
 

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DROHOBYCKIEJ

Nr 27 wrzesień 2020 Wrocław ISSN 1898 − 8792 

B I U L E T Y N

Dzwonnica przy kościele św. Bartłomieja w Drohobyczu.
Mal. Feliks Lachowicz

W numerze między innymi (tematy):

• Jak Borysław „żywił” Szczecin
• Koncert V Marek Celt
• Drohobycka „Górka”

• Debora Vogel
• Na rozstajach dróg

• Gdzie niebo, gdzie ziemia
• Z Majdanu do Kazachstanu

• Prezydent Drohobycza Leon Reutt
• Kościół na Młynkach w Drohobyczu

• Dowódcy naszej konspiracji
• Fraszki epidemiczne

• Kronika opacka 
• Żywioł Bałaku
• O Sucharkach

• Spotkania ze Stupnicą
• Zakład Wychowawczy „Polmin”

• Morskie opowieści Andrzeja Chciuka
• Historia kielicha mszalnego ze Stupnicy 

Debora Vogel – portret (pastel) namalowany 
przez S. I. Witkiewicza w 1929/30 r.

Kaplica – Grobowiec 
Neumannów

Kaplica Podwyższenia Krzyża 
Świętego – Kaplica Pogrzebowa 

(Grobowiec Nahlików)



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 27 (2020) 
Działalność AK 1942–1944 w Zagłębiu Naftowym Borysławia, Janusz GIERZEJOWSKI....................3
Jak Borysław „żywił” Szczecin, Władysław OLSZEWSKI...................................................................................7
Żywioł bałaku, Andrzej CHCIUK......................................................................................................................................8
Koncert. Opowiadanie cichociemnego. Część V, Tadeusz CHCIUK...........................................................13
Na rozstajach dróg, Michał HORODENKO...............................................................................................................19
Rzut oka na Drohobycz w wieku XV i XVI, Mścisław MŚCIWUJEWSKI..............................................22
Kościół Filialny p.w. Chrystusa Króla w Borysławiu-Mraźnicy, Światosław LENARTOWICZ......26 
Kościół Parafialny pw. Najświętszej Panny Marii Królowej Polski 
w Borysławiu-Hubiczach, Światosław LENARTOWICZ.........................................................................29
List Barbary Chrościak,.....................................................................................................................................................31
Kościół na Młynkach w Drohobyczu, Andrzej PIETRUSZKA..........................................................................32
Projekt pomnika w Bolesławcu, Władysław OLSZEWSKI...............................................................................33
Prezydent Drohobycza Leon Reutt, Jerzy M. PILECKI.....................................................................................34
1939–1941. Ilu aresztowano? Ilu deportowano?, Jerzy M. PILECKI...................................................36
Czytanie narodowe – Drohobycz, Włodzimierz KLUCZAK..............................................................................41
Drohobycka „Górka”, Władysław OLSZEWSKI.......................................................................................................42
Współczesne plany (nie mapy) Drohobycza, Jerzy M. PILECKI......................................................................46
Zarys działalności Koła Członków Korespondentów, Władysław OLSZEWSKI...............................48
Historia dzwonnicy św. Bartłomieja, Leonid TYMOSZENKO.......................................................................50
Gdzie niebo, gdzie ziemia, Janice DEITNER..........................................................................................................52
Pamiętam, Stanisława JARMAKOWICZ........................................................................................................................55
Debora Vogel, Krzysztof LORENZ..................................................................................................................................56 
Parafia rzymskokatolicka – Drohobycz...................................................................................................................56
Z Majdanu do Kazachstanu, Krystyna JOSSÉ..........................................................................................................59
Dowódcy naszej konspiracji, Jan Mieczysław MAJEWSKI...............................................................................63
Środowisko medyczne Ziemi Drohobyckiej, Kazimierz BROŻEK, Krzysztof LORENZ.......................64
Fraszki epidemiczne, Helena Maria STOSIO...........................................................................................................69
Ze wspomnień Zygmunta i nie tylko..., Zygmunt SKRĘŻYNA....................................................................70
Zakład Wychowawczy „Polmin” 1941–1944, Halina CZARKOWSKA (SWARYCZEWSKA).................77
Kronika opacka (1909–1915), Sabina MAZURAK-OPAKA............................................................................78
O Sucharkach, Magdalena SERWATKA........................................................................................................................90
Drohobycki kontrakt przedślubny w Michałowicach, Władysław OLSZEWSKI.................................91
Z Majdanu przez Lwów do Szczecina…, Alina PADEREWSKA......................................................................92
Spotkania ze Stupnicą (dawniej Polską), Alicja WÓJCIK-MORAWSKA...................................................94
Morskie opowieści Andrzeja Chciuka, Artur CEMBIK.....................................................................................95
Pożegnania Schodnicy (10.09.1945 r. i 17.09.2015 r. ), Jan RYBOTYCKI...............................................103
Piękny przykład – do nasladowania, Jerzy M. PILECKI....................................................................................111
Historia kielicha mszalnego ze Stupnicy  Polskiej, Bolesław Alicja WÓJCIK-MORAWSKA...........113
Willa „Bianka”, Krzysztof LORENZ..............................................................................................................................115

 

Agonia polskich nagrobków 
na schodnickim cmentarzu

Strzelec Drohobycz

„Po Galicji”,
Martin Pollack

„Ofiary Zbrodni Katyńskiej”,
Tomasz Szczepański

„Gdzie niebo, gdzie ziemia”,
Janice Deitner

Strzelec Borysław



 Biuletyn SPZD nr 27 (2020)

2 3

Biuletyn SPZD nr 27 (2020) 

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

K O M U N I K A T Y
Nekrolog.....................................................................................................................................................................2
Uroczystość 30-lecia odzyskania kościoła św. Bartłomieja w Drohobyczu...........................7
Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie......................................................................28
Darowizna lub 1% na pomoc Ziemi Drohobyckiej........................................................................40
Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie.........................................................................................45
Aktualności..................................................................................................................................................49
Kantorowe kursy walut na Ukrainie...........................................................................................................115

Errata do Biuletynu SPZD nr 26 (2020).............................................................................................................49

* * *
Od Redakcji: Ze względów technicznych związanych m.in. z nieprawidłowo działającym łączem 

internetowym, przekazywany na Państwa ręce Biuletyn zawiera niedociągnięcia, w tym brak części 
fotografii oraz wykazu wpłat za pierwsze półrocze 2020 roku. Wszystkie dane uzupełnimy w kolej-
nym numerze, a tymczasem serdecznie za te uchybienia przepraszamy.

Janusz Girzejowski – Borysław S20

Działalność AK 1942–1944 
w Zagłębiu Naftowym Borysławia

Od Redakcji: Tekst udostępniony przez Michała Wojciechow-
skiego dotyczący działalności inż. Janusza Girzejowskiego (pseu-
donim „Żuraw” i „Tatar”) z Gazoliny w Borysławiu.

Celem tego szkicu jest ocalenie od zapomnienia działal-
ności ruchu oporu na naszych Ziemiach Wschodnich. Od 

wydarzeń, które opisuję, minęło już 37–39 lat, co może czę-
ściowo usprawiedliwiać fragmentaryczność opisu. Dotyczy to 
specjalnie nazwisk i pseudonimów żołnierzy Armii Krajowej 
oraz pełnionych przez nich funkcji. Nie chciałem gromadzić 
w pierwszych latach po drugiej wojnie żadnych materiałów, 
ze względu na obawę ewentualnych represji, gdyby się przy-
padkowo dostały w niepowołane ręce.

Borysław jako duży ośrodek polskiego przemysłu naftowego 
stanowił od lat dziewięćdziesiątych XIX w. największy ośro-
dek górnictwa naftowego w Małopolsce. Miasto posiadało 
większość polską, otoczone było jednak wieńcem wsi ukraiń-
skich: Hubicze, Orów, Kropiwnik, Majdan i inne. Trzon ludno-
ści polskiej tworzyli robotnicy, częściowo napływowi z okolic Krosna i Jasła. Ponadto 
Polacy stanowili inteligencję techniczną. Mniejszość ukraińską tworzyła niewielka gru-
pa ukraińskich robotników oraz chłopi z wiejskich przedmieść: Tustanowic i Mraźnicy.

Polscy robotnicy stanowili element zorganizowany w Polskiej Partii Socjalistycznej 
i organizacjach zawodowych. Wśród Ukraińców decydującą rolę odgrywała partia UMDO 
o nastawieniu nacjonalistycznym. Ponadto działała nielegalnie skrajnie nacjonalistycz-
na i terrorystyczna UOW (Ukraińska Organizacja Wojskowa). Wśród Żydów przeważał 
kierunek syjonistyczny, przy czym wśród młodzieży żydowskiej było wielu komunistów. 
W Borysławiu trwały żywe tradycje niepodległościowe w Związku byłych Legionistów, 
Związku Obrońców Podkarpacia i w organizacjach Przysposobienia Wojskowego, jak 
Samodzielny Batalion Związku Strzeleckiego. Po klęsce wrześniowej znaczny oddział 
Strzelców przeszedł na Węgry.

Po 20 września Borysław, zgodnie z układem Ribbentrop – Mołotow, zajęły wojska 
i władze radzieckie, rozpoczynając swą działalność od aresztowania i wywiezienia pol-
skich społecznych i politycznych działaczy i przedstawicieli władz miejscowych. Agita-
torzy radzieccy na zorganizowanych mityngach starali się udowodnić słuchaczom, że 
ZSRR pragnie pokoju i będzie walczyć o niego, wbrew knowaniom imperialistów fran-
cusko-brytyjskich. O krytyce hitlerowskich Niemiec nie było w ogóle mowy. Jakie było 
ustosunkowanie się miejscowej ludności do nowej komunistycznej władzy? Społeczeń-
stwo polskie, w tym cała klasa robotnicza, było do nowej władzy nastawione negatywnie, 
jednak bez czynnego przeciwstawiania się jej. Z ludności ukraińskiej tylko nieliczna grupa 
komunistyczna akceptowała nową władzę, większość zajmowała stanowisko wyczeku-
jące. Nastawienie ludności żydowskiej było bardziej zróżnicowane. Żydowska burżu-
azja (właściciele kopalń) została odsunięta od odpowiedzialnych stanowisk, lecz nie 
była prześladowana. Proletariat żydowski: robotnicy, pracownicy handlu i rzemiosła, 
zwłaszcza młodzież, poparł całkowicie nową władzę. Część inteligencji żydowskiej zaj-

Inż. Janusz Girzejowski 
z Gazoliny w Borysławiu. 

Pseudonim „Żuraw” 
i „Tatar”(fot. ze zbiorów 

Michała Wojciechowskiego)





Biuletyn SPZD nr 27 (2020)  Biuletyn SPZD nr 27 (2020)

4 5

mowała postawę krytyczną.
Na wiosnę 1940 r. NKWD rozpoczęło wywożenie do Kazachstanu rodzin tych męż-

czyzn, których poprzednio aresztowano i wywieziono. Wybuch wojny radziecko-nie-
mieckiej został powitany z radością; nic bowiem gorszego nie mogło być dla Polski, niż 
przyjaźń tych dwóch naszych sąsiadów. Niemcy hitlerowskie wydawały się nie do poko-
nania tylko i wyłącznie siłami państw zachodnich. Mimo dość dobrego uzbrojenia i licz-
nej broni pancernej armia radziecka, nie mając doświadczenia w nowoczesnej taktyce 
bojowej, w początkowym okresie wojny ulegała zdecydowanie wojskom niemieckim. 
Już z końcem czerwca 1941 r.  Niemcy bez walki weszli do Borysławia i wkrótce na swój 
sposób przeorganizowali przemysł górnictwa naftowego. Dyrektorem przedsiębior-
stwa „Karpathen-Öl” został Niemiec, a sprawy techniczne prowadził tutejszy Polak inż. 
Mieczysław Krygowski. Niemcom zależało na wydobyciu ropy naftowej i w stosunku do 
polskiej inteligencji technicznej nie stosowali szykan. Placówka niemieckiego Gestapo 
znajdowała się w Drohobyczu, a w Borysławiu był oddział policji kryminalnej „Kripo”. 
Niemcy nie spodziewali się na terenach Małopolski Wschodniej bezpośredniej groźnej 
dla nich akcji żywiołu polskiego ze względu na istniejącą większość ukraińską, raczej 
przychylnie do nich usposobioną, czego dowodem było utworzenie dywizji „SS Galizien”. 
Niemniej jednak Niemcy aresztowali inż. Krygowskiego i wywieźli go do Majdanka, skąd 
powrócił dopiero po wojnie. Na przełomie lat 1942–43 powstaje w Borysławiu Armia 
Krajowa jako gałąź ogólnopolskiego krajowego ruchu oporu.

Polskie społeczeństwo Podkarpacia traktowało tę ziemię jako integralną część Polski, 
nie uznając wyników zorganizowanego na tych terenach plebiscytu pod okupacją oraz 
uchwały Rady Najwyższej ZSRR z dnia 1 grudnia 1939 r., ustanawiającej inkorporację 
tzw.  Zachodniej Ukrainy do Ukrainy radzieckiej. Dlatego uświadomiona część polskiego 
społeczeństwa tych ziem wschodnich traktowała walkę z Niemcami w ruchu oporu ana-
logicznie, jak na pozostałym obszarze Polski, jako swój obowiązek. Celem podziemnej 
organizacji w Borysławiu było:
• przygotowanie polskiego społeczeństwa do walki zbrojnej z Niemcami w czasie prze-

widywanego ogólnego powstania w Polsce,
• działania propagandowe z kolportażem podziemnej prasy (Biuletynu Informacyjne-

go),
• gromadzenie broni.

Możliwości zdobycia broni były stosunkowo niewielkie. Wykorzystano możliwość uzy-
skania paru sztuk broni od stacjonujących niedaleko oddziałów węgierskich. Ponadto 
należało się liczyć z ewentualną koniecznością obrony ludności polskiej przed atakiem 
UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii). W całej Wschodniej Małopolsce miały miejsce, 
począwszy od 1943 r., liczne napady UPA (tzw. banderowców) na ludność polską i jej 
mordowanie. W Borysławiu było zbyt wielu mężczyzn Polaków, co powstrzymywało 
UPA od napadów. Niemniej przewidziano w mieście akustyczny system alarmowy (bicie 
w blachy) na wypadek ataku z zewnątrz. Nie zdarzył się jednak żaden przypadek  ataku 
na Borysław, tym bardziej że w mieście stacjonowały niemieckie oddziały policji kry-
minalnej i konnej. Inaczej jednak przedstawiała się sprawa w sąsiednich okolicach pod-
górskich, gdzie zdarzyły się, jak np. w Boryni, napady i morderstwa ludności polskiej 
w leśniczówkach i odosobnionych domach.

Do AK w Borysławiu należała większość aktywnej społecznie ludności polskiej. Nie 
mogę podać dokładnie jej liczebności, oceniając ją na około 150 ludzi. Przystępujący 
do niej składali odpowiednią przysięgę. Organizacyjnie Borysław stanowił tzw. rejon, 
którego komendantem był „Marian” (pseudonim). W skład rejonu wchodziły cztery od-
działy, których komendantami byli: Pater, Medycki, Leżoń, Radłowski (pseudonimów 
nie pamiętam). Oficerem organizacyjnym był Władysław Dubis, zaś oficerem informa-

cyjnym byłem ja (pseudonim Żuraw). W rejonie była czynna komórka legalizacyjna oraz 
łączności. Przedstawicielami władz cywilnych byli: Franciszek Zborowski i Mościcki.

Opiszę nieco dokładniej pracę mojej komórki, do której należał wywiad i kontrwywiad, 
a która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo organizacji. Mieliśmy swoją wtyczkę 
w urzędzie pocztowym, do której należało przejmowanie ewentualnej koresponden-
cji do władz niemieckich z donosami na członków organizacji. Działał również wśród 
pracowników kolei nasz informator. Mogę jeszcze wymienić dalszych swoich informa-
torów, Pogranicznego i Czaplę. Bardzo dobrze działającą komórkę informacyjną mieli-
śmy w dyrekcji naftowego przedsiębiorstwa „Karpathen-Öl”. Działali tam nieżyjący dziś, 
o stopniach oficerskich: Piotr Emil Ehrlich, pseudonim Piorun i Franciszek Meszaros 
pseud. Grom, z pochodzenia spolszczony Węgier, ożeniony z Bronisławą, córką bojowca 
PPS Montwiłła-Mireckiego, który w 1908 roku zginął z wyroku władz carskich w War-
szawie. Komórka w „Karpathen-Öl” nawiązała kontakt z jednym z dyrektorów, Niemcem 
Beitzem (obecnie dyrektorem dużego koncernu przemysłowego w RFN, odwiedzającym 
niekiedy służbowo Polskę). Beitz informował nas o ewentualnych konfidentach władz 
niemieckich, o nastrojach wśród Niemców. Po aresztowaniu przez Niemców Ehrlicha 
(w związku z jego pochodzeniem) postarał się na nasze żądanie o jego zwolnienie. Do 
komórki tej należał także zmarły niedawno w Warszawie Mieczysław Tenerowicz. Do 
zadań komórki informacyjnej należało również m. in. sporządzanie okresowych mel-
dunków o stacjonujących oddziałach nieprzyjaciela, dla obwodu  AK w Drohobyczu. Od-
działy niemieckie w Borysławiu były bardzo nieliczne. Było mi wiadomym, że nieznaną 
bliżej rolę w informacji AK odgrywał wyższy b. oficer zawodowy Karwasiecki, pseud. 
Roman, zmarły po wojnie w Krakowie. Ze znanych mi ludzi należeli ponadto do AK: inż 
Jan Borowski, dyrektor firmy naftowej Małopolska Stepek, Ida Dawidowiczowa, jej syn 
Stanisław Dawidowicz i inni.

Utrzymywałem pod pseudonimem Tatar kontakt z komendantem obwodu w Dro-
hobyczu, którym był b. oficer zawodowy z Przemyśla. Działalnością informacyjną re-
jonu Borysław były również objęte miejscowości w Karpatach, jak Majdan, Kropiwnik, 
Schodnica i in. Dla użytku obwodu wykonano dość obszerne opracowanie, oparte na 
meldunkach informatorów w terenie, obrazujące przypuszczalne ośrodki koncentracji 
UPA w rejonie Karpat, dogodne dla centralnych grup wypadowych, które mogłyby w ko-
rzystnych okolicznościach dla UPA przejąć władzę w tej części Kraju.

Wprawdzie nie wiąże się to ściśle z opisem działalności AK, pragnę w tym miejscu 
wzmiankować, dla celów historii, o eksterminacji ludności żydowskiej przez hitlerow-
ców w Borysławiu. Początek jej zaczął się zaraz po wejściu Niemców, kiedy to przy po-
mocy banderowców dokonali oni pierwszego pogromu, wykorzystując fakt znalezienia 
zwłok pomordowanych ofiar przez NKWD. Likwidacja ludności żydowskiej miała cha-
rakter tzw. akcji, kiedy to Gestapo drohobyckie z miejscową policją zabierało setki Żydów 
poza miasto, gdzie ich rozstrzeliwano. Część Żydów znajdowała ocalenie dzięki pomo-
cy polskiej ludności. W tym czasie Niemcy aresztowali za ukrywanie Żydów i wywieźli 
do Majdanka proboszcza miejscowego ks. Osikowicza, który zmarł w obozie. Niektórzy 
Niemcy z „Karpathen-Öl”, np. dyr. Beitz, ukrywali również  swoich urzędników Żydów. 
Na zakończenie akcji eksterminacyjnej hitlerowcy wywieźli do Drohobycza i zlikwido-
wali resztę Żydów z utworzonego na miejscu getta. Ilość ocalałej ludności żydowskiej 
w Borysławiu (wedle mojej oceny) nie przekroczyła 40–50 osób.

Zbliżała się jednak klęska armii niemieckiej na wschodzie, a wraz z nią nadejście wojsk 
radzieckich. Należy stwierdzić, że podczas całej okupacji niemieckiej organizacja AK 
w Borysławiu z powodu swej działalności konspiracyjnej nie poniosła żadnych strat. 
Na terenie Borysławia nie działała w opisywanym okresie żadna inna organizacja pol-
skiego ruchu oporu. Na wiosnę 1944 r. z nadzieją obserwowano postępującą klęskę Nie-
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miec i oczekiwano nadejścia wojsk radzieckich.  Pierwsze jednak wiadomości o zacho-
waniu się Rosjan w stosunku do polskiego ruchu oporu na wyzwalanych od Niemców 
polskich ziemiach wschodnich były ponure. Dochodziły wieści o wrogim odnoszeniu 
się władz radzieckich do Armii Krajowej; mimo tego jednak polski rząd w Londynie 
dawał polecenia władzom AK ujawniania się wobec wkraczających wojsk radzieckich 
i deklarowania swej współpracy w dalszej walce z Niemcami. Było to konieczne wobec 
niezgodnej z prawdą propagandy rządu ZSRR, że polskie siły zbrojne w kraju podle-
głe rządowi w Londynie nie chcą współdziałać z sojusznikiem, który bierze największy 
udział w rozgramianiu wspólnego wroga całej koalicji. Ujawnianie się AK wobec władz 
radzieckich było więc aktem politycznym i bezwarunkowo szczerym. W lipcu 1944 r. 
armia radziecka, bez większego oporu niemieckiego, wkroczyła do Borysławia. Wtedy 
jeden  z wyższych dowódców AK obszaru Małopolski Wschodniej o pseudonimie Juhas 
zgłosił się z delegacją do władz radzieckich wojskowych, deklarując współpracę bory-
sławskiego oddziału Armii Krajowej. W skład delegacji wchodzili: Komendant rejonu 
Borysław, Komendant obwodu Drohobycz jako jednostki zwierzchniej i jako tłumacz 
Paweł Wójcikowski. Komórka informacyjna udziału nie brała. Równocześnie w mieście 
ukazała się grupka akowców z biało-czerwonymi opaskami, którą kierował Cybulski. 
Spotkanie odbyło się wprawdzie w przyjacielskiej atmosferze, co jednak nie przeszko-
dziło NKWD aresztować i wywieźć do Drohobycza w ciągu 2–3 dni całej delegacji. W na-
stępnych dniach przesłuchano wspomnianych oficerów AK, w wyniku tego nastąpiło 
całkowite rozpracowanie, a w dalszej fazie zlikwidowanie organizacji borysławskiej AK.

Przez okres kilku najbliższych miesięcy, do końca 1944 r., aresztowano znaczną grupę 
akowców. Kilkudziesięciu osób, w tym oficera organizacyjnego, komendantów odcin-
ków, i wywieziono do ZSRR. Ostrzeżony przez jednego robotnika, że oczekują tam na 
mnie NKWD-owcy, ukryłem się, unikając w ten sposób aresztowania. Również nie ule-
gła rozpracowaniu siatka informacyjna  organizacji. Dowiedziałem się wiele lat później, 
że NKWD wiedziało o przynależności do organizacji jednego inżyniera, którego jednak 
ze względu na odpowiedzialne stanowisko w przemyśle naftowym nie aresztowano. 
W moim ukrywaniu się byli pomocni Przybylski, Meszarosowie i inni.

Jak się zorientowałem, niektórzy Ukraińcy, których wtedy spotykałem, sprzyjali mi 
w mojej sytuacji. W tym czasie moja żona udawała się kilkakrotnie do Drohobycza, gdzie 
otrzymała od tamtejszych władz dla mnie i całej rodziny w ramach repatriacji tzw. list 
ewakuacyjny na wyjazd  ze  strefy ZSRR na wschód do utworzonej już PRL. Dzięki stara-
niom p. Dawidowiczowej było możliwe umówić się z radzieckim kierowcą ciężarowego 
samochodu, który za opłatą przewiózł mnie z całą rodziną niespostrzeżenie z Borysła-
wia do Sanoka, pozostającego już pod polską władzą. Nastąpiło to 13 stycznia 1945 r. 
Odnośnie dalszej sytuacji w Borysławiu, dowiedziałem się później, że żołnierze AK, któ-
rzy nie zostali aresztowani, wyjechali później do PRL w  ramach przesiedlania polskiej 
ludności. W tym okresie ujawniania zginął z rąk NKWD P...ter [?], nie wrócił z ZSRR 
Cybulski. Inni akowcy wywiezieni do ZSRR powrócili mocno schorowani do Kraju po 
kilku latach. Ujawnienie się wobec władz radzieckich spowodowało końcowy opisany 
los organizacji ruchu oporu w Borysławiu.

Ten krótki opis działalności AK w Borysławiu poświęcam pamięci zmarłych i żyjących 
dotąd żołnierzy tej organizacji, z nadzieją, że pamięć o nich będzie trwała w sercach 
przyszłych pokoleń Polaków.



Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) S21

Jak Borysław „żywił” Szczecin

Odwiedzając 2 razy w roku moje drugie „rodzinne” miasto Wałbrzych (1945–1965), 
odwiedzam również dawnych Kolegów z lat szkolnych, szczególnie tych związa-

nych z Ziemią Drohobycką. Podczas pobytu u Adama Nowaka, Prezesa Zarządu Okręgu 
Wałbrzyskiego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, wybraliśmy się do Ja-
błowa k. Wałbrzycha, gdzie mieszkał członek ww. Związku, borysławianin p. Eugeniusz  
Mazur, u którego usłyszałem poniższą historię popartą dokumentami.

Kazimierz Mazur (1896–1971) przybył z Sanoka do Borysławia za pracą (uczestnik 
I w.ś., wiertacz w Borysławiu), gdzie poznał swoją przyszłą żonę Joannę z d. Węgrzy-
nowską (ul. Cerkiewna), z którą miał trójkę dzieci: Zygmunta (1924–19...), Edwardę 
(1930–2012) i Eugeniusza (1935–2010). Rodzina w 1945 r. przyjechała do Boguszowa-
-Gorc, bez syna Zygmunta, którego Niemcy podczas jednej z łapanek wywieźli do pracy, 
a który terminował w jednej z piekarń w Borysławiu. Podczas wojny Zygmunt został 
postrzelony w nogę i po wyzwoleniu jako jeden z pierwszych Polaków jeszcze w ubraniu 
z literą „P” (uzupełnienie do artykułu Anny Krzosek – Biuletyn nr 17/2015 s. 56) przy-
był do Szczecina. W Szczecinie mając doświadczenie „piekarnicze”, otworzył piekarnię, 
piekąc dla pierwszych polskich mieszkańców Szczecina pierwsze bochenki chleba.    

Oprócz przekazów ustnych zostało to udokumentowane książką „Polska flaga w Szcze-
cinie” autorstwa Piotra Zaręby (wydana w 1946 r.). Istotne fragmenty tej książki cyto-
wane są w załączeniu łącznie z podziękowaniem. Zygmunt Mazur wydał też w 1947 r. 
„Kalendarz Kieszonkowy” (w załączeniu). Po wojnie rodzina odnalazła się poprzez Pol-
ski Czerwony Krzyż i Zygmunt często odwiedzał „nowe rodzinne strony”, czyli Bogu-
szów-Gorce.  Zygmunt ożenił się i mając jedną córkę, pracował w wielu instytucjach jako 
cukiernik. Pochowany został w Międzyzdrojach. Tą drogą pragnę podziękować  Adamo-
wi Mazurowi  za naprowadzenie mnie na ten borysławski ślad.



Uroczystość 30-lecia odzyskania kościoła
św. Bartłomieja w Drohobyczu

 S44-1

W niedzielę 29.12.2019 r. w naszej parafii odbyła się uroczystość poświęco-
na trzydziestoleciu odzyskania kościoła pw. Św. Bartłomieja w Drohobyczu. 

Uroczystość prowadził ks. Biskup Edward Kawa delegowany przez ks. Arcybisku-
pa Mieczysława Mokrzyckiego – metropolity lwowskiego, ks. proboszcz Mirosław 
Lech, ksiądz Jerzy Raszkowski, o. Wawrzyniec Iwańczuk OH. Kościół był wypełniony 
wiernymi naszej parafii i okolic. Księdza biskupa przywitały osoby, które starały się 
u władz radzieckich o zwrot kościoła – Janina i Adam Chłopek, Agnieszka Zazimko, 
Zofia Tomaszewska i Michalina Mitek.

Ze wzruszeniem wspominano funkcjonowanie naszej parafii w podziemiu, prześla-
dowanie i aresztowanie śp. ks. Bernarda Mickiewicza, jak również sprawowanie ob-
rzędów liturgicznych w prywatnych domach przy zasłoniętych oknach, podczas gdy 
władza sowiecka zamknęła zabytkową świątynię.

Red. 
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Andrzej Chciuk (1920–1978) S22

Żywioł bałaku
Od Redakcji: Tekst stanowi fragment książki „Od glorii do infamii” Krzysztofa Masłonia 

(2015) przekazanej Redakcji przez Władysława Olszewskiego z Bolesławca wraz ze zgodą Au-
tora na publikację.

Ach, mój Boże – niepodobna inaczej zacząć wspomnienia o Andrzeju Chciuku, a zatem 
powtórzę za nim: „Ach, mój Boże, cóż za bajecznie kolorowe i oryginalne typy żyły 

w owych czasach po miasteczkach udzielnego Księstwa Bałakańskiego! Gdzie ono leżało, 
spytacie? W sercu każdego mieszkańca księstwa rozciągającego się na zachód daleko poza 
Przemyśl, aż po ostatnie pod Łańcut odezwanie się w rodzaju: ta chiba, wewogóle, ta co mi 
pan szkli?”

Takim kolorowym i oryginalnym typem był też Andrzej Chciuk (1920–1978), autor 
przywoływanej wyżej Atlantydy (Londyn 1969) i Ziemi księżycowej (Londyn 1972), bo-
daj najpiękniejszych książek w Wielkim Księstwie Bałaku. Urodzony w Drohobyczu uczeń 
Brunona Schulza, rodzony brat Tadeusza Chciuka, legendarnego „białego” kuriera, emisa-
riusza polskiego rządu w Londynie, bardziej znanego jako Marek Celt, a po wojnie – z mi-
krofonów Radia Wolna Europa – jako Michał Lasota.

Cała zresztą rodzina była wyjątkowa. Pięć lat starszy od Andrzeja Władysław Chciuk wy-
liczał: „Sześcioro nas było – dwie siostry i czterech braci. Młodsza zmarła w dzieciństwie, 
starsza przeszła gehennę zsyłki do Kazachstanu z dwoma maleństwami. Młodsza, czterolet-
nia, zmarła w „czerwonym raju” z głodu i braku lekarstw koło Buchary. Druga, starsza o 3 
lata, przeżyła, aby wyrosnąć na wspaniałego lekarza psychiatrę.

Czterej bracia (wszyscy należeli do harcerstwa) brali czynny udział w II wojnie światowej, 
każdy w innej broni: piechocie, lotnictwie, artylerii, kawalerii. Jeden z nich był emisariuszem 
z Anglii do okupowanej Polski. Wszyscy byli odznaczeni orderami wojennymi: 2 srebrne 
Krzyże Orderu VM, 5 Krzyży Walecznych, 3 Croix-de-Guerre, jeden z nich z palmą, 3 Krzyże 
za Kampanię Wrześniową, 1 Krzyż Komandorski Polonia Restituta (po wojnie).

Jeden był w niewoli niemieckiej, drugi wieziony do niewoli wyskoczył z pociągu i walczył 
w Resistance, trzeci był internowany w Mirandzie, czwarty umknął z niewoli, wydostając się 
z obławy. Wszyscy przeżyli wojnę, rodzice też, ale wyrzuceni z własnej posiadłości, tułali się  
staruszkowie po znajomych, aż w końcu wuj zabrał ich z Ukrainy do PRL-u. Córka i synowie 
zostali na Zachodzie, jak również szwagier, który walczył w Grenadierach. Dziadek ich wal-
czył w Powstaniu Styczniowym, a czterech wujów w I wojnie światowej, jeden w Legionach, 
dwóch w armii austriackiej, a po roku 1918 w polskiej. Jeden z nich zginął na froncie, drugi, 
kapelan, zmarł, zaraziwszy się od chorego żołnierza, słuchając spowiedzi, dwóch z nich było 
odznaczonych Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Najmłodszy, piąty, zginął bez śladu 
w Powstaniu Warszawskim. Stryjeczny brat zginął w Oświęcimiu. Drugi, ranny po Wrześniu, 
był w niewoli sowieckiej, też odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu VM. Jako pilot bombo-
wy zginął na polu chwały nad Francją. Ciotka i dwóch ciotecznych braci walczyło w Armii 
Krajowej (jeden z nich odznaczony Krzyżem Walecznych). W Powstaniu Warszawskim wal-
czyły dwie bratowe, jedna odznaczona Krzyżem Walecznych.

W późniejszych latach choroby nas zmogły. Groby nasze rozsiane są po czterech kontynen-
tach. Z sześciorga zostałem sam, ostatni z rodu, chyba tylko po to, by dać świadectwo praw-
dy. Smutno mi Boże, ale dumny jestem z takiej rodziny i nie mogę o niej zapomnieć.

