

ki. Strumyki te łączą się i tworzą potok zwany Łęgiem 
Rokietnickim. Rzeczka ta spokojnie  wije się przez 
całą wieś i płynie w kierunku północnym, gdzie omija 
wzgórze, przez które prowadzi gościniec do Jarosła-
wia. Wzgórze to nazywa się Bałowa Góra, prawdopo-
dobnie nazwa ta pochodzi od nazwiska Bały, który był 
właścicielem większości ziem tam leżących.

Pod koniec XIX wieku i na początku XX na szczycie 
Bałowej Góry stała stara, uboga chata, której  kaleni-
ca dachu dotykała nieba. Chata pokryta była słomą, 
a drewniane  bele co roku lepione były gliną i bielone 
wapnem, żeby w zimie wiatr nie hulał po izbie. W cha-
cie tej mieszkała prosta polska wielopokoleniowa ro-
dzina Niemczyckich. Był tam dziadek Franciszek i bab-
cia Tekla z Karpińskich,  a także ich syn Wojciech z żoną 
Katarzyną z domu Pich (pobrali się 8 października 
1879 r.) i gromadka dzieci: Jakub, Kazimierz, Cecylia, 
Aniela, Stefania, Józef, Marceli, Ludwik, Adela, Salomea, 
Elżbieta, Wilhelm. W wieku dziecięcym zmarli: Cecylia, 
Kazimierz, Ludwik, Wilhelm.

W dniu 19 października 1901 roku przyszedł na 
świat jeszcze jeden syn, który już 21 października zo-

stał ochrzczony w kościele w Rokietnicy. Parafia Rokietni-
ca jest bardzo starą parafią, została erygowana 29 czerw-
ca 1400 roku. Kościół został usytuowany na największym 
wzgórzu w środkowej części wsi. Ma on mocne kamienne 
fundamenty, a ściany zostały wymurowane z twardej ce-
gły. Wiara ojców naszych była tak silna, że nie dopuściła, 
żeby runął w gruzy. Do tego kościoła rodzina Niemczyc-
kich  przyniosła swojego synka. Chrztu Świętego udzielił 
mu ksiądz wikary Jan Rospond, który dał mu na imię Ru-
dolf. Rodzicami chrzestnymi zostali: Kazimierz Strzelec 
i Zofia Jakubas1. 

Ojciec Wojciech Niemczycki posiadał kilkumorgowe go-
spodarstwo, które było źródłem utrzymania całej rodziny. 
Matka zajmowała się domem oraz wychowywaniem dzieci. 
Rodzice musieli ciężko pracować, aby utrzymać całą rodzi-
nę. Pomimo nadmiaru obowiązków dzieci były wychowy-
wane w atmosferze głęboko religijnej i patriotycznej. Był to 
czas, kiedy Polski nie było na mapach, a Rokietnica była pod 
zaborem austriackim. Dziadek często opowiadał wnukom 
o bohaterskich powstaniach narodowych, szczególnie styczniowym, 
a one powtarzały słowa wiersza:

,,– Kto ty jesteś?
Polak Mały.
- Jaki znak twój?
Orzeł biały. 
(…) .
– Czym ta ziemia? 
Mą ojczyzną.
(…) .
– Coś jej winien.
Oddać  życie ”.

Dzieci świadome były tego, że polski naród musi stoczyć ostatecz-
ny bój o niepodległość zniewolonej Ojczyzny. Gdy wybuchła pierwsza 
wojna światowa, starsi synowie zaciągnęli się ochotniczo do Legio-
nów polskich i ruszyli na bój z czarnymi orłami – tak dziadek Franci-
szek nazywał zaborców2. 

W domu pozostał Rudolf. W trudnych latach wojny rodzice nie 
szczędzili starań o dobre wykształcenie dla zdolnego chłopca. We 
wrześniu 1914 roku rozpoczął naukę w I Gimnazjum w Jarosławiu. 
W listopadzie 1918 roku jako uczeń V klasy wraz z kolegami wstą-
pił w szeregi armii, która skierowana została do obrony Lwowa. Wielu z nich oddało życie w obro-
nie własnej Ojczyzny.  Ci, którzy wrócili, stali się wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów. 
42 uczniów z I Gimnazjum  zostało odznaczonych odznaką pamiątkową „Orlęta”. Wśród nazwisk wid-
nieje nasz mały rycerz, 17-letni Rudolf Niemczycki3.

Po zakończonej wojnie do domu powrócił Marceli, niestety jeden z braci zginął. Nikt nie potrafił po-
wiedzieć rodzicom, gdzie poległ i gdzie został pochowany ich syn. Marceli wstąpił do szkoły policyj-
nej, a następnie otrzymał skierowanie do pełnienia służby zawodowej w Państwowej Policji Konnej 
w Stanisławowie. Tam poznał swoją żonę Zofię, z którą miał dwoje dzieci: Władysława i  Janinę.

Rudolf w 1922 roku  zdał maturę i powrócił do domu. Tutaj pomagał ojcu w pracach polowych. 
Praca na roli dawała mu wiele radości i zadowolenia, ale czuł, że Bóg ma wobec niego inne plany. 
Długo się wahał, co zrobić. Poszedł jednak za głosem powołania i w 1924 roku wstąpił do Wyższego 
1 Księga urodzeń parafii Rokietnica, rok 1901, Archiwum Państwowe w Przemyślu.
2 Wspomnienia pani Janiny Niemczyckiej Grabowskiej.
3 Księga pamiątkowa poświęcona zjazdowi jubileuszowemu z okazji 50-lecia istnienia I Gimnazjum w Jarosła-
wiu:1884–1934, Jarosław 1934, s. 176.1. Matka Katarzyna Niemczycka z dziećmi

2. Kościół w Rokietnicy 1981 r. 
(stan przed remontem)

3. Rudolf Niemczycki 1918 r.
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Seminarium Duchownego w Przemyślu. Jego odwaga, ciężka 
praca, wytrwała nauka, ciepło rodzinnego domu  oraz umiło-
wanie Boga i Ojczyzny miały ogromny wpływ na późniejsze 
jego życie.  

Cztery lata nauki szybko minęły i w czerwcu 1928 roku 
tydzień przed święceniami kapłańskimi musiał ostatecznie 
odpowiedzieć na słowa sufragana przemyskiego: Ukochani 
synowie mający przyjąć święcenia subdiakonatu, winniście się 
jeszcze raz zastanowić, czego dzisiaj pragniecie. Dotychczas je-
steście wolni, możecie wrócić do świata, gdy jednak te święcenia 
przyjmiecie, już nie będziecie się mogli cofnąć, lecz trzeba bę-
dzie służyć zawsze Bogu i przy Jego pomocy zachować czystość 
na zawsze. Dlatego gdy jeszcze czas, zastanówcie się i jeżeli pra-
gniecie wytrwać w postanowieniu, w imię Pańskie przystąpcie. 
Na słowa sufragana diakon Rudolf odpowiedział: Chcę zawsze 
służyć Bogu. W dniu 29 czerwca 1928 roku w katedrze prze-
myskiej otrzymał święcenia kapłańskie.

Mszę prymicyjną ksiądz Rudolf odprawił w kościele para-
fialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa i Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Rokietnicy przed głównym ołtarzem, na 
którym do dzisiaj wisi  ukrzyżowany Pan Jezus. Z ukoronowa-
nej cierniem głowy i przebitego boku płyną  strużki krwi.  No-
wego księdza przywitał proboszcz parafii ks. Marcin Murdza, 
rodzina oraz mieszkańcy całej parafii. Przyjęcie prymicyjne 
odbyło się w domu rodzinnym.

W latach 1929–31 ks. Rudolf Niemczycki był wikarym 
w Gniewczynie, od 1932 do 1933 roku  w parafii Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle, a następnie w 1934 roku 
kapelanem Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Naza-
retu w Komańczy4. Od 1935 do 1939 roku sprawował funkcję 
administratora w Komańczy. Była to bardzo rozległa parafia, 
obejmowała 12 wsi w powiecie sanockim i 9 w powiecie le-
skim. Do najdalej zamieszkałych wiernych było około 35 km. 
Była to parafia bardzo biedna, licząca 664 wiernych. Parafia 
stała się dla niego domem rodzinnym,  w którym wszyscy się 
szanują i sobie pomagają. Swoim parafianom nigdy nie odma-
wiał pomocy zarówno materialnej, jak i duchowej. Proboszcz 

często gościł u siebie kapłanów, którzy przyby-
wali tam dla podratowania zdrowia.

Nadszedł 1 września 1939 r. i znów czarny 
orzeł od zachodu zaatakował Polskę. Ks. Rudolf 
ze względu na swój stan kapłański nie mógł sta-
nąć do walki z karabinem w ręku, ale jego rycer-
ska dusza nie pozwoliła mu pozostać w domu. 
W dniu 6 września wraz z wojskiem uczestniczył 
w pochówku dwóch strzelców z batalionu ON 
„Przemyśl”. Po dwóch dniach wziął różaniec do 
ręki, brewiarz do kieszeni i jako kapelan ruszył 
bronić własnej Ojczyzny. Batalion został rozbity, 
a pododdziały zostały skierowane do obrony re-
jonu Stanisławowa.

Dzień 17 września 1939 roku stał się dniem 
strasznym dla Polaków zamieszkujących wschod-

nie tereny Polski. W tym dniu drugi czarny orzeł zaatakował naszą ojczyznę, tym razem od wschodu. 

4 Schematismus diecezji przemyskiej 1934.

Polała się krew niewinnych Polaków. Nastał czas masowych areszto-
wań, egzekucji i deportacji. W tym czasie ks. Rudolf przebywał w Sta-
nisławowie. Tak o stryju Rudolfie wspomina Pani Janina Niemczycka 
Grabowska, córka Marcelego: W 1940 r. został aresztowany mój ojciec 
Marceli. Ponieważ Sowieci zaczęli prześladować duchowieństwo i wy-
wozić na Sybir, stryj postanowił wyjechać do Rokietnicy. Wsiadł na mo-
tor i odjechał w nieznanym kierunku. Później 13 kwietnia nas wywieźli 
na Sybir i więcej o nim nie wiem nic. 

Ksiądz Rudolf dotarł do Schodnicy w pow. drohobyckim i zatrzy-
mał się u swoich krewnych, państwa Godzieniów, na osiedlu Tartak. 
Czy odwiedził rodzinę w Rokietnicy? Niestety, dokładnie nie wiado-
mo, z opowiadań sąsiadki rodziny Niemczyckich wynika, że praw-
dopodobnie dotarł do Rokietnicy, ale był ciężko chory na gruźlicę 
i wyjechał w góry, aby leczyć się górskim powietrzem. Mieszkańcy 
Schodnicy wspominają, że był brunetem o ujmującej twarzy, niskie-
go wzrostu. Nosił oficerki, mówiono, że pełnił funkcję kapelana woj-
skowego.

Po pewnym czasie przeniósł się ze Schodnicy do niedalekiego Maj-
danu, ponieważ tam nie było księdza, a ksiądz proboszcz przyjeż-
dżał raz na trzy tygodnie. Chorym księdzem opiekowała się rodzina 
Wójtowiczów z Majdanu. Parafianie polubili księdza, mówili, że był 
bardzo skromnym człowiekiem, a kiedy czuł się lepiej, odprawiał 
nabożeństwa. Ponieważ był wojskowym, nie afiszował się swoją 
obecnością. Parafianie dostarczali mu wino mszalne i komunikanty. 
Pomagali również w zdobywaniu leków dla cierpiącego i umierające-
go księdza. Pomimo cierpienia potrafił podtrzymywać ich na duchu 
w ciężkich latach okupacji5. 

W dniu 1 maja 1942 roku z różańcem w ręku i brewiarzem na 
piersi wyruszył w ostatnią drogę,  która prowadziła do domu Pana, 
któremu przez całe swoje życie wiernie służył. Parafianie chcieli go 
pochować w Majdanie koło starego kościoła (był nawet wykopany 
grób), ale ostatecznie pochowano go w Schodnicy.  Do końca pozo-
stał wierny Bogu, ludziom i Ojczyźnie .