Ten ostatni – Władysław Chciuk, USA”.
Ranga pisarstwa Andrzeja Chciuka byłaby z pewnością wyższa, gdyby w 1951 roku nie 

podjął decyzji o wyjeździe na stałe do Australii. W krainie kangurów był kucharzem, nauczy-

cielem, pracował na poczcie, był dziennikarzem i kabareciarzem, publikował swoje wier-
sze i opowiadania, ale i niepotrzebnie wdawał się w różne emigracyjne waśnie, mocno też 
skomplikował sobie życie rodzinne. Przy tym od Londynu i Paryża dzielił go ocean, co nie 
sprzyjało literackim interesom pisarza. A przecież przebił się, zarówno zawartymi w jed-
nym tomie dwoma opowieściami Rejs do Smithton. Stary ocean (Paryż 1960), jak przede 
wszystkim Pamiętnikiem poetyckim (Melbourne 1961), będącym kresowym odpowiedni-
kiem Kwiatów polskich Juliana Tuwima. W pieśni O lwowskim bałaku pisał:

Słuchać batiara – taż to koncert!
I w serce spływa mniód i balsam,
gdy słyszysz kiedy ktoś bałaka 
o mesztach, szóstkach i miglancach,
że ten Pitolku szac chłopaka,
że się telepie trambał w szynach,
że ktoś w tremudce ręcznik trzyma,
że ów trembulkę zjadł i ćmaki
potem wysączył. Że mu magiel
ktoś spuścił  letki z innej siczy,
że pijany chabal się przeliczył

i szpargę znalazł, skąd sztemp glidu
i sam ze sobą gorzki z wstydu
ujmie to zdaniem pełnym czaru:
„Ta po coś zalazł tu, batiaru,
tutaj na Gródku insza chewra,
jo, stąd gelajzig masz trzy żebra”...
Chiba, nasmytrać, wewogóle,
szymon, knyż, bajc, świrk, niuch, zazule,
A cajerączki? A chawira?
Lub kwargle, gnyp, chmiel, groń, nakastlik,
spaźniać się, charchar, kimać maścić?

A w Atlantydzie wspominał, jak w styczniu 1940 roku z bratem Tadeuszem i jeszcze jed-
nym batiarem uciekali z Polski na Węgry: „...ostatnią noc w Polsce spędziliśmy u biednego 
chłopa ukraińskiego tuż pod granicą. Miał  chałupkę jak na kurzej stopce. W jednej gnieździ-
ła się jego rodzina (żona i troje dzieci) z jedyną krową, wyglądającą jakby po udanej kuracji 
w Kosowie, z kurami, psem i milionem pcheł, jednakowo gryzących wszystkich obecnych. 
Daliśmy mu niemało niepotrzebnych już złotych, kilka dolarów, bo ryzykował i był biedak, 
że aż się płakać chciało: zaraz pobiegł do wioski po kiełbasę i wódkę i w ten sposób miał 
święta, bo akurat było Trzech Króli, czyli ich wigilia greckokatolicka, a w chałupie nędza, 
że aż piszczało. Piliśmy  tę wódkę jedyną szklanką po musztardzie, kiełbasę i mamałygę je-
dliśmy łyżkami, bo widelców w całym gospodarstwie nie było ni dudu, noże zaś tylko dwa 
i tępe jak cholera, jako że używano ich do wielu innych rzeczy także. Przetrzymał ów chłop 
nas przez cały dzień – a sowieckie patrole było widać gołym okiem z jego chaty – życzył 
wszystkiego dobrego, na koniec powiedział: „Czorta za Polszczi, ale teper (i)szcze hirsze”, co 
znaczy: diabelnie ciężko  było nam  za czasów polskich, ale teraz jeszcze gorzej. „Ta żeby ta 
zła Polska wernuła si (wróciła) nazad, to my by si modlili i modlili, mołyły i mołyły”.

Niemal jednym ciągiem po Atlantydzie spisana została  przez Autora jej druga część – Zie-
mia księżycowa. Tytuł książki zaczerpnął Andrzej Chciuk z wiersza swojego wielkiego kraja-
na, Kazimierza Wierzyńskiego:

Za czym ja krążę?
Za księżycem.
Czym on mnie wabi?
Drohobyczem. 
   
Leopold Lustig za pośrednictwem Henryka Grynberga (Drohobycz, Drohobycz, W.A.B., 

Warszawa 1997) z Andrzeja Chciuka zrobił antysemitę: „Starszy harcerz Andrzej Chciuk, 
licealista, był głównym kolporterem „Małego Dziennika” i „Rycerza Niepokalanej”. Przed Bo-
żym Narodzeniem Chciuk i jego harcerze sprzedawali ryby akademickie. Nie kupuj u Żyda, 
kupuje ryby akademickie, dochód dla naszych studentów! Żeby bili Żydów na uniwersyte-
tach. Rozlepiali na płotach wezwanie pułkownika Koca, żeby bojkotować Żydów”. Był Lustig 
pamiętliwy (ile, do cholery, kosztował średniej wielkości karp?!). „Chciuk mieszkał po woj-
nie w Australii i publikował niewinne, nostalgiczne wspomnienia z Drohobycza. A żydowscy 
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rozbitkowie to kupowali jak ryby na szabas. 
I ze wzruszeniem gościli go w Izraelu. Uch, 
Żydzi to taki głupi naród”.

Lustig za to był najmądrzejszy z całego 
świata. A co dopiero dowcipny! Na dowód 
taki zapis jego wspomnień z czasów okupacji 
sowieckiej po 17 września 1839 roku: „Kilku 
żydowskich chłopców wstąpiło do milicji, ale 
przeważnie Ukraińcy. W mundurach NKWD 
przyjechali przeważnie Rosjanie i Ukraińcy, 
ale widziało się także Polaków i Żydów. Hesio 
Josefsberg wrócił z Berezy z gruźlicą i został 
szefem propagandy w ratuszu. Notoryczna 
komunistka Schillingerówna, która przed 
wojną siedziała w areszcie każdego 1 maja, 
wyszła za Ukraińca, analfabetę, który został 
deputatem do Wierchownego Sowietu. U nas 
jewriej, nie jewriej, odin c...j, mówili Sowieci, 

a Żydzi z zachwytem słuchali, bo jeszcze nigdy nie doświadczyli takiej równości. A antysemi-
ci nie mogli nam tego wybaczyć, bo oni najbardziej nienawidzą równości z Żydami”.

Praca Grynberga z „rewelacjami” Lustiga wywołała oburzenie byłych drohobyczan, 
zwłaszcza tych skupionych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Protesty pi-
sał m.in. Jerzy M. Pilecki, autor wielu publikacji o tematyce kresowej, najmocniej jednak 
wartość książki Drohobycz, Drohobycz zakwestionował biograf Brunona Schulza, Wiesław 
Budzyński, który w Uczniach Schulza (PIW, Warszawa 2011) stwierdził: „Można się spierać, 
co tu jest, a co nie jest antysemityzmem”. Chciuk po wojnie napisał książkę o swej podróży 
do Izraela [Wizyta w Izraelu, Paryż 1972 – przyp. K.M.], relację z rozmów z tamtejszymi Ży-
dami drohobyckimi. Gdyby miał jakieś poważniejsze grzechy – zapewne nie chcieliby z nim 
rozmawiać. Kiedy indziej w artykule zatytułowanym Jedyny towar oskarżał władze PRL 
o eksport antysemityzmu: „Jeden wszakże powstał w Polsce Ludowej towar na eksport, 
na emigrację, jedyny dorobek PRL to antysemityzm, a na to zawsze  znajdą się nabywcy”. 
Chciuk wydał też broszurę o ratowaniu Żydów w Polsce podczas wojny [Saving Jews in 
War Torn Poland 1939–1945, Melbourne 1969 – przyp. K.M.]. Miało to związek, jak pisze 
Bogumiła Żongołłowicz [w książce Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów. Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 1999 – przyp. K.M.] – z antypolską nagonką w prasie australijskiej. Niejaki 
Wilkie, znany tamtejszy komentator polityczny, napisał na przykład na marginesie wojny 
sześciodniowej, że Niemcy przyszli do Polski po to, aby pomóc Polakom wymordować Ży-
dów. A inny z „Jewish Harold” pisał, że „o ile mu wiadomo [sic!]” Armia Krajowa zajmowała 
się chętniej mordowaniem Żydów niż walką z Niemcami. Andrzej Chciuk zmarł w 1978 
roku. Gdyby żył, zapewne nie pozostawiłby suchej nitki na Grynbergu, jeśli ten ze swoją 
książką, z Lustigiem, dotarłby do Australii”.

Jeden z wydawców Andrzeja Chciuka, z pewnością najbardziej znany – Jerzy Giedroyć – 
nazwał tego autora z dalekiej  Australii „dobrym pisarzem drugiej ligi”. Może i poniekąd 
miał rację, ale jest też  jasne, że paryski redaktor był, jeśli chodzi o pisarzy ze swojej „staj-
ni”, niesłychanie zaborczy. Tymczasem Chciuk swoje najlepsze, drohobyckie, książki wydał 
u konkurencji, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie. Co nie znaczy, że nie 
publikował w „Kulturze” i w Instytucie Literackim. To w Maisons-Laffitte (nawiasem mó-
wiąc, Chciuk mieszkał w tej podparyskiej dziurze, zanim zagościła tam „Kultura”, bo w 1946 
roku) ukazały się dwa tomy jego opowiadań i Wizyta w Izraelu. Ale niemal kompletnie nie-
znani w kraju Towarzysze z Bezpieczeństwa. Powieść, daj Boże, historyczna już w Londynie, 

w 1970 roku (drugie wydanie w Chicago, w roku 1986).
Andrzej Chciuk w swoim nie za długim, za to niezwykle burzliwym życiu imał się wielu 

zajęć, stabilizację życiową i materialną osiągając dopiero w schyłku danych sobie dni – jako 
nauczyciel akademicki. Uważał się  jednak – jak najsłuszniej – przede wszystkim za czło-
wieka  pióra i bardzo bolał, że dowody na to, że jest pełnowartościowym pisarzem, dostał 
tak późno. Pierwsze wyróżnienie literackie na emigracji otrzymał w roku 1954 za wiersze 
Lokomotywa i Poemat o Brunonie Schulzu, w konkursie „Głosu Polskiego” – „Gazety Pol-
skiej” z Toronto. Równało się ono piętnastu dolarom, co nawet biorąc pod uwagę ówczesną 
siłę nabywczą dolara, nie wydaje się kwotą imponującą. Prestiżową i to bardzo była na-
tomiast następna nagroda, nie tylko dlatego, że dziesięciokrotnie wyższa (150 dolarów). 
W lutym 1956 roku za stylizowany dziennik emigranta, tom opowiadań Smutny uśmiech, 
otrzymał bowiem Andrzej Chciuk nagrodę Literacką „Kultury”, do spółki z nowelą Leo Lip-
skiego Noc i dzień.

W 1958 roku w konkursie londyńskich „Wiadomości” za opowiadanie Plus ca change, plus 
c`est la me´me chose dostaje 25 gwinei. Rok później fundują mu nagrodę Polacy z… Wenezu-
eli – i to za poezję. W końcu roku 1964, niejako w prezencie ślubnym, bo dwa tygodnie po 
żeniaczce, z Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w Monachium nadchodzi na adres Chciuka 
list podpisany przez Kazimierza Sowińskiego: „W imieniu jury Konkursu Literackiego im. 
Czesława Straszewicza komunikuję uprzejmie, że za Bal olimpijski otrzymał Pan nagrodę 
w wys. 60 dol. (które zostały już przed tygodniem wysłane). Całe gremium składa Panu 
serdeczne gratulacje”.

Można by pomyśleć, że czas finansowych żniw nadejdzie dla Chciuka wraz z edycją Atlan-
tydy. Powiedzmy … Ta, jak czytamy w podtytule – Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, 
uznana została przez jury corocznej nagrody londyńskich „Wiadomości” za najwybitniej-
szą książkę pisarza polskiego pochodzenia wydaną w 1969 roku, co przełożyło się na głów-
ną nagrodę w wysokości 100 gwinei. Wreszcie w 1975 roku  Polska Fundacja Kulturalna 
wydała Chciukowi Emigrancką opowieść, którą Związek Pisarzy na Obczyźnie uznał najlep-
szą książką roku, honorując  pisarza Nagrodą im. Herminii Naglerowej i kwotą 200 funtów.

W tej sytuacji zasadnym staje się pytanie: z czego żył pisarz, z czego płacił alimenty itd. Po-
mijając wszelkie prace, powiedziałbym mało lub wcale nieintelektualne, warto wspomnieć, 
że np. pod koniec 1973 roku Andrzej Chciuk otrzymał subwencję z Australian Council for the 
Art – Literature Board. A równała się 6 tysiącom dolarów. A to jednak zasadnicza różnica...

Autor Atlantydy był miłośnikiem sportu, czego dowiódł jako dziennikarz, pisząc całkiem 
udane korespondencje z Francji dla „Przeglądu Sportowego” w latach 1948–1949, czy póź-
niej na emigracji w Australii, artykuły dla wychodzącego w Melbourne „Tygodnika Polskie-
go”. Jak wielu żurnalistów sportowych był niezrealizowanym czempionem. W rodzinnym 
Drohobyczu marzył o karierze piłkarskiej lub hokejowej.  Kibicował miejscowemu „Junako-
wi”, a w Ziemi księżycowej  przedstawił  siebie  jako rezerwowego bramkarza  Harcerskiego 
Klubu Hokejowego „Czuwaj”. W istocie  wystąpił  w barwach  tego klubu tylko raz, w meczu 
z „Junakiem” właśnie, i wpuścił pięć goli. Nie miał odpowiednich warunków fizycznych, 
koledzy przezywali go „Gruba Kiszka”. Ale miłość do sportu mu pozostała. A o tym, jak 
w Drohobyczu kibicowano przed wojną „Junakowi”, napisał w Atlantydzie. Zapamiętał ta-
kie dialogi tamtejszych kibiców

” – Panie, kup sy pan trupa i na nim się podeprzyj, ta co chcesz ze mnie zrobić kalikę?”
Albo:
„ – Królu szanowny, przesuń sy pan ten habig na lewe ucho, bo dostanym zyza. Nic przez  

pana nie widzym”.
Lub taka wiązanka:
„ – Ta co si pan tak kopi? Pan myśli, że jak pan mnie kopnie, to Zdobylak lepiej zasunie ba-

niaka? Czy ja kostki wygrał na loterii?

Chór ECHO w Drohobyczu. Od lewej: Stanisława 
Raczkiewicz czł. KK, Krystyna Krawczyk, Galina 
Karnik-Kowal, Urszula Kowal c. Matyldy Ulickiej. 
Sąsiedzi rodziny Chciuka w Drohobyczu, Polna 8
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I już typ zapomniał o swym bólu i darł się: – Sędzia kalosz, kanarki doić, pluskwy łaskotać, 
kup sy lunetę, tumanie, jak nie widzisz? Ta co gwizdasz, jaki faul? Bodajby ci w płucach całe 
życie gwizdało! Tobie, pastuchu, sędziować kiczki i palezdry, taszenbilard, a nie na takim 
ważnym meczu...[...]

– Pan si uspokoi, mama i tak si okazała i nasi dadzą im wcirę jak stąd do Winnik. Ja pana 
rozumim, ali ni można krzyczeć takie brzydkie wyrazy w publicznym miejscu. (Jak więk-
szość mieszkańców Wielkiego Księstwa Bałaku, przodownik Tarkowski nie uznawał drugie-
go przypadku po przeczeniu.) Pan si uspokoi...

– A co? Pan mi może powi, że wtedy akurat był ausgerechtnet  faul? Ta ja si moży na tym 
nie znam? Ja sam balona nie kopał?

– Mniejsza o to, on si już poprawił i dwa razy nie zagwizdał, jak nasze rozbili Matiasa.
– Ta jakie mniejsza o to? Mniejsza o co? Że sirota zagubiona w deszczu źle sędziuji? Ta to 

nie jest C klasa, to jest walorny mecz...
– Goldsztanga – zawył zawiedziony tłum, a facet jak w połogowej gorączce krzyczy do 

przodownika, jakby ten stał o kilometr od niego:
– Widział pan tego oleja, panie władza? Jjjjoj, co za pacałycha! Taż to trzeba mieć niesa-

mowitego pecha, żeby ta golsztanga si akurat napatoczyła! Ale mu zafastrygował lewakiem, 
widział pan?

– Ta chiba, że widział, ślepe w policji nie służą, o ile mi wiadomo – krzywił się Tarkowski, 
który nie mógł odżałować takiej sytuacji: – Ali była bomba, mamuńciu moja, że on też tej 
bramy nie połamał. Steuermann lepszej by nie puknął.

– Steuermann mógłby przy Kruczku wodę nosić – ktoś zaopiniował.
– Oj, co pan powiedziałeś – piszczał z oburzeniem jakiś brunet – pan jest antysemita, ale 

też trzeba przyznać, że Kruczek pięknie strzelił.
– Zamknij pan jadaczkę, bo mi pan uwagę rozprasza – krzyczał jakiś Ukrainiec – ale Bihme, 

jak by to buł Skoceń, to by już my mieli knydla.
– Pan przez to chce może powiedzieć, że Skoczeń z Ukrainy lwowskiej gra lepiej od Krucz-

ka? – uniósł się zaczepnie jakiś pan w okularach i nerwowo poprawiał je na nosie, sposobiąc 
się do ataku.

– Lipsze ne lipsze, ale wino meni skazaty szczo win by jomu taku lufu pustył, szczo toj 
bramkar by zisrałsia...

– Jak się pan wyraża, tu są damy – uniósł się pan w okularach.
– Jak one są damy, to nic nie rozumieją z tego co ja powiedział, przynajmniej nie powinny 

tego zrozumieć. Zresztą niech pan dywysia na mecz, czomu na mene? Pan nie pacił za to, 
żeby tu mnie oglądać, tylko mecz. A jak pan krzyczy  na sędziego, to przypomnem panu, że tu 
wisi napis: Upraszaje sia zachowaty supokij suproty sudioho taj hracziw. Czyli: uprasza się 
o zachowanie spokoju wobec sędziego i graczy. A pan co? A pan si drze, jak stare prześciera-
dło. Panie, ta ja mył dzisiaj uszy , już dość, zamknij si pan”.

W tejże Atlantydzie, już w zupełnie innej tonacji, Andrzej Chciuk napisał: „Najpiękniejszą 
i najintymniejszą sprawą w człowieku są jego wspomnienia z młodości, z dzieciństwa. Tak, 
raczej  z dzieciństwa. Ludzie bez dzieciństwa, do którego mogą wrócić wspomnieniem, to 
daltoniści. Jakie to dziwne, że warstwy wspomnień tak się przed naszymi oczyma rozkłada-
ją jak bela materiału […], niby kwiat w kinie, gdzie pokazano w szybkim ruchu jego powolny 
rozwój, jak krajobraz, do którego koleją czy samochodem szybko zbliżamy się w pogodny 
dzień. Pamięć to jednak żywioł: czasem ją przeklinać, czasem ją błogosławić”. Piękne, praw-
da? Ale najciekawsze, że słowa te włożył Andrzej Chciuk w usta komu innemu. Temu, o któ-
rym wielokrotnie zapowiadanej książki nigdy w końcu nie napisał, ale kogo uczcił swoją 
twórczością, jak mało kto – swojemu drohobyckiemu nauczycielowi, autorowi Sanatorium 
pod Klepsydrą i Sklepów cynamonowych.                                                                                                  

Tadeusz Chciuk (Marek Celt) S23

Koncert. Opowiadanie cichociemnego.
Część V

Z całej naszej cichociemnej ekipy chyba ja jeden mogę zasługiwać na miano „szczę-
ściarza”. Bo udało mi się nie tylko wypełnić powierzone mi przez rząd zadanie – ale 

również wrócić cało i względnie zdrowo. Od czasu lądowania ze spadochronem na pol-
skiej ziemi do czasu lądowania samolotu pasażerskiego, którym przyleciałem z Gibral-
taru 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 gestapo. 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 Niemców; widziałem, jak niemiec-
ki żandarm zabił uderzeniem kastetu i kopaniem w brzuch starą kobietę 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 esesman strzelił do 
niej w czasie, kiedy ona spadała na ziemię – ot tak dla zabawy, bo i tak wiadomo było, że 
z trzech ciał ludzkich  zostaną po zetknięciu z ziemią tylko krwawe trupy.

Widziałem cudownie jednolitą postawę i solidarność narodu polskiego, a zwłaszcza 
jego młodzieży, i brałem udział w stawiającej pierwsze poważne kroki polskiej konspi-
racji i walce podziemnej z Niemcami. Obserwowałem rodzącą się Armię Krajową i rozwi-
jającą 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 wię-
zieniach, poznałem obóz koncentracyjny w Miranda de Ebro. Strzelano do mnie z bliska 
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 prze-
paść w Andorze. Podróże odbywałem: na piechotę, samochodem, pociągiem, na nartach 
i na rakietach śnieżnych. Byłem w okupowanej Polsce niemieckim urzędnikiem, potem 
ukraińskim robotnikiem o śpiewnie brzmiącym nazwisku Onufry Hrycak. Z indeksem 
polskiego studenta w Budapeszcie „zwiedzałem” Węgry. W sutannie węgierskiego księ-
dza Andora Vargi odbyłem niezwykłą podróż do Szwajcarii.  Pomógł mi i towarzyszył 
w tej niebezpiecznej  eskapadzie wielki przyjaciel Polaków wśród Węgrów, ksiądz Bela 
Varga, poseł do parlamentu, a równocześnie proboszcz w Balatonboglar, gdzie – głównie 
dzięki niemu – istniało jedyne w podbitej przez Hitlera Europie gimnazjum polskie (dziś 
ks. prałat Bela Varga jest przewodniczącym Węgierskiego Komitetu Narodowego w No-
wym Jorku). W Bernie podszywałem się pod syna polskiego ministra skarbu, Strassbur-
gera. Z pomocą Jerzego Stempowskiego zostałem szwajcarskim kwakrem w Genewie, 
z pomocą kwakrów dotarłem przez Alpy do „polskiego” Lyonu. Tam spod zarzutu, że 
jestem agentem gestapo, uwolnił mnie – po długiej „spowiedzi” na tematy spadochro-
nowe w ogóle, a ekipy Jacket w szczególności – Zdzisław Biliński (czyli por. Stanisław 
Sokołowski), cichociemny z Anglii, przyjaciel Effendiego i Doktora, kierownik placów-
ki „Emma”. Z pomocą jego współpracownika, studenta z Grenoble Krzysztofa Tutaja, 
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przedostałem się najpierw do Tuluzy, a potem w Pireneje. Nieudane przejście do An-
dory, ale zaraz potem udana rola pomocnika maszynisty kolejowego i przejazd – dzięki 
pomocy pp. Dowborów – z Ax-les-Thermes do Latouor-de-Carol, i wreszcie przejście 
granicy koło katalońskiej Puigeerdy. Gdy potem w Hiszpanii wpadłem w łapy Guardia 
Civil, stałem się dla odmiany zestrzelonym nad Francją szkockim lotnikiem, Jamesem 
Hughesem, i wreszcie zostałem... Markiem Celtem, prawie samym sobą.

Używałem kilkunastu nazwisk i mówiłem kilkunastoma językami, mimo że poza pol-
skim dobrze znam tylko jeden. „Zwiedziłem” Polskę, Słowację,  Węgry, Chorwację, część 
południowych Niemiec, północne Włochy, Szwajcarię, południową Francję, Hiszpanię, 
Gibraltar, Portugalię. Widziałem się z Matusią we Lwowie, z narzeczoną Ewą moją na 
Węgrzech, z najmłodszym bratem Andrzejem w więzieniu niemieckim w Tuluzie. A po 
przyjeździe do Londynu zastałem w nim drugiego brata, najstarszego Antka, który uciekł 
z Francji, i siostrę Stasię, która po strasznych dwóch latach spędzonych na Syberii, po 
pochowaniu w Bucharze zmarłej na zarazę córeczki, zdołała z drugą córką dotrzeć do 
Londynu do swego męża, a mego szwagra. Czułem się dość szczęśliwy, zwłaszcza kiedy 
dowiedziałem się, że Andrzej uciekł z więzienia w Tuluzie, a trzeci brat-lotnik Władek – 
zestrzelony nad Francją i missing – przebywa zdrów i cały w niewoli niemieckiej. Byłem 
więc a very lucky boy indeed – jak mawiali moi angielscy przyjaciele, słuchający opowia-
dania o noisy concerto. Tak, byłem lucky, zwłaszcza w porównaniu z moimi kolegami, 
którzy...

Krótkie i tragiczne były losy Mariana i Effendiego po ich rozstaniu się z nami. Raport, 
który wkrótce dotarł do mnie via delegat rządu, brzmiał mniej więcej tak. Natychmiast 
po naszym odejściu Marian i Effenfi poszli z lasu w kierunku odgłosu rąbania drzewa 
i szczekania psa. Las się wkrótce skończył. Zobaczyli wieś. Obok pierwszej chaty, na jaką 
się natknęli, stał żołnierz niemiecki. Wyczerpani i podenerwowani, widocznie nie mo-
gąc już nad sobą zapanować, Marian i Effendi nierozważnie zastrzelili Niemca. Z budyn-
ku wypadło kilku żołnierzy. Wszczęła się walka. Jakie były straty ze strony niemieckiej 
– nie podano. Jeden z naszych (nie wiem, który) został ciężko ranny. Drugi go dobił i sam 
się zastrzelił. Tak zginęli Marian i Effendi. Polska straciła dwu dzielnych i wartościo-
wych ludzi; ja – dwóch  przyjaciół. Niemcy odarli ich trupy, zabierając ze sobą wszystko, 
co przy nich znaleźli, dla zbadania i rozkradzenia. Nagie zwłoki pochowali – zmuszeni 
do tego – miejscowi chłopi.

Przygody Macieja i Doktora po rozdzieleniu się naszego „koncertowego kwartetu” na 
dwa duety były podobne do przygód Buki i moich. Po ciężkim marszu dotarli do Warsza-
wy, w dzień albo dwa po nas. Odszukali po drodze swój kontakt. Maciej – ranny, jak wiado-
mo w rękę – leczył się przez,  dłuższy czas w jakimś ukryciu. W ukryciu także przebywał 
Doktor. Macieja nie widziałem podczas mojego pobytu  w Polsce ani razu. Podczas mojego 
drugiego kurierskiego pobytu w Kraju słyszałem o nim, o wzorze oficera Armii Krajo-
wej. Czy żyje? Wtedy wiedziałem, że tak, że dowodzi gdzieś pod Nowogródkiem  oddzia-
łem partyzanckim. Znacznie później dostałem wiadomość, że w czasie Powstania  War-
szawskiego – zginął, broniąc się na Wileńszczyźnie przeciw bolszewikom, którzy chcieli 
rozbroić i aresztować żołnierzy AK „w podzięce” za to, że ci pomagali Armii Czerwonej 
w walce z  Niemcami. Doktora widziałem  raz w tramwaju, w Warszawie. Uśmiechnęli-
śmy się tylko do siebie z daleka. W dwa lata później  doniesiono mi, że zginął jako oficer 
słynnego „Wachlarza”. Szczegółów ani o Macieju, ani o Doktorze dowiedzieć się wtedy 
nie mogłem; doszły do mnie znacznie później. […] Pamięć Macieja Kaleniewicza uczczono 
bardzo godnie, przy wielu sposobnościach. Jan Erdman w książce Droga do Ostrej Bramy 
zawarł prawdę nie tylko o życiu tego wybitnego i dzielnego oficera, ale też i o śmierci. 
A jest to prawda, na którą jeszcze w Kraju nie ma miejsca, będzie dopiero wtedy, gdy wróci 
nam wolność i niepodległość. W PRL zamazuje się i przeinacza, w znany komunistyczny 

sposób, cały ostatni okres życia Macieja. Gdy czytelnik dowiaduje się, że Maciej  walczył 
z wrogiem hitlerowskim, że był wielokrotnie ranny, ze na skutek ostatniej najcięższej 
rany stracił prawą rękę i że potem „poległ w walce z wrogiem”, nie zawsze domyślić się 
może, że o dwóch wrogów chodzi. Przeciw jednemu Maciej walczył na Wileńszczyźnie 
w szeregach AK przez długie miesiące, ale zginął z rąk drugiego, mimo że tego drugiego 
Armia Krajowa  w bojach przeciw pierwszemu wspomagała.

Armia Czerwona wyparła Niemców z Wilna przy wybitnym współudziale AK w lip-
cu 1944 roku. Sowieccy dowódcy dziękowali wylewnie Polakom, wyrażali uznanie, na-
pomykali o odznaczeniach, urządzali dla nich przyjęcia. Dowódca Okręgu Wileńskiego 
AK gen. Aleksander Krzyżanowski („Wilk”) miał nadzieję, że  rozpocznie się „nowa era 
w stosunkach polsko-sowieckich”, że to, czego nie mogli osiągnąć politycy, osiągną – we 
wspólnych z wrogiem walkach – żołnierze, że AK dostanie od Sowietów pomoc w utwo-
rzeniu na Wileńszczyźnie całego nowego korpusu polskiego. Dowódca 3. Frontu Bia-
łoruskiego Armii Czerwonej gen. Czerniachowski  potwierdzał to wszystko, obiecywał  
jeszcze więcej, uśmiechał się, wreszcie zaprosił „polskich sprzymierzeńców” do Wilna, 
na „święto sowiecko-polskiego braterstwa broni” i dla podpisania umowy o współpra-
cy. Gen. Wilk z gronem wyższych  oficerów AK przyjmuje zaproszenie i przybywa na to 
„święto”. Gospodarze  przyjęcia z miejsca aresztują wszystkich polskich gości. Zaczyna 
się po kolei  rozbrajanie zaskoczonych oddziałów AK, zarządza się pobór Polaków do 
Armii Czerwonej. NKWD aresztuje opornych i wywozi w głąb Sowietów. Związek „Ra-
dziecki” pokazał swe prawdziwe, zdradzieckie oblicze. Raz jeszcze.

Ale nie wszyscy dali się zaskoczyć, nie wszyscy wierzyli „sojusznikom naszych sojusz-
ników”. Maciej nie podzielał opinii o „nowej erze” w stosunkach z Sowietami, nie miał 
zaufania do sowieckich uśmiechów i obietnic. Na „święto braterstwa broni” nie poje-
chał. I potem nie dał się zaskoczyć. Przeciwnie – ostrzegał innych. Wokół swego leśnego 
oddziału skupił tych, którzy uniknęli zdradzieckiej pułapki. Postanowili nie dać się roz-
broić. Nie wszystkie oddziały AK  wytrwały w tej postawie. Niektóre nie widziały w tra-
gicznej sytuacji innego wyjścia, jak ujawnić się, złożyć broń. Nie wytrzymały nacisku ob-
łudnej sowieckiej propagandy lub brutalnych pogróżek. Inne – rozproszyły się. Jeszcze 
inne – postanowiły przebijać się na zachód dla dalszego – jeśli się da – uczestniczenia w 
„Burzy”. Sierpień to był roku 1944! W Warszawie – Powstanie!

Maciej i dobrowolnie skupieni koło niego oficerowie i żołnierze AK postanowili speł-
niać swój obowiązek wobec wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Pozostali na posterun-
ku, aby manifestować ich polskość , aby bronić Polaków przed nowym terrorem i wy-
wózkami, aby informować rząd RP o tym, jak Sowiety wróciły do roli okupanta i do 
metod z lat 1939–1941. Wierzyli, że zachodni alianci nie opuszczą Polski. Postanowili 
nie prowadzić walk  z wojskami sowieckimi, ale... bronić się przed ich atakami. Te ataki 
przychodzą rychło. Oddział Macieja musi przenosić się z miejsca na miejsce, z Puszczy 
Rudnickiej do Puszczy Ruskiej. Sowiety nie mogą znieść tego, że eta swołocz bezrukij 
major im się wymyka; walczą z akowcami z większą zaciekłością niż z Niemcami, robią 
zasadzki, pułapki zaciskają wciąż od nowa pętlę. Otaczają wreszcie oddział pod Sur-
kontami. Polacy bronią się bohatersko, ale muszą przegrać. W walce ginie Maciej, ginie 
wielu oficerów i żołnierzy AK, wszystkich rannych bolszewicy dobijają. Tak jest, w walce 
z wrogiem zginął ppłk Maciej Kalenkiewicz, z tym wrogiem Polski: ze Wschodu.

* * *Ze wszystkich moich Przyjaciół „jacketowych” najdłuższą drogę odbył Alfred Paczkow-
ski [Doktor]. Wkrótce po znalezieniu się w podziemnej Polsce dostał przydział do słyn-
nego akowskiego „Wachlarza”. Był dowódcą III Odcinka. Pod Dawigródkiem – w listo-
padzie 1942 roku został ze złamaną nogą ujęty przez Niemców. Więziono go najpierw 
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w Stolinie, potem w Pińsku. Tam, w styczniu 1943 roku, odbił go oddział AK dowodzo-
ny przez innego słynnego cichociemnego – „Ponurego” (mjr Jan Piwnik). Następny jego 
przydział – znów niezwykły – „Kedyw”, czyli Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej 
AK. Jest instruktorem w szkole dywersji „Zagajnik”, następnie – od maja 1943 – szefem 
„Kedywu” Obszaru Białostockiego AK. Ranny w bitwie pod Ugniewem. Nowy przydział: 
od maja 1943 Okręg AK Brześć. W bitwie pod Mańczakami ciężko ranny. Wraca do War-
szawy. Tu walczy w Powstaniu, pełniąc na Mokotowie funkcję zastępcy szefa Oddziału 
III w Sztabie V Obwodu. Jako dowódca patrolu oficerskiego AK przeprawia się przez 
Wisłę w nocy z 18 na 19 września, aby przedstawić sytuację powstańców dowództwu 
Armii Czerwonej i skłonić Sowiety do udzielenia Warszawie pomocy. To była oczywiście 
„zbrodnia”, więc Doktor zostaje aresztowany. W publikacjach peerelowskich pisze się, że 
„w latach 1944-48 przebywał w ZSRR”. Dobrze, że nie „bawił w ZSRR”. Kilka lat męczył 
się w więzieniach i obozach pracy przymusowej.