Tam na Ukrainie na cmentarzu w Schodnicy, gdzie spoczął nasz ry-
cerz, nie ma marmurowego pomnika, nie ma nawet krzyża, nie ma 
kwiatów ani znicza, ale na zawsze pozostał  w pamięci swoich roda-
ków jako ksiądz, który kochał Boga, ludzi i Ojczyznę.

Marceli Niemczycki w 1940 roku został wzięty do niewoli sowiec-
kiej, przybywał w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 r. został za-
mordowany przez NKWD w Kalininie. Spoczywa na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Miednoje. Jego syn Władysław wstąpił do Armii 
Andersa – 1 Kompania Szkoły Podchorążych 8 DP. Zaokrętowany na 
brytyjski transportowiec „Laconia”, zginął po storpedowaniu statku 
przez niemiecki okręt podwodny we wrześniu 1942 r.

Składamy wielki hołd wszystkim Polakom, których kości spoczy-
wają na dawnych ziemiach polskich. Pamiętamy o nich i chylimy głę-
boko przed nimi czoła.

Pomoc w zredagowaniu całości – Anna Krzosek

Fotografie: z archiwum rodzinnego Janiny Niemczyckiej Grabow-
skiej, ze zbiorów Alicji Koniuszy i Anny Krzosek oraz z książki: Grymu-
za A., Jakubas E., Rokietnica. Zarys monografii wsi i parafii, Jarosław 
2000.



5 A. Krzosek: Historia starej fotografii w: Biuletyn SPZD nr 9 z 2011 r., s.74–75.

6. Ks. Rudolf Niemczycki z parafianami

4. Marceli Niemczycki z żoną Zofią

5. Ks. Rudolf Niemczycki 1928 r.

7. Ks. Rudolf Niemczycki 
1940 lub 1941 r.

8. Zofia Niemczycka z synem 
Władysławem i córką Janiną

9. Ks. Rudolf Niemczycki 
po śmierci w Majdanie 

1.05.1942 r.



Biuletyn SPZD nr 26 (2020)  Biuletyn SPZD nr 26 (2020)

106 107

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) R67

Krystyna Krawczyk – cd.
Od Redakcji: Historia opowiedziana po wojnie przez Antoninę Proćko z d. 

Serwatka, swojej córce Katarzynie Krawczyk, przedstawiała się następująco. 

W czasie wojny gdy do sądu drohobyckiego przy ulicy Stryjskiej za-
pędzono grupę zatrzymanych w łapance, Antonina Proćko z kole-

żanką wybrała się do pracującej w sądzie jako sprzątaczka innej koleżanki. 
Ta innym wyjściem przez piwnicę dostała się na parter do pomieszczenia 
gdzie przebywali aresztowani. Udało się im wyprowadzić dwóch aresz-
towanych  (16–18 lat) na zewnątrz. Antonina Proćko zaopiekowała się 
jednym z nich, przechowując go przez tydzień na strychu w domu ojca 
Szymona Serwatki (1880–1966) przy ul. Górna Brama w Drohobyczu do 
czasu wyrobienia dokumentów.

Jak się później okazało E. Wolańczyk odnalazł się we Wrocławiu, gdzie 
studiował zaocznie na Politechnice Wrocławskiej (podobno Wydział Me-
chaniczny), pracując w biurze  konstrukcyjnym dużego zakładu mechanicz-
nego. Poszukiwał wówczas intensywnie rodzinę Serwatki z Drohobycza, 
mając świadomość, że wyjechali prawdopodobnie na Ziemie Zachodnie. 
O swoich poszukiwaniach rozmawiał ze swoim kolegą „Włodzimierzem N” 
z którym uczęszczał na studia i pracował. Traf, przypadek i szczęście spra-
wiły, że córka Antoniny Proćko – Krystyna w 1958 roku wracała od swojej 
cioci Emilii Szubryt z Gliwic do Wrocławia. Ponieważ podczas podróży była 
awaria więc pociąg  jechał drogą okrężną. W Raciborzu wsiada do prze-
działu Włodzimierz N. zawierając znajomość z 18-letnią Krystyną. Znajo-
mość owocuje wizytami w Bolesławcu i przy trzeciej wizycie mówi, że jego 
kolega poszukuje takiej to a takiej rodziny, czym budzi wielkie zdziwienie 
u rodziców Krysi. Tak więc 24.05.1959 r. pod dom w Bolesławcu zajeżdża 
motocykl z przyczepą, wysiada przystojny mężczyzna z żoną i z wielkim 
bukietem kwiatów i bombonierką, przedstawia się jako Edward Wolań-
czyk czyli młodzieniec z sądu i strychu Serwatków.

Nie był on wylewny i nie był też wiele pytany ze względu na żonę i ówcze-
sne czasy. Wspomniał tylko, że ma pochodzenie żydowskie, a na pożegna-
nie zostawił swoje zdjęcie z dedykacją na odwrocie: „W dowód udzielonej 
mi przysługi przed 20-laty w okresie burzy nad Naszą Ojczyzną ofiarowuję 
W. Pani Antoninie 24.V.59 r. E. Wolańczyk”. Nie pozostawił swojego adresu 
ani telefonu. Z późniejszych informacji wynika-
ło, że E.W. wyjechał do Opola a potem do Gliwic 
gdzie zmarł a małżeństwo było bezdzietne.

PS. Nasuwa się kilka pytań:
• Czy „E.W.” naprawdę był Żydem. A jeśli tak to 

jak brzmiało jego drugie czy rodowe nazwi-
sko?

• W którym roku było aresztowanie – z dedyka-
cji wynika, że w 1939?

• Czy były to pierwsze aresztowania Niemców, 
czy pierwsze Rosjan?

• Kim był właściwie „E.W.”. Kto się nim opieko-
wał w czasie wojny?

Fotografie ze zbiorów Władysława Olszew-
skiego.



2. Edward Wolańczyk, 
1959 r.

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) R6

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.)



BEZWIŃSKA Eugenia urodzona w Drohoby-
czu 20.06.1930, córka Jana Cieśli (strażnika ZK 
w Drohobyczu) i Stefanii Ratajczak, zam. Gliwice 

BIEGAŃSKA-JĘŚKOWIAK Izabela urodzona 
w Schodnicy 20.05.1930, córka Kazimierza Bie-
gańskiego i  Katarzyny Dykiel, zam. Ujazd Górny.

BŁASZCZYK Aniela urodzona w Rychcicach 
20.01.1928, córka Wawrzyńca Dudziaka gajowe-
go i Teodory z d. Dudziak, zam Nowiny Wlk. koło 
Gorzowa Wlk.,

BUŃDZIÓW Maria urodzona w Rychcicach 
11.06.1930. żona Bronisława.

CHIMIAK Aniela urodzona w Rychcicach 26.09. 
1930, córka Piotra Wojtusciszyny i Anny z d. 
Pawlisz, żona Franciszka, zam. Nowa Sól.

DUDZIAK Jan urodzony, syn Wawrzyńca i Teo-
dory z d. Dudziak, zam. Nowiny Wlk. k. Gorzowa 
Wlk., sybirak.

DUDZIAK Piotr urodzony w Rychcicach 
31.05.1930, syn Józefa i Marii z d. Bach, zam. Zie-
lona Góra.

GŁÓD Józefa  urodzona w Drohobyczu 
18.02.1930, córka Józefa Heksla i Józefy, zam. 
Wałbrzych, członek KK nr 118.

JAWORSKI Mirosław urodzony w Drohobyczu 
02.11.1930, syn Stefana i Pauliny z d. Haryszczak, 
zam. Będzin, Członek KK  nr 376.

KESSELRING Wacław urodzony w Borysławiu 
18.05.1930, zam Stargard Szczeciński, były Czło-
nek KK nr 223.

LEŚNIAŃSKA  Bronisława urodzona  w Mede-
nicach 17.02.1930, córka Piotra Leśniańskiego 
i Anastazji z d. Puryj, żona  Stanisława.

LORENZ Roman urodzony w Drohobyczu 
11.11.1930, syn Stanisława i Franciszki z d. Gorz-
kiej, zam Legnica.

MAZUR  Stanisław urodzony w Rychcicach 
08.01.1929, syn Mikołaja i Rozalii z d. Bałanda, 
zam. Żagań.

MAZURCZAK Stefania urodzona w Medeni-
cach  04.01.1930, córka Michała Mazurczaka 
i Tekli z d. Junak. Członek KK nr 35.

PAWLISZ Krystyna z d. Storosztyk, urodzona 
06.12.1923, żona Jana.

PAWLISZ Władysław urodzony Rychcice 09.03.
1930, syn Grzegorza i Julii z d. Tomczyszyn, były 
Członek KK Nr 297.

RIEDLER Helena urodzona w Drohobyczu 
16.12.1930, córka Władysława i Marii z d. Wo-
łoszczak, zam. Opole, Członek KK nr 546.

RUSEK Kamila urodzona w Drohobyczu 18.08. 
1930, córka Jana Krawczyka (Komendant Policji 
w Rychcicach) i Heleny z d. Jędrzejewskiej, zam. 
Mielec. Członek KK Nr 69.

SZCZEPAŃCZYK Filomena urodzona  w Schod-
nicy 1929, córka Michała Serdecznego i Marii z d. 
Ważnej, zam. Wrocław.

SZPETKOWSKA  Zofia urodzona w Drohoby-
czu 12.05.1927, córka Franciszka Szpetkowskie-
go i Antoniny z d. Mazepa, zam. Kraków.                     



1. Antonina Proćko 
(18 lat) na stadionie 

sportowym 
w Drohobyczu

3. Kserokopia dedykacji E. Wolańczyka 
dla Antoniny Proćko
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Nowi Członkowie 
Koła Korespondentów SPZD

Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych 
do Koła Korespondentów na posiedzeniu Zarządu Głównego 23.03.2019 r.

BŁASZKIEWICZ Teresa ur. 5.11.1961 Zgorze-
lec, córka Kazimierza Maślanki i Julii z d. Du-
dziak, żona Henryka, korzenie rychcickie, miesz-
ka Szczawin k. Strzelina.

GUMIENNY Tadeusz ur. 30.04.1940 Rychcice, 
syn Michała i Rozalii z d. Rożyk, wykształcenie 
wyższe, mieszka Słupsk.

MUSIAŁ Emilia ur. 11.02.1954  Bolesławiec, 
córka Adama Filipa i Łucji z d. Petryczko, korze-
nie drohobyckie, mieszka Mokrsko.

SZPETKOWSKA Beata ur. 15.10.1966 Kraków, 
córka prof. Stanisława Szpetkowskiego i Stefanii,  
korzenie drohobyckie, mieszka Kraków.

WOJCIECHOWSKI Michał ur. 1953 Łódź, syn 
Bronisława i Marii z d. Kozicz, prac naukowy 
prof. Uniwersytetu,  mieszka Olsztyn.

WOŁOSZCZAK Wacław ur. 30.01.1949 Opole, 
syn Czesława i Janiny z d. Wnuk, wykształcenie 
wyższe techniczne, korzenie drohobyckie, miesz-
ka Nysa.