W czasie mojego pobytu w Polsce w 1944 roku doniesiono mi, że Doktor zginął. Po-
twierdzono to po wojnie. Tak też napisałem w krakowskiej wersji Koncertu. Myślę, że 
nie ja jeden  uważałem go za poległego. Dopiero powrót Doktora z „nieludzkiej ziemi” 
rozjaśnił twarze krewnych i przyjaciół. Ale mnie wtedy  już w Kraju nie było. O tym, 
że Doktor może żyć, pomyślałem po raz pierwszy dopiero w Monachium, gdy nasłuch 
radiowy RWE zanotował 19 kwietnia 1957 roku, że Warszawa I w audycji Radiostacji 
Młodości mówiła o „akcji Jacket”. Nie byłem pewny, czy słuchowisko Przemówi do was 
historia wyszło spod pióra Doktora, jakieś inne nazwisko autora było podane – Malicki 
lub Molicki, ale szczegóły nie mogły pochodzić od kogoś innego. A więc radość. Doktor 
chyba... żyje. W wiele lat potem w naszym monachijskim mieszkaniu gościliśmy córkę 
Doktora, Ilonę Paczkowską. Opowiadała, a my słuchaliśmy wszyscy, cała rodzina, o lo-
sach jej ojca, słuchaliśmy urzeczeni, rozradowani, wzruszeni. Dałem jej dla Doktora eg-
zemplarz paryski Koncertu z dedykacją dla... Niezapomnianego Zmartwychwstałego.

Doktor – po powrocie do Polski z „pobytu” w ZSRR – pracował w swym zawodzie le-
karza. Był w stałym serdecznym kontakcie z towarzyszami broni, pisał o cichociemnych 
sprawach nie tylko do Radiostacji Młodości. Wydał książkę pt. Ankieta cichociemnego, 
której pierwsze wydanie nosiło tytuł Lekarz nie przyjmuje. A o nim samym pisało wielu, 
w książkach i gazetach.

Alfred Paczkowski umarł 11 czerwca 1986 roku. Miał piękny pogrzeb na Powązkach, 
wiele było w prasie, w Polsce i za granicą, wzruszających nekrologów od Przyjaciół-
-Kolegów, Towarzyszy Broni, ze Szkoły Podchorążych Sanitarnych, z oddziałów AK: 
„Wachlarza”, „Kedywu”, z Poleskiej Dywizji Piechoty AK, a najwięcej ze środowiska Ci-
chociemnych. Poczty sztandarowe żegnały ppłk. dra Alfreda Paczkowskiego, księża 
odprawiający Requiem dawali wyraz żalowi, że jeden z najważniejszych cc odszedł na 
Wieczną  Wartę.

Nie mogłem pożegnać Doktora na cmentarzu Powązkowskim. Zrobiłem  to z bardzo 
daleka i tylko... na falach eteru. We Wspomnieniu o Towarzyszu Broni, nadanym przez 
Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa, dołączyłem do pogrzebowego szeregu Cicho-
ciemnych, aby uczcić pamięć ostatniego z moich „jacketowych” Przyjaciół.

Od Redakcji: Iwan Daniłowicz Czerniachowski był najmłodszym generałem armii 
i najmłodszym dowódcą frontu w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Jako jeden z nie-
wielu oficerów tej rangi zginął na polu walki. W chwili śmierci miał jedynie 38 lat. Za-
skarbił sobie przychylność Stalina, który za dokonania w czasie wojny odznaczył go 
dwiema Złotymi Gwiazdami Bohatera Związku Radzieckiego. Jedynie pięciu dowódców 
frontowych dostąpiło takiego zaszczytu.  Kariera Czerniachowskiego rozwĳała się w za-
wrotnym tempie. Wojnę rozpoczął jako podpułkownik i dowódca dywizji pancernej, 

a zakończył jako generał armii i dowódca frontu. Tak szybkich awansów próżno szukać 
w Armii Czerwonej w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Nadal jednak nie mamy pew-
ności, jak zginął. Oto co mówił na ten temat były dowódca 3. Armii Aleksandr Gorbatow: 
„Rankiem 17 lutego [w rzeczywistości 18 lutego 1945 roku] generał armii Czerniachow-
ski wywołał mnie do telefonu [...]. – Będę u was za dwie godziny – powiedział Czernia-
chowski.

[…] Po wyjeździe z miasta, popędziłem na rozwidlenie drogi, znajdujące się 700 m na 
wschód od skraju miasta. Nie ujechałem 150 m, jak zobaczyłem zbliżającego się willysa 
i usłyszałem pojedynczy wystrzał ze strony przeciwnika. Jak tylko jeep dowódcy zna-
lazł się na rozwidleniu, rozległ się pojedynczy wybuch pocisku. Był on fatalny w skut-
kach. Nie opadł jeszcze dym i kurz po wybuchu, a już byłem przy stojącym pojeździe. 
Znajdowało się w nim pięć osób: dowódca frontu, jego adiutant, kierowca i dwóch żoł-
nierzy. Generał siedział obok kierowcy, opadł na szybę i parę razy powtórzył: Jestem 
śmiertelnie ranny, umieram. Wiedziałem, że w odległości 3 km znajduje się batalion me-
dyczno-sanitarny. Po pięciu minutach generałem zajęli się lekarze. [...] Rana od odłamka 
w piersi była rzeczywiście śmiertelna. Niedługo potem zmarł. Jego ciało odwieziono do 
wsi Heinrikau (Henrykowo). Nikt z pozostałej czwórki nie był ranny, samochód również 
nie został uszkodzo-ny. Działo się to na obrzeżach miasta Melzak (Pieniężno) w Prusach 
Wschodnich. Podkreślmy, że zgodnie z relacją Gorbatowa w stronę samochodu Czernia-
chowskiego wystrzelono tylko raz.

Trochę inaczej opisuje okoliczności śmierci dowódcy jego kierowca st. sierż. Nikołaj 
Winogradow: „Objechaliśmy już odcinek frontu [...]. Iwan Daniłowicz był z tych, co to 
wlezie do każdego okopu, do każdego bunkra. Wracaliśmy do auta. Iwan Daniłowicz 
sam usiadł za kierownicą, a mnie posadził z boku. Kiedy jechaliśmy, przeciwnik otwo-
rzył ogień. Pocisk upadł obok samochodu. Odłamek przebił lewą pierś Iwana Daniłowi-
cza na wylot. Adiutanci położyli go na tylne siedzenie. Wtedy, kiedy został ranny i opadł 
na kierownicę, powiedział: – Nikołaju, ratuj. Jeszcze przydam się ojczyźnie. Siadłem za 
kierownicą i pomknęliśmy do szpitala polowego”.Ta wersja śmierci Czerniachowskiego 
różni się od oficjalnej.

Ale jest jeszcze inna, nieoficjalna. Ta różni się diametralnie. Jako pierwszy przedstawił 
ją poeta frontowy Ion Degen, były czołgista, w zbeletryzowanych wspomnieniach „Woj-
na nie kończy się nigdy”.

„– Byliśmy zmordowani. Zdrzemnęliśmy się, a mechanik cicho wlókł się w ogonie. 
A z tyłu przyczepił się generalski willys. Kto go tam widział? Droga była wąska. Nĳak nie 
mógł nas wyprzedzić. Jak tylko znalazł się przed nami, zatrzymał nas i jak nie zacznie 
nam wymyślać.

– Kto wam pozwolił się kimnąć w czasie jazdy? Dlaczego nikt nie obserwuje? Całą go-
dzinę się z wami męczyłem.

– Flejtuchy! Dlaczego pagony wymięte? Dlaczego kołnierzyk niezapięty? I dalej wy-
zywać nas na czym świat stoi, od sukinsynów. A podporucznik na to, żeby tych synów 
zostawić w spokoju, bo oni za ojczyznę swoją walczą. I tu generał wyszarpnął pistolet 
i… A tych dwóch poruczników już chyba do leżącego martwego wystrzelili. A kierowca 
nogami zepchnął z drogi. Pĳani widocznie byli. [...] Chłopaki stali w milczeniu. Płakał 
strzelec przytulony do pancerza. Patrzyłem na nich, nic prawie nie widząc.

– O żesz ty, generale! Gnidy! Faszyści!
– Rzuciłem się do czołgu. Moją załogę jakby piorunem raziło. Migiem wszyscy byli na 

miejscach szybciej ode mnie. Nie wydałem nawet komendy. Zawył silnik. „Trzydziestka 
czwórka” jak szalona pognała drogą [...]. Willys przemknął nam przed nosem. Nawet 
zdążyłem przyjrzeć się tym gadom. Już gdzieś widziałem świecącą się czerwoną mordę 
generała. A ci dwaj to porucznicy! [...]
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– Ładuj! – Jest, odłamkowy! [...]
Spokojnie. Raz. Dwa. Ognia! Odrzut. Brzęknęła tuleja. Uchwyt spustu boleśnie wbił się 

w dłoń. W drobny mak!”.
Ta sama pogłoska w zapisie z dziennika fotokorespondenta gazety „Krasnoarmiejskaja 

Prawda” Michaiła Sawina: […] Rano czarny opel z generałem i jego świtą już mknął na 
zachód [z Kowna] do sztabu frontu. W drodze miał miejsce nieprzyjemny incydent. Kie-
rowca samochodu zawadził o jadący w kierunku frontu czołg T-34. Oczywiście szkoda 
było opla, pognieciony był cały przód. Rozwścieczony generał wyszedł z samochodu 
i wezwał dowódcę wozu bojowego. – Dowódca pierwszej pancernej kompanii zwiadow-
czej porucznik Sawieljew – przedstawił się czołgista. Świadkowie twierdzą, że pijany 
jeszcze po nocy Czerniachowski wyciągnął z kabury pistolet i z miejsca zastrzelił po-
rucznika. Następnie generał wsiadł z powrotem do pogniecionej limuzyny i, wyprzedza-
jąc kolumnę czołgów, pojechał dalej. Po paru chwilach Czerniachowskiego śmiertelnie 
ranił odłamek pocisku, który wybuchł obok oddalającego się opla admirała. Do samo-
chodu dowódcy 3. Frontu Białoruskiego z odległości około 400 m strzelała osierocona 
załoga nieszczęsnego czołgu [...]”.

Istnieją jednak również inne warianty opowieści, w których Czerniachowski daje roz-
kaz rozstrzelania winnego czołgisty. Sęk w tym, że nie możemy zweryfikować wiary-
godności ani obiegowej, ani oficjalnej wersji śmierci dowódcy. Raport Rady Wojennej 
3. Frontu Białoruskiego o śmierci Czerniachowskiego do tej pory nie został opublikowa-
ny, choć z pewnością istnieje. Oznacza to, że do dziś jest tajny. Najprawdopodobniej ci, 
którzy go podpisali (wśród nich byli na pewno: członek Rady Wojennej gen. por. Wasilĳ 
Makarow, przyszły wiceminister bezpieczeństwa państwowego, pełnomocnik NKWD do 
spraw 3. Frontu Białoruskiego, komisarz bezpieczeństwa państwowego 2. rangi Wiktor 
Abakumow, naczelnik wojskowego kontrwywiadu SMIERSZ oraz gen. por. Paweł Ziele-
nin, szef SMIERSZ 3. Frontu Białoruskiego, inicjatorzy rozstrzelania 592 żołnierzy Armii 
Krajowej i współpracowników polskiego podziemia w obławie augustowskiej w lipcu 
1945 roku), woleliby powtórzyć wersję o niemieckim pocisku. Nawet jeśli wiedzieli-
by z całą pewnością, że w rzeczywistości dowódcę frontu zastrzelili wzburzeni czołgi-
ści. Rzecz w tym, że taka wersja była o wiele niebezpieczniejsza dla kariery wszystkich 
członków Rady Wojennej Frontu niż wariant o niemieckim pocisku. Dlatego też czołgi-
stów, nawet jeśli to oni zabili Czerniachowskiego, zapewne nawet nie poszukiwano. Na 
korzyść wersji mówiącej o tym, że przed śmiercią generała jego samochód uczestniczył 
w jakimś wypadku, świadczy relacja kierowcy: dowódca frontu z jakiegoś powodu ode-
brał mu kierownicę i poprowadził samochód osobiście. Zapewne Czerniachowski zde-
nerwował się na Winogradowa za to, że ten wjechał samochodem do rowu. Na korzyść 
wersji o zemście czołgistów przemawia również fakt, że zgodnie z zeznaniami wszyst-
kich świadków w stronę samochodu dowódcy wystrzelono tyko raz. Mało prawdopo-
dobne, żeby Niemcy ograniczyli się do jednego wystrzału. W lutym wschodniopruskie 
zgrupowanie Wehrmachtu miało jeszcze amunicję, akurat 19 i 20 lutego garnizon Kró-
lewca we współpracy z wojskami niemieckimi na Półwyspie Sambĳskim kontratakował 
i otworzył sobie korytarz na zachód. A już z pewnością amunicji wystarczyło, aby wyko-
rzystać sposobność zabicia lub zranienia któregoś z wysoko postawionych sowieckich 
dowódców. Oprócz tego również w niemieckich dokumentach do tej pory nie znaleziono 
żadnych śladów ostrzału samochodów sowieckich pod Melzakiem 18 lutego 1945 roku.



Michał Horodenko S25

Na rozstajach dróg
Od Redakcji: O losach pięknej włoskiej dziewczyny – siostry późniejszego papieża Piusa 

IX (1792–1878) i żony [polskiego] szlachcica (herbu Sas), kilkanaście lat temu „Haliczyna” 
już opowiadała (3 stycznia 2002 r.), ale ciekawość współczesnych losów tych niezwykłych 
i romantycznych postaci oraz pozostającej  zagadką życiowej historii nie zmniejszyła się, 
a wręcz jeszcze bardziej wzrosła. Początek tych dziejów sięga końca XVIII w. – czasów napo-
leońskich. Wielki i utalentowany imperator rządził i odmierzał mieczem wedle swego uzna-
nia granice Zachodniej i Centralnej Europy.

Nad armią Napoleona powiewały flagi polskich legionów. W jednym z nich zdobył 
wojskową sławę urodzony w miejscowości Strzeliska (?) obwodu lwowskiego młody 

oficer Jan Strzelbicki. Do dnia dzisiejszego wspomina się go jako człowieka o wyjątkowej 
urodzie, charakterze i niezwykłej sile; mógł zatrzymać nawet najbardziej szalonego konia 
i zdjąć u niego podkowę. Obdarzony był też mądrością; potrafił tak zadziwić swych woj-
skowych braci oryginalnymi opowieściami, że ci niejednokrotnie zapominali o żołnier-
skiej kuchni. Młody haliczanin szybko zdobył powagę i zaufanie podległych kompanów 
i starszych dowódców. Wojskowe tytuły same niemal go poszukiwały.

Na czele szwadronu lekkiej kawalerii z dumą wjechał do Barcelony – stolicy niepokorne-
go państwa górskich Basków, w której z różnych stron dochodziły płacze i krzyki. Miasto 
niemal zamarło. Aż raptem odezwał się dzwon starej San Pablo del Campo1. Jego dźwięk 
zagłuszył te straszne odgłosy. W mieście szabrowały oddziały obcych żołnierzy. Nie było 
wśród nich kapitana kawalerii Jana Strzelbickiego [Ivana Strilbyckiego]. Wychowany 
w pobożnej rodzinie, usłyszawszy dźwięk dzwonów udał się do jednej ze świątyń. I tutaj 
zobaczył ją: Teresę-Marię Dorotę Mastaj de Feretti. Chyba zabrakłoby słów, aby opisać to, 
co działo się w duszy młodego oficera. Ku niemu podążała delikatna, skromna, tajemnicza 
dziewczyna o ciemnych oczach. Zawsze pewnego siebie i silnego Jana ogarnęło niezwykle 
uczucie. Jego oczy dogoniły urodziwą pannę, której duszą też przeszła błyskawica niezna-
nego dotąd uczucia.

Od tego momentu każde z nich ciągnęła jakaś niewidzialna siła. Spotykając, wymijali się 
wzrokiem jednak żadne z nich nie miało śmiałości odezwać się jako pierwsze. Przeszkodą 
była też stara służąca, która jak cień ciągnęła się za dziewczyną. Jan nie mógł znaleźć so-
bie miejsca, lecz trzeba było szukać rozwiązania. Zapoznał się z księdzem tego [kościoła], 
który odwiedzali z Teresą. Swoją postawą i zachowaniem zdobył u duchownego zaufanie 
i przychylność. Nowy przyjaciel dopomógł oddalić służącą. Wydawałoby się, że już nic nie 
stoi na przeszkodzie dla zakochanych. Lecz ojciec Teresy, najbogatszy w okręgu włoskiej 
Ankony hrabia [Jeronim Feretti], wielki patriota, słyszeć nie chciał o tym, aby wydać swo-
ją jedyną córkę obcemu i w dodatku żołnierzowi z wrogiej napoleońskiej armii. Związku 
tego nie popierał też brat Teresy (Giovanni Maria Mastaj de Feretti) [późniejszy papież 
Pius IX]. Ale czy mogą być jakieś przeszkody dla dwojga kochających się osób. Ich wierny 
kolega i sojusznik – proboszcz – w obecności służącej udzielił im ślubu. Nowożeńcy spo-
dziewali się, że takim sposobem zdobędą przychylność rodziny. Lecz wyszło przeciwnie. 
Ojcowska przychylność do córki całkowicie przepadła. Jego nadzieją był odtąd syn.

Jednak losu ludzkiego nigdy nie da się przewidzieć. Giovanni Maria Mastaj de Feretti 
poświęcił swoje życie służbie Bogu. W 54. roku życia kardynała Ferettiego wybierają pa-
pieżem, który w 1846 r. przyjmuje imię Piusa IX. Na jego długie 32 lata papieskiej służ-
by przypada najtrudniejszy okres dla Apenińskiego półwyspu. Włochy podzielone są na 
1 Najstarszy zabytek sakralny Barcelony. (Red.)
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wiele małych państw, wrogich w stosunku do siebie. Wybucha narodowo-wyzwoleńcza 
rewolucja rodząca dużo bojowników, w tym najważniejszego – Giuseppe Garibaldiego. 
Pius IX staje się ulubieńcem narodowym, przeprowadza liberalne reformy w papieskim 
państwie: ogłasza konstytucję, amnestię dla więźniów politycznych, wprowadza zmiany 
w wojsku i sądownictwie. Sprawując funkcje papieża ciężko było zrozumieć chęć posiada-
nia przez lud swobody. 29 kwietnia 1848 r. w swej „Prośbie” posądza nacjonalną rewolu-
cję o sprowokowanie wojny z Austrią, co wywołało bunt i niezadowolenie we Włoszech. 
Pius IX zmuszony był uciekać z Watykanu do neapolitańskiej twierdzy Gajety. Wkrótce po-
wrócił do Rzymu, ale nikt już nie mógł zapobiec połączeniu Włoch, co wiązało się z upad-
kiem, jeszcze nie tak dawno potężnego papieskiego państwa. Pius IX nie mogąc pogodzić 
się z całkowitą utratą w 1870 r. władzy świeckiej ogłasza siebie „moralnie uwięzionym” 
i stara się o ogłoszenie dogmatu o „nieomylności” papieża… 

Tymczasem los jego siostry Teresy-Marii Doroty  Mastaj de Feretti nie był usłany róża-
mi. Chociaż tutaj też zależy, z której strony patrzeć. Młoda mężatka udała się z mężem do 
Francji, a stąd do Hamburga. Niewielkie oszczędności szybko znikały, a jeszcze urodził się 
syn, któremu na życzenie matki dano na imię Jan. Rodzinne wydatki zwiększały się, a sta-
łego źródła dochodu nie było. Bieda z nędzą nie rozdzieliła młodej rodziny, jak to często 
bywa, wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej ją umocniła. Trzeba było sprzedać niektóre 
ozdoby Teresy i udać się do rodziców Strzelbickiego do Chodorowa. Radości wielodzietnej 
rodziny Strzelbickich nie było granic. Wydawało się, że zniknęły wszelkie nadzieje na po-
wrót syna Jana, lecz ojcowskie serce wierzyło w cuda. Starsi szlachcice obdarzyli miłością 
synową. Z czułością i zrozumieniem pomagali jej przyzwyczaić się do nieznanych dla niej 
obyczajów, uczyć się melodyjnego ukraińskiego języka. Tymczasem malutki Jan wyrastał, 
będąc pociechą dla wszystkich, szczególnie dla Teresy i Jana.

Płynęły lata. Jan młodszy rozpoczął studia na wydziale teologicznym we Lwowie, tymcza-
sem na wiejskim cmentarzu koło Chodorowa wyrosły krzyże na mogiłach dziadków Strzel-
bickich. Tylko, że bieda sama nie chodzi, lecz smutek za sobą ciągnie. Niespodziewanie 
umiera Jan [ojciec], wojskowe wyprawy nie pozostały bez śladu. Samotna Teresa w rozpa-
czy, jedyną nadzieją jest teraz dla niej syn Jan, który wkrótce zostaje wyświęcony na księ-
dza, żeni się z córką dziekana Chodorowskiego i dostaje parafię grekokatolicką daleko na 
huculskiej wiosce Tekuczej na Kosowszczyźnie. Tutaj zamieszkuje z matką i żoną. Gorianie 
z otwartymi ramionami i gorącymi sercami powitali duchownego. W 1831 r. razem z nimi 
buduje nową cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy, którą poświęcają za dwa lata.

Jednocześnie z cerkwią gromada wiejska buduje duży dom z gospodarstwem. Mieszka-
nie księdza niestety nie zachowało się do dzisiejszych dni. Jak ono wyglądało, można sobie 
wyobrazić oglądając stary budynek Mikołaja Gołojszczuka, który wybudował swój dom 
według takiego samego projektu. Starą cerkiew pod wezwaniem Św. Ducha Na Apostołów, 
która służyła wiernym przez około 150 lat, tekuczanie w prezencie przekazali mieszkań-
com sąsiedniej wsi Akreszoram. Pod koniec budowy cerkwi budowniczy miał postawić na 
niej krzyż. Polecił wtedy ludziom klękać twarzą do ziemi zatykając uszy dlatego, że może 
się stać coś złego. Lecz jeden z ciekawych chłopaków nie posłuchał polecenia, podniósł 
się i zobaczył przerażający widok. Budowniczy polewając czymś krzyż, mruczał coś pod 
nosem. Przeklinał, bo uważał, że dostał za małe wynagrodzenie. I faktycznie nie minął rok, 
a cerkiew spłonęła. Został tylko po niej w Tekuczej ikonostas i dużo starodruków, które 
służyły przez dłuższy czas nowej cerkwi.

Prawie każdego dnia modliła się Teresa Feretti razem z synem, synową, a potem jeszcze 
piątką wnuków przed dawnymi ikonami, które na drewnie namalował huculski malarz. 
Kiedy tworzył te swoje niezwykłe obrazy trudno powiedzieć. Z napisu nad ikoną „Tajna 
Wieczerza” dowiadujemy się, że kupił tę ikonę Michał Petriuk z żoną, aby modlić się przed 

nią za swoje zdrowie i odpuszczenie grzechów całej swojej rodziny. Teraz nieco uszkodzo-
ny ikonostas przebywa w pomieszczeniu dla dzwonów, chociaż jego miejsce jest w naj-
lepszych muzeach Ukrainy. Dzwonnica przechowuje jeszcze dwie pamiątki, które towa-
rzyszyły Strzelbickim w ciągu całego ich życia. Dzwony, które przekazali cerkwi w 1735 r. 
tekuczaniec Fediuk i 1773 r. miejscowy ksiądz ojciec Roman Andruchowicz. Dzwon  księ-
dza podczas I Wojny Światowej zdjęli rosyjscy żołnierze. Dopiero po kilku latach nadeszło 
zawiadomienie ze Lwowa, żeby tekuczanie  go zabrali. Ci nie mogli przez dłuższy czas 
udać się w daleką podróż. Relikwia, co prawda już pęknięta wróciła na miejsce po 20 la-
tach. Podczas II Wojny Światowej wszystkie cztery dzwony o mało co nie trafiły do nie-
mieckich pieców do przetapiania. Zostały na szczęście schowane w odpowiednim czasie 
w klubie naprzeciwko cerkwi, gdzie kwaterował sztab uhorskiej części okupacyjnej.

Tak przeplatają się lata ubiegłe i teraźniejsze, wnoszące odgłosy tamtych czasów. Od-
czuwa się też w nich ducha Teresy Feretti-Strzelbickiej. Ona swą wysoką kulturą i ostro-
ścią umysłu, świeckimi manierami, delikatnością, ostrożnością i współczuciem dla cudze-
go nieszczęścia, zdobyła u hucułów wielkie uznanie i poważanie. Żartobliwie nazywali ją 
„naszą panią”, a niekiedy Teresą, Marią, Feretti, Karatti, Dorotą, a nawet Strzelbicką. Pod 
tymi imionami figurowała. Szczęśliwie dożyła w Karpatach sędziwego wieku. W 1880 r. 
umarł jej syn Jan, duchowny Tekuczej. Pochowany został przed cerkwią kilka kroków od 
głównych drzwi. Na mogile postawili wyrzeźbiony kamienny krzyż. Za kilka lat spoczęła 
i sławna hrabina. Została pochowana obok syna. Na początku ubiegłego stulecia nad jej 
mogiłą stał pochylony niewielki metalowy krzyż. Kiedy i gdzie zginął nikt nie może po-
wiedzieć. Tylko nieliczni starcy pamiętają mniej więcej, gdzie on stał i jak wyglądał. Nale-
żałoby z pomocą cerkwi i miejscowych ludzi zadbać odbudowę pomnika siostrze papieża 
Piusa IX. Ona na to zasługuje.

Dużo tajemnic i wspomnień wiąże się ze spadkiem Teresy Feretti. Przed końcem 30. lat 
ubiegłego wieku gazeta „Kurier Lwowski” umieściła ogłoszenie o tym, że Hiszpania po-
szukuje spadkobierców celem przekazania wielkiego majątku w Barcelonie. W Haliczynie 
mieszkała dość duża rodzina Strzelbickich, zaniepokoili się też Żydzi, księża, notariusze. 
Rozpoczęło się gorączkowe zbieranie dokumentów i wysyłanie pism. Hiszpańska strona 
nalegała na przyjazd spadkobierców na miejsce, lecz jak mówi się: „ożeniłby się biedny, 
ale dnia zabrakło”. Tak też się stało w tej sytuacji. Wybuchła II Wojna Światowa i przewró-
ciła świat.

Nadleśniczy z Mykuliczyna, prawnuk hrabiny Teresy – syn jej wnuka Leona i Polki Fran-
ciszki Niemczewskiej, Włodzimierz Strzelbicki zostawił dwa domy w Stanisławowie, cha-
łupy w Jabłunowie i Mykuliczynie, pasiekę, świnie, krowy, ziemię i razem z żoną Iwanką 
Rudawską i dwoma synami Aleksandrem i Jarosławem wyjechał za ocean do USA. Jak na 
ojczystej ziemi, tak i na emigracji znali go jako świadomego ukraińskiego patriotę. Przeko-
nująco udowodnił to znany ukraiński historyk na emigracji Iwan Kuzycz-Brzezowski uro-
dzony w Niżnym Brzezowie na Kosowszczyźnie w chicagowskim czasopiśmie „Huculia” 
nr 1/5 – „Tajemnica 1934 roku”.

W Monachium po wojnie mieszkała wnuczka Antoniego Strzelbickiego [krewna Leona 
Strzelbickiego] Olga Donihewicz z córką Nadią. Niektórzy ze licznej rodziny Strzelbickich 
na Ukrainie skłonni byli myśleć, że to oni właśnie dostali hiszpański spadek. Niektórzy 
mieli wątpliwości dlatego, że Olga Fedorowicz po śmierci męża, który był sędzią w Czer-
niowcach, razem z synami Jarosławem i Trojanem, sprzedała cały swój majątek i wyjecha-
ła za granicę. W latach pięćdziesiątych XX w. Barcelona ponownie podjęła się poszukiwań 
potomków Feretti.  Znaleźli jej wnuka – księdza we wsi Kornyczi powiatu kołomyjskiego, 
a później w Urotopach Kosowskich – Jana Donihewicza. Tylko czy mógł wolny i „boga-
ty” mieszkaniec czerwonego imperium brać cokolwiek z zagranicy? Zaczęli w KGB uczyć 
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spadkobiercę rozumu – doradzać mu, aby przekazał dolary dla jakiegoś domu radzieckich 
sierot. Młody ksiądz nieprędko zorientował się, czego od niego chcą. Tak mu tłumaczyli 
na różne strony, że mu nogę złamali. Z tego jakoś wyszedł, ale i tak umarł w biedzie w 84. 
roku życia w Jabłunowie.

Barcelońskie skarby jednak od czasu do czasu przypominają o sobie. Kilka lat temu mó-
wił o nich  w parlamencie deputowany, znany poeta, urodzony na Kosowszczyźnie Dmy-
tro Pawłyczko. Tymczasem wielki majątek rodu Feretti pozostaje własnością państwa 
hiszpańskiego oraz w rękach jezuitów. Chociaż jest tu dużo rzeczy [nie wyjaśnionych] 
nie rozwiązanych. Jeszcze przed I Wojną Światową halicki adwokat jeździł do Hiszpanii 
w sprawach związanych ze spadkiem. Wkrótce znaleźli go zamordowanego w Szwajca-
rii, a wszystkie dokumenty zginęły… Przez dłuższy czas przechowywana była w rodzinie 
Strzelbickich cenna pamiątka – talerz z kryształu z obrazem młodej kobiety i podpisem  
„Teresa-Maria Dorota Mastaj de Feretti”. Jej ostatnim właścicielem była Maria Strzelbicka- 
Kłymiuk, córka prawnuka hrabiny – Stanisława i Czeszki Pauliny Podegi. Jednak rodzinny 
skarb w Kołomyji, gdzie w samotności dożywała swoich lat Maria, niedługo cieszył jej 
oczy. W progu jej domu pojawiła się dwójka nieznanych ludzi, którzy przedstawili się jako 
pracownicy lwowskiego muzeum i za darmo od starej schorowanej kobiety wyłudzili cen-
ną rzecz. Z mieszkania zniknęli tak szybko, jak się pojawili i ślad po nich przepadł. Gdzie 
teraz znajduje się obraz młodej hrabiny trudno powiedzieć. Jednak największym skarbem 
Teresy-Marii Doroty Mastaj de Feretti jest dobra pamięć o niej zwykłych hucułów Teku-
czej.



Mścisław Mściwujewski (1883–1954) S26

Rzut oka na Drohobycz w wieku XV i XVI
Od Redakcji: Zgodnie z informacją w Biuletynie SPZD nr 19 (2016) publikujemy kolej-

ny rozdział (XII) z książki „Z dziejów Drohobycza”: Cz. I . Drohobycz „Księgarnia Ludo-
wa”1935. 109 s.).

Wielki, kwadratowy rynek drohobycki z wzniosłym ratuszem pośrodku i ulice, 
wychodzące na cztery strony świata, każą nam się domyślać, że jest to miasto 

lokacyjne, a więc założone według z góry wyznaczonego planu. Dzieje tego wielowieko-
wego miasta podają nam coś więcej, a mianowicie, że dzisiejsze śródmieście z rynkiem 
głównym, zbudowane dopiero w XV wieku, nie jest najstarszą częścią Drohobycza, ale 
jego dzielnica Zwarycz, która powstała w niepamiętnych  czasach, bo za rządów książąt 
ruskich była już poważną osadą, a za króla Kazimierza Wielkiego zaliczona do rzędu 
miasteczek i obdarzona pięknym herbem za dostarczanie smacznej soli.

Stary więc Drohobycz powstawał powoli z osady solnej, zwanej od jej warzenia Zwary-
czem, a gdy się rozrósł i nabrał sił, postanowił zająć niepoślednie miejsce wśród miast 
Rzeczypospolitej. Przeniósł się więc znad bagien, stawów  i słonych moczarów w dolinie 
Pobuku na wyniosłe, suche wzgórze i, czerpiąc dalej swe dochody ze skarbów matki-
-ziemi, postanowił pomyśleć o wygodzie i ochronie swych mieszkańców. Tak powstaje 
obszerny rynek dla kupców z różnorodnym towarem, ulice dla rzemieślników i przemy-
słowców, obronne wały z głębokim rowem i wspaniały kasztel-kościół na chwałę Boga 
i miasta ku obronie.

Na Zwaryczu pozostały tylko warzelnie i opuszczone dwie cerkwie. Prastary Zwarycz, 

obfitujący w bogatą solankę, z której warzono czyściutką i białą jak śnieg sól, pracował 
niezmordowanie i wysyłał swe skarby w dalekie krainy. Szczycił się Drohobycz swoją 
solą, po którą przyjeżdżali ludzie nie tylko spod Jarosławia, Lwowa i Halicza, ale i z bardzo 
dalekich stron, bo aż z Bydgoszczy i Kijowa, a królowie polscy od Kazimierza Wielkiego 
aż po króla Stanisława Augusta innej soli nie zwykli byli jadać. Najbujniejszy żywot wiódł 
Drohobycz w XV i XVI wieku. Na końcach głównych ulic wzniósł bramy, by z łatwością 
można było wykonywać kontrolę nad przechodzącymi. W nocy bramy były zamykane 
i pilnie strzeżone. Miasto w obrębie wałów stało się niejako twierdzą, utrzymywaną kosz-
tem własnym, bronioną przez mieszczan, którzy byli zobowiązani do pilnowania bram, 
wież i okopów oraz kościoła, stojącego poza wałami miasta.

Wprawdzie same wały i rowy z postępem taktyki wojennej przestawały być poważ-
niejszą przeszkodą dla dobrze uzbrojonego nieprzyjaciela, ale zawsze służyły miastu 
dla ochrony przed większymi bandami opryszków przedzierających się przez lesiste 
Bieszczady od strony węgierskiej, czy też z dalekiego i dzikiego Krymu, a choćby nawet 
i przed zajazdami buńczucznej, okolicznej szlachty. Pod miastem powstawały nowe osa-
dy, które po latach łączyły się ze swym ośrodkiem. Zabudowanie przedmieść zależało 
od przypadkowego układu własności gruntów przedmieszczan. Bogatsi mieszczanie jak 
też okoliczna szlachta wznosili poza wałami dworki w otoczeniu  ogrodów i w ten spo-
sób  powstawały tzw. jurydyki, czyli skupienia o charakterze miejskim, nie podlegające 
jednak władzom magistrackim.