R34

 

Ewa Karlik – Przemyśl R34–1

List do Redakcji

W czerwcu 2019 roku Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie i okolicach – Tońko i Szczepko 
oraz Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Boryslawia rozpoczęły starania o budowę na-

grobka ks. Ignacemu Popkiewiczowi.
Ksiądz urodził się w Radymnie, ukończył przemyskie Wyższe Seminarium Duchowne. Święcenia ka-
płańskie przyjął 30 kwietnia 1916 roku w przemyskiej katedrze. Rozpoczął pracę duszpasterską na 
terenie dawnego polskiego Zagłębia Naftowego. Ksiądz Popkiewicz do Podbuża trafił prawdopodobnie 
w połowie lat 20-tych XX w. Od momentu rozpoczęcia posługi w Podbużu włączył się aktywnie w odbu-
dowę kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela, który uległ przez lata zniszczeniom. W pierwszych miesiącach 
I wojny światowej rosyjskie wojska uszkodziły dach, strop i wewnętrzne ściany świątyni, a władze au-
striackie zarekwirowały największy, bo 59 kg dzwon pochodzący z 1869 r. Dewastacja kościoła trwa-
ła do 1923 r., kiedy to ks. Władysław Bachota rozpoczął remont świątyni. Ks. Popkiewicz konsekrację 
odremontowanego kościoła zaplanował na lato 1929 r., jednak jeszcze jesienią msze odbywały się w są-
siedniej cerkwi greckokatolickiej. Zapamiętany został przez parafian jako postać wielce zaangażowana 
w sprawy kościoła, jak i zwykłych ludzi. Był oddanym katechetą i spowiednikiem, a przede wszystkim 
serdecznym przyjacielem. Pracował też w Opace, Urożu, zrekonstruował kościół w Smólnej. Ks. Ignacy 
Popkiewicz niewątpliwie przeszedł do historii parafii rzymskokatolickiej w Podbużu. Posługę kapłań-
ską pełnił w okresie najtrudniejszym dla wszystkich katolików ówczesnego obrządku łacińskiego. Jako 
ostatni proboszcz parafii zamknął istotny rozdział historii. Jego śmierć prawdopodobnie była jedną 
z przyczyn opuszczenia Podbuża przez mieszkających tam Polaków oraz parafian innych narodowości.
Zmarł śmiercią naturalną 30.12.1944 r. w domu sąsiadującym z plebanią, otoczony opieką przez para-
fian. Ostatniego namaszczenia udzielił greckokatolicki ks. Tatomyr. Pogrzeb prawdopodobnie odbył się 
kilka dni później z udziałem księdza rzymskokatolickiego z Drohobycza, w którym również uczestni-
czył ks. Tatomyr. Kapłan spoczął w Podbużu.

W opracowaniu LOSY ŚWIĄTYŃ RZYMSKOKATOLICKICH W BESKIDACH WSCHODNICH PO 1939r., 
Zeszyt 17, 2006, Rafał Quirini-Popławski, Łukasz Quirini-Popławski, piszą: ,,O wiele większe prze-
kształcenia stały się z udziałem kościołów w Podbużu, Skolem i w Wygodzie. Gdy na przełomie 1944 
i 1945 roku zmarł ks. Ignacy Popkiewicz ostatni proboszcz w Podbużu, a wieś była areną morderstw 
kilku Polaków, wierni zdecydowali się na wyjazd na Zachód. Parafia uległa likwidacji pod koniec 1945 r. 
Zamknięty kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela (zbud. 1865–1866) przechodził zmienne koleje losu, 
pełniąc m.in. funkcje warsztatu malarskiego i siedziby chóru grekokatolickiego. Świątynia uległa po 
wojnie radykalnej przebudowie, w wyniku której zupełnemu zatarciu uległ pierwotny wygląd budowli. 
Jej wnętrze podzielono na dwie kondygnacje. Dostęp do górnej kondygnacji umożliwiły zewnętrzne 
schody wiodące na dach dawnej zakrystii, skąd do wnętrza prowadził wybity otwór w bocznej ścia-
nie prezbiterium. W ścianach obu kondygnacji pojawiły się nowe otwory okienne, w nawie – nowy 
otwór wejściowy. Usunięto wieżę, której śladem pozostał ryzalit w elewacji frontowej,oraz wieżyczkę 
na sygnaturkę." Innych informacji o kapłanie brak, jednak pozostał w pamięci parafian, a dziś o nim 
przypominają kolejne pokolenia. W październiku odjęto prace budowlane, cmentarz jest usytuowany 
w górzystym, mało dostępnym miejscu. Pierwszą rzeczą było wytłumaczenie robotnikom słów, że się 
,,nie da zrobić". Oczywiście da się!
Na początku listopada w miejscu ziemnego grobu stanął ten oto nowy.
W pierwszym założeniu planowaliśmy zrobić fundament, jednak korzystając z pogody nagrobek ukoń-
czono w całości.
Wspierały nas 3 osoby i jeden z przemyskich dostojników kościelnych. Wszystkim jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni. Na wiosnę planowane jest poświecenie nagrobka i wmurowanie pamiątkowej tablicy 
w Borysławiu.

Zwracamy się do Państwa o wsparcie w pracach porządkowych na tamtejszym cmentarzu i dziękuje-
my za przekazane wszelkie datki.
Nr. konta 78 1240 2568 1111 0010 9142 6054 Bank Pekao
Kod BIC (Swift) PKOPPLPW
Kod IBAN 1240
z dopiskiem ,,cmentarz w Podbużu".
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Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci 
Wszystkim Rodzinom Naszych Drogich Zmarłych wyrazy głębokiego współczucia

składa Redakcja. Niech wdzięczna pamięć o Nich nam zawsze towarzyszy…

 BĄCZYK Bogusława *Schodnica 07.08. 
1940 †14.05.2019 Słupsk, córka Franciszka Ser-
decznego i  Genowefy z d. Drasiewicz.

 DUDZIAK Janina *Rychcice 04.1936 †20. 
02.2018 Drzonów, córka Michała Osowskiego 
i Anny z d. Dudziak. Pozostawiła dzieci: Marię, 
Teresę, Andrzeja i Agnieszkę.

 DUDZIAK Julia *Rychcice 15.11.1927 †08. 
2018 Gościszowice, córka Jana Błauciaka i Roza-
lii z d. Gierczak, żona Stanisława.

 FEDIÓW Helena *Rychcice 27.091931 
†18.12.2019 Drzonów, córka Jana Maćkały („Ma-
łyk”) i Józefy z d. Dumiak, żona Stanisława. Po-
zostawiła dzieci: Kazimierza, Mieczysława, Zbi-
gniewa i Romana.

 FILIP Adam *Drohobycz 01.01.1929 
†19.04.2019 Jastrzębie Zdr., syn Karola i Kata-
rzyny z d. Pawlikiewicz. Pozostawił dzieci: Emilię 
i Zofię.