Dumą mieszkańców i jedyną ozdobą rynku, pełnego kałuż, wybojów i śmieci, zwłasz-
cza po targu, był dwupiętrowy ratusz o trójpiętrowej wieży z zegarem. Był on najwięk-
szym i najwyższym budynkiem w mieście, rywalizującym z kościołem co do wysokości 
i rozmiarów. Ratusz był ośrodkiem życia miejskiego: tutaj znajdowały się izby obrad  
rady miejskiej i sądów miejskich, archiwum, kasa, zbrojownia i więzienie. Tu rezydował 
też kat miejski, gdyż miasto rządziło się prawem magdeburskim i tu torturował skazań-
ców i wykonywał wyroki. Pachołkowie miejscy i stróże nocni wychodzili stąd na służbę. 
W piwnicy ratuszowej mieściła się winiarnia, gdzie poważniejsi obywatele gromadzili 
się na omawianie  spraw miejskich czy prywatnych.

Przed ratuszem, na podniesieniu, umieszczony był pręgierz, słup drewniany, pod któ-
rym skazańców wystawiano na widok publiczny. – Nieopodal ratusza w osobnej szo-
pie stała urzędowa waga miejska, służąca do kontroli sprzedawanych towarów. Sklepy 
z towarami znajdowały się tylko w rynku: jedne z nich umieszczone były w domach, 
najczęściej  od strony podwórza, a inne rozkładane  w podcieniach domów wokół rynku  
lub w kramach obok ratusza. Budy kupieckie stawały obok siebie, zależnie od towaru, 
rynek przeto w dnie targowe, a więc kilka razy do roku, był szczelnie założony i cały 
ruch tu się skupiał. Porządek w obrębie domów utrzymywali ich właściciele, a zarząd 
miasta dbał tylko o ratusz, bo ulice zazwyczaj były bezpańskie. Ponieważ cały teren 
Drohobycza, choć na wzgórzu, był błotnisty, przeto ulice, zwłaszcza na wiosnę i późną 
jesienią, przedstawiały okropny widok, a wielkie doły i wyboje stawały się niebezpiecz-
ne nie tylko dla piechura, ale przede wszystkim dla pojazdów, które grzęzły często po 
osie w błocie i nieraz, w odpowiedniej chwili nie podparte, wywracały się do kałuży. 
Wzdłuż domów kładziono wprawdzie gdzieniegdzie deski, tworząc w ten sposób chod-
niki, które dawały zabezpieczenie pieszym przed zabłoceniem się po kolana. W rynku 
tylko, choćby w czas najgorszy, można było chodzić podcieniami domów bez zabłocenia 
sobie obuwia. Z powodu wielkiego ruchu pojazdów po sól na Zwarycz moszczono nie-
które ulice chrustem lub belkami, które z czasem grzęzły w bezdeń, ale zawsze dawały 
jakąś podporę pod koła obciążonej bryki.

W XV i XVI wieku dość surowo przestrzegano porządku w mieście. Miasto wzrastają-
ce w dobrobyt starało się o czystość ulic, w czem i księża odegrali wybitną rolę, ganiąc 
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nieraz ze stopni ołtarza tych, przed których domami zauważyli niechlujstwo. Zwłaszcza 
przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą księża ściśle kontrolowali, czy gospo-
darz utrzymuje swoje mieszkanie i obejście w odpowiedniej czystości. Księża spełnić 
mogli w zupełności swoje zadanie, gdyż w obrębie wałów miejskich mieszkali tylko 
chrześcijanie.

Pod koniec wieku XVI i w następnym zmieniło się nieco na gorsze z powodu nieszczęść, 
jakie spadały na kraj i tym samem na miasto, nie można było upilnować należytego po-
rządku. Ulice, które służyły również jako ścieki, czystymi nie były, zwłaszcza boczne, na 
które wyrzucano wszystko, co tylko w domu zawadzało, a więc nie tylko śmiecie, od-
padki jedzenia, ale również zdechłe psy, koty czy kury. Zwłaszcza na wiosnę,  gdy mrozy 
ustąpiły i ziemia tajać zaczynała, panował niemożliwy fetor, dopóki ulewne deszcze nie 
oczyściły powietrza i nie spłukały wszelkich odpadków, leżących na drodze i nagroma-
dzonych przede wszystkim za tyłami domów.

Nazwy ulic i placów często zmieniano, a mniej ożywionych w ogóle nie określano, po-
nieważ doskonale znano każdy dom i rodzinę. Niektóre nazwy ulic przetrwały jednak 
wieki, np. Garncarska, Stolarska, Szewska – pochodzące od cechów, a Podwale, Zawale 
– od fortyfikacji. Od dawna jednak zaginęły nazwy ulicy Zamkowej, przemienionej na 
Stryjską, a dziś Marszałka Piłsudskiego, ulicy Węgierskiej, zwanej później Sołecką, Steb-
nicką lub Truskawiecką, a dziś Grunwaldzką, starej ulicy Lwowskiej, później Kowalskiej, 
a dziś B. Joselowicza itd. Domy nie nosiły numerów, gdyż to było zbyteczne, nazywano je 
bowiem według nazwiska właściciela. Sklepy nie posiadały wywieszek ani tablic, gdyż 
mieszkańcy wiedzieli dobrze, kto czym handluje, a zresztą mało kto umiał czytać. Cza-
sem jednak umieszczano odpowiednie znaki nad drzwiami domów, w których znajdo-
wały się sklepy lub warsztaty, a więc podkowę, but, klucz, kolorowe szybki, metalowy 
talerz, wieniec zielony lub słomiany przy winiarniach. W ogólności najczęściej wiecha 
oznaczała winiarnię, piwiarnię lub zgoła karczmę.

O oświetlenie ulic nie troszczono się. Wieczorami okna, zaopatrzone w błony pęche-
rzowe lub małe szybki, rzucały nieco światła, gdy jeszcze okiennic nie przymknięto, a je-
śli noc była pochmurna, miasto tonęło w bezdennej ciemności i bez latarki nikt wówczas 
nie wychodził. Po dziesiątej godzinie w nocy odzywał się dzwon ratuszowy i nikomu już 
nie wolno było w domu palić ognia, gdyż stróż nocny ściśle tego prawa przestrzegał. 
Przez cała noc kręcił się strażnik po mieście, uzbrojony w halabardę, a trzymając w ręce 
wielką latarnię z łojową świecą, przeciągłym głosem wołał:

Hej, panowie gospodarze,
Już dziesiąta na zegarze!
lub: Już jedenasta na zegarze itp.
– W ten sposób dawał znać, że czuwa nad bezpieczeństwem miasta. W okresie zaś 

zimowym, drewnianym, zwykłym gwizdkiem lub rogiem oznajmiał, że gorliwie pełni 
służbę, a gdy na zegarze godzina wybiła, powtarzał gwizdaniem uderzenia zegara.

Pożar dość często nawiedzał miasto, a obrona przed nim zawsze bywała niedostatecz-
na. Po każdym ogniu mieszkańcy odbudowywali swe domy, ale zazwyczaj skromniej, 
mniej estetycznie, a nieraz bezładnie. Znać było pośpiech. Klęskę pożaru przyjmowali 
mieszczanie  jako karę bożą, nie próbowali go często gasić, modlono się tylko i rzucano 
w ogień sól, poświęconą w dzień Św. Agaty. Wprawdzie organizacje cechowe miały obo-
wiązek posiadania przyborów ratowniczych i gaszenia pożarów, lecz zazwyczaj ratu-
nek ograniczał się  do prób lokalizacji ognia przez zrywanie dachów sąsiednich domów 
wśród rozpaczliwych nawoływań, przeraźliwych krzyków i bicia w dzwony kościelne.

Dla ogólnego dobra założyło miasto wodociąg, szpital i dom starców, utrzymywało 
szkółkę przy kościele, i zachęcane przez królów, naprawiało ustawicznie drogi, mosty 
i starało się swę siedzibę należycie ufortyfikować. Nieopodal miasta znajdowało się kil-

ka gospod, z których korzystała szlachta i zamożniejsi kupcy, przybywający na targ lub 
odpust do miasta. Naogół gospody były ciasne, duszne, gwarne, a podróżny rzadko kiedy 
mógł  znaleźć miejsce na nocleg, dlatego często, zwłaszcza w lecie, noc spędzał na wozie. 
Znaczniejsi goście zajeżdżali do zamku, w którym mieszkał starosta królewski, a najczę-
ściej podstarości, lub szukali kwater u zamożnych mieszczan, rzadziej na plebanii.

Wielką rolę w mieście odgrywały cechy, czyli zrzeszenia rękodzielników, które miały 
obowiązek utrzymywania solidarności zawodowej i towarzyskiej, pilnowania monopo-
lu wytwórczości, regulowania cen i współpracę gospodarczą. Cech bardzo często ostro 
występował przeciw t. zw. Partaczom, czyli rzemieślnikom nie należącym do cechu, 
a mieszkającym zwykle na przedmieściach lub jurydykach szlacheckich, wyjętych spod 
prawa miejskiego. Cech każdy był bractwem religijnym, miał swego patrona i swój wła-
sny lub wspólny z drugim cechem ołtarz, przy którym odprawiały się nabożeństwa, obo-
wiązujące wszystkich członków cechu. W ołtarzach tych z boku były skrytki na świece 
dla  całego bractwa. Sztandary cechowe, ustawione w kruchcie lub przy ławach, czekały 
na uroczystości, w czasie których wynoszono je z wielkim nabożeństwem, a szczególnie 
w czasie rezurekcji, gdy wszystkie cechy występowały nadzwyczaj okazale; wówczas to 
majstrowie nieśli w rękach funtowe świece, a „towarzysze” półfuntowe i tem się różnili 
od swych chlebodawców.

Do najważniejszych obowiązków cechu należała obrona miasta przed napadami wro-
gów. W głównej, murowanej baszcie, zbudowanej w połowie XVI wieku, miały cechy 
swój arsenał. Co roku odbywał się przegląd broni cechowej, a mianowicie w ten sposób, 
że wszyscy członkowie cechu stawali w bojowym rynsztunku przed swymi władzami. 
Wówczas to starszyzna przyglądała się, jak to młodzi, uzbrojeni w berdysz lub pikę, 
w łuk lub fuzyjkę, a zwykle w obuch, widły, topór, kosę lub sztuciec, maszerowali buń-
czucznie, wykrzykując dzielnie i odgrażając się każdemu, kto by tylko zechciał poku-
sić się o zdobycie miasta. Zebrania cechowe odbywały się co pewien czas, a w nagłych 
wypadkach zawiadamiano poszczególnych członków o nadzwyczajnym zgromadzeniu 
przez obesłanie cechy, najczęściej deszczułki lub płytki metalowej z insygniami cechu, 
lub też symbole cechowe n.p.  bucik z kości lub drzewa, węgielnicę, topór itp., każdy zaś 
mistrz, otrzymawszy taką cechę, obowiązany był oddać ją drugiemu, a ów znak, obie-
głszy kolejno wszystkich, wracał do starszego, który ją wysłał. Zgromadzenia zwykle 
odbywały się u cechmistrza, u którego znajdowała się kasa cechowa, pieczęć i księgi.

Od XV wieku Drohobycz rządził się prawem magdeburskim, dość znacznie zmodyfi-
kowanym przez ustawodawstwo polskie i przez zwyczaj. Podstawową księgą od XVI w. 
było dzieło Groickiego: „Porządek sądów i praw miejskich prawa magdeburskiego w Ko-
ronie Polskiej”, drukowane w Krakowie w 1562 roku i dość licznie w latach następnych. 
Miasto było samorządne, miało bowiem własny rząd z burmistrzem na czele, a rajcy 
miejscy tworzyli stale urzędujący magistrat. Nad rządem miasta czuwał pilnie reprezen-
tant króla, starosta, który miał wielki wpływ na nominację rajców i wybór burmistrza 
i mieszał się często do spraw miejskich tak dalece, że burmistrz bywał tylko wykonawcą 
jego zarządzeń. Sądownictwo spoczywało w rękach wójta i ławników.

* * *Z wiekiem XVI kończy się najświetniejszy okres rozwoju Drohobycza. Podczas gdy 
Biecz wzrasta do 40.000 mieszkańców i staje się większym od ówczesnego Krakowa, 
Sambor posiada ponad 4000 dusz, a Drohobycz 3600 i ludności przybędzie mu dopiero 
w XIX wieku.
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Światosław Lenartowicz – Kraków S27

Kościół Filialny p.w. Chrystusa Króla 
w Borysławiu-Mraźnicy

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

1. Historia

Mraźnica, położona 14 km na pd. Zach. od Drohobycza, odnotowana w r. 1589 jako 
własność rodziny Borysławskich1, w r. 1628 częściowo znajdowała się w rękach Ro-

mana Popiela h. Sulima2. Wieś należała do parafii w Drohobyczu3 aż do r. 1928, kiedy zo-
stała włączona, wraz z przysiółkiem Horodyszcze, do parafii w Tustanowicach4, a dwa lata 
później weszła w skład Wielkiego Borysławia5.

Dzieje budowy kościoła w Mraźnicy sięgają początku lat dwudziestych. Rozpoczął  wów-
czas działalność pierwszy komitet budowy kościoła, który poprzez składki, organizowanie 
festynów oraz dzięki przyznaniu przez gminę części udziałów w terenie gminnym Angela 
(działki roponośne), pozyskał do końca r. 1923 fundusz wartości 7 616 820 marek. Prze-
wodniczącym komitetu był komisarz gminy Bolesław Glazor, który samodzielnie lokował 
zdobyty kapitał i rozporządzał udziałami w gruntach6. Przed r. 1923 zamówiono projekt 
kościoła, wykonany przez architekta Jana Semkowicza, w zamian za honorariumm w wy-
sokości 1052 marek7.

W październiku r. 1928, uznając, że pieniądze były „niedbale a nawet karygodnie źle 
administrowane”, uchwalono wotum nieufności dla komitetu, a szczególnie dla jego prze-
wodniczącego. Wybrano nowy komitet, który „zabrał się energicznie do pracy”. Na jego 
czele  stanął Kazimierz Rossowski8. Dopiero wtedy, jak się wydaje, projekt kościoła prze-
słano do kurii w Przemyślu w celu zatwierdzenia. Odpowiedź była pozytywna, lecz postu-
lowano zamurowanie okien w prezbiterium oraz zaprojektowania, ze względów bezpie-
czeństwa, drugich drzwi9.

Grunt pod budowę ofiarowała rodzina Lindenbaumów10. Termin rozpoczęcia prac od-
wlekł się z powodu bankructwa Domu Techniczno-Handlowego Tarapani i Spółka, który 
miał prowadzić budowę i dostarczyć materiały, na co pobrał zaliczkę. Jak komitet donosił 
kurii, właściciele firmy J. Tarapani i Risman „zbiegli i są ścigani z powodu popełnionego  
oszustwa i fałszywej „krydy” [sic]11

1 Jabłonowski 1902, s. 36.
2 Budzyński, Przyboś 1997a, s. 38.
3 Słownik geograficzny, t.3, 1982, s. 197; Schematismus premisliensis 1895, s. 84; Kramarz, Ladenberger 1931, s. 471.
4 AMP, 301, odpis dekretu utworzenia parafii w Tustanowicach, 25 IX 1928.
5 Ilustrowany przewodnik 1938, s. 88.
6 AMP, TP 170A, sprawozdanie z działalności komitetu budowy kościoła w Mraźnicy, 9 X 1928, dokument ten zawie-
ra wykaz transakcji dokonanych przez przewodniczącego komitetu.
7 AMP, TP 170A, list komitetu budowy kościoła do kurii biskupiej w Przemyślu, 11 XII 1929; brudnopis listu kurii 
biskupiej do ks. administratora w Tustanowicach, 31 XII 1929.
8 AMP, TP 170A, list ks. Wojciecha Karasia, proboszcza z Tustanowic do ordynariatu biskupiego w Przemyślu 3 XII 
1928.
9 AMP, TP 170, brudnopis listu kurii biskupiej  do ks. administratora  w Tustanowicach, 31 XII 1929, postulaty te nie 
zostały zrealizowane.
10 AMP , TP 170A, akt notarialny darowizny, 20 XII 1933;  wartość parceli oszacowano na 7000 zł. Była ona częścią 
pola poszukiwawczego Lindenbaum XXII.
11 AMP, TP 170A, list komitetu budowy kościoła w Mraźnicy do kurii przemyskiej, styczeń 1929.

Mimo przeciwności budowę ukończono w r. 1934 i w tym samym roku kościół został 
poświęcony przez ks. Kazimierza Kotulę, dziekana drohobyckiego12. W uroczystości tej 
uczestniczyło  kilkanaście tysięcy wiernych. Kościół nie był jeszcze wówczas całkowicie 
wyposażony, gdyż dopiero rok  później zakupiono ołtarz dębowy i posadzkę, a [paramen-
tów] wciąż brakowało13. 22 III 1935 odbyło się ostatnie zebranie komitetu budowy ko-
ścioła, na którym14 otrzymał on absolutorium komisji rewizyjnej15.

Pierwotnie bp przemyski Anatol Nowak miał zamiar sprowadzić do Mraźnicy oo. mi-
sjonarzy św. Wincentego z Krakowa, którzy jednak  nie widzieli możliwości osiedlenia 
się tam z powodu złych warunków bytowych. Następnie zwrócono się do krakowskich 
redemptorystów, a w końcu zdecydowano się na utrzymywanie przy kościele  katechety, 
którym został ks. Józef Miezina16.

Kościół zamknięto już w r. 1939. W r. 1946 ks. Tadeusz Łąki, administrujący parafią w Bo-
rysławiu, wyjechał z ostatnim transportem zabierając ruchome wyposażenie kościoła 17. 
Część wyposażenia, w tym zapewne ołtarze, została spalona. W 1990 r. kościół zamienio-
no na prawosławną cerkiew pw. Pokrowy. W ostatnich latach przeprowadzono remont 
świątyni, połączony z dodaniem elementów mających upodobnić ją do cerkwi.

2. Opis
2.1.Architektura

Kościół usytuowany przy głównej ulicy miejscowości, orientowany, murowany z cegły, 
otynkowany. Na rzucie krzyża, złożony z dwuprzęsłowego, pseudobazylikowego korpu-
su, jednoprzęsłowego prezbiterium zamkniętego dwuboczną apsydą, oraz transeptu o ra-
mionach w niewielkim stopniu wychodzących poza linię murów korpusu. Od frontu na 
osi kwadratowa w rzucie wieża, w przyziemiu  mieszcząca kruchtę z aneksami po bokach. 
Po bokach prezbiterium prostokątne zakrystia i skarbiec. Ramiona transeptu zamknięte  
apsydami wielobocznymi.

Filary międzynawowe na rzucie kwadratu, na cokołach, z dodanymi z każdej strony 
„służkami” o przekroju trójkątnym, co łącznie tworzy zbliżoną do ośmioramiennej gwiaz-
dy. W nawach bocznych filary przyścienne  o analogicznej formie. Łuk tęczowy i arkady 
międzynawowe półkoliste. Ponad arkadami, na ścianach bocznych nawy gł. profilowany 
gzyms trójkątnie  wyłamujący się w miejscu przecięcia ze „służkami” filarów. Prezbite-
rium nakryte sklepieniem kolebkowym, nawa i ramiona transeptu stropem, nawy boczne 
sklepieniami krzyżowymi, rozdzielonymi wydatnymi gurtami. Okna wysokie, prostokąt-
ne, zamknięte nadwieszonymi trójkątami. Otwór wejścia gł. z kruchty do nawy zamknięty 
półkoliście, pozostałe otwory wejściowe prostokątne. Chór muzyczny w pomieszczeniu 
na piętrze wieży, otwartym do nawy gł. obszernym otworem o wykroju ostrołukowym.

Elewacje zewnętrzne gładkie. Fasada w formie wyodrębnionego z bryły, spiętrzonego  
masywu złożonego z wieży, do której przylegają po obu stronach  klatki schodowe o cof-
niętych górnych kondygnacjach, w przyziemiu poszerzone o aneksy na planie kwadratu. 
Ściany korpusu kościoła cofnięte w stosunku do masywu wieży, zwieńczone półszczytami 
schodkowymi. Wieża zamknięta profilowanym gzymsem. Na wszystkich jej elewacjach po 
trzy wąskie płyciny biegnące przez cała wysokość. Od zach. w płycinie środkowej wysokie 
okno zamknięte półkoliście, w rozglifieniu. W górnej części płycizn, ze wszystkich stron 
wieży, prostokątne okna zamknięte żaluzjami. Wsch. szczyt korpusu w górnej części trój-

12 AMP 170A, list ks. Andrzeja Osikowicza do kurii przemyskiej, 11 IV 1934;  Schematismus premisliensis  1938, s.50
13 AMP, 170A, list ks. A. Osikowicza do bpa przemyskiego,  15 III 1935.
14 AMP, TP 170A, list komitetu budowy kościoła w Mraźnicy  do ordynariatu biskupiego  w Przemyślu 1 IV 1935.
15 AMP, TP 170A, list ks. A. Osikowicza do bpa przemyskiego 15 III 1935.
16 Informacja uzyskana na miejscu.
17 Ks. Łącki wywiózł wyposażenie ze wszystkich trzech  borysławskich świątyń.
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kątny, w dolnej schodkowy. Nad korpusem nawowym dach dwuspadowy zachodzący na 
nawy boczne. Nad prezbiterium dach trójspadowy. Wieża, aneksy oraz ramiona transeptu 
i apsydy kryte dachem płaskim. Wieżyczka na sygnaturkę murowana, ażurowa, na rzucie 
zbliżonym do ośmioramiennej gwiazdy.

3. Stan zachowania
Architektura kościoła zachowana w dobrym stanie, niedawno przeprowadzono remont, 

w czasie którego wieżę i wieżyczkę na sygnaturkę zwieńczono baniastymi hełmami. Brak 
informacji na temat przedwojennego stanu wyposażenia, które po wojnie zostało częścio-
wo zniszczone, a częściowo rozproszone.

4. Zarys problematyki artystycznej
Jan Semkowicz, architekt lwowski, współautor ratusza w Drohobyczu18 stworzył w Bo-

rysławiu-Mraźnicy stosunkowo śmiałe dzieło odzwierciedlające nowoczesne tendencje 
występujące w architekturze polskiej lat dwudziestych. Najbardziej interesującymi ele-
mentami rozwiązania są motywy ekspresjonistyczne, jak spiętrzenie bryły fasady pod-
kreślone przez z schodkowy szczyt oraz konsekwentne stosowanie motywu trójkąta 
kombinowanego z innymi figurami geometrycznymi (apsyda przy prezbiterium, kancia-
sta forma filarów międzynawowych, forma zamknięcia otworów okiennych, rzut sygna-
turki). Kontrastują one z ogólną  bryłą kościoła nawiązującą w sposób bardzo ogólny do 
architektury małopolskich kościołów gotyckich.

Cytowane w skrócie w przypisach materiały archiwalne:
• AMP TP 170A - Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki parafii XIX-XX w. 

Mraźnica (Borysław).
• AMP TP 301 – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki parafii XIX-XX w. 

Wolanka (Tustanowice, Mraźnica).
• Budzyński, Przyboś 1977a – Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku. wyd. Z. Bu-

dzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1997.
• Ilustrowany przewodnik 1938 – Ilustrowany przewodnik Zagłębia Naftowego Karpat 

Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem powiatów Stryja i Drohobycza, Stryj 1938.
• Jabłonowski 1902 – Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t.VII 

cz.1: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, A. Jabłonowski, Warszawa 1902.
• Mściwujewski 1929 – M. Mściwujewski, Królewskie wolne miasto Drohobycz, Lwów – 

Drohobycz 1929, Warszawa 1880–1902.


18 Mściwujewski 1929, s. 5.

Światosław Lenartowicz – Kraków S28

Kościół Parafialny pw. Najświętszej Panny Marii 
Królowej Polski w Borysławiu-Hubiczach

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

1. Historia

Hubicze położone 7 km na pd. zach. od Drohobycza, wchodziły w skład starostwa dro-
hobyckiego1. W XV i XVI w. przynajmniej część wsi była jednak własnością szlachecką 

lub pozostawała w długotrwałym zastawie, skoro od r. 1442 z  Hubicz pisał się Aleksander 
Brześciański2 a w r.1508 jako właściciela odnotowano Bartosza Hubickiego3. W r. 1533 król 
Zygmunt Stary zwolnił Hubicze, podobnie jak inne wsie starostwa, z części ciężarów4. W 1930 
r. Hubicze weszły w skład związku gmin zwanego Wielkim Borysławiem5. Pierwotnie Hubi-
cze należały do parafii rzymskokatolickiej w Drohobyczu6 a w r.1928 zostały włączone do 
nowo utworzonej parafii w Tustanowicach7, następnie przemianowanej na Borysław.

Prawdopodobnie przed r. 1934 komitet budowy kościoła w Hubiczach zamówił projekt 
świątyni u architekta Wawrzyńca  Dayczaka. W r. 1933 budowa była już zaawansowana, 
gdyż architekt  podjął się wykonania projektów detali (krzyże, wieżyczka na sygnaturkę, 
profile sklepienia, profile archiwolty, okna, drzwi, balustrady na chórze, w prezbiterium i na 
balkonie, układ posadzki)8. Kościół poświęcono w r. 19369.

W r. 1946 ks. Tadeusz Łącki, administrator parafii w Borysławiu wyjeżdżając ostatnim 
transportem do Polski, zabrał ze sobą ruchome wyposażenie kościoła. Przedmioty te uległy 
wymieszaniu z wyposażeniem pozostałych dwóch kościołów borysławskich10. Po wojnie ko-
ściół w Borysławiu-Hubiczach był użytkowany jako skład soli. Doprowadziło to do degrada-
cji budowli, którą rozebrano w latach siedemdziesiątych lub na początku osiemdziesiątych.

2. Opis
2.1. Architektura

† Kościół położony przy głównej ulicy miejscowości, z prezbiterium skierowanym na 
zach., murowany, złożony z czteroprzęsłowej nawy oraz niższego i węższego, jednoprzę-
słowego prezbiterium zamkniętego półkoliście. Po bokach zach. przęsła nawy prostokątne 
kaplice , po bokach prezbiterium kwadratowe w rzucie pomieszczenia: od pd. zakrystia, 
od pn. skład. Przęsło wsch. nawy, mieszczące chór muzyczny, nieco węższe od pozosta-
łych. Po jego bokach umieszczono wąskie aneksy (w pd. klatka schodowa), od zewnątrz 
lekko wysunięte poza linię boczną nawy. Po bokach kościoła kwadratowa w rzucie dzwon-
nica (od pn.) i postument pod rzeźbę (od pd.), połączone  ze wsch. przęsłem nawy murami 
przeprutymi półkolistymi arkadami.

1 Słownik geograficzny t. 3, 1882, s.197; Budzyński, Przyboś 1997, s.189.
2 Wyrostek 1931/32, s. 53.
3 Jabłonowski 1902, s. 114.
4 Gątkiewicz  1906, s. 61–65.
5 Ilustrowany przewodnik 1938, s. 88.
6 Słownik geograficzny, t. 3, 1882, s. 197; Schematismus premisliensis 1895, s. 84; Kramarz, Ladenberger 1931, s. 471.
7 AMP, TP 301, odpis dekretu utworzenia parafii w Tustanowicach 25 IX 1928.
8 List W. Dayczaka do komitetu budowy kościoła w Hubiczach, 18 IX 1935, Kraków. zb. M. Dayczak-Domasiewicz.
9 Schematismus premisliensis 1938, s. 50.
10 Zob. opracowanie kościoła w Borysławiu-Tustanowicach.
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Artykulacja wnętrza nawy przeprowadzona za pomocą związanych ze ścianą filarów. 
Łuk tęczowy zamknięty półkoliście, podobnie otwory pomiędzy nawą i kaplicami. Skle-
pienia kolebkowe na gurtach. Okna w środkowych przęsłach nawy wysokie, prostokątne, 
zgrupowane po trzy; siedem takichże okien w apsydzie prezbiterium. W ścianie frontowej 
wielkie prostokątne okno, zamknięte półkoliście. Okna przęsła chórowego, kaplic i anek-
sów przy prezbiterium znacznie mniejsze, prostokątne. Otwory wejścia gł. oraz prowa-
dzące z prezbiterium do zakrystii i składu prostokątne.

Elewacje kościoła obiega gzyms kapnikowy rozdzielający kondygnacje, po bokach fasa-
dy przechodzący w daszek nakrywający mury kościoła. Fasada trójdzielna, dwukondy-
gnacyjna z wysokim schodkowym szczytem. Pole środkowe, odpowiadające szerokością  
wsch. przęsłu nawy nieco cofnięte w stosunku do bocznych. Jego dolną kondygnację two-
rzy wysunięta do przodu kruchta, otwarta na zewnątrz półkolistą arkadą (o formie prze-
świtów w murze łącznikowym), ponad  którą balkon. W drugiej kondygnacji, zamkniętej 
łamanym gzymsem, wysokie okno. Pola boczne gładkie, w górnej partii w formie stro-
mych półszczytów. Szczyt fasady schodkowy, podzielony na pięć pól wąskimi lizenami, 
zwieńczony kulą z krzyżem; w polu środkowym okno szczelinowe. Dachy nawy i prezbi-
terium dwuspadowe, kryjące nisko sprowadzonymi połaciami kaplice, zakrystię i skład. 
W połowie kalenicy nawy wysmukła, sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z wysokim 
daszkiem namiotowym, zwieńczonym dekoracyjnie kutym krzyżem. Dzwonnica w dolnej 
części murowana, masywna.  Górna partia odcięta gzymsem, ażurowa, złożona z zapewne 
drewnianych arkad, dźwigających wysoki dach namiotowy.  

3. Stan zachowania
Kościół nie istnieje. Nie udało się odnaleźć jakichkolwiek elementów wyposażenia.

4. Zarys problematyki artystycznej
Twórcą omawianego kościoła był architekt lwowski Wawrzyniec Dayczak (1882–1968) 

prowadzący ożywioną  działalność projektową i budowlaną. Główną dziedziną zaintereso-
wań Dayczaka była architektura sakralna. Zrealizował kilkadziesiąt projektów kościołów 
i kaplic11. Architekt był przedstawicielem popularnego, zwłaszcza w środowisku lwowskim, 
nurtu charakteryzującego się nawiązywaniem do rodzinnej architektury minionych epok, 
zwłaszcza gotyku i baroku. Powstawały w ten sposób swoiste impresje, naśladujące nawar-
stwienia stylowe występujące w dawnych budowlach.

Kościół w Hubiczach, choć nie pozbawiony tych cech, wyróżnia się na tle twórczości Day-
czaka nowoczesnością ujęcia. Pomimo wyraźnego nawiązania w bryle do tradycji gotyckiej, 
budowla odznacza się prostotą i funkcjonalnością. Architekt  zastosował tu kilka  motywów 
znanych z jego innych realizacji, jak np. rozwiązanie portyku (kościół w Rudnej), czy okien 
elewacji bocznych (kościół w Nadwórnej), Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie fasa-
dy, której szczyt łączy się optycznie z wysmukłą wieżyczką na sygnaturkę, tworząc wrażenie 
fasady wieżowej. Staranną kompozycję uzupełniają horyzontalne segmenty muru z bramka-
mi, zakończone wertykalnymi akcentami dzwonnicy i postumentu z rzeźbą. Świadectwem 
dbałości  o jednolity wyraz budowli, tak ze strony inwestorów jak i architekta, jest autorskie 
rozwiązanie szczegółów, m.in. układu posadzki, stolarki i krzyży  żelaznych. Projekt kościoła 
w Borysławiu – Hubiczach cieszył się uznaniem, skoro posłużył, z niewielkimi modyfikacja-
mi (pominięcie murów po bokach fasady), do wystawienia kościoła filialnego w Boryni.

Cytowane w skrócie w przypisach materiały archiwalne:
• Album 1932 – Album inżynierów i techników w Polsce. Lwów 1932.

11 O życiu i działalności W. Dayczaka zob. Album 1932, s.44–45; Dayczak-Domanasiewicz 1976, s. 4.; Dayczak-Do-
manasiewicz 1993, Materiały, cz. I, t.4, 1996, s. 107–108.

• AMP, TP 301 – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki parafii XIX-XX w. 
Wolanka (Tustanowice, Borysław).

• Budzyński, Przyboś 1997a, s. 189 – Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, wyd. 
Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1997.

• Gątkiewicz 1906, s. 61–75 – F. Gątkiewicz, Z archiwum Drohobycza. Zbiór przywilejów, 
aktów granicznych, lustracji, memoriałów itp., Drohobycz 1906.

• Ilustrowany przewodnik 1938, s. 88 – Ilustrowany przewodnik Zagłębia Naftowego Karpat 
Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem powiatów Stryja i Drohobycza, Stryj 1938.

• Jabłonowski 1902, s. 114 – Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, 
t. VII, cz. I: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, opr. A. Jabłonowski, Warszawa 1902.

• Kramarz, Ladenberger 1931, s. 471 – W. Kramarz, T. Ladenberger, Rozmieszczenie ludno-
ści rzymskokatolickiej w diecezji przemyskiej w roku 1785 [w:] Studia z historii społecznej 
i gospodarczej poświęcone prof. Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931, s. 447–478.

• Schematismus premisliensis 1895, s. 84 – Schematismus  universi cleri saecularis et regu-
laris Dioecesis Premisliensis ritus latini pro Anno Domini..., Premisliae.

• Słownik geograficzny, t.3 1882, s. 197 – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902.