 FURTAN Bronisław *Rychcice 06.05.1932 
†14.10.2019 Ściechów gm. Lubisz, syn Jana 
i Anny z d. Sahaj. Pozostawił żonę Aurelię i córkę 
Grażynę.

 FURTAN Józef *Rychcice 29.10.1929 
†22.11.2019 Szczawin, syn Marcina i Józefy 
z d. Błauciak. Pozostawił dzieci: Danutę, Halinę 
i Ludmiłę.

 GAMALCZYK Danuta *Drohobycz 01.09. 
1933 †20.12.2019 Kłodzko, córka Grzegorza Ka-
wińskiego i Pauliny z d. Chimiak.

 IZDEBSKI Leszek *Nowa Ruda 05.06.1946 
†26.08.2019 Nowa Ruda, syn Bolesława i Marii 
z d. Smolnickiej. Pozostawił żonę Danutę i syna 
Arkadiusza. Korzenie majdańskie.

 JABŁOŃSKA Maria *1927 Borysław †24. 
10.2019 Wałbrzych.

 JACH Franciszek *Rychcice †2019, syn 
Jana i Marii z d. Dudziak. Pozostawił dzieci: Mar-
ka i Alicję.

 JUNAK Eugenia *Medenice 13.09.1931 
†01.06.2019 Suliszewo, córka Józefa Leśniań-
skiego i Marii z d. Lachowicz, żona Jakuba. Pozo-
stawiła męża i dzieci.

 JUNAK Jadwiga *Medenice 19.12.1932 
†11.07.2018 Wałbrzych, Córka Franciszka Mazu-
raka i Julii Junak. Pozostawiła dzieci; Stanisława 
i Małgorzatę.

 KOBIERSKI Janusz *Gliwice 1951 †28.02. 
2019 Gliwice, syn Bolesława i Ireny. Pozostawił 
żonę Janinę i dzieci: Agnieszkę i Janinę. 

 KURZ Izabela *Borysław 22.2.1930 
†08.2019 Bielsko-Biała, córka Ludwika Kutereby 
i Marii Mikickiej, żona Karola. Pozostawiła syna 
Mariusza.

 KUTEREBA Czesław *Nowiny Wlk. 20.04. 
1949 †08.08.2019, syn Bronisława i Eleonory 
z d. Błauciak. Pozostawił żonę Ryszardę i dzieci: 
Bartosza i Macieja.

 KUTEREBA Jan *Rychcice 01.04.1927 
†05.10.2018 Orzewo, syn Józefa i Rozalii  zd. Bar-
czyszyn. Pozostawił dzieci: Marię, Krystynę i Ry-
szarda.

 LEŚNIAŃSKI Eugeniusz *Suliszewo 08.04. 
1947 †22.09.2018 Choszczno, syn Leśniańskiej 
Rozalii. Pozostawił żonę Stefanię i dzieci: Jolantę 
i Ewę. Członek KK nr 405.

 LEŚNIAŃSKA Janina *Medenice †18.08. 
2019 Suliszewo, córka Woźniaka, żona Józefa.

 MALSKA Stanisława *Rychcice 29.12.1927 
†23.11.2019 Głogów, córka Michała Błauciaka 
i Anny Dudziak, żona Józefa.  Pozostawiła dzieci: 
Czesława, Eleonorę, Danutę.

 MARTOŚ Julia *Rychcice †26.10.2019 
Nowa Sól, córka Jana Świerniaka i Bronisławy 
z d. Gołębiowskiej. Pozostawiła męża Stanisława 
i dzieci: Teresę i Roberta.

 MAZURCZAK Józef *Suliszewo 22.11.1947  
†28.06.2019 Choszczno, syn Michała i Julii z d. 

Wróblak. Pozostawił żonę Krystynę i syna An-
drzeja. Członek KK nr 178.

 MERZA Stanisława *Rychcice 10.08.1930 
†11.2019 Łaziska, córka Fabiana Dudziaka i Ka-
tarzyny Mazur. Pozostawiła dzieci: Kamilę, Ma-
riana, Tadeusza i Zygmunta.

 MYCAN Bronisław *Rychcice 23.11.1934  
†02.2018 Drzonów, syn Michała i Marii z d. Mal-
skiej. Pozostawił żonę Janinę z d. Dudziak i dzie-
ci: Ryszarda i Krystynę.

 PAWLISZ Tadeusz *Rychcice 1932 †16.11. 
2019 Gorzów Wlk., syn Grzegorza i Julii z d. Tom-
czyszyn. Pozostawił żonę Krystynę.

 PIELECH Elżbieta *Rychcice 15.08.1930 
†26.07.2019 Mieszków, córka Józefa Mazura i Ju-
lii z d. Dudziak, żona Józefa. Pozostawiła córkę 
Bronisławę.

 PIELECH Marian *Mieszków 1955 †07.01. 
2017 Mieszków, syn Józefa i Stanisławy z d. Ma-
zur. Pozostawił żonę Teresę i 3 córki.

 SIKORA Czesława *Borysław 12.01.1926 

†11.02.2018 Nowa Iwiczna, córka Antoniego 
Olearskiego i Katarzyny z d. Góreckiej. Pozosta-
wiła dzieci: Ligię i Sylwię.

 SŁABA Stanisława *Rychcice 15.02.1945 
†27.10.2019 Lubin, córka Jana Świerniaka i Anny 
z d. Błauciak. Pozostawiła męża Mariana i dzieci: 
Małgorzatę, Marka i Piotra.

 ŚWIERNIAK Emilia *Rychcice 2.01.1940 
†19.07.2019 Jędrzychów, żona Franciszka. Pozo-
stawiła dzieci: Barbarę, Bożenę i Krzysztofa.

 ŚWILONEK Zdzisław * Łaziska 29.08.1949 
†22.07.2019 Łaziska, syn Antoniego i Bronisławy 
z d. Wojtuściszyn.

 TERESZKIEWICZ Adam *Borysław 22.08. 
1926 †14.04.2018 Kraków, syn Jana i Heleny z d. 
Biel. Pozostawił żonę Wiesławę i dzieci: Ryszar-
da, Magdalenę i Ewę.