• Wyrostek 1931/32, s. 53. – L. Wyrostek, Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halic-
kiej, „Rocznik Heraldyczny”. 11, 1931/32.
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Andrzej Pietruszka  S29

Kościół na Młynkach w Drohobyczu
Od Redakcji: Tekst został opublikowany w Kurierze Galicyjskim nr 2 (2020) s... na pod-

stawie artykułu Tomasza Zauchy w książce „Kościoły i klasztory dawnego województwa 
ruskiego pod red. Jana K. Ostrowskiego. Autorem malowideł oraz ołtarza głównego był 
znany drohobycki artysta Feliks Lachowicz. Obiekt został wybudowany w latach trzydzie-
stych ubiegłego wieku przez nieznanego architekta.

1. Historia

Znakomitym przykładem funkcjonalistycznej architektury sakralnej w Drohobyczu 
jest mało znany dawny rzymskokatolicki kościół. Obiekt usytuowany jest przy ulicy 

Bratiw Kycyliw w dzielnicy Młynki, która znajduje się w południowej części kresowego 
miasta. Nieopodal świątyni płynie rzeka Tyśmienica. Obiekt został wybudowany w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku dzięki sporej pomocy finansowej rafinerii „Galicja”. Archi-
tekt budowli nie jest znany. Po zakończeniu drugiej wojny światowej kościół został praw-
dopodobnie zamknięty (dokładnych informacji na ten temat nie odnalazłem, są to jedy-
nie moje przypuszczenia). Obecnie obiekt należy do Kościoła greckokatolickiego, o czym 
świadczy tabliczka na fasadzie z napisem w języku ukraińskim „Ukraińska Dziecięca Grec-
kokatolicka Szkoła”. W literaturze przedmiotu, która dotyczy omawianego zabytku, mo-
żemy przeczytać, że jest to kaplica. Odważyłem się jednak użyć określenia kościół. Swoją 
decyzję motywuję m.in. tym, że najstarsi drohobyccy Polacy, urodzeni przed wojną oraz 
w okresie powojennym, twierdzą, że jest to właśnie kościół. Wygląd zewnętrzny również 
na to wskazuje. Na pierwszy rzut oka kościół na Młynkach cechuje bardzo prosty i asyme-
tryczny wygląd zewnętrzny, ale dodatkowe elementy ozdobne niewątpliwie dodają mu 
uroku. Część zabytku jest nieotynkowana, z widoczną czerwoną cegłą. Na pewno zamy-
słem architekta było pozostawienie tych części jak gdyby w stanie surowym. Powyższa 
kombinacja nadaje obiektowi niebanalny wygląd. Części narożne kościoła zostały ozdo-
bione dwiema warstwami cegły, które wymieniają się nawzajem: jedna jest występująca, 
druga natomiast cofnięta. Okna, umieszczone w górnej partii tuż przy samym dachu, są 
prostokątne, małe i wąskie, zaś inne też wąskie i prostokątne, ale zdecydowanie dłuższe. 
Budowlę wieńczy dwuspadowy dach, wsparty trzema filarkami, a na samym jego szczycie 
widnieje krzyż. Część ta, moim zdaniem, pełni rolę wieżyczki. Fasadę zdobi wysoki ka-
mienny cokół wraz z dużym kolistym oknem z kratami po prawej stronie i trzema mniej-
szymi prostokątnymi otworami okiennymi umieszczonymi po stronie lewej. Nieco wyżej 
widoczny jest krzyż oraz duże okno. Całość dachu budowli jest płaska. Wejście, które zo-
stało dobudowane do obiektu, nakryte jest betonową płytą podpartą niedużymi prosto-
kątnymi kolumnami, ulokowanymi na wysokim podmurowaniu. Kościół od strony ołtarza 
jest zamknięty półkolistą apsydą z dobudowanym niskim nieotynkowanym pomieszcze-
niem z oknem po środku. We wnętrzu obiektu nie miałem okazji być, ponieważ był za-
mknięty. Jedynie przez okienka, które są umieszczone na cokole budowli, w ograniczonej 
perspektywie mogłem dostrzec wyposażenie omawianego zabytku, które jest bardzo ubo-
gie. W prezbiterium znajduje się m.in. stół eucharystyczny, krzyż oraz meble przypomina-
jące szafki. Oprócz tego we wnętrzu zobaczyłem dwa obrazy, niewielki żyrandol z trzema 
lampami oraz kinkiety ścienne (świeczniki umieszczone na ścianach bocznych budowli 
sakralnej), jak również dużą szafę. Po prawej stronie od prezbiterium znajdują się drzwi. 
Posadzka jest wyłożona na przemian płytką białą i czerwoną. W kościele stoją dwie drew-
niane ławki, na których są ułożone dywany. Na podłodze stoi dużych rozmiarów ikona. 
Opisywane powyżej wyposażenie jest umieszczone chaotycznie, zatem nic nie wskazuje 

na to, żeby odbywały się tam nabożeństwa. Ściany we wnętrzu budynku są białe, nie za-
uważyłem na nich żadnych malowideł. Być może zostały one zabielone. Pierwotnego ołta-
rza również nie ma. Jego los nie jest do końca znany. Kościół na Młynkach w Drohobyczu 
jest ciekawym i bardzo oryginalnym przykładem międzywojennej architektury sakralnej 
na dawnych Kresach. Obiekt zachował się w stosunkowo dobrym stanie, ponieważ został 
wykonany w solidny sposób, co pozwoliło mu przetrwać do czasów współczesnych. Bu-
dowla sakralna nie należy do wspólnoty rzymskokatolickiej Drohobycza, jest użytkowana 
przez grekokatolików. Spodziewam się, że kościół zachowa swój pierwotny wygląd i sta-
nie się jednym z ważnych obiektów na trasie turystycznej Drohobycza.





Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) S40

Projekt pomnika w Bolesławcu
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i Leonem  Tannenbaumem. Podział kompeten-
cji był taki, że oni załatwiali sprawy Polaków, 
a on – Żydów. W historii Drohobycza zapisał się 
wyjątkowym dorobkiem w jego modernizacji. 
Zainicjował i zrealizował budowę nowego ratu-
sza, oddanego do użytku w 1928 r., wokół wieży 
pozostałej ze starego, rozebranego przed I woj-
ną światową. Upamiętniała to, umieszczona 
po lewej stronie głównego wejścia do ratusza, 
marmurowa tablica ze złotymi nazwiskami pro-
jektantów: Jana Semkowicza, Mariana Nikode-
mowicza i prezydenta. Podobno zachowała się 
zniszczona w kotłowni ratuszowej. Przeprowa-
dził budowę i sam projektował fragmenty nie 
istniejącej wcześniej sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej oraz zasilania 20 km rurociągiem  
wodą z Uroża (1928–1933). Ujęcie to dawało 
wodę lepszą niż znana z wysokiej jakości woda 
lwowsko-dobrostańska. Przeprowadził telefo-
nizację miasta z budową, początkowo ręcznej, 
centrali telefonicznej (k. kina „Wanda”, w któ-
rej w 1932 r. było już 550 abonentów), wymia-
nę gazowego oświetlenia miasta i mieszkań na 
elektryczne (1928/29), budowę asfaltowej na-
wierzchni wielu ulic, a w tym cieszącej się od dawna złą sławą  ul. Stryjskiej od Rynku 
do dworca kolejowego. Budował też nową drogę Drohobycz-Truskawiec.

Wdzięczni mieszkańcy miasta ofiarowali prezydentowi na imieniny w 1929 r. portret 
3/4 postaci z insygniami władzy, wykonany przez  wiedeńskiego malarza z fotografii, 
wiszący później w gabinecie prezydenta1. W 1931 r. systematyczne przepracowywanie 
się prezydenta i psujące się stosunki w radzie miejskiej, m. in. konflikty z robiącym ka-
rierę za wszelką cenę starostą i późniejszym następcą Rajmunda Jarosza, adwokatem 
Michałem Piechowiczem, doprowadziły do silnego pogorszenia się stanu zdrowia psy-
chicznego   prezydenta  i jego rezygnacji z powodu choroby z pełnionej funkcji w sierp-
niu 1931 r. Przeprowadził się do Lwowa, ale stan zdrowia nie pozwolił mu już na objęcie 
stanowiska dyrektora Wydziału Budownictwa Drogowego Województwa Lwowskiego. 
Leon Reutt po doznanym rozstroju nerwowym chorował na gruźlicę narządową, co było 
przyczyną śmierci 4 grudnia 1931 r. w Krakowie. Pochowany jest na ul. Babińskiego.

Od Redakcji: Smutny cmentarz przy ul. Babińskiego w Krakowie (dziś Cmentarz 
Komunalny Czerwone Maki) był przede wszystkim cmentarzem szpitala dla nerwo-
wo i psychicznie chorych w Kobierzynie, po drugiej stronie tej ulicy. Czy Reutt zmarł 
śmiercią naturalną? Grób jest zachowany, więc być może tak, chociaż „Likwidacje pa-
cjentów rozpoczęto tu zaraz po ustanowieniu niemieckiej administracji” (Adam Czesak 
1.11.2019, www.arturczesak.pl).



1 Przeprowadzone w 1966 r. poszukiwania tablicy i portretu nie dały pozytywnego rezultatu. (Red.)

Jerzy M. Pilecki – Wrocław S30

Prezydent Drohobycza Leon Reutt
Od Redakcji: Biogram Leona Tomasza Reutta opu-

blikowany został przed 23 laty w Ziemi Drohobyckiej 
(Ziem. Drohob. nr 10 (1997) ss. 16–17). Obszerną pracę 
na temat pierwszego Prezydenta Drohobycza „Leon To-
masz Reut (1884–1939). Szkic do portretu prezydenta 
miasta Drohobycza” opublikował Adam WĄTOR  Polish 
Biogr. Studies  2013, 1 (1) ss. 83–96.

Leon Tomasz Reutt urodził się we Lwowie 
14.04.1883 r. jako syn Gustawa (1843–1902), in-

żyniera drogowego, spiskowca, emigranta z ziemiań-
skiej rodziny herbu Gozdawa, wywodzącej się z oko-
lic Witebska, i Marii z d. Węgierskiej. Ojciec Leona był 
w powstaniu styczniowym adiutantem gen. M. Langie-
wicza. (w Polskim Słowniku Biograficznym PAN jego 
sylwetce poświęcono całą stronę). Leon miał brata Ka-
rola i siostry: Marię i Zofię. Po skończeniu III Gimna-
zjum im. Franciszka Józefa  we Lwowie (1993–1901) 
Leon podjął studia na Politechnice Lwowskiej na wy-
dziale budownictwa lądowego (1901–1906), a po ich 
ukończeniu zaczął pracę jako inżynier w Wydziale Po-
wiatowym, następnie w Wydziale Drogowym Zarządu 

Miejskiego  w Drohobyczu w 1910 r. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę powie-
rzono mu w 1919 r. obowiązki prezydenta miasta Drohobycza, przedłużane trzykrotnie 
do 1931 r.  Mieszkał początkowo u prof. gimnazjalnego Józefa Wróbla (Grońskiego), na-
stępnie przy ul. Mickiewicza 44. W czerwcu 1918 r.  ożenił się z Emilią Wyczyńską (1892 
Pomiarki k. Truskawca – 1970 Lądek Zdrój). Córką Józefa, inżyniera górniczego, właści-
ciela kopalni wosku ziemnego na Pomiarkach (zamienionej w latach trzydziestych w 
basen kąpielowy), dużych terenów zielonych oraz willi „Modrzew” w Truskawcu (jedna 
z piękniejszych, projektowana przez inż. J. Semkowicza, uznana teraz za zabytek archi-
tektury i zaadaptowana na sanatorium dla lotników). Konkurentem Leona o rękę pięk-
nej panny był m.in. Kazimierz Wierzyński. Leon Reutt miał dwóch synów: Jana Czesława 
(1919 Lwów), lekarza, w latach 1975–1991 dyrektora oddziału Zespołu Uzdrowisk i Sa-
natorium Zameczek w Kudowie-Zdroju, członka korespondenta SPZD, i Witolda (1921 
Lwów), inżyniera budownictwa lądowego, długoletniego pracownika biura projektowe-
go „Poltegor” we Wrocławiu oraz córkę Helenę (1923 Lwów), która po wojnie i zamąż-
pójściu wyjechała do Francji.

Zgodnie z tradycjami rodzinnymi był zwolennikiem obozu R. Dmowskiego, aktywnie 
pracował w organizacjach społecznych i zawodowych: w zarządzie Towarzystwa Szko-
ły Ludowej (TSL), jako sekretarz Organizacji Narodowej miasta Drohobycza, w struk-
turach Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej (ChZJN) i Narodowego Zjed-
noczenia Ludowego (NZL), Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia Kobiet, Lidze 
Obrony Powietrznej Państwa (LOPP). W 1929 r. wybrany został do Rady Powiatowej 
Kasy Chorych w Drohobyczu. Jako prezydent nie demonstrował swych przekonań po-
litycznych, mając dobrą współpracę z kolejnymi wiceprezydentami: Leonem Reichem 

1. Leon Reutt. Drohobycz, 1925 r.

2. Grób Leona Reutta w Krakowie
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Jerzy M. Pilecki – Wrocław S31

1939–1941. Ilu aresztowano? Ilu deportowano?
Od Redakcji: Materiał był publikowany przed kilkunastu laty na podstawie źródeł w Ar-

chiwum Historycznym SPZD (8 poz.), publikacji w „Ziemi Drohobyckiej” (3 poz.) i innych  
(4 poz.). Ponieważ w prasie pojawia się nadal szereg nieścisłości, Redakcja postanowiła po-
nowić publikację dotyczącą tego tematu.

Wydarzenia II wojny i lat bezpośrednio następujących praktycznie dotknęły bole-
śnie wszystkich drohobyczan, około połowę zamordowano, aresztowano, zabito 

w szeregach różnych armii, na różnych frontach i w partyzantce, deportowano do pracy 
przymusowej itp. Dalszych 30–40 %  to ekspatriowani – przesiedleni. W pierwszej gru-
pie poszkodowanych  największa kategoria to ofiary holokaustu – Żydzi, a druga pod 
względem liczebności to aresztowani lub deportowani podczas I i II sowieckiej okupa-
cji, najliczniej w okresie 1939–1941. Groza sowieckich zatrzymań, które rozpoczęły się 
bezpośrednio po  dramacie września i wkrótce tragedie deportacji były tak szokujące, że 
ich ofiary stały się  przedmiotem szczególnego zainteresowania konspiracji, a wkrótce 
też Polskiego Okręgowego Komitetu Pomocy powołanego w Drohobyczu po rozpoczęciu 
niemieckiej okupacji. Jego staraniem informacje o represjonowanych, systematycznie 
gromadzone już od jesieni 1939 r., uporządkowano i opublikowano za zgodą Niemców 
w broszurce z 1942 r. [1]. Żaden powiat ówczesnej Wschodniej Polski nie „zdobył” się 
na podobnie wyczerpujące i systematyczne opracowanie tematu aż do teraz. Dziś też 
okazuje się, że ta praca jest bardzo wiarygodna i prawie kompletna.

Wcześniej jednak z całego terenu sowieckiej okupacji płynęły w świat sygnały o masowości 
i bezwzględności tego okupanta, jak zwykle bywa z lamentem osieroconych, przerażonych, 
zaszokowanych i zdezinformowanych, często wyolbrzymione i zdeformowane. Dodatkowo 
wystąpiła  tendencja do ich liczbowego i opisowego wzmacniania dla celów propagando-
wych lub w  bezskutecznym poszukiwaniu pomocy. Nie można więc  zbytnio dziwić się ów-
czesnym sygnałom „wołającym o pomstę do nieba”, czego klasycznym przykładem może być 
wystąpienie abp. Józefa Gawliny, który na konferencji w USA  podczas wizyty delegacji rządu 
polskiego z gen W. Sikorskim na przełomie 1942 i 1943 r., wstrząśnięty relacjami  uratowa-
nych z zesłania czy lagrów, rzucił podobno dla celów propagandowych hasło o milionie dzie-
ci polskich oderwanych od rodzin w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi i wysłanych 
do robót przymusowych w głębi ZSRR. Wołał też, że podobno zmarło z nich 400 tysięcy. Była 
to forma tego, co nazywano Grüelpropaganda i chodziło o pomoc dla tych uratowanych.

Według najnowszych dokumentów ogólna liczba  aresztowanych lub deportowanych w la-
tach 1939–1941 ze Wschodnich Kresów Rzeczpospolitej nie przekroczyła 500 tys. (tylko 
tyle i aż tyle!), chociaż nadgorliwi przeciwnicy Rosji czy komunizmu z Polonii i z Kraju wciąż 
szokują milionami i powtarzają szacunki wojenne. Można też darować przesadę Andrzejowi 
i Tadeuszowi Chciukom, którzy już od końca 1939 r. byli oderwani od realiów Ziemi Dro-
hobyckiej i emocjonalnie wciąż odbierali wszelkie tragiczne wieści, ale trudno zrozumieć 
traktowanie do dziś wspomnianych szacunków jako wiarygodnego źródła informacji.

A oto kilka przykładów wspomnianych i opublikowanych przekłamań w stosunku do Zie-
mi Drohobyckiej, wybranych niemal przypadkowo z długiej listy podobnych, pomijając dużo 
bardziej nieraz drastyczne w rękopisach lub publikacjach niskonakładowych. Dwa pierwsze 
podaję bez identyfikacji źródła ze względu na ich nagminne powtarzanie się.
1. Z Drohobycza i okolic wywieziono około 6000 Polaków. Dalsza analiza wskazuje, że łącz-

na liczba aresztowanych i deportowanych Polaków nie mogła przekroczyć 2500 osób.
2. W kwietniu 1940 r. aresztowano i wywieziono bez rodzin z Drohobycza 140 licealistów. 

Jest wątpliwe, czy w ogóle można by według stanu z 1939 r. tylu uczniów liceów naliczyć, 
i to łącznie z Żydami i Ukraińcami, wliczając dziewczyny. W „najlepszym” razie mogło ich 
być 250, a aresztowanych przez cały okres 21 miesięcy uczniów szkół średnich nie było 
więcej jak 30. Byłoby to ok. 20% łącznej liczby wszystkich aresztowanych i niewiele mło-
dzieży z tej grupy wiekowej pozostałoby na wolności przy takim tempie aresztowań.

3. U nas w sądzie grodzkim wszystkie podziemia wypchano więźniami, cała Górka pełna, 
Brygidki, choć takie ogromne to więzienie, podobno największe w Polsce [6, s. 75]. Od 
1939 do 1944 r. w Zakładzie Karnym w Drohobyczu, popularnie zwanym Brygidki przez 
analogię do lwowskich, mieściły się  koszary wojskowe (początkowo kawaleryjskie, pra-
cował tam m.in. Feliks Lachowicz). Mimo usilnych starań nie znaleziono dotychczas ani 
jednego wiarygodnego dowodu, że mogło być inaczej. Więzienie to miało 4 lub 5 pozycję 
w skali Polski z ok. 1200 miejscami i nie zaliczano go nawet do tzw. I kategorii najwięk-
szych lub najcięższych. Aż strach jednak pomyśleć, że NKWD  potrafiłoby tam upchnąć 10-
12 tys. ofiar. Więzienie zbudowano od podstaw na pustym terenie w 1910 r. przez łaska-
wego c.k. monarchę, jako chyba najmłodsze w tej skali w Polsce, było uważane za bardzo 
nowoczesne i sowietom było go szkoda dla więźniów, a przy okazji siali propagandę, że 
u nich tak dużo więzień nie potrzeba! Podczas niemieckiej okupacji obok terenu Zakładu 
Karnego mieścił się straszny obóz dla sowieckich jeńców wojennych. Funkcje więzienia 
przywrócono budynkom w 1944 r. po powrocie NKWD. W budynku sądu do 1939 r. i póź-
niej było więzienie śledcze i obejmowało ono tylko 1/4 część piwnic w czworoboku bu-
dynków. Było tam ok. 60 miejsc do 1939 r., a w czasach NKWD i niemieckich mieściło się 
kilkuset (ok. 300) więźniów. Jak widać dużo to nieścisłości w jednym tylko zdaniu.

4. … na Brygidkach w Drohobyczu 22 czerwca 1941 r... NKWD powiedziało więźniom, że ich 
wypuszczają, zabierajcie się z rzeczami. Gdy tłum więźniów stał na dziedzińcu więzienia, 
z wież wartowniczych zaczęły strzelać karabiny maszynowe... [7, s.148, powt. [8] s. 17]. 
Uwagi jak wyżej w p. 3, z tym, że w sądzie drohobyckim, gdzie rzeczywiście doszło do 
mordu ewakuacyjnego, nie było dziedzińca z wieżami wartowniczymi, a rzecz działa się 
kilka dni później (najprawdopodobniej 1 lipca).

5. Deportacje kwietniowe (13.04.1940)... z Drohobycza wywieziono 5000 osób, z Borysła-
wia 2000... w tym na wschód 250 licealistów bez ich rodzin [10] powtarza [11, s. 21], [12, 
s. 76] i wiele innych. Uwagi jak w p. 1 i 2.

6. Po wkroczeniu armii sowieckiej... w latach 1940–1941 ok. 40% parafian zostało wywiezio-
nych na Syberię [13, s.194]. W 1939 r. w Truskawcu mieszkało 2500 osób, w tym Polaków 
(rz.kat.) nie mogło być więcej jak 1000. Deportacja musiałaby objąć ok. 400 osób, a tymcza-
sem łączna liczba tam aresztowanych i deportowanych nie przekracza 70–75 osób.

7. … za bolszewików w więzieniu w sądzie  przy ul. Stryjeckiej w celi na 8 osób stłoczono 
150 więźniów, tak że można było tylko stać. Gdy ktoś się zadusił, umarł, szczelnie go osła-
niający ludzie nawet nie wiedzieli czasem, że stoją w tłoku z trupem [13, s. 246]. Przez 
9 miesięcy (czerwiec 1940–luty 1941), tj. w okresie największego nasilenia aresztowa-
nych (jeszcze byli Polacy, ale już masowo zaczęli do nas dołączać Ukraińcy), szczytem za-
gęszczenia w jesieni 1940 r. przed którymś etapem na Wschód była cela nr 7 (powyroko-
wa), w której siedziało blisko 150 osób. Wszyscy mieli „cienkie” miejsca leżące w nocy, 
a obracanie się z boku na bok wymagało współpracy sąsiadów z tego samego rzędu leżą-
cych koniecznie na tym samym boku oraz tych z naprzeciwka, których nogi w kolanach 
leżały obok. Wyjście do kibla kończyło się często utratą miejsca. Bywali dyżurni, którzy na 
komendę obracali kolejne rzędy. Ale to jeszcze daleko do sytuacji opisanej, która owszem 
mogła się zdarzyć w tzw. „czornych woronach”, czyli szczelnie zamkniętych specjalnych 
samochodach do przewozu więźniów, podobnych do powojennych naszych Osinobusów. 
Wypadki śmierci więźnia na celi znam tylko z pośrednich relacji, a wykazy ofiar też reje-
strują  jedynie sporadyczne wypadki.
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Straszna sama w sobie prawda nie musi podpierać się fałszem, szczególnie po przeszło 
pół wieku. Może on stać się dla prawdy największym zagrożeniem! Jako młodemu chłopa-
kowi kazano mi od jesieni 1939 r. zbierać wiadomości o aresztowanych lub deportowanych 
(wówczas mówiło się wywożonych)1. Coś podobnego kontynuowałem po aresztowaniu 
w czerwcu 1940 (ściślej po „uspokojeniu śledztwa!”) i w 1990 r. z niemałym zaskoczeniem 
dowiedziałem się, że być może coś z mojego „dorobku  szpiegowskiego” trafiło do Listy [1]. 
Od tego czasu moją idee fix jest sprawdzanie i uzupełniania tego wykazu oraz badanie dal-
szych losów wszystkich jego bohaterów (Ilu zginęło, ilu przeżyło?). Zaczynając tę działal-
ność, w najśmielszych przypuszczeniach nie oczekiwałem, że Lista okaże się tak wysoce 
wiarygodna. Dziś zbliżam się do zakończenia uzupełnień, sądząc po znikomej już ich liczbie 
w skali rocznej, oraz przekroczyłem chyba półmetek w ustalaniu dalszych losów wszystkich 
ofiar. Najchętniej jednak jeszcze bym jakiś czas spokojnie popracował nad tematem, gdyby 
nie to, że odczuwam ciężar przeżytych lat i wciąż zaskakujące mnie powtarzanie błędnych 
informacji. Już parokrotnie, zresztą może zbyt nieśmiało [2,3,4,5], próbowałem zasygnalizo-
wać faktyczny stan spraw w skali naszego środowiska i dlatego ten szkic dedykuję zwłasz-
cza trojgu krajanów z Krakowa, Łodzi i Warszawy, którzy szczególnie często operują wielki-
mi liczbami.

Nową pracę w 1990 r. rozpocząłem od tabelarycznego ujęcia liczbowej treści Wykazu, tu 
nieco rozszerzonego, i kontynuowałem, weryfikując krzyżowo w ciągu 12 lat „Listę” z wy-
korzystaniem tak wielu różnych sposobów i środków, że nie sposób je wszystkie wyliczyć. 
Najważniejsze z nich to:
• tysiące indywidualnych lub zbiorowych konsultacji z krajanami w Polsce i na świecie,
• kilka tysięcy listów (ok. 3000) wymienionych z „trudniej dostępnymi” krajanami,
• wszystkie znane imienne wykazy ofiar wojny i represji,
• wszystkie dostępne publikacje (ok. 1500 poz.),
• własne wspomnienia z kontaktów z ok. 200 krajanami w ciągu 6 lat pobytu w więzie-

niach i obozach (1940–1946),
• kilkadziesiąt tekstów wspomnień nie publikowanych,
• akta z sowieckich archiwów w Polsce i w b. ZSRR

    W pracy z 1993 r. [2] podałem liczbową specyfikację ofiar ujętych w „Liście” i po prawie 
10 latach badań mogę tylko stwierdzić, że z ogólnej liczby osób tam wymienionych  trzeba 
wykreślić ok. 40 podwójnie lub błędnie zapisanych i dopisać łącznie ok. 250. W ten sposób 
zbliżamy się do 2000 osób przyjętej do wcześniejszych rozważań. Po zakończeniu prowa-
dzonej obecnie analizy dokumentacji procesów ZWZ postaram się przygotować nową wer-
sję imiennych poprawek i uzupełnień do „Listy”, podobną do zamieszczonej w pracy z 1993 
r. Najwłaściwsze byłoby opublikowanie nowej, poprawionej  i uzupełnionej wersji „Listy” 
z pełniejszymi personaliami o ich dalszych losach. Ale bez nadziei na znalezienie sponsora 
trudno myśleć o takiej publikacji, nieporównanie zresztą bardziej zasługującej na uwagę od 
wielu innych tasiemcowych wspomnień zalewających rynek wydawniczy.

Jednym z wielu możliwych sprawdzianów „Listy” było też jej porównanie z sowiecką do-
kumentacją na przykładzie planu deportacji rodzin leśników i osadników w lutym 1940. 
Porównanie wypadło korzystnie dla „Listy” [9]. Aby jakakolwiek Sprawiedliwość mogła za-
działać, najpierw muszą być znane i nazwane ofiary, później ustaleni i osądzeni winowajcy. 

1  Usiłując szybko ustalić dalsze losy aresztowanych, rejestrowano często sygnały o przewiezieniu z więzienia w Dro-
hobyczu do innego zakładu (rzadziej z Sambora, Stryja czy Lwowa) też jako wywozy w głąb ZSRR. W rzeczywistości  
z Drohobycza tylko w wyjątkowych wypadkach można  było trafić dalej na Wschód, np. z pominięciem przejściowego 
więzienia w Samborze. Równocześnie zdarzało się, że ogłoszenie ofiarom rozkazu poddania się deportacji, nie cał-
kiem zresztą bez racji, rejestrowano jako aresztowanie (pozbawienie wolności). Oba zjawiska były i są nadal powodem 
wielu nieporozumień, nawet na dość  wysokich szczeblach kompetencji. Dlatego stosuję wyraźne rozgraniczenie mię-
dzy terminem deportacja i aresztowanie.

Dlatego tak wielką wartość ma Lista z 1942 r.  i dlatego tak systematycznie ją weryfikujemy 
i uzupełniamy. Ale jeśli 12 lat poszukiwań i badań nie pozwala na znalezienie więcej niż 
10 % błędów, przy równoczesnym udokumentowaniu informacji o pozostałych osobach, 
to można ją z czystym sumieniem już traktować  jako dokument o wysokiej wiarygodno-
ści. Jeżeli w ciągu 12 lat pracy nad weryfikacją Listy przybyło w postępie malejącym 246 
nowych ofiar (od ok. 50 do 3–5 na rok), to w najbliższych latach roczny przyrost na pew-
no nie przekroczy tej ostatniej liczby. W niczym nie podważy to wiarygodności ogólnego 
obrazu i nie można dalej zwlekać z publikacją dotychczasowego stanu rozpoznania spraw. 
Jestem otwarty na wszelkie dalsze udokumentowane imienne uzupełnienia i w razie wykry-
cia większych przekłamań chętnie wycofam się z podanych ocen w dążeniu do przybliżenia 
obiektywnej prawdy.

A przy okazji trzeba wyrazić wielki żal, że do dziś tak mało wiemy  o tak bardzo zasłużonych 
autorach Listy. Jest kojarzona dotychczas tylko z nazwiskami działaczy Komitetu Pomocy – 
profesorów gimnazjum im. Jagiełły – Mścisława Mściwujewskiego i Zygmunta Schneidera.

Powracając do tematu ogólnej liczby deportowanych przez władze sowieckie w latach 
1939–1941, można zauważyć, że najczęściej  spotyka się szacunki na 2 miliony osób. 
Podana liczba deportowanych stanowiłaby 15,38% ogólnej liczby ludności na terenach 
zajętych we wrześniu 1939 przez Armię Czerwoną (13 mln). Przyjmując, że nie było za-
sadniczych różnic  w traktowaniu poszczególnych powiatów na rozpatrywanym terenie, 
proporcjonalnie z terenu b. powiatu drohobyckiego „powinno” być deportowanych 29 
991 osób. Skrupulatne „poszukiwania” ofiar deportacji z naszego terenu nie pozwalają 
na identyfikację więcej jak tysiąca takich ofiar, a dodając  nawet drugi tysiąc osób aresz-
towanych i trzeci tysiąc Ukraińców, którzy zresztą liczą obecnie swoje ofiary bez wzglę-
du na narodowość, możemy dojść z dużą rezerwą do liczby 3 tys. ofiar, czyli 1,54% całej 
ludności powiatu (195 tys.). W skali całych Ziem Wschodnich odpowiadałoby to liczbie 
200 tys. ofiar, czyli nieco mniej niż wynoszą najnowsze szacunki Ośrodka Karta [15] (320 
tys.). Można jeszcze bardziej uściślić przyjęte do rozważań wielkości (do dokładności 
kilku miejsc po przecinku), ale ich rząd i skala nie dadzą się zmienić. Liczb milionowych 
nie da się więc obronić na przykładzie b. powiatu drohobyckiego.

Polskie ofiary najdrastyczniejszych sowieckich represji 1939–1941 z terenu b. powiatu 
drohobyckiego według Listy z 1941 r.

Miejscowość    Aresztowani         Deportowani         Inni (?)    Razem        Uzup.
         Łącznie    w 1940 r.   stan w 1942    do 2002
Borysław       209        86     26  60      15   310 60
Drohobycz      397        408     20  380      24   829      80
Dołhe (Med.)     1        189    14  45       –   190      15
Majdan       6        70     30  40       –   76      5
Medenice       7        765    60  5       –   72      7
Podbuż       5        23     10  10       –   28      6
Rychcice       12        37     20  15      10   59      8
Schodnica       14        11     5  6       –   25      5
Śniatynka       1        49     44  5       –   50      10
Truskawiec       14        43     8  32       –   57      10
Pozostałe       30        122     84  35       –   152      30
RAZEM       696        1103    447  633**     49*  848      246

* – Charakter represji niedokładnie ustalony lub wątpliwy.
** – Dla uproszczenia włączono też kilkanaście rodzin deportowanych w różnych później-
szych terminach, głównie w maju i czerwcu 1940 r. i w drugim kwartale 1941 r.
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Czytanie narodowe – Drohobycz
Od Redakcji: Pierwsze publiczne czytanie „Pana Tadeusza” odbyło się 8 września 2012 r. 

w ramach Narodowego Czytania – wszechpolskiej akcji społecznej propagującej znajomość lite-
ratury narodowej, zorganizowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Pomysło-
dawcą akcji była Agnieszka Celeda – dyrektor Biura Kultura a wcześniej m.in.wicedyrektor TVP 
Kultura. Tekst opublikowany został w „Kurierze Galicyjskim” 13–30 września 2019 nr 17 s. 3.

Wtegorocznym jesiennym czytaniu narodowym – już ósmym z kolei, wzięło udział bar-
dzo wiele osób, w tym z Kresów i wśród Polonii. Drohobycz, dawna polska osada, 

a teraz jedno z większych miast obwodu lwowskiego, nie pozostał z boku tej akcji. A wszyst-
ko dzięki Fundacji świętego Antoniego (prezes Olga Pawłowska), przy której działają szkoła 
polska i Centrum Rozwoju Integracyjnego „Świetlica”. To właśnie tu 07.09.2019 w małym 
domku przy ul. Szewczenki (dawniej Mickiewicza), niemal naprzeciw pomnika polskiego 
wieszcza narodowego i kilkadziesiąt kroków od ostoi polskości w tym mieście – farnego 
kościoła pw. św. Bartłomieja, odbyła się „część drohobycka” Czytania Narodowego. Podczas 
tegorocznej odsłony akcji Czytanie Narodowe para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kor-
nhauser-Duda zaproponowali do czytania Nowele polskie.       

– Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu 
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma 
idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelni-
ków niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić 
wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście 
prezydent RP Andrzej Duda.  

Wśród ośmiu lektur, proponowanych do wyboru, drohobyczanie wzięli się za utwór dość 
trudny – nowelę „Dym” Marii Konopnickiej. Być może dlatego, że pisarka jest naszą rodacz-
ką mocno związaną z tą ziemią i jest pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim. A być może, 
by zainteresować  dzieci bogactwem języka polskiego i tematem więzi między matką i sy-
nem na tle warunków życia robotników w dawnych latach.

W akcji w Drohobyczu wzięło udział około dwudziestu osób, z nich większość stanowili 
uczniowie CRI Świetlica i ich rodzice. Najstarszym i najpoprawniej czytającym był ksiądz wi-
kary Jerzy Raszkowski. Dzieciom bowiem nie zawsze udawało się bez błędów odczytać słowa 
dżdżysty i gwizdnąwszy, zadżdżyło i szczękała, trzeszczał i zwlókłszy, sprzątnięta i żądłami. Ale 
to też była nauka słów i ich znaczeń, poprawnej wymowy i mówienia bez lęku by uchybić. Bo 
język polski poza Polską coraz częściej jest narażony na anglicyzmy, ukrainizmy, dawne zaś 
słowa obumierają, wychodząc z użytku. Literatura polska wydobywa je z niebytu i daje szansę 
na nowe życie czy chociażby na iskierkę zaistnienia błyszczącą w czasie Czytania Narodowe-
go. Jeden po drugim czytaliśmy „Dym”. Karteczki przechodziły z rąk do rąk, a obrazy z dawnej 
opowieści jakby kłębiły się w niewielkiej salce „Świetlicy”. „Kotłowy!... kotłowy zabity!” – słowa 
kulminacyjne noweli „Dym” poruszyły chyba wszystkich obecnych. I chwila namysłu nad tym, 
że sny się sprawdzają, i że jeszcze jest wiele rzeczy niezrozumiałych, które trudno wytłuma-
czyć. A potem była herbata, słodycze, owoce i pogawędka towarzyska. W otoczeniu symboli 
polskich i książek do nauki języka ojczystego toczyły się rozmowy na różne tematy – o współ-
czesnym życiu, problemach, nadziei, językach, nauce, stosunkach polsko-ukraińskich, przyjaź-
ni, wyzwaniach, dobroci, wierze, szczęśliwych chwilach. Narodowe Czytanie stało się jeszcze 
jedną okazją do spotkania w gronie bliskich osób, którzy nie zapomnieli kim są. A na pamiątkę 
o udziale w akcji uczestnicy otrzymali karteczki z pieczęcią pary prezydenckiej.                        

Darowizna lub 1%
 na pomoc Ziemi Drohobyckiej

S13

Początek roku 2021 to okres rozliczeń podatku za 2020 r. z Urzędem Skarbowym 
(30.04.2021). Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny lub 1% 

podatku na działalność związaną m.in. z organizacją wypoczynku i nauki młodzieży kre-
sowej w Polsce, finansowanie renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej na Zie-
mi 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 
organizacji: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS 0000063627 oraz wyliczo-
ną kwotę 1% podatku z jednoczesnym wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.

Zarząd Główny SPZD
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
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Władysław Olszewski – Bolesławiec S33

Drohobycka „Górka”
Od Redakcji: Tekst składający się 

z dwóch części stanowi aktualny opis Za-
kładu Karnego na „Górce” w Drohobyczu.  
Pierwotna relacja  z 2005 r. zamieszczo-
na przez Tadeusza Olszewskiego („Ziem. 
Droh.” nr 19–20, (2007) ss. 13–28) uzu-
pełniona została wykazem (częściowym) 
mieszkańców tego osiedla w 1939 r.

Po latach wracam do „Górki”, czyli 
do Zakładu Karnego w Drohobyczu 

(„Brygidki” drohobyckie), w 2003 r. na-
mówiłem Tadeusza Olszewskiego (nie bę-
dącego moim krewnym) na wycieczkę do 
Drohobycza i napisanie wspomnień. Ta-
deusz bardzo przeżył ten wyjazd, kiedy po 
latach  wstąpił w progi swego mieszkania 
(blok nr 13 I piętro) i ze łzami w oczach 
fotografował jego ściany). Ja również na 
początku 2000 r. chciałem poznać historię   
powstania tego  obiektu, w tym celu dwu-
krotnie starłem się dostać do naczelnika 
więzienia (który urzędował w budynku 
administracyjnym), w końcu po paru po-
dejściach zostałem przyjęty jako reporter 
„Ziemi Drohobyckiej”. W czasie rozmowy 
dowiedziałem się, że jest piękna, jeszcze 
przedwojenna monografia obiektu, która 
nie jest do wypożyczenia, a na kupienie 
to chyba mnie nie stać. Po miłej rozmo-
wie zostawiłem „suweniry” (kawę Neskę, 
czekolady) i nie pytając, zrobiłem zdjęcie 
z okna na budynki więzienia. Wcześniej 
czekając na wizyty pomyślałem, że war-
to zrobić zdjęcia budynku więzienia. Wy-
patrzyłem małe pomieszczenie WC od 
strony budynku więzienia, ale tyle co 
wszedłem, to jeszcze szybciej się wy-
cofałem, bo kabiny były typu tureckiego, 
a okna pozamykane. Tak jak poprzednio, 
tak i teraz namówiłem Tadeusza po 15 
latach na udokumentowanie spisu miesz-
kańców, którzy mieszkali w 13 służbo-
wych blokach. Na podstawie zebranych 
wcześniej  jeszcze materiałów konsulto-
wanych z Stanisławem Mrówczyńskim 

4. Plan zagospodarowania terenu Zakładu Karnego „Górka” w Drohobyczu 
(Tadeusz Olszewski – Bytom)

5. Rzut kondygnacji I piętra ZK (Tadeusz Olszewski – Bytom)

1. Personel więzienia w Drohobyczu w 1928 r.

2. Lokal „kantyny” więziennej 
w Drohobyczu w 1928 r.

3. Warszawa 1939 r. Główny Inspektor 
S. W. Nadinspektor Tadeusz Krychowski 

dekoruje Krzyżem Zasługi: st. str. Władysława 
Mrówczyńskiego (ojciec Stanisław) +Twer, 

obok st. str. Michał Stankiewicz (+Twer)
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(SM), a obecnie z Tadeuszem Olszewskim, 
powstał ten wykaz dla potomnych i histo-
rii.

Tadeusz (technik budownictwa) prze-
lał też na papier inwentaryzację typo-
wej kondygnacji bloku mieszkalnego (na 
jednej kondygnacji były cztery mieszka-
nia), jak i zagospodarowania kompleksu 
więziennego. Losy pracowników „Górki” 
zostały pieczołowicie udokumentowane 
przez Jerzego M. Pileckiego.

Wykaz mieszkańców „Górki” w 1939 r. 
w poszczególnych blokach mieszkalnych

Bloki były piętrowe, dwuklatkowe, za-
mieszkałe przez 8 rodzin (numeracja na 
załączonym szkicu):

1.  Willa – naczelnik więzienia Sumiński Al-
   fred z żoną i córkami: Maria i Liliana.

2.  Dozór wyższy – Ordynator szpitala dr
   psych. Lichter – SZTZIM (?).

   – Lekarz zakł. Witter Bronisław.
3. Dozór średni – parter: wystawa i hodowla motyli na morwie.
4. Przodownik – Chmieloch Władysław, żona i synowie: Ludwik, Ryszard, Tadeusz (zm. 

1939), i Zygmunt.
  – St. strażnik –  Chlebek Jerzy z żoną, synami: Eryk i Jurguś, córka Lena.
  – Przodownik – Pietrusiewicz Józef  z żoną Zofią i synami: Bolesław i Zbigniew.
  – St. strażnik – Ciążyński Wojciech  z żoną Janiną.
  – Strażnik – Koreżyński Jan  z żoną, z córką Janiną.

5. St. strażnik – Stanisław Diug z żoną Anielą, córka Jadwiga, Stanisława.
    -”-    –  Szymon Psiuk z żoną i córką.   
    -”-    –  Tadeusz Majkut, żona Lucjana.
    -”-    –  Bek (Beck), żona i syn.
    -”-    –   Władysław Blicharz z rodziną.

6. St. strażnik – Ożga Antoni, żona Stanisława, córki: Janina i Maria.
  Przodownik – Miążek Jan,  żona Michalina, 2 synów, 2 córki i siostra.
  Strażnik – Furowicz Marek, żona, 3 dzieci.
   -”-    –  Wojciechowski Wawrzyniec, żona, syn Stanisław.

7. …
8. St. strażnik – Greczyński Franciszek, żona, 2 synów: Roman i Franciszek.
    -”-    –  Cwynar Władysław, żona, 2 synów.
    -”-    –  Kwiatkowski Stanisław, żona Stanisława, syn Henryk.
    -”-    –  Talaska Bolesław, żona Stanisława, 2 córki: Kazia i Teresa.
    -”-    –  Szankiewicz Michał, żona Teresa, córka Antonina

9. St. strażnik – Pendrak Franciszek, żona, 2 córki: Jadzia i Lodzia, syn.
    -”-    –  Mrówczyński  Władysław, żona Julia, 2 synów: Tadeusz i Stanisław.
    -”-    –  Strzelczykowski Józef, żona Józefa.
    -”-    –  Mazurkiewicz Michał, żona Maria, 3 córki: Krystyna, Rysia, Roma.
  Przodownik – Roszkowski Stefan, żona Stanisława, syn Zbigniew.

10. St. strażnik – Patkowski Tomasz, żona Maria , syn Tadeusz.

    -”-    –  Grabowski, żona, córka  Hena (?), syn Stanisław.
    -”-    –  Gronowski Zygmunt, żona Janina, syn i teściowa.
    -”-    –  Błaszczyk Antoni, żona i dziecko.
    -”-    –  Żuk Stanisław, żona, córka Danuta.

11. St. strażnik – Palica Mateusz, żona i 3 córki: Janina, Helena, Stanisława i 2 synów: Józef 
i Kazik

12. St. Strażnik – Gliński Karol, żona i 2 córki: Jadwiga +... i  syn Tolek.
  – Płys, żona i 2 synów.
  –  Woźniak Stanisław, żona.
    -”-     –   Wiktor Antoni, żona i Krystyna (?).

W tym bloku jedno mieszkanie na parterze było świetlicą.
13. St. strażnik – Podejma Stanisław, żona i 2 córki: Jadwiga i Maria.
    -”-     –   Olszewski Stanisław, żona Eugenia, synowie: Tadeusz i Zdzisław i córka    
                                  Halina.
    -”-     –   Głowacki Józef, żona i 1 dziecko.
    -”-     –   Kallas Paweł, żona i 2 córki.
  Strażnik – Cieśla Jan, żona Stefania i 3 córki: Danuta, Gienia, Waleria i syn Zdzisław.



6. Jedna z „zabaw” na Górce; w centrum – Naczelnik 
Surmiński z młodszą córką Lilą, siedzą: p.Stanisława 

Roszkowska, asp. Kazimierz Wronka, (podparta) 
siostra p. Podolakowej; stoją od prawej: 

st.str.Pecherek, st.str.Greczyński, st.str.Mrówczyński, 
siostra p. Grzybowskiej, przod.Pietrusiak, 

przod. Roszkowski, przod. Sionkowski, (?) Balicki, 
inż. Skolski, (z tyłu Łysy?), st.str. Bajer, str.Grabusz.

S44-2
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Jerzy M. Pilecki – Wrocław S34

Współczesne plany (nie mapy) Drohobycza
Od Redakcji: Na początku był mierniczy (geodeta, skaczybruzda), który dla potrzeb ad-

ministracji terenu sporządzał księgi wieczyste (katastry). Na ich podstawie kartografowie 
opracowywali mapy i plany. Bardzo często też plany tworzyli lokalni patrioci amatorzy.

Plan Lachowicza. Po 1989 r. przedwojenny plan Hemarowskiego półtoramiasta 
sprzed 1939 r. należał do najbardziej poszukiwanych źródeł informacji. Jedyną zna-

ną publikacją był Plan miasta Drohobycza, podziałka 1:10000 [1935], format 570 x 410 
mm, z nazwami  74 zlokalizowanych obiektów, wydany nakładem Stowarzyszenia Kup-
ców i Przemysłowców Polskich Ziem Południowo-Wschodnich, Oddział w Drohobyczu 
(Skład Główny Księgarni A.[leksandra] Lachowicza – Drohobycz, Rynek 25, cena 50 gr, 
autor nieznany).

Zbigniew Milczarek z Tomaszowa Maz. jako rok publikacji tego planu podaje lata 1925-
1929 (fragment zamieszczony w Schulz/Forum, nr 11 [2018], s. 71), ale już na pierwszy 
rzut oka budzi to wątpliwości. Jako poz. 45 planu jest wymieniony „Klasztor OO. Kapucy-
nów”, w rzeczywistości erygowany w 1935 r. Plan jest wymieniony na stronie tytułowej 
broszury Polski informator gospodarczy  miasta Drohobycza ([1936?] 64 s., cena 30 gr), 
ale sam druk z osobną ceną 50 gr, nie zawiera żadnego sygnału o jego związku z tym 
Informatorem ani też powiązania z księgarnią Lachowicza. Prawdopodobnie więc były 
dwie edycje planu.

Plan Wernera. Plan Lachowicza był drukowany na cienkim papierze, słabo czytelny 
i zachował się tylko w niektórych zbiorach pamiątek. Z tego powodu Krzysztof Werner 
z Opola opracował kopię tego dokumentu, wprowadzając jednak kilka niesygnalizowa-
nych zmian w stosunku do oryginału:  (np. szkoła powszechna „Kr. Jadwigi” zamiast „Kr. 
Kingi”) Królewskie Wolne Miasto Drohobycz. Plan 1:10000, Opole 1988, format A3, roz-
prowadzany wśród uczestników Zjazdu Drohobyczan w Przemyślu w 1989 r.

Plan Lorenza. Plan Wernera jako poprawiony wyciąg z oryginału powtórzył Roman 
Lorenz z Legnicy w 1994 r., dodając kilka wersji herbu miasta oraz nazwy niektórych 
ulic do 1939 r. i po 1951 r. Oba plany były wielokrotnie reprodukowane w całości lub we 
fragmentach i powielane kserograficznie.

Plan Kołudzkiego. W 2001 r. jako dodatek (luźna wkładka formatu 280 x 340 mm) 
do książki Tadeusza M. Trajdosa i Tomasza Zauchy Drohobycz miasto królewskie i jego 
kościoły w redagowanej przez prof. Ryszarda Brykowskiego serii (zeszyt A3), 136 s., 
format 283 x 340 mm, Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju, ukazała się kopia 
planu Lachowicza opracowana przez Romualda Kołudzkiego-Stobbe. Zawierała nazwy 
58 ulic do roku 1945 i w 2000 r. oraz legendę ograniczoną do 15 obiektów sakralnych 
zaznaczonych na mapie (obok wielu innych).

Plan Pileckiego i Sobka. Rosnące zainteresowanie Drohobyczem jako miastem Schul-
za sprawiło, że Jerzy M. Pilecki i Zbigniew Sobek z Wrocławia opracowali plan Drohobycz 
Schulza, w formacie 570 x 410 mm, który ofiarowali Igorowi Meniokowi podczas Schul-
zowskiej konferencji 19.11.2003 r. w Drohobyczu.

Plan Bojarskiego. Na podstawie planu Pileckiego i Sobka Jerzy Jacek Bojarski z Lubli-

na opracował barwny plan Drohobycza z własnymi fotografiami i opisami 67 obiektów, 
opublikowany w nakładzie 500 egz. (w tym 107 ręcznie numerowanych) przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, jako luźna wkładka 
folderu Bruno Schulz i Drohobycz (12 s., format 110 x 213 mm), zawierającego teksty 
Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak Czym jest mapa? I Wiery Meniok Bezimienna i kosmiczna 
„mapa Drohobycza według Brunona Schulza”. Mapa Drohobycza w tytule nawiązuje do 
opisu „starej i pięknej mapy” naszego miasta na początku opowiadania Schulza Ulica 
Krokodyli lub „mapy kraju” z opowiadania Republika marzeń. Jak z tego wynika, Schulz 
nie rozróżniał pojęć planu i mapy1, ale „co wolno Mickiewiczu, to nie tobie Nitschu”. 
Szacunek dla Schulza nie usprawiedliwia lekceważenia i utrwalania tej różnicy w autor-
skich tekstach schulzologów.  Początek nieporozumieniom mogła dać mylna informacja 
o skali  już na planie z 1935 r. Ciekawy, cenny i oryginalny przewodnik po ulicach Dro-
hobycza autorstwa W. Meniok przedrukowano na stronach 9–17 w Biuletynie SPZD nr 
11 (2012). Mały nakład folderu szybko okazał się nieosiągalny.

Plan Budzyńskiego. Wiesław Budzyński, schulzolog z Warszawy, w książce Schulz pod 
kluczem wydanej w 2001 r. na s. 272 zamieścił własny rysunek z lokalizacją 14 obiektów 
z Schulzem związanych. Jego fragment powtórzono na s. 307 w II wydaniu z 2013 r., 
z lokalizacją 10 obiektów.

Jest to pierwszy plan, na którym prawidłowo usytuowano ulice Bednarską i Floriańską 
(z domem Schulzów). W tej sytuacji trudno się dziwić schulzologom, którzy mają kło-
poty z lokalizacją tak ważnego obiektu. Sprzyja temu fakt, że sama figura św. Floriana 
w Drohobyczu znajduje się gdzieś między dzwonnicą a Rynkiem.

Plan Chomycz. W 2016 r. Lesia Chomycz, pracownik naukowy Muzeum Ziemi Dro-
hobyckiej, opracowała barwny plan Miejsca Brunona Schulza w Drohobyczu wydany 
w 2017 r. przez Drohobyckie Centrum Turystyczno-Informacyjne (Rynek 1), format 410 
x 295 mm. Na odwrocie planu (sytuacja obecna) znalazły się krótkie opisy 44 wybra-
nych i zlokalizowanych obiektów. Niestety utrwala on wyimaginowane nazwy: „Willa 
Bianki”, „Willa Landaua”, „Ulica Krokodyli”. Z języka ukraińskiego na język polski prze-
łożyła Wiera Meniok. Były też wydania tego planu w języku ukraińskim, niemieckim 
i angielskim (?).

Oprócz wymienionych planów współczesnych jest także znanych kilkanaście cennych 
planów historycznych od XIV wieku, które niecierpliwie czekają na inwentaryzację. 
„Szkieletem” wszystkich zarejestrowanych planów opracowanych przez przyjaciół Dro-
hobycza jest plan Lachowicza, jedyny opracowany przez kartografa (nieznanego). Po 
1939 r. ukazało się drukiem kilkanaście wersji planów Drohobycza w języku ukraińskim.

Całość tematyki planów Drohobycza czeka na pełniejszą analizę, a na razie chyba wy-
padałoby się definitywnie pożegnać z „mapą Drohobycza”!



1  Mapa jest przyporządkowana ogólnej światowej siatce geograficznej (kartograficznej), ma zmienną skalę i nie 
pozwala na żadne uproszczenia, „plan” natomiast jest niezależny od siatki ogólnej, ma stałą skalę i może mieć różne 
deformacje, jeżeli ułatwiają obrazowanie miasta.
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) S35

Zarys działalności 
Koła Członków Korespondentów

Od Redakcji: Koło Członków Korespondentów SPZD, potocznie (KK), zgodnie ze statutem 
zostało powołane przy Zarządzie Głównym SPZD do integracji mieszkańców i przyjaciół Zie-
mi Drohobyckiej rozsianych po Polsce i świecie. Koło to w przeciwieństwie do kół stacjonar-
nych (terenowych) jest reprezentowane jedynie przez swego Przewodniczącego, a wszelkie 
sprawy administracyjno-finansowe leżą w gestii Zarządu Głównego. Pozyskiwanie nowych 
Członków jest ściśle związane z publikacjami Stowarzyszenia, które można im zaoferować 
jako praktyczny, codzienny kontakt ze środowiskiem (bieżące numery Biuletynu SPZD moż-
na przeczytać na stronie internetowej).

Pierwszym przewodniczącym KK został Roman Lorenz, równocześnie przewodniczący 
koła legnickiego SPZD. Legitymację KK nr 1 otrzymał w 1992 r. Mieczysław Majewski 

(1924–2017) z Gliwic, wielki działacz i patriota drohobycki. Zaczęto wydawać Biuletyn 
SPZD w formacie A-5. Kolejnym przewodniczącym KK został Jerzy M. Pilecki, wiąże się to 
z wydawaniem ciekawych zeszytów w formacie A-5 „Ziemia Drohobycka”. Ostatni numer 
20/21 z trzyletnim poślizgiem o objętości 180 s. (2007) kończy ten cykl ze względu na 
stan zdrowia redaktora naczelnego, jak i brak środków finansowych.

Jednym z członków zespołu redakcyjnego był Władysław Olszewski z Bytomia, który 
ściśle współpracował z Jerzym M. Pileckim, werbując nowych członków do KK z okręgu 
śląskiego i jemu to powierzono czasowo w 2000 r. funkcję Przewodniczącego KK, którą 
usankcjonowano formalnym wyborem w 2008 r. Koło Korespondentów zostało przejęte 
przy kolejnym numerze 161 i czynnych 102 członkach  (wielu odeszło ze względu na wiek 
i sprawy losowe). Dla kontynuacji wydawanych publikacji, niezbędnych dla działalności 
KK, Władysław Olszewski zaproponował wydawanie  półrocznego Biuletynu w forma-
cie A4. Biuletyn ten od skromnych 13 stron (nr 1/2007) do numeru bieżącego stron 116 
(24/2019) i od redaktorów: Tadeusza Ostrowskiego, Jana Rybotyckiego, Mariana Szczepa-
nowicza, Jerzego M. Pileckiego  i obecnego (od grudnia 2016) Krzysztofa Lorenza, rozrósł 
się do pięknego wydawnictwa będącego wizytówką  SPZD. Dużą też rolę w poszukiwaniu 
nowych członków  KK odegrał cykl wydawniczy pod red. O. Dominika M. Orczykowskiego 
„Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie” (od nr 1 do 17) ze względu na zawarte w nim na-
zwiska, wspomnienia, wydarzenia itp. Wszystkie te publikacje oraz materiały, związane 
z działalnością Komisji Historycznej SPZD, pozwoliły odtwarzać historię rodzin (rodów) 
w formie drzew genealogicznych. Jest to też podstawowy materiał do ciągłego werbowa-
nia  nowych członków KK.

Koło Korespondentów SPZD rozrosło się i na dzień 31.03.2019 doszło do numeru 565, 
przy liczbie czynnych członków wynoszącej 353. Jest to chyba jedna z niewielu organi-
zacji kresowych, której liczebność wzrasta. Ze względu na miejsce urodzenia lub korzeni 
członkowie KK  wywodzą się z następujących miejscowości: Drohobycz, Rychcice, Majdan, 
Borysław, Medenice, Krynica, Wołoszcza-Zady, Truskawiec, Stebnik, Gaje Wyżne (kolej-
ność według ilości członków). Wiek członków waha się od lat 20 do 98 (1921), większość 
urodziła się po II wś., przeważają mężczyźni, 5 członków mieszka za granicą. Jednym 
z ważnych zadań Koła Korespondentów jest propagowanie Ziemi Drohobyckiej odbywają-
ce się głównie (ze względu na specyfikę) przez osobę Przewodniczącego. Członkowie KK 
poprzez znaczne wsparcie finansowe (Fundusz Wydawniczy, dotacje) mają też znaczny 
udział w tej działalności:

• organizacja wyjazdów na Ziemię Drohobycką,
• współpraca z pisarzami: Wiesławem Budzyńskim, Tomaszem Kozłowskim, Stanisławem 

S. Nicieją,
• zorganizowanie (2014/2015) z Muzeum Śląskim w Bytomiu wystawy „Drohobycz – 

miasto jedyne na świecie”,
• budowę i odsłonięcie pomnika (2018/2019) ostatniemu dyrektorowi rafinerii Polmin 

inż. Zygmuntowi Biluchowskiemu i jego żonie Helenie w Zakopanem,
• bieżącą współpracę z redakcją Biuletynu przez dostarczanie materiałów i redagowanie 

stałych rubryk (Nasi Matuzalemowie – Jubilaci, Odeszli, Nowi Członkowie KK, Wpłaty),
• kolportaż naszego Biuletynu oraz propagowanie innych materiałów związanych z Zie-

mią Drohobycką,
• prowadzenie ewidencji członków i ich wpłat.

W tym miejscu muszę podziękować osobiście Koledze Czesławowi Reczuchowi  za dys-
trybucję  dwa razy w roku ponad 300 egz. Biuletynu. Dziękuję.



Aktualności S44

1. Z okazji obchodów Dnia Wojska Polskiego w Katowicach w dniu 15.08.2019 na 
wniosek wojewody śląskiego nasz Członek Koła Korespondentów nr 469, prof. Uni-
wersytetu Śląskiego Zygmunt Woźniczka został odznaczony przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości w Sali Marmurowej ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

2. Redaktor Oleh Steciuk (Czasopismo Drohobyczer Zeitung w Drohobyczu przygo-
towuje wydanie małej poetyckiej antologii mieszkańców Drohobycza, w tym Członka 
Koła Korespondentów Stanisławy Jarmakowicz  mieszkanki Dolnego Śląska.

Red. 

Errata do Biuletynu SPZD nr 26 (2020)
(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)
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Leonid Tymoszenko – Drohobycz S37

Historia dzwonnicy św. Bartłomieja

Wieża obronna przy kościele św. Bartłomieja w Drohoby-
czu została wybudowana w latach 1550–1551.W  tym 

celu miasto zawarło umowę z murarzem Janem Grendoszem 
z Przemyśla. Kwerenda archiwalna wskazuje, że do wybu-
dowania trzeciego piętra zostali zaangażowani Józef Lichna, 
członek lokalnego cechu murarskiego – Bartłomiej Choczyń-
ski, lokalni majstrowie – cieśla Mikołaj, oraz kołodziej Franci-
szek. Opis wizytacji  Drohobycza w latach 1663/1664 wspo-
mina, że droga do wieży z miasta prowadziła  przez dębowy 
most (prawdopodobnie zwodzony), wejścia broniły drewnia-
ne bramy. Piętra były przedzielone drewnianymi stropami 
i prowadziły do nich murowane schody. Uzbrojenie składało 
się z siedmiu żelaznych armat.Według wizytacji z roku 1743 
obiekt nazwano dzwonnicą. Miała ona 20 okien, dach kryty 
gontem, na zwieńczeniu którego umieszczono żelazny krzyż. 
W wieży znajdowało się więzienie. Uzbrojenie składało się 
tylko z trzech żelaznych armat.W dzwonnicy były również 
trzy dzwony.

Na przełomie XVIII–XIX w. podczas urzędowania ks. Ignacego Jarockiego na skutek 
przebudowy obiektu wyburzono trzecie piętro (rozebraną cegłę wykorzytano na budo-
wę kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy kościele). Niestety pożar w 1802 roku znisz-
czył dach dzwonnicy.

Na początku lat 80-ch XIX w. w wyniku prac konserwatorskich dzwonnicy przywróco-
no pierwotny wygląd (prace prowadzone  według projektu Edmunda Ostoi Soleckiego, 
na końcowym etapie dołączyli również inni rzemieślnicy, w tym Przybyłowski). W tym 
czasie dobudowano górną kondygnację (1883 r.). Taki wygląd dzwonnica zachowała do 
dzisiaj. Elewacje zewnętrzne rodzielone gzymsami na kondygnacje, bez pionowych po-
działów, z wyjątkiem górnej kondygnacji opiętej na narożach lizenami i zwieńczonej fry-
zem arkadowym.  Żródła zanotowały następujące dzwony: „Jezus Nazareński” (1559 r.), 
„Święty Jan Chrzciciel” i „Święty Piotr” (ludwisarz Jan Strzylecki, 1739 r.), „Władysław 
Ignacy” (1879, ludwisarz Wilhelm Göttlicher). Podczas pierwszej wojny światowej Au-
striacy zarekwirowali trzy dzwony. W 1926 roku parafia do „Świętego Bartłomieja”, któ-
ry przeżył wojnę, dokupiła jeszcze trzy niewielkie dzwony (o wadze  125, 85 i 63 kg). 
Podczas okupacji niemieckiej w 1943 roku trzy nowe dzwony zostały zarekwirowane. 
W 1914 roku przeprowadzone były kolejne prace konserwatorskie oraz budowlane: 
dolną kondygnację nakryto  murowanymi sklepieniami, a na ścianach Tadeusz Ryb-
kowski wykonał malowidła Sąd Ostateczny z napisami: SURGITE MORTIU i VENITE AD 
IUDICIUM oraz Uzdrowienie paralityka. Przyziemia dzwonnicy planowano dostosować 
na kaplicę pogrzebową. Obiekt w różnym czasie badali A. Petruszewycz, E. O. Solecki, 
W. Dzieduszycki, M. Mściwujewski, M. Horn, S. Jurczenko,. T. Zaucha, Ł. Tymoszenko.

W latach 2015–2017 zabytek badała ekspedycja archeologiczna Laboratorium Nauko-
wo-Badawczego Archeologii i Krajoznawstwa wydziału historii Drohobyckiego Pan-
stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki (kierownicy ekspedycji – R. 
Myśka, J. Łukomski, Ł. Tymoszenko; współpracownicy naukowi – W. Meńko, B. Łazorak, 
praktykanci – studenci pierwszego roku wydziału historycznego).

W latach 2015–2016 zostały przeprowadzone wykopaliska archeologiczne w posta-

ci wykopu badawczego, założonego prostopadle do osi budowli. W pierwszym sezonie 
przebadano zachodnią ścianę wieży, w drugim – wschodnią. W 2015 roku na zewnątrz 
wieży od strony kościoła odkryto murowany z cegły fundament gotycki. Zbadano rów-
nież murowany kolektor, który dotykając fundamentu wieży, powraca w północnym 
kierunku na głębokości 55–65 cm, datowany na koniec XVIII–XIX w. W trakcie badań 
archeologicznych znaleziono zespół ośmiu niekompletnych ludzkich pochówków prze-
prowadzonych w typowy dla tradycji chrześcijańskiej sposób. W wykopaliskach we 
wnętrzu wieży na głębokości 1,35–1,75 m została znaleziona broń palna z okresu ko-
zackiego: armata (długość – 130 cm, średnica – 5.5–6 cm, kaliber – 3 cm, XVI w.), oraz 
trzy tego samego typu hakownice (długość – 83 cm i 80 cm, średnica- 3.5 cm, kaliber 
– 2 cm). W czasie badań 2015 roku znaleziono również 57 monet z XVI–XIX w.: 11 srebr-
nych oraz 46 miedzianych. Materiał ceramiczny, znaleziony w czasie wykopalisk 2015 
roku to materiały budowlane (kafle, dachówka i cegła), fragmenty naczyń (garnki, po-
krywki do nich, dzbanki, miski z XVI–XVII w.), fragmenty fajek (XVI–XVII w.), wyroby za 
szkła (fragmenty kielichów, kufli, butelek z XVI–XVII w.).

W czasie przeprowadzonych prac odkryto wieką ilość rzeczy: około 70 srebrnych 
i miedzianych monet XVI–XVIII w., kilkaset fragmentów ceramiki, resztki kafli, ułamki 
szkła hutniczego, dwie ceramiczne fajki z okresu kozackiego, różne fragmenty drewna, 
kule do broni palnej różnego kalibru, dwa metalowe noże, wzorce cegieł z różnych okre-
sów itd. Odkopano kilka fragmentów wyrobów jubilerskich, jak również bardzo dobrze 
zachowaną podstawę do jakiegoś sakralnego przedmiotu (krzyża albo świecznika) za 
srebra. Chronologicznie fragmenty tych naczyń obejmują dosyć długi okres – XIV–XIX w. 
W 2016 roku badania archeologiczne  przeprowadzono wzdłuż drogi, która prowadziła 
kiedyś od Rynku . W wykopie o wymiarach 6 na 2 m odkryto fosę obronną. Drugi wykop 
założono wewnątrz wieży. Obydwa wykopy przecinały fundament wieży pod bramą, 
która prowadziła do centrum miasta. W wieży wykop przeprowadzono do podstawy 
fundamentu na głębokości dwóch metrów – 2,10 cm, a na zewnątrz – do 3,5 m.

Znaleziono 44 monety: 2 srebrne, 40 miedzianych, 2 brązowe z okresu XVI–XX w. Mo-
nety pozwalają określić czas zasypania podziemnego piętra na koniec XVIII w. Równo-
cześnie wtedy w Drohobyczu wyburzono wały obronne oraz zasypano fosę. Badania 
fundamentów pokazały regularny mur ceglany, utrzymany w gotyckim układzie cegieł  
(cegła palcówka o wymiarach 28–28,5 x 14–14,5 x 7,5–8,0 cm, ułożona kanelami do 
dołu). Lico ściany wymurowane zostało z cegły, a wewnętrzna część muru – z piaskowca 
rzecznego. Szerokość ściany muru – 2,20 m. Ogólna szerokość muru fundamentu – 3,17 
m, na zewnątrz – 70 cm, od wewnątrz – 170 cm. Istnieje prawdopodobieństwo, że wie-
ża posiadała podziemne piętro. Odnalezione fragmenty ceramiki z XIV-XV w. pozwalają 
przypuszczać, że w trakcie budowania wieży w połowie  XVI w., teren przed albo do-
okoła jej (przynajmniej z boku Rynku), był już zamieszkały. Fosa pod wieżą założona 
została tuż przy samym fundamencie. Ta okoliczność może być wyjaśnieniem przyczyn 
wybudowania tak niewiarygodnych rozmiarów fundamentów wieży. Jednocześnie fun-
dament leży głębiej niż dno fosy. Znalezione ułamki drewna mogłyby być elementami 
jakiś konstrukcji, być może mostu zwodzonego nad fosą. Jego istnienie udokumento-
wane jest w źródłach z tego okresu oraz w znalezionych śladach po palach w różnych 
częściach fosy na różnej głębokości. Na palach mogły opierać się konstrukcje mostu. 
Dendrochronologiczna analiza fragmentów belek znalezionych w fosie datowała je na  
XIV w. W środku wieży w fundamencie odkryto również wejście podziemne.



Pocztówka z Drohobycza
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Janice Deitner – USA S39

Gdzie niebo, gdzie ziemia
Od Redakcji: Relacja opisująca losy Jakuba Zielonki z Rychcic opracowana została przez 

Stanisława Miniacha z Głogowa (3.04.2018 – jego prababcia była matką Jakuba Zielonki) na 
podstawie materiałów odziedziczonych przez Autorkę będącą wnuczką Jakuba. Fragmenty 
autobiografii J. Z. opublikowane zostały w Biuletynie SPZD nr 18 (2015) ss. 89–94.

Mój dziadek, ojciec matki, w wieku 39 lat rozpoczął pisanie swojej biografii od naj-
wcześniejszych lat. Zapis ten jest jakby przerwany w połowie zdania. Przetrwało 38 

stron ręcznego zapisu, których treść tkwi pomiędzy drobnymi szczegółami dat i faktów 
oraz pomiędzy wielkimi deklaracjami co do stanu moralnego całego świata. Jedno zdanie 
jest inne: „Chciałbym napisać historię mojej rodziny przed moim przybyciem do tego bied-
nego świata, ale to jest poza moją mocą. Wydarzenia, które miały miejsce w mojej biednej 
rodzinie, nigdy nie zostały zapisane. Nikt w mojej rodzinie nie potrafił pisać, więc te wyda-
rzenia, choć interesujące, muszą pozostać zatopione w przeszłości”.

Myślę, że to tęsknota doprowadziła go do pisania o swoim życiu. Pisał też dziennik, któ-
ry ukrywał przez dziesięciolecia w kopiach własnych listów. Jestem również ciekawa ich 
fragmentów, ponieważ, z różnych powodów, jego doznania są też i moimi. Zmarł przed 
moimi urodzinami i do niedawna jego słowa były niedostępne, ukryte za murami rodzin-
nego niepokoju, braku zrozumienia. Zapiski w dzienniku ukrył pod pozornie nieczytelnym 
kodem, do którego nie mieliśmy klucza. Jest to kod zastępujący literę opartą na starożyt-
nym skrócie łacińskim. Kod został złamany kilka miesięcy temu przez osobę znalezioną 
w Internecie, a rozszyfrowywanie tekstu jest powolne. Zdekodowany pierwszy zapis po-
kazuje, że jego życie nie było szczęśliwe: „Pochmurno, Janka była wściekła z rana z powodu 
wczorajszego wieczoru, wyłączyła moją lampę, nie pozwoli mi czytać, jest wściekła z powo-
du wróbli, które zostały wypuszczone z kurnika, które uwolniła Wandzia, pobiła dzieci, klnie 
jak szewc, kupiłem pół kwarty wódki, wczoraj”.

Moja babcia, która była jego drugą żoną, uśmiechała się i potrząsała głową, gdy pytałam ją 
o niego, o przeszłość. Milczała, choć czuło się wewnętrzne napięcie, kiedy mówiła, to najczę-
ściej nie po angielsku. Część z jej rodzeństwa, rozrzucona po Stanach Zjednoczonych, groma-
dziła się w społeczności polskojęzycznej, by odbudować zapomniany język polski. Kiedy do-
rosłyśmy na tyle, aby być ciekawymi ich opowieści, odpowiadano na pytania wzruszeniem 
ramion. Przeszłość była okropna i się skończyła, więc po co o tym rozmawiać? Różne doku-
menty zostały ukryte, a historia osób istniała we fragmentach. Dla mnie było to frustrująco 
nieczytelne i niewytłumaczalne. Powoli znajdują się dokumenty i ujawniają się fakty, choć 
niejasności jest wiele. Składam kawałki razem, rekonstruuję kształt tego człowieka z frag-
mentów swojej papierowej ścieżki, próbując zrozumieć, jak jego historia jest także moją.

Według opowiadań córki najstarszej siostry Jakuba, Rozalii Walerii (ur. w 1922 r.), jej 
babcia, a matka Jakuba,  Maria, otrzymywała pomoc (pożyczkę ?) finansową od hr. Tar-
nowskiej. Hrabina czuła się odpowiedzialna w jakiś sposób za losy rodziny Zielonków. 
To z jej namowy Maria, która pracowała w jej dworze w Śniatynce, wyszła za mąż za Sta-
nisława Zielonkę. Potem zdarzało się, że i Maria pożyczała doraźnie  pieniądze hrabinie, 
co znam z osobistego przekazu. To raczej nie pożyczka, a oddanie pożyczonych pienię-
dzy hrabinie. Pewne jest jedno – dzięki pomocy hrabiny Maria Zielonka z d. Maćków, po-
chodząca z Wróblowic, mogła co miesiąc płacić czesne  za naukę swoich trzech synów: 
Michała, Bonifacego i Jakuba w Drohobyczu, ale tylko do pewnego czasu. Potem z braku 
pieniędzy rezygnują z nauki Michał, a później Bonifacy. Jedyne dochody, na jakie mogli 
liczyć Zielonkowie, pochodziły ze sprzedaży mleka i jego przetworów i, co jakiś czas, ze 

sprzedaży cielaka. To wysiłek finansowy niebywały i nie znajdujący uznania wśród ich 
sąsiadów w Wacowicach, a nawet  uznawany za nierozumny i zbyteczny.

Kiedy czytam autobiografię Jakuba, jest dla mnie jasne, jak bardzo te wczesne lata szkol-
ne i doświadczenia ukształtowały jego stosunek do ludzi. Pisze, że jego ojciec „nigdy nie 
miał zaufania do tzw. inteligentnych ludzi, nigdy nie potrzebował autorytetów, i zawsze sam 
starał się rozwiązać każdy problem, korzystając z własnej pomysłowości”. Jakub połączył 
rozum swojego ojca z głęboką wiarą matki w dobro i zło. Zastosowanie tych doświadczeń 
w życiu  okazało się wybuchowe. Zaledwie tydzień po trzynastych urodzinach Jakuba wy-
bucha pierwsza wojna światowa. Obaj starsi bracia poszli walczyć: Jan z Wacowic do armii 
austriackiej, a Michał ze Lwowa do Legionów Polskich. W domu było  mało informacji 
o wojnie. Jakub napisał w autobiografii: „Przeważnie najgorsze wiadomości i nie spraw-
dzone opowieści przybywały do wioski zewsząd, przerażając spokojnych rolników, którzy 
nigdy przedtem nie żyli w tak ogromnym napięciu nerwowym”. Austriackie i rosyjskie armie 
przewalały się przez wioskę. Michał zginął 17.04.1916 i jest pochowany na cmentarzu 
w Wołczecku, pod Kostiuchówką, a Jan zmarł na Zakarpaciu na dezynterię 10.10.1918 r.  
Z rodzinnych przekazów wiem, że ich ojciec, który pięknie grał na skrzypcach, na wieść 
o śmierci Michała rozbił skrzypce i nigdy więcej nie zagrał, zmarł pół roku przed śmiercią 
drugiego syna. Jakub stracił dwóch braci i ojca w ciągu osiemnastu miesięcy. Honorował 
rocznice ich śmierci w dziennikach do końca życia.

Jakub Zielonka został wyświęcony przez Polski Narodowy 
Kościół Katolicki 1 maja 1926 r., otrzymując trzy parafie w ca-
łej Polsce, a dwie  w tym samym czasie. Był księdzem w Polsce 
tylko przez dwadzieścia miesięcy. Kapłani w PNKK byli zagro-
żeni, karano ich grzywną oraz przerywano świadczenie usług 
kościelnych. Przez cały czas mój dziadek był na pierwszym pla-
nie. W sierpniu 1928 r. Jakub został wysłany do Ameryki przez 
Kościół. Nie wiadomo, czy z powodu zagrożenia, czy tylko, by 
zobaczyć świat. Niedawno odnaleziony list wskazuje, że popro-
sił o wyjazd już na początku 1927 r. Wiedza o dziadku ciągle się 
zmienia, właśnie wtedy, gdy uda nam się  dopasować nowe fakty, 
nagle coś odkrywamy, co przeczy temu dopasowaniu. Jakub pra-
cował w różnych parafiach, tam gdzie Kościół postanowił go wy-
słać. Wycinek z gazety nie tytułowany z 1929 r. zapisał: „Ojciec 
Zielonka, choć młody człowiek, jest mocnym mówcą i ma duże do-
świadczenie jako żołnierz i kapłan”. Dotyczyło to parafii w Brid-
geport w stanie Connecticut, którą przejął w styczniu tego roku.  
Kościół w Brooklynie umieścił go na stronie internetowej jako 
rozpoczynającego pracę w listopadzie 1929 r. 
Tam poznał młodą kobietę o imieniu Irena (z d. 
Dąbrowska), którą poślubił 19 marca 1931 r.,  
co drastycznie zmieniło jego stosunki z Kościo-
łem. W podsumowaniu życia Jakub napisał: 
„Biskup Hodur nigdy nie uznał mojego małżeń-
stwa”. Sześć miesięcy po ślubie bp. Hodur na-
pisał list, w którym potępia mojego dziadka za 
małżeństwo.

Irena była dużo młodsza od Jakuba, ale jej do-
kładny wiek w momencie ślubu jest tajemnicą. 
Istnieje kilka dat podawanych w różnych  źró-
dłach: 13 lat, 17 lat i 22 lata. Po roku małżeń-

1. Janina Zielonka 
z pierwszym dzieckiem 
Jakuba (wujem Autorki) 

urodzonym  z końcem 
1942 r.

2. Jakub Zielonka z trójką swoich dzieci 
w małżeństwie z Janiną.
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stwa urodził się Ronald, przyrodni brat mojej matki. Prawdopodobnie już na początku 
1933 r. małżeństwo się rozpadło. 23 marca 1934 r., cztery dni po trzeciej rocznicy ślubu, 
opublikowany został artykuł w Scranton Republican z nagłówkiem „Zbieg nie Nie-Ksiądz” 
donoszący o aresztowaniu Zielonki w Bridgeport za porzucenie swojej żony i dziecka. Ja-
kub napisał do Ireny, oskarżając ją o zniesławianie: „Pozwoliłaś sobie na brzydką rzecz, 
która mnie zniesławiła... Największe uczucia zadeptaliście na śmierć”, domagając się pu-
blicznego wycofania fałszywego oskarżenia o porzucenie rodziny.

Mój dziadek związał się z panią Zofią Siwik, prawdopodobnie jego parafianką w polskiej 
społeczności Bridgeport, która w wieku niemal 70 lat założyła dla niego sklep pozwala-
jący przetrwać mu finansowo po utracie parafii. Mimo tego wsparcia wyjechał z Bridge-
port, prawdopodobnie chcąc opuścić miejsce, gdzie się rozwiódł, albo  z powodu małych 
zysków z prowadzonego sklepu, ostatecznie zamkniętego w listopadzie 1934 r. Tak czy 
inaczej w roku 1934 przeniósł się do Chicago, gdzie zapisał się do chrześcijańskiej Akade-
mii Biblijnej  z teologią kalwińską. Kopia  akt akademickich Jakuba wymienia jako  rodzica 
panią Siwik, choć jego matka dalej żyła w Polsce. Pojawia się także informacja, że po prze-
prowadzce, ale przed rozpoczęciem nauki w Instytucie, miał krótki romans z panią Teofilą 
Podolską, którą poznał przez PNKK. W niedatowanym liście miłosnym napisała ona: „Nie 
obwiniaj się, mój kochany, to było nieuniknione, że tak się stanie” i że „moje serce jest z Tobą 
na zawsze”.

To co stało się potem, jest dla mnie jedną z najbardziej bolesnych części historii mojego 
dziadka.

Krewni pani Siwik po jej śmierci na skutek zatrucia gazem świetlnym w lutym 1936 r. do-
prowadzili Jakuba do sądu, aby „złamać” testament. Zielonka po długim procesie nie został 
aresztowany, testament w końcu nie został odrzucony, ale po opłatach prawnych i części 
przekazanych Irenie za brak wsparcia finansowego na wychowanie dziecka został z jednym 
domem i 300$. Jego reputacja była jeszcze gorsza niż wcześniej – ponieważ był moralnie 
oskarżony o wszystkie zarzuty. W maju 1939 r. wysłał list do Trudy Podolskiej, córki kobiety, 
z którą miał romans w 1934 r., proponując jej małżeństwo, podobnie jak dwa lata wcześniej, 
kiedy miała 18 lat, a on 36. Czterostronicowa propozycja pokazuje człowieka, który próbuje 
dowiedzieć się, dokąd zmierza jego życie, nawet jeżeli oznacza to powrót do Kościoła. Nie 
poślubił Trudy! Wiemy o tym z listu, który napisała  Teofila Podolska, kończąc związek swo-
jej córki. Co mnie uderza w tym wszystkim, to jest to, że zatrzymał ten list, nie będąc w sta-
nie wyrzucić tego fragmentu swojej historii. Napisał na liście: „Ten list został napisany przez 
osobę, która jest szalona, głupia i zazdrosna, a żadne słowo nie jest prawdziwe. Oszukańcze 
plotki”.

Nie wrócił do Kościoła. Wziął „skromną robotę fabryczną” w Bridgeport. W swoim dzien-
niku z 15 lutego 1940 r. Jakub napisał: „Smutny i niezmienny. Nigdzie nie ma radości i woli 
życia. Och, skromne, biedne życie, bez kraju, bez rodziny. Kiedy skończy się to cierpienie?” Z sa-
motności i patriotyzmu usiłował zapisać się do marynarki wojennej USA, został odrzucony 
w styczniu 1942 r. z powodu wcześniejszych ran głowy. Również w tym czasie zaczął spo-
tykać się z innymi Zielonkami w Stanach Zjednoczonych, szukając relacji rodzinnych lub 
podobnych. W jakiś sposób doprowadziło go to do Chicopee w stanie Massachusetts, gdzie 
spotkał się z Franciszkiem Zielonką i poznał na imprezie noworocznej młodą damę. Jak pisał 
do przyjaciela: „... Dama, miła i ze starego kraju, niestety zbyt młoda, by mieć z nią intencje... 
Poznałem ją, dobrze się bawiłem i tak to pozostanie.” Nazywała się Janina Zielonka i nie była 
spokrewniona z dziadkiem. Została moją babcią 15 lutego 1942 r. Panna młoda miała dwa-
dzieścia pięć lat, a Jakub czterdzieści jeden. To takie kuszące zakończyć tę opowieść tym nie-
oczekiwanym spotkaniem, by pozostawić mojego dziadka szczęśliwego z jego panną młodą.

Prawdą jest, że nie wiemy wiele więcej o jego życiu w późniejszych latach, jako że zaczął 
wtedy pisać zakodowane pamiętniki. Nie mam pojęcia dlaczego. Armia amerykańska po-

trzebowała ludzi, więc kilka miesięcy po ślubie został powołany do służby. Ich pierwsze 
dziecko, mój wujek, miał urodzić się za trzy miesiące. W liście do Bonifacego z 18 marca 
1945 r. napisał: „W marcu 1943 r. po sześciu miesiącach służby wyszedłem z wojska i pra-
cowałem w przemyśle wojennym”, natomiast w liście w 1960 roku: „Znalazłem... pokorną 
robotę fabryczną... i załatwiłem się na dobre, mając troje dzieci, zrezygnowałem z marzeń 
o intelektualnym doskonaleniu się w służbie Bogu...”. W 1946 r. zaczął pracować w firmie 
produkującej lampy mosiężne Brideport Brass Company i z przerwą kilku miesięcy po-
nownie w tej firmie, odzyskując i badając uran dla broni jądrowej aż do przejścia na eme-
ryturę. Jego zdekodowane i przetłumaczone wpisy w pamiętniku pokazują człowieka, 
który był zatruwany przez lata pracy. W 1960 r. podjął, pewnie przymuszony przez moją 
babkę, która była katoliczką, ostatnią próbę powrotu do Kościoła. Kiedy dowiedział się, 
że będzie musiał odwołać się do Rzymu, uznał swoją sprawę za zamkniętą. Raz na zawsze 
umył ręce od zorganizowanej religii.

20 lipca 1963 r. Jakub napisał: „Dzisiaj skończyłem 62 lata życia. Chociaż nie jestem zdro-
wy, dziękuję Bogu za pełnię życia....”. 23 kwietnia 1964 r. otrzymał diagnozę lekarską, że ma 
raka żołądka, i skierowanie na operację..., zmarł 2 czerwca 1964 r. Wiadomość, że śmierć 
mojego dziadka została spowodowana przez firmę niezdolną lub nie chcącą chronić swo-
ich pracowników, jest nową informacją i sprawia, że jestem tak wściekła, że nie mogę tego 
znieść. Fakt, że mogłam go poznać, gdyby żył dłużej..., a zamiast tego  tyle dokumentów..., 
tak wiele pism, które pozostawiają mnie z różnymi sprzecznymi poglądami na temat tego, 
kim był ten człowiek. Jego zmagania z tożsamością..., z monolitycznymi instytucjami, na 
wiele sposobów definiują jego życie od samego początku.  To, że uczynił tę walkę trudniej-
szą, wydaje się oczywiste. Mam nadzieję, że miał chwilę spokoju i szczęścia. Dokumenty 
wydają się mówić inaczej.



Stanisława Jarmakowicz – Wrocław S43

Pamiętam
Słowa Matki...
We łzach topiony... wielki ból...
Nie ciała..., lecz serca –
Może oczu … które...
Apokalipsę  widziały –
W Drohobyczu...
Wspominała...
Pociągi... z ludźmi...
Zabite deskami...
Wlokły się na Sybir...
Mróz... rozpacz... Rynek –
Miejsce…
Wisielczych egzekucji
Przy dzikiej radości...
Żołdactwa
Getto założone...
Przez nadludzi...
W powietrzu wisiało...

Przyroda płakała...
Gdy ludzi... z kanałów...
Wyciągano
Antychryst szalał...
Krew się lała
Całe wsie znikały
Ręką sąsiada mordowane
A później...
Czas – „Błędów i wypaczeń”...
„Kultu jednostki”
Usuwanie... ludzi – którzy
Na lepszy świat... liczyli...
Skarb – ŻYCIE
Było w poniewierce...
Znaczyło – „NIC”...
Prawo ostatniej wojny –
Każdej wojny.
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Krzysztof Lorenz – Wrocław S42

Debora Vogel
Od Redakcji: Była przyjaciółką i powiernicą Bruno-

na Schulza, modelką Witkacego, wychowanką mistrzów 
szkoły lwowsko-warszawskiej , Kazimierza Twardowskie-
go i Kazimierza Ajdukiewicza. O Deborze Vogel mówi się 
najczęściej w odniesieniu do genialnych mężczyzn, z któ-
rymi się przyjaźniła lub pracowała, a przecież była znako-
mitą pisarką i autorką przenikliwych analiz estetycznych. 
Omówienie  twórczości D. Vogel dokonane przez Karolinę 
Szymaniak potwierdza kubistyczną technikę stosowaną 
w jej utworach a zwłaszcza w wierszach.

Urodziła się w styczniu 1900 (1902?) r. w  galicyj-
skim miasteczku Bursztyn, a zmarła razem z mat-

ką, mężem i synem, podczas likwidacji lwowskiego 
getta w sierpniu 1943 r. Poetka i prozaiczka, krytyk 
literacki, pisała głównie o twórczości artystów awan-
gardowych. Studiowała na uniwersytecie Lwowskim, 
a doktorat z filozofii otrzymała w 1926 r. na Uniwersy-

tecie Jagielońskim  na podstawie pracy: „Znaczenie poznawcze sztuki u Hegla i jego mo-
dyfikacji u Józefa Kremera”. Była związana z Brunonem Schulzem ale na skutek sprzeciwu 
swojej rodziny, wyszła za mąż za Szulima Barenbluta. Swoje utwory pisała w językach 
polskim, jidisz i hebrajskim, tłumacząc na te języki własne teksty. Publikowała zarówno 
w czasopismach żydowskich „Cuszajter” „Inzich”, jak i polskich „Sygnały”, „Wiadomości 
Literackie”. Znane są dwa zbiory jej utworów: „Budowa stacji kolejowej” (1931) i „Akacje 
kwitną” (1935), oraz poezje „Figury dnia” (1930) i „Manekiny”(1934).
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Parafia rzymskokatolicka – Drohobycz
Cmentarz przy ul. Truskawieckiej w Drohobyczu

Cmentarz przy ul. Truskawieckiej w Drohobyczu założono dnia 03.05.1790 r. na 
„gruntach plebańskich” odstąpionych na cmentarz.

W roku 1830 rozszerzono do obecnej powierzchni ok. 4 ha. Jest on więc tylko o 4 lata 
młodszy od nekropolii łyczakowskiej we Lwowie, jest rówieśnikiem warszawskich Po-
wązek, starszym od wileńskiej Rossy (1796), krakowskich Rakowic (1803) i paryskiego 
sławnego Pere Lachaise (1803).

Położony po prawej stronie traktu truskawieckiego,cmentarz leży na wzgórzu między 
dolinami potoku Pobuk i rzeki Tyśmienicy. Od południa sąsiaduje od 1812 r. z kosza-
rami, a od północy otoczony jest murem cmentarnym o wysokości dawniej ok. 2 m, do 
którego przylega obecnie nowo zbudowana okazała cerkiew prawosławna. Od zachodu 
były pola uprawne i łąki stopniowo zabudowywane.

Na cmentarz prowadzi brama główna w stylu neoklasycystycznym. Brama w murze 

cmentarnym, w formie długiej ściany, zwieńczonej 
gzymsem, po środku trójkątnie wyłamanym, na którym 
trójkątny przyczółek ujęty akroterionami w narożach 
i zwieńczony krzyżem na prostopadłościennym coko-
le, przy którym rzeźba kobiecej postaci w antycznych 
szatach, zamyślonej, z głową opartą na ręce wspartej 
na cokole; w polu napis: Corruptibile oportel / hoc 
/ inducere incoruptionem / Cor. XV.53 // (Trzeba, 
ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w nieznisz-
czalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nie-
śmiertelność). Na osi bramy prostokątny, zamknię-
ty odciskowo otwór z dwuskrzydłowymi żelaznymi 
wrotami. Powierzchnia ściany boniowana w układzie 
pasowym, płasko; w narożach i wokół otworu bram-
nego wypukło.

W 2018 roku złamane przez huragan drzewo strąci-
ło figurę i wtedy zauważono na prawej bocznej stro-
nie nieczytelny napis w języku niemieckim. 

Cmentarz przetrwał do dziś bez większych znisz-
czeń, chociaż upływ czasu i brak opieki doprowadziły 
do wielu bezpowrotnych strat. Oprócz grobów kato-
lickich, niemieckich, polskich i ukraińskich, pojawiły 
się prawosławne rosyjskie i bezwyznaniowe.

Zaprezentowany stan wstępnych badań nad histo-
rią cmentarza drohobyckiego wskazuje na potrzebę   
dalszych poszukiwań materiałów źródłowych, m.in. 
w kierunku pilnego wyjaśnienia historii kaplicy za-
możnej rodziny Neumannów.

W ostatnich latach przeprowadzono gruntowny re-
mont kaplicy Nahlików i Neumannów. W kaplicy Na-
hlików – cmentarnej kaplicy parafii św. Bartłomieja 
– regularnie odbywają się nabożeństwa, jest wykorzy-
stywana jako kaplica pogrzebowa.

1. Brama Główna na 
cmentarz drohobycki 

w stylu neoklasycystycznym
2. Kaplica – Grobowiec 
Neumannów, wnętrze

3. Remont Kaplicy – 
Grobowiec Neumannów

4. Kaplica Podwyższenia 
Krzyża Świętego – Kaplica 
Pogrzebowa (Grobowiec 

Nahlików), wnętrze 

5. Grobowiec rodziny 
Lerchów przed remontem

6. Grobowiec rodziny 
Lerchów po remoncie. 
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Kaplica – Grobowiec Neumannów
Kaplica na planie prostokąta zbliżona do 

kwadratu z trójbocznym zamknięciem. Ele-
wacja frontowa płasko boniowana w ukła-
dzie płytowym, ze szczytem, dołem ujętym 
2 nadwieszonymi sterczynami. Na osi po-
przedzony 5 stopniami, portal z filarkami, 
zamknięty ostrołukowo z napisem na czo-
le łuku: GROBOWIEC NEUMANNÓW; wyżej 
w szczycie kamienna czworolistna rozeta. 
Nad nią kamienny stylowy krzyż. Elewacje 
boczne gładko tynkowane, w nich po jednym 
ostrołukowo zamkniętym oknie. Dach dwu-
spadowy przechodzący w wielopołaciowy, 
kryty dachówką. W portalu dwuskrzydłowe 
drzwi z drewnianym nadświetlem w formie 
maswerku. Skrzydła drzwi z dwoma profi-
lowanymi płycinami: w górnych, wyższych, 
wpisane ostrołukowe płyciny ujęte po bokach 
półkolumienkami i dekorowane maswer-
kiem; w dolnych listwowa dekoracja w posta-
ci ukośnie ustawionych czworoboków o lek-
ko wklęsłych krawędziach. W oszklonych 
otworach okiennych resztki drewnianych 
maswerków. We wnętrzu znajduje się neogo-
tycki ołtarz. Na wewnętrznej stronie mensy 
zachował się napis: 1903 rok. Kaplica została 
wyremontowana w 2012 roku.

Kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego – 
Kaplica Pogrzebowa (Grobowiec Nahlików)

Kaplica na planie prostokąta. Ściany zwieńczone gzymsem. Dach dwuspadowy, od fron-
tu i od tyłu ze schodkowo-streczynowymi szczytami, wydzielonymi gzymsem z daszkami 
okapowymi. Szczyty zdobione 3 płycinami prostokątnymi zamkniętymi łukami nadwie-
szonymi (ze środkową wyższą od bocznych). Otwór wejściowy prostokątny z klepkowy-
mi, dwuskrzydłowymi drzwiami, poprzedzony czterostopniowymi schodami; nad nim 
prostokątna wnęka z kamienną tablicą i napisem: KAPLICA RZYMSKOKATOLICKA / P.W. 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO / A.D. 1830, wyżej nadświetle o łuku parabolicz-
nym. W ścianach bocznych po jednym ostrołukowym oknie. Wnętrze jednoprzestrzen-
ne, nakryte stropem płaskim. Mensa ołtarzowa drewniana, nad nią krucyfiks. W prawej 
ścianie wmurowana prostokątna zamalowana tablica ze słaboczytelnym napisem: ME-
MENTO / CAROLINAE NAHLIK / NATAE LOSY DE LOSENAU / FUNDATOREM I ERTINAE 
VOLOINTANS AEDIFICATI MONUMENTI //. Kaplica została gruntownie wyremontowa-
na w latach 2014–2015.



7. Remont grobowca rodziny Chciuków

8. Grobowiec rodziny Chciuków 
po remoncie

9. Tablica na grobowcu Chciuków

10. Grobowiec Schweizerów 
przed remontem

      11. Grobowiec Schweizerów po remoncie

Krystyna Jossé  (1911–1990) S46

Z Majdanu do Kazachstanu
Od Redakcji: Autorka tych wspomnień, Krystyna Jossé z domu Riedel, 13 kwietnia 1940 r. 

została deportowana do Kazachstanu w okolice miejscowości Kustanaj z synem Andrzejem 
(1938), matką Haliną Riedel z domu Lilpop (1880–1945) i siostrą Marią Riedel (1922–1985). 
Była żoną leśnika mgra inż. Jerzego Jossé (1903–1987), od 1934 r. adiunkta w Nadleśnictwie 
Majdan, zmobilizowanego w sierpniu 1939 r., który po 22 czerwca 1941 r. powrócił do Majda-
nu, gdzie organizował samoobronę leśników przed UPA. Po powrocie z zesłania zamieszkała 
z mężem i rodziną (niestety, matka wkrótce zmarła) na Opolszczyźnie, gdzie Jerzy Jossé po 
wyzwoleniu był pionierem tamtejszego leśnictwa i łowiectwa. Wspomnienia przekazane przez 
wnuka Michała Jossé stanowią fragment pamiętnika, który Autorka zaczęła pisać w 1979 r.

(…)  po półtorarocznej pracy miałam wyjechać do Majdanu, a w sierpniu 1937 r. odbył 
się nasz ślub w Wilnie. Byliśmy tylko we dwoje. Te lata w pięknym Majdanie, przy-

tulnym domku z ogródkiem, były naprawdę jedyne w życiu. Ta piękność przyrody lasów 
bukowych, traw, storczyków, poziomek, malin, ożyn, orzechów, narty zimą i nasze życie było 
pełne uroków młodości i miłości. W czerwcu 1938 r. urodził się Andrzej we Lwowie po bar-
dzo długim porodzie trwającym 30 godzin. Byłam wtedy w szpitalu wojskowym w Łyczako-
wie, gdyż ordynatorem był prowadzący mnie w czasie oczekiwania dr Doliński. Rodzicami 
chrzestnymi mieli być Anka i Andrzej Strakacz, którzy lecieli awionetką do Lwowa. Mieli przy-
musowe lądowanie i rodzicami chrzestnymi byli w zastępstwie młody lekarz i pielęgniarka. 
Chcieliśmy wieźć już do Majdanu chrześcijanina. Radość, że to był syn, była wielka i nasza, 
i całej rodziny. Dziecko ważyło 4,10 kg, było zdrowe i wrzaskliwe. Byłam z nim 16 dni w szpi-
talu, bo gorączkowałam (migdały), a gdy to ustąpiło, jechaliśmy do Majdanu. Przybyliśmy na 
miejsce około 12 w nocy i w naszym miłym domku dziecko chowało się zdrowo, karmione 
po pierwszym okresie mlekiem krowim, płatkami i owocami. Do 6 tygodnia po nakarmie-
niu płakało stale, ale po tym okresie nie było już trudności. Gdy miał 3 miesiące, przyjechał 
tato Jossé i cieszył się wnukiem. W zimie był u nas mój ojciec, który mi powtarzał, że jestem 
szczęśliwa, bo  mam syna. Jędruś rósł zdrowo i rozwijał się prawidłowo. Był naszą radością, 
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szać z Majdanu z małym dzieckiem. Potem 
i Niemcy radzili, żeby się z nimi zabrać, ale 
ze względu na Jerzego, który mógłby mieć 
przykrości, wróciłam do Majdanu. I wtedy 
z 12 na 13 kwietnia 1940 r. przyszli Sowieci 
pod pozorem rewizji, którą przeprowadzi-
li, wyrzucając ze skrzyni wszystkie rzeczy 
i nie mówiąc, że chcą nas zabrać do Rosji. 
Mały Jędruś, który spał spokojnie, od razu 
się obudził i stał w łóżeczku. Była noc, by-
łyśmy przestraszone i nie bardzo zdawa-
łyśmy sobie sprawę z tego, co się z nami 
stanie. Most na rzece Stryj był zerwany,  po-
mimo to przewieźli nas i dowieźli do Bory-
sławia.

Tam już były podstawione wagony, w któ-
re zostałyśmy załadowane. Dwa dni jeszcze 
wagony stały na dworcu. I wtedy znajomi 
(m.in. Lonia Szwab) przynosili maszynki 
spirytusowe do podgrzewania dla Jędru-
sia jedzenia. Jechałyśmy na pryczach w by-
dlęcych wagonach z otworami w podłodze. 
Żywność nam podawano, gdy zatrzymał się 
pociąg, a dla Jędrusia podgrzewałam na spi-
rytusowej maszynce. Cała  podróż trwała 16 
dni i nocy, aż dojechałyśmy do Kustanaja, 
skąd rozwozili nas autami po wioskach. My 
dojechałyśmy do kołchozu „Neue Leben”, był 
to kołchoz zamieszkały przez dawno zesła-
nych. Umieszczono nas przy licznej rodzinie. To była późna wiosna, bo wywóz był w kwiet-
niu. Od razu zaczęłyśmy  z Marysią pracować, ale w kołchozie nie było zapłaty, tylko liczono 
nam „trudodni”. Nie było przymusu aby pracować, bo tylko raz na rok było rozliczenie dla 
miejscowych kołchoźników, którzy mieli krowy i działki koło domu. Po roku, gdy przekona-
łam się, że nie zarabiamy, a tylko żyjemy z handlu wymiennego naszym ubraniem, a nie było 
już opału, pomyślałam, że lepiej będzie przenieść się do sowchozu, gdzie będzie można pra-
cować nie za „trudodni”, tylko za pieniądze i mleko. I wtedy wyruszyłam na poszukiwanie 
odpowiedniego miejsca. Tak trafiłam do Majkula. Tam już mieszkali Polacy. Ten rok w koł-
chozie był bardzo trudny, dokuczał mróz, żyłyśmy tylko z wymiany ubrania, a zarobków 
żadnych nie było. Przedtem na piechotę szukałam tego sowchozu. Wiosną dostaliśmy wozy 
drabiniaste i przejechaliśmy do Majkula. Jędruś po drodze szukał kwiatków, które nazywał 
„psiki”. Dziecko nie zdawało sobie sprawy z naszego położenia. Żeby miał jakąś rozrywkę, 
trzymałam parę kaczuszek. Ale w kołchozie dzieci były dziwne i nieczułe, tak  że nie dało się 
nic hodować. A już w Majkulu trzymałyśmy krowę z małym cielakiem, który był tak przy-
wiązany do dziecka, że chodził za nim jak pies.