 WIELICZKO Maria *Rychcice 14.09.1929 
†19.10.2019 Mosina, córka Marcina Jacha 
i Agnieszki z d. Pieszczoch. Pozostawiła dzieci: 
Stanisława (Janiów) i Leonarda (Nikolak).



Z witryny księgarskiej R81

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. 
Tom XIV. Stanisławów, Buczacz, Zabłotów, Ilińce, Trójca 

i Chlebiczyn. Stanisław Sławomir NICIEJA, Opole 2019, Wyd. MS., 
310 s., obszerna bibliografia, indeks nazwisk, format 170 x 240 mm. 
Cena 63 zł. 

Stanisław Nicieja w tomie XIV postanowił wrócić do Stanisławo-
wa i napisać nową wersję jego dziejów – poprawioną, poważnie po-
szerzoną i z nową ikonografią. Dwa kolejne miasta, na których autor 
skoncentrował swą uwagę w tym tomie, to Zabłotów i Buczacz, a także 
otaczające je duże wsie – Ilińce, Trójca i Chlebiczyn. Zabłotów był kla-
sycznym sztetlem na galicyjskiej prowincji i wszedł do historii dzięki 
słynnej fabryce papierosów i cygar oraz imponującemu mostowi na 
Prucie – „cudowi architektury transportowej”. Autor w swojej nie-
kończącej się Kresowej Atlantydzie szczególnie skupia się na ludziach, 

którzy tam mieszkali – fragment wstępu do tego tomu najlepiej oddaje myśl autora: „W Stanisła-
wowie, Zabłotowie i Buczaczu na przestrzeni wieków żyło setki tysięcy ludzi i nie sposób przy-
wołać wszystkich, którzy tworzyli historię i koloryt tych miast. Po większości z tych ludzi nie 
pozostał najmniejszy ślad ich istnienia i nikt ich już nie przywoła, choćby był najgenialniejszym 
historykiem z najlepszym warsztatem naukowym. Iluż było tych, którzy z syberyjskich lodowni 
nie wyszli, nie doszli, nie zdążyli na odchodzący pociąg, nie dopchali się do wypełnionego po 
granice możliwości wagonu i zostali na zawsze, pozbawieni nawet nadziei, że ktoś kiedyś wy-
mieni choćby ich nazwisko!” Ale w Kresowej Atlantydzie autorowi często udaje się wydobyć ich 
z otchłani zapomnienia.

 OPIS WYDAWCY
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) R9

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.

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.07–31.07.2019

BROMOWICZ  Tomasz, Radom   100.-
MARCINKOWSKA Czesława, Gliwice  100.-
POTĘŻNY Janusz, Wrocław    50.-
SEREDYŃSKI Janusz, Opole    10.-
TARNOWSKI Jan, Zielona Góra    50.-

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.08–31.08.2019

FRĄC Zdzisław, Rybna 50.-
HAMRYSZCZAK Wanda, Choszczno 50.-
KOŁECKA Maria, Bezrzecze 500.- 
KWIATKOWSKA Jadwiga, Wrocław 60.-
MAZUR Kamila, Nowa Sól 60.-
MIKOSZ Henryk, Knurów 50.-
OPUSZYŃSKA – FREYER Teresa, Kraków 30.-
OSTROWSKA Czesława, Bolesławiec 20.- 
NOWICKA Alicja, Szczecin 50.-
PIELECH Zdzisław, Sosnowiec 50.-
PETRYCZKO Ewa, Bytom 60.-  
RATER Bożena, Warszawa 300.-
SEREDYŃSKI Janusz, Opole 10.-
WOJTUŚCISZYN Mariusz, Witnica 70.-
WOŁOSZCZAK Wiesław, Knurów 140.-

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.09–30.09.2019

DUB Serhii, Poznań 25.-
SEREDYŃSKI  Janusz, Opole  10.-
SZKUTNIK Barbara, Warszawa 50.-

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.10–31.10.2019

CETNAROWSKA Zofia, Bochnia 50.-
CIESIELSKA Zofia, Kraków 150.-
DĄBROWA Czesław, Gorzów Wlk.  200.-
DUB Serhii, Poznań 25.-
FLIS Lesław, Zabrze 40,-
JAKUBOWSKI Ryszard, Bolesławiec 100.-
KOBYLECKI Ryszard, Anglia 300.-
LEC Zdzisław, Bolesławiec  200.-
NOWACZYK Edmund, Wałbrzych     50.-
ODROWĄŻ Maria, Wrocław     35.-
SEREDYŃSKI Janusz, Opole     10.-
WOJCIECHOWSKA Janina, Gorzów Wlkp.   35.-

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.11–30.11.2019

BACH Stanisław, Gorzów Wlkp. 50.-
BADECKI Edward, Ząbkowice Śl. 100.-
BANDROWSKI Leszek, Choszczno 100.-
BŁASZKIEWICZ Jerzy, Ziębice 50.-
BŁAUCIAK  Jan , Polkowice 35.-
BOŻENKO Lech Stanisław, Toruń 50.-
BUSZTA Elżbieta, Lubin 100.-
CZERNIAK Urszula, Wieluń 50.-
CZERNIGIEWICZ Mieczysław, Toruń  100.-
DYNIA Zdzisław, Gliwice 150.-
DUB Serhii, Poznań 50.-
EISLER Ryszard, Gliwice 200.-
GARBICZ Marian, Choszczno 50.-
GARBICZ Roman, Świnoujście 160.-
GŁÓD Józefa, Wałbrzych 10.-
GRUCHMAN-OLEJNICZAK Mariola, Poznań 300.-
HAWLICZEK Ewelina, Ząbkowice Śl. 50.-
HERBEĆ Beata, Wilkszyn 200.-
KISAŁA Barbara, Boguszów 50.-
KLIŚ Ryszard, Wrocław 300.-
KOBYLECKI Jerzy, Gliwice  60.-
KORPAK Roman, Wieluń 50.-
KOTOWICZ Jerzy, Katowice 50.-
KOWALSKA Barbara, Poronin 50.-
KROSONDOWICZ Bogusława, Bolesławiec 100.-
KRZOSEK Anna, Nowa Ruda 100.-
LENARTOWICZ Zofia, Gdańsk 100.-
LERCH Andrzej, Gdańsk 150.-
LORENZ Roman, Legnica 200.-
ŁUŻNA Danuta, Zielona Góra 70.-
MAJEWSKA Iwona, Warszawa 100.-
MAKLES Karol, Katowice  50.-
MARTINI-STOKŁOSA Danuta, Gdańsk 100.-
MILAN Wanda, Łódź 100.- 
MILER Emil, Gdańsk  100.-
MROŻEK Józefa, Żagań 50.-
PAŃCZYSZYN Cezary, Poznań 100.-
PELC Ewa, Bytom 50.-
PIELECH Urszula, Nowa Sól 80.-
PIOTROWSKA Alicja, Kraków 100.-
POPŁAWSKA Danuta, Gliwice 100.-
PORAZKA Alicja,  Bydgoszcz 50.-
PUC Lesław, Wołczyn 40.-
RIEDLER Helena,  Opole 100.-
RYSZKA Elżbieta, Sosnowiec 250.-

SERDECZNY Janusz, Opole 10.-  
STRĘK Janusz, STRĘK Anna,  Zakopane 80.-
SZUMLAŃSKA  Grażyna, Jerzy, Siedlce 100.-
ŚWIERCZEK  Jerzy, Bielsko-Biała 100.-
ŚWIERNIAK  Andrzej, Bytom 40.-
TERESZKIEWICZ Stanisław, Bielsko-Biała 100.-
WAŁĘGA CHWASTEK Halina, Gliwice 50.-
WĄTROWICZ Katarzyna, Nowa Ruda 50.-
WOJTUŚCISZYN Franciszek, Nowiny Wlk. 100.-
WIĘCEK Zdzisław, Sękowa 50.-
WINNICKA Bogdana, Drawno 100.-
WYRWICKA Barbara, Łódź 100.-
ZABAWCZUK Wanda, Otmuchów 50.-
ZABORSKA Halina, Ząbkowice Śl. 50.- 
ZAZULA Jan, Lubin 100.-

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.12–31.12.2019

ALABORSKI Andrzej, Warszawa 50.-
BANDROWSKI Waldemar, Wałbrzych 100.-          
BRYLAK-SZYMCZAK Barbara, Lublin 200.-
DUDE Maria, Tarnowiec 100.-
EISLER Andrzej, Węgierska Górka 200.-
GRUSZKA Kamil, Bolesławiec 20.-
GUMIENNY Tadeusz, Słupsk 100.- 
JACH Teresa, Lubin 50.-
JEDLIŃSKA Emilia, Wrocław 50.-
JĘŚKOWIAK Izabela, Ujazd Górny 50.-

KRÓLIKOWSKA Alicja, Wrocław 100.-
MACZEL Danuta, Bolesławiec 50.-
MALEC Wojciech, Gliwice 50.-
MARKOWSKA Zofia, 100.-
MAZUR Kamila, Nowa Sól 100.-
MUSIAŁ Emilia, Motyl 100.- 
PIENIACKI Tadeusz, Polkowice 50.-
PODOLAK Mieczysław, USA 200.-
PSIUK Stanisław, Gorzów Wlkp., 50.-
ROLIK Barbara, Katowice 200.-
SCHNEIDER Stanisław, Zielona Góra 150.-
SERDECZNY Wiesław, Szczawno Zdrój 120.-
SEREDYŃSKI Janusz, Opole 10.-
SIKORA Jan, Poznań 200.-
STANUSZ Agata, Chorzów 50.-
SZPETKOWSKA  Beata, Kraków 100.-
SWARYCZEWSKI  Tadeusz, Gliwice 100.-
URBANOWICZ Zenon, Sulechów 70.-
WAŻNY Bogusław, Nowa Ruda 100.- 
WASILEWSKA Eleonora, Zielona Góra           100.-
WIERZBA Emilia, Szczecin 50.-
ZAWIŚLAK Adam, Łochowo  200.-
 

Wykaz wpłat członków KK na ręce 
Przewodniczącego KK 

w okresie 1.07–31.12.2019 
BŁASZKIEWICZ-MAŚLANKA Teresa, Strzelin 100.-
JOHANN Łucja, Bytom 20.-

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



Errata do Biuletynu SPZD nr 25 (2019)
(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)

R10

Strona

1 

9

10

1

3

5

35

35

78

Wiersz

10g

28d

23g

20d

16g

24g

9g

5d

5d

Jest

SMOLIŃSKA

-”-

Emilia Trzaskowska

Koła Przyjaciół Ziemi

austrjacki

armja austrjacka

Rzaskowska

Orzech (fryzjer)

każdego dystansu

Powinno być

SMOLAŃSKA

-”-

Eugenia Trzaskowska

Koła Stowarzyszenia

Przyjaciół Ziemi

austryjacki

armia austryjacka

Trzaskowska

Orzech

pewnego dystans
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Rzut poziomy Kościoła św. Bartłomieja (Fary) w Drohobyczu

...

...

......

...
 

Redakcja R90

Tablice 
Od Redakcji: Prezentujemy tablice oraz nagrobek  znajdujące się w Kościele św. Bartłomieja 

w Drohobyczu Jednocześnie zwracamy 
się z prośbą do naszych czytelników 
o pomoc w umiejscowieniu ich na rzucie 
poziomym kościoła. 

❶

❷ ❸

❹❼

❺

❻

❽

❾
❿
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Droga do Drohobycza, Tadeusz Boroński, Drohobycz (Paryż)

V Zjazd Rodu Ważnych, 2019 r.

Maria Galas w trakcie obchodów 101. rocznicy 
Niepodległości Polski

Bogumiła Żongołłowicz nad grobem Andrzeja 
Chciuka w 100. rocznicę urodzin autora 

Atlantydy. Springvale Botanical Cemetery 
(Melbourne, Australia) © 

Z archiwum Bogumiły Żongołłowicz



 

Okładki – Kresowa Atlantyda, t. I–XII (2012–2019), S.S. Nicieja