W sowchozie mieszkało się najpierw we wspólnym bloku. Pokój zajmowała Zina z ma-
łym dzieckiem, a my drugie pomieszczenie. I tam Jędruś zachorował. Poszłam z prośbą 
do dyr. Garłacza, dostałam samochód i zawiozłam dziecko do szpitala do Kustanaja. Tam 
był w dziecinnym szpitaliku, gdzie mu obcięto jego loczki. Była tam bardzo dobra lekar-
ka, również zesłana, która poznała się od razu, że nie było to zapalenie płuc, tylko silna 
angina. Byłam przy nim cały czas, a gdy przyjechała Marysia i go pokazałam przez szybę 

zasypiał wcześnie, 
więc wieczory były 
dla nas. Chodzić za-
czął po ukończeniu 
1 roku i 1 miesiąca 
i gadał po swojemu 
wcześnie. Na wakacje 
przyjechały Mama, 
Oleńka i Marynia. 
A potem przyszedł 
wrzesień 1939 r. 
Przedtem wyjecha-
liśmy z Jerzym nad 
morze do Jastarni, 
a dziecko było pod 
opieką Mamy, Oleńki, 
a potem Marysi.

Po powrocie z Ja-
starni Jerzy był pier-
wszy w Majdanie, ja
zostałam jeden  dzień 
w Warszawie. Rano 

z pękiem łososiowych gladiolusów pojechałam na Cmentarz Powązkowski, na część 
cmentarną dla lotników. Tam poszłam na grób Tadeusza Kózki1, męża Anki Ostrowskiej. 
Znalazłam jego grób i myślami byłam daleko. Ty jesteś już u Boga, a co przed nami? Wróci-
łam następnego dnia do Majdanu i Jędruś cały dzień nie poznawał mnie, odwracał się ode 
mnie, dopiero wieczorem przytulił się do mnie i poznał.

W końcu sierpnia w nocy przyszli po Jerzego – mobilizacja. Ten dzień był straszny. Łzy 
kapały mi same, gdy szukałam munduru, butów, itd. Nie można sobie wyobrazić naszej 
rozpaczy. Odjeżdżali od nas, zostawałyśmy same. Razem z dyrektorem Prochownikiem2 
odwiozłam Jerzego do Synowódzka. Ciągle mnie pocieszał, że mam przyjechać do Prze-
myśla w niedzielę.  Nigdy nie dojechałam, bo już wyszli, o czym zostałam powiadomiona. 
Ten tragizm wojny był nie do przeżycia. 1 września wybuch wojny, radio, komunikaty, 
codzienne wiadomości coraz bardziej przykre. Tego dnia, gdy był komunikat, że wojska 
rosyjskie wkroczyły do Polski, to jeszcze dziś pamiętam, że rozpacz była ogromna. I tylko 
do dziecka można było się uśmiechnąć, a tak tylko ciemność  w oczach i głębia rozpaczy. 
Niemcy, gdy weszli do Majdanu, ostrzelali góry (echo rozlegało się wokoło). Potem wcho-
dzili do domów, szukając  broni i zabierali, co znaleźli. Po jednym dniu odeszli i wkroczyli 
Rosjanie.

Mieszkałyśmy z Mamą, Marysią i Jędrusiem u Ważnego3. Nie dało się mieszkać już w na-
szym domu, bo przestrzeliwano, więc przeniosłyśmy się do Ważnego, który nam przewiózł 
wszystkie nasze meble i rzeczy. I tam żyłyśmy spokojnie. Ja pojechałam jeszcze do Lwowa, 
do stryja Franciszka Jossé, aby się poradzić, co ze sobą zrobić: czy przenosić się z Majdanu. 
Wtedy na Sobieszczyzny była siostra Wikowej Ewa Bolelowa. Stryj odradzał mi się ru-

1 Porucznik obserwator I Pułku Lotniczego w Warszawie. Ur. w 1910 r. w Nowym Sączu, zginął śmiercią lotnika 
19.06.1939 r. w czasie wykonywania lotu szkoleniowego. Wszystkie przypisy pochodzą od Redakcji.
2 Stanisław  Prochownik – inż. leśnik, od 1938 do wybuchu wojny administrował majątkiem firmy „Godula” w Maj-
danie, we wrześniu 1939 r. kierował tam punktem obserwacyjnym obrony przeciwlotniczej.  Po klęsce 1939 r.  powró-
cił w rodzinne strony w Sanockie, gdzie działał w AK.
3 Jan Ważny (1894–1981) – przedwojenny wójt Majdanu.

1. Członkowie personelu Nadleśnictwa Majdan Firmy Godula ok. 1935 r. 
W środku stoją: inż. Jerzy Jossé  (z lewej) i inż. Kazimierz Wilimowski 

(z prawej). Archiwum rodziny Jossé.

2. Krystyna Jossé  z d. Riedel z młodszymi 
siostrami. Archiwum rodziny Jossé.

3. Andrzej Jossé (z prawej) z młodszym bratem 
Jerzym Jossé przed domem w Majdanie. 
Majdan 2003. Archiwum rodziny Jossé
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z ogromną główką, to tylko się ucieszyła, że będzie zdrowy. Rok później wróciła mu się 
angina, ale już słabsza.

Nikt kto nie był na Syberii, nie wie, jak to jest  spędzić tam zimę. Szczególnie utkwił mi 
w pamięci zimny, zatykający  dech powiew wiatru, gdy szłam do sąsiadów Polaków wie-
czorem. Stopniowo przyzwyczajałam się do tak silnego mrozu. W ogóle zima trwała długo,  
miesiące letnie były  bardzo krótkie, upalne, a przejściowego okresu nie było. Jednego dnia 
przychodziła zima i były straszne „buriany”4, wtedy ludzie zamarzali przy swoich domach. 
Ten drugi rok spędzony w Majkulu  już był lepszy od pierwszego. Potem dostałyśmy osobną 
kwaterę: jednoosobowy pokój z kuchnią. Tam miałyśmy dwa łóżka, na jednym spała Mama 
z Marysią, na drugim ja z Jędrusiem. My obydwie pracowałyśmy, najpierw wiezione koni-
kiem, później dochodziłyśmy na własnych nogach. Po wybuchu wojny z Niemcami, gdy męż-
czyzn  zabrano do wojska, wszystko robiły kobiety. Żeby Jędrusia nakarmić i mieć dla niego 
trochę dobrego mleka, kupiłyśmy w Kustanaju krowę, którą same przygnałyśmy do Majkula. 
A potem zbudowałyśmy stajenkę, obkładając ściany kiziakami5, a dach zrobiłyśmy z trzciny. 
Kiziak był w ogóle niezastąpiony (brak wszelkich desek), bo z niego robiłyśmy opał na zimę. 
Dostawało się trzy dni wolne i kupy nawozu (był to sowchoz, gdzie hodowali konie), same 
robiłyśmy kostki i gromadziłyśmy opał na zimę. Paliłyśmy w lecie zbieranym przez Mamę 
kiziakiem, gdzie pasły się krowy, ale zimą tymi cegłami z kiziaka i trzciną, którą się ścinało 
na zamarzniętym jeziorze. Taka trzcina dawała dużo ciepła i wtedy można się było umyć.

Co trzy tygodnie można było korzystać z ogólnej „bani”, tzn. kąpieli. Gdy potem powsta-
wały polskie ośrodki, przydzielano nam pomoc w odzieży, ale zawsze uważałam, że jest 
dużo ludzi bardziej potrzebujących niż my. Druga zima była o tyle lepsza, bo mieszkałyśmy 
same i tylko z małym dzieckiem. Nosiłyśmy na nogach walonki, które jedynie chroniły nas 
od zimna w nogi, my z Marysią miałyśmy „państwowe”, a dla Mamy i Jędrusia trzeba było 
kupić. Stopniowo nasza odzież się niszczyła, wtedy z pomocą przychodziły ośrodki, które 
powstały w kilku punktach na terenie Syberii. Marysia nosiła starą pelisę Mamy, bo jeż-
dżąc na długie trasy po siano, najbardziej potrzebowała ciepłej odzieży. Zimą żywiłyśmy 
się ziemniakami, wykopanymi z przydzielonego nam kawałka pola (20 ar), kiszoną ka-
pustą z odrobiną tłuszczu z mlekiem. Robiło się też kisiel z tłuczonego owsa. Musiałyśmy 
być całkowicie samodzielne, więc obok stajenki dla krowy zrobiłyśmy piwnicę, w którą 
sypałyśmy odliczone wiadra ziemniaków. Taką piwnicę przykrył potem śnieg. Odkrywało 
się ją raz na tydzień i brało się odliczoną ilość ziemniaków tak, żeby starczyło do wiosny. 
Ludzie miejscowi tak jak zesłańcy wiosną głodowali i nieraz do nas przychodzili żebrać 
o trochę ziemniaków. W całej wsi była jedna studnia i na zmianę z Marysią chodziłyśmy 
po wodę, stojąc w ogonku. Byłam świadkiem, jak jedna kobieta z zazdrości o swego męża 
oblała wodą na taki mróz drugą. Latem całą przyjemnością w czasie pracy była kąpiel 
w jeziorze i potem odpoczynek.

Często budzono nas np. do pożaru na stepie, bo traktory nie były dość zabezpieczone i każ-
da iskra wzniecała pożar. Wtedy my gasiłyśmy pożar wodą z jeziora, bo sucha trawa paliła 
się szybko. Zimą też były wypadki: raz na skutek mrozu kurki na „naftobazie” zepsuły się 
i cała benzyna potrzebna do robót wyciekła, wtedy nas posądzono o sabotaż. Ciągle nas 
przesłuchiwano, że to Polacy są winni. Wtedy w Majkulu mieszkali oprócz nas Noworolowie 
i Szejnichowa, która potem nie wracała z nami. A pobyt tam trwał cztery i pół roku.

Latem pracowałyśmy na ogrodzie polewanym sztucznie. To była  ciężka praca polewanie 
inspektów od rana do wieczora i nigdy nie było wiadomo, że jest już koniec pracy. Noszenie 
z jeziora wody w polewaczkach i polewanie jedną ręką spowodowało u mnie skrzywienie 
kręgosłupa. Później, ze względu na to, że miałam dziecko, nie byłam wzywana do pracy. 

4 Buran – silny i porywisty wiatr północno-wschodni i północny wiejący zimą na obszarze środkowej i południowej 
Syberii, Uralu i Powołża, połączony ze śnieżycą. Nazywany jest też zamiecią śnieżną stepową.
5 Suszony nawóz zwierzęcy, służący  jako paliwo albo materiał budowlany w Azji Środkowej.

Marysia pracowała dalej przy wiązaniu siana łykiem. Kiedy my pracowałyśmy w ogrodzie, 
mały Jędruś uciekał babci i biegł do nas. Tam się bawił w piasku i nazywał mnie mamą Ki-
sią (Krysią). Był dla mnie wielką pociechą. Praca latem była naprawdę ciężka, wydawało  
się, że bez końca, ale ten okres letni był łatwiejszy od długiej mroźnej zimy. Tak przeży-
łyśmy trzy lata pełne różnych wydarzeń: pożarów stepu w lecie i katastrof  w naftobazie. 
Zima dla Marysi była ciężka, bo musiała pracować, a ja tylko odgarniałam śnieg, robiłam 
w domu obiad i karmiłam krowę. Jednej zimy były tak wielkie opady śniegu, że nawiało 
między naszym domem a stajenką górę, w której  trzeba było zrobić stopnie.

Ciągle żyłyśmy nadzieją powrotu, ja żyłam nadzieją, że wrócimy do Polski i Jerzego. 
I wreszcie przyszło zawiadomienie, że wzywają nas  na zebranie. Przedtem utworzyła się 
taka grupa, która za pieniądze ułatwiała wyjazd i wtedy wielu Polaków wyjechało niele-
galnie.  Nie mieszkając w samym mieście,  nie mogłam być za każdym razem na zebraniach 
w Kustanaju, dokąd chodziłam na piechotę. I chociaż zabroniono w czasie prac jesiennych 
opuszczanie  pracy,  zawsze starałam się porozumiewać w sprawach wyjazdu. I chociaż 
miałam całe nogi w czyrakach i nie miałam ciepłej odzieży, biegłam tam, aby nas zapisać  
na wyjazd. I wreszcie się udało – mieliśmy wyjechać  wszyscy czworo.



Jan Mieczysław Majewski S49

Dowódcy naszej konspiracji
Od Redakcji: Kolejna publikacja dotycząca biogramów czołowych postaci polskiego pod-

ziemia na terenie Ziemi Drohobyckiej, po publikowanym artykule o ppłk. Władysławie Mro-
zie dotyczy Antoniego Biedki oraz Karola Wilińskiego. Materiał ten był już wydrukowany 
przed 24 laty w „Ziemi Drohobyckiej” nr 9 (1996) ss. 10–14.

Antoni Biedka „Babinicz” urodził się w Woli Jasienickiej, pow. Brzozów 28.05.1897 
a zmarł w Drohobyczu 10.02.1956 r. Był synem Wojciecha, z zawodu zarządcy ma-

jątków i Anny Zielińskiej. Powołany do armii austriackiej w 1914 r., walczył na froncie 
włoskim i tam dostał się do niewoli pod koniec wojny W styczniu 1919 r. wstąpił do Armii 
Polskiej we Włoszech i stamtąd trafił do Armii gen. Hallera we Francji. Po przeniesieniu 
do Polski walczył na froncie wschodnim i w Kowlu został w maju 1921 r. zdemobilizowa-
ny w stopniu sierżanta. Dekretem Naczelnego Wodza z 13.05.1921 r. potwierdzono jego 
prawo do Orderu Virtuti Militari kl. V, nadanego mu w 1920 r. Dwukrotnie też gen Haller 
osobiście odznaczał go Mieczami Hallerowskimi, raz we Francji i drugi raz w Drohoby-
czu w ramach uroczystości poświęcenia sztandaru miejscowego Związku Hallerczyków 
w pierwszych dniach czerwca 1939 r. Miał też szereg innych odznaczeń.

Po demobilizacji krótko pracował w Korcu i Stryju, a w 1924 lub 1925 r. podjął pracę 
urzędniczą w Polminie w Drohobyczu. Był tam m.in. bardzo aktywnym zastępcą komen-
danta Związku Strzeleckiego a w mieście członkiem zarządu Związku Hallerczyków. On 
też (jako organizator) wyjeżdżał do Bydgoszczy, aby przywieźć   na czerwcowe uroczysto-
ści w 1939 r. gen Hallera. Ożenił się 9.01.1926 r. z Zofią Potocką (Drohobycz 27.09.1905 – 
12.06.1944 Drohobycz) i miał cztery córki. Mieszkali na ul Ochronek. Po wrześniu 1939 r., 
aby nie rzucać się w oczy na Polminie, gdzie był znany z działalności patriotycznej, podjął 
pracę w cegielni na Wójtowskiej Górze, a po wejściu Niemców w dachówczarni k. więzie-
nia na Górce.
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Kazimierz Brożek – Katowice S47
Krzysztof Lorenz – Wrocław

Środowisko medyczne Ziemi Drohobyckiej
Od Redakcji: Przedmiotem artykułu jest środowisko medyczne Drohobycza na tle tej gru-

py zawodowej  II Rzeczypospolitej. Temat mógł zostać podjęty dopiero po 1989 r. Zagadnie-
nia te zostały przedstawione po raz pierwszy (K. Brożek) podczas I Zjazdu Organizacyjno-
-Szkoleniowego Lekarzy Polskich i Polonijnych z Europy Środkowo-Wschodniej, który odbył 
się w 1993 r. w Ostrawie w Republice Czeskiej.

W 1938 r. (31 XII 1938) na terenie Polski pracowało 12 592 lekarzy (w 1998 r. – 90 086) 
i 3 686 lekarzy dentystów (w 1998 r. 17 323); z tej liczby na kresach południowo-

-wschodnich – 2590 lekarzy i 298 lekarzy dentystów (Tablica I). Większość stanowili Polacy, 
część była pochodzenia żydowskiego o polskim poczuciu narodowym. Dawało to wskaźnik 
3,7 lekarza na 10 tys. mieszkańców, jeden z najniższych w Europie, a rozmieszczenie lekarzy 
było nierównomierne, województwa kresowe   miały wskaźniki: wołyńskie 1,6, lwowskie 
4,9, stanisławowskie 2,6, tarnopolskie 2,0. W 1938 r. Lwów był miastem o największej licz-
bie lekarzy w Polsce (1 lekarz przypadał na 294 mieszkańców), podczas gdy w Małopol-
sce Wschodniej, której Lwów był stolicą (w lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim), 
na 1 lekarza przypadało około 4 tys. mieszkańców. Gorsza sytuacja panowała na Wołyniu, 
gdzie lekarz przypadał na 6250 mieszkańców (najniższy wskaźnik w Polsce).

Na ziemiach południowo-wschodnich w 1867 r. powstało Towarzystwo Lekarzy Galicyj-
skich we Lwowie, które po 1920 r. zmieniło nazwę na Towarzystwo Lekarzy Polskich b. Ga-
licji, a od 1936 r. na Towarzystwo Lekarzy Polskich we Lwowie. Na kresach południowo-
-wschodnich w 1939 r. było kilkanaście naukowych towarzystw lekarskich. We Lwowie od 
1877 r. kontynuowało prace Lwowskie Towarzystwo Lekarskie, skupiające w 1928 r. 270 
lekarzy, oraz lwowskie oddziały ogólnopolskich towarzystw specjalistycznych (12 oddzia-
łów). W większości towarzystw lekarskich, które miały swą siedzibę we Lwowie, funkcję 
prezesa sprawowali profesorowie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza. 
Prowincjonalne oddziały (20) Towarzystwa (300 członków) znajdowały się w: Bochni, 
Brzeżanach, Czortkowie, Drohobyczu, Jaśle, Kołomyi, Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie, 
Sanoku, Stanisławowie, Stryju, Tarnobrzegu, Tarnopolu, Tarnowie, Wadowicach, Zakopa-
nem, Zaleszczykach, Złoczowie  i Żółkwi, obejmując polskich lekarzy zaboru austriackiego.

W roku akademickim 1934/35 w Polsce było 48 0771 studentów, w tym we Lwowie 
(4 uczelnie) – 9498, z tego  w Uniwersytecie im. Jana Kazimierza (UJK) – 6048,  a na Wy-
dziale Lekarskim UJK 638 studentów medycyny. Strukturę narodowościową studentów UJK 
można poznać, przeglądając statystyki dotyczące wyznań. W tym roku akademickim studen-
tów reprezentujących wyznanie rzymskokatolickie było 64,6%, mojżeszowe – 20,4%,  grec-
kokatolickie – 12,2%,  prawosławne – 1,2%,  ewangelickie – 1,1%, inne – 0,2%. Struktura 
studentów według języka ojczystego była następująca: polski – 78,6%,  ukraiński – 11,4%, 
hebrajski – 3,9%, niemiecki – 0,7%, białoruski – 0,3%, inny 4,8%. W tym roku przyjęto 105 
studentów (w tym 21 kobiet) spośród 268 kandydatów. Wydano (1935 r.) w Polsce 576 
dyplomów ukończenia studiów lekarskich, w tym w UJK 80. Odsetek kobiet na Wydziale 
Lekarskim UJK wynosił wtedy 15,5%, a w Wilnie – 25%, Warszawie – 22,1%, Poznaniu – 
22,9%,  Krakowie – 12%.

Dokonano zestawienia lekarzy medycyny i stomatologów na terenie Ziemi Drohobyckiej 
(Borysław, Drohobycz, Truskawiec) na podstawie „Rocznika Lekarskiego RP na  1938  rok 
– Stan rozmieszczenia lekarzy z dnia 15 maja 1938 r.”, „Spisu lekarzy ordynujących w Tru-
skawcu w sezonie 1939 r.” oraz materiałów Archiwum Historycznego SPZD – Tabela II.

Łącznie wymienionych zostało 120 osób, w tym 10 kobiet.  Struktura narodowościowa, 
obok najliczniejszej grupy polskiej, obejmowała liczną grupę wyznania mojżeszowego ok. 
40%, wyraźnie wyższą niż reprezentacja tych studentów na Wydziale Lekarskim UJK. Re-
prezentowane były rozmaite specjalności medyczne, najwięcej było lekarzy chorób we-
wnętrznych i układu moczowego (ponad 50%). Większość z nich przyjmowała pacjentów 
w Truskawcu (50 lekarzy), między innymi jako lekarze zdrojowi. Stomatolodzy reprezen-
towani byli w ok. 6% ogółu środowiska medycznego. Nie brakowało znanych specjalistów, 
zwłaszcza urologów i chirurgów, co wyraźnie uwidoczniło się już w III RP – gdzie pracowało 
12 profesorów Akademii Medycznych, pochodzących z Ziemi Drohobyckiej.

Bibliografia: 
1. Rocznik Lekarski RP na  1938  rok – Stan rozmieszczenia lekarzy z dnia 15 maja 1938 r., 

Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 1938,  ss. 99-101.
2. Spis lekarzy ordynujących w Truskawcu w sezonie 1939 r., „Zdroje Truskawieckie” nr 2 

s. 6.
3. Lekarze na wschodnich kresach w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej do 

1939 roku, Kazimierz Brożek, Gazeta Lekarska 1993, nr 5 ss. 28–29.
4. Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, ss. 295–296.

Tabela I. Pracownicy medyczni, ambulatoryjna i stacjonarna opieka zdrowotna 
w Polsce na dzień 31 grudnia 1938 r.

Źródło: Urzędowy spis: lekarzy (a), lekarzy-dentystów (b), felczerów (c), pielęgniarek (d), położnych 
(e), uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych (f) oraz wykazy: aptek, szpitali (g), 
ubezpieczalni społecznych, ośrodków zdrowia (h), przychodni samodzielnych (i) oraz centrali i filii 
Państwowego Zakładu Higieny; lekarze na 10 tys. ludności (j), liczba szpitali na 10 tys. ludności (k),  
Warszawa 1939, s. XVIII; Mały Rocznik Statystyczny 1939. Warszawa 1939, s. 295, 296.

a b c d e f g h i j k
Polska 12592 3686 1403 6668 9356 1100 685 645 389 3,7 21,7
Warszawa 2815 1422 282 1143 1355 – 62 11 23 22,1 63,5

Woj. warszawskie 493 269 133 286 774 – 52 47 16 2 21,4

Woj. łódzkie 868 293 178 691 416 – 44 29 32 4,1 19,8
Woj. kieleckie 664 217 216 271 818 – 43 40 26 2 10,1
Woj. lubelskie 400 147 132 186 377 – 38 80 1 1,8 10,5
Woj. białostockie 396 194 111 229 330 – 33 39 17 2,3 12,9
Woj. wileńskie 570 205 77 485 262 – 37 43 37 4,6 18,6
Woj. nowogrodzkie 197 82 47 116 164 – 18 35 15 1,8 5,4
Woj. poleskie 205 90 56 73 150 – 17 22 11 1,7 6,8
Woj. wołyńskie 351 137 120 59 312 – 31 15 5 1,6 4,9
Woj. poznańskie 858 145 31 823 584 186 76 34 80 3,5 42,1
Woj. pomorskie 631 159 20 920 663 148 57 75 22 3,1 47
Woj. śląskie 623 93 – 513 460 161 62 24 36 4 72,9
Woj. krakowskie 1282 72 – 147 267 231 48 43 16 5,3 32,7

Woj. lwowskie 1532 91 – 568 1058 249 22 40 27 4,9 18,6
Woj. stanisławowskie 380 44 – 82 274 73 20 17 15 2,6 8,6
Woj. tarnopolskie 327 26 – 76 392 52 15 51 10 2 6,1
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Lekarze Ziemi Drohobyckiej

a b c d e f g
Acht Adolf (Abraham) 1881 [ocz.] okulista Droh. Sienkiewicza 39
Albin S. ? wewn/kob. Trusk. „Słoneczna” w. „Słoneczna”
Barabasz-Mirczenko Nina 1883 gin. poł. Droh. Mickiewicza 29

Baranowski Tadeusz 1884 dent. Droh. Bartłomieja 14
Biłas Rościsław ? wewn. Trusk. „Rusałka” w. „Słoneczna”
Brüstiger Leon ? wewn/mocz. Trusk. „Meran”
Blam Dawid recte Altman 1905 ? Droh. Rynek 3
Boroń (Balcer) 1930 ? Stebnik ? Prof.dr med. Toruń
Chomet Izydor 1897 wewn. Droh. Mickiewicza 3
Chometowa-Bau Zuzanna 1901 wewn. Droh. Mickiewicza 3
Czapelski Włodzimierz 1882 wewn. Droh. Stryjska 5
Czyżewska (Gracka) Janina 1900 dziec. Droh. Szpital Powsz. Ordynator Szpitala
Czyżewski Kazimierz 1898 chirurg Droh. Sobieskiego 2 Prof.dr med. Wrocł.
Dietl Józef 1804 wewn. Podbuż Prof. UJ Kraków
Dietzius Adolf ? wewn. Trusk. Lekarz zdr. 1885
Dubicki Izydor ? wewn. Droh. Szpital Powsz.
Dutkowski Ignacy ? wewn/mocz. Trusk. w. „Grażyna”
Edelman Samuel ? wewn/mocz. Trusk. w. „Arkadia”
Eliasiewicz Zygmunt 1865 położ. Droh. Rynek36/Trusk. w. „Jadwinówka”
Friedländer Emil 1866 stomatolog Droh. Piłsudskiego
Friedländer Natalia 1888 wener/skór. Droh. Szewczenki 6 gabinet Kowalska 9
Friedmann Henryk 1863 wewn. Droh. Piłsudskiego 7 nie prakt.
Frommer Benedykt 1892 wener/skór. Droh. Szewczenki 6 gabinet Kowalska 9
Garlicki Marian 1908 ortopeda Droh. ? Prof AM Warszawa
Gacal Rudolf 1897 wewn. Droh.
Geistlenner Jan ? wewn. Trusk. Lek. zdrojowy
Gerus Kazimierz ? wewn. Trusk. Lek. zdrojowy
Goździejewski Stanisław 1886 Droh. Ppłk  Katyń
Göttlinger Maksymilian 1882 gin/położ. Droh. Piłsudskiego 8
Hamermann Edward 1906 gin. Droh. Mickiewicza 25
Heumann Zygmunt ? wewn/mocz. Truskawiec w. „Jutrzenka”
Hilsenrad Markus Hersch 1906 wewn. Droh. Bartłomieja 1
Hoffmann Eliasz 1896 Droh. Mickiewicza 25
Hoffner Oskar 1864 wewn. Droh. Stryjska 10
Jaremczyszyn Michał 1904 og. Droh. Pisudskiego 28
Kluger Władysław ? wewn. Trusk. w. „Jadwinówka”
Knossow Karol ? wewn/mocz Trusk. w. „Anastazja”
Kozłowski Bronisław 1869 chirurg Droh. Dyr. Szpitala
Krąpiec Rudolf  Roman 1899 dentysta Droh. Sobieskiego 53

a b c d e f g
Krzyżanowski Edward Trusk. Lekarz zdrojowy
Kreisberg  Wiktor 1886 gin./dziec. Droh. Rynek 27
Kurzrok  Maksymilian wewn. Trusk. w. „Słońce”
Kusznir Sergiusz 1905 Droh. Szpital
Kuźniar Wincenty, Jakub 1895 [laryngolog] Droh. Szewczenki 7
Kwaśniewski  Mieczysław 1893 wewn. Droh. Mickiewicza 27
Langberg Zygmunt 1891 dentysta Droh. Rynek 23
Lasko Stanisław Feliks 1891 wewn. Droh. Sobieskiego 92
Leder Maurycy wewn/nerw. Truskawiec w. „Kosynier”
Lichtensztein Mieczysław 1881 neur/psych Droh.
Liebermann Joachim 1885 wewn. Droh. Grunwaldzka 18
Lorenz Mieczysław 1914 wewn. Droh. Sobieskiego 40b
Lorenz Tadeusz 1906 urolog Droh. Fabryczna 5 Prof dr AM 

Wrocław
Maksymowicz A. Trusk. Lekarz zdrojowy
Maschek Antoni Trusk. Lekarz zdrojowy
Mantlowa Teresa 1901 Droh. Stryjska 17 nie prakt.
Mehlmann-Rathowa B. wewn/kobie. Trusk. w. „Zgoda”
Mehrer Edward urolog Trusk. w. „Imperial”
Mielańska-Hammer-
schmied Zofia

1885 wewn. Droh. Piłsudskiego 15

Mischel Salomon 1893 wewn. Droh. Mickiewicza 4 Truskawiec
w. „Świt”

Mischel Samuel 1894 laryng. Droh. Szewczenki 12 Truskawiec
Labor. Zakł.

Monis Juliusz urolog Trusk. w. „Jagusia”
Pechthold Zygmunt 1906 wewn/mocz Droh. Mickiewicza

Truskawiec
 w. „Zdrowie”

Pelczar Kazimierz 1894 wewn./onk Droh. Truskawiec  „Zofia”  Prof. dr

Pelczar Zygmunt ? wewn. Truskawiec w.Lekarz zdrojowy
Potencki M. Władysław wewn/mocz Truskawiec w. „Wrzos”
Proszowski Wiktor wewn. Truskawiec Lekarz zdrojowy
Reiter Maria 1900 wewn. Mickiewicza 8
Reich  Zdzisław wewn/nerw Trusk. „Kryształowy Pałac”

Reiss Maurycy wewn Trusk. w. „Victoria”
Rosmarin Otton wewn/mocz Trusk. w. „Włodzimierz”

Roth Józef 1894 rentg. Sienkiewicza 22
Rudörfer Jakub wewn/mocz Trusk. Dom koło kościoła
Schmer Izrael 1893 wewn. Mickiewicza 24
Schwarz Mateusz 1893 bakt. Garbarska 11
Seinfeld Izrael 1908 Rynek 23
Skulski Emil 1894 wewn Zawale 4
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a b c d e f g
Staszewski Mieczysław chir/ortoped

fizj/roetgen
Trusk. w. „Mariówka”

Szajna Wawrzyniec 1907 Droh. Polna
Szreiber  Bazyli wewn/mocz Trusk. w. „Sznajdrówka”
Tannenbaum Henryk 1902 dziec. Droh. Mickiewicza 42
Targowski Tadeusz 1886 wewn. Droh. Rynek
Tepper Natan 1900 urolog
Tiegierman Emil 1862 wewn. Droh. Jarosza 7
Vergesslich Stefan wewn/mocz Trusk. w. „Światowid”
Wagschal Mejer Leib 1892 wewn. Droh.
Wald Henryk 1897 wewn.
Weber Edmund wewn/mocz Trusk. w. „Nadzieja”
Weissberg Tadeusz Trusk. „Pod Białym 

Orłem”
Wiesenberg Artur 1901 og. Droh. Piłsudskiego 6
Wilder Izydor 1865 wewn. Droh. Mickiewicza 36
Witer Bronisław 1904 Droh. Górka
Wójtowicz  Stanisław ch. nerek, 

przem. mat
Trusk. w. „Piechówka”

Zbierski Jan Stanisław 1908 og. Droh.
Zieliński Ignacy wewn. Trusk. w. „Znicz”
Dadej Kazimierz 
Władysław

1886 Droh. Lek.Zakł.Leczn.
Dziec. Zakopane

1940 Starobielsk

Trompeteur Feliks ? Trusk. Lekarz zdrojowy
Turek Franciszek ? Trusk. Lekarz zdrojowy
Rokicki Władysław 1942 pediatra Stebnik  Śląska AM Prof dr.
Niewiadomski Juwenal 1838 Droh. Małoszów 1863
Maschek Antoni Trusk. Lekarz zdrojowy
Oberländer Samuel 1880 chirurg Droh. mjr
Olesiak Henryk 1932 psycholog Borysł.
Plech Aureli Trusk. Lekarz zdrojowy
Podwiński Antoni 1935 chirurg Droh. Śląska AM Prof dr.
Praschil Tadeusz Trusk. Lekarz zdrojowy
Reutt Jan 1919 Współpracownik 

R.Weigla
Dyr. sanatorium 
Kudowa Zameczek

Rieger Zygmunt Trusk. Lekarz zdrojowy
Rzepecki Wit Maciej 1909 chirurg Wolan. Zakopane Prof dr.
Samet Leo 1908 Droh. Uniw. Praga Gen. brygady
Słowik Tadeusz 1916 neu-.chirurg Borysł. Pomorska AM

Prof. dr

Stawik-Strugała Halina 1924 Droh. Legnica
Tabenski Zbigniew 1913 chirurg Droh.  Śląska AM Prof dr.
Targowski Tadeusz 1886 wewn. Droh.

g g g g g g g
Bohosiewicz Józef dentystyka Trusk. w. „Sznajdrówka”
Löw A. dentystyka Trusk. w. „Pod Białym 

Orłem”
Rabbach S. dentystyka Trusk. w. „Zosia”
Zisbrot-Theman dentystyka

stomatolog
Trusk. w. „Sznajdrówka”

Flaszen Juliusz labor. chem.
mikroskop.

Trusk. w. „Światowid”

Opieński Jan labor. chem.
bakteriolog.

Trusk. w. „Wrzos”

Schwarz Mateusz labor. chem.
serologiczne

Trusk. w. „Zosia”

Legenda: a – Imię i Nazwisko; b – Rok urodzenia; c – Specjalność (wewn/mocz – choroby wewnętrzne 
i dróg moczowych; wewn/kob. – choroby wewnętrzne i kobiece; laryng. – choroby uszu, nosa i gardła; 
chir/ortop. – chirurg/ortopeda; ch. nerek/przem.mat. – nefrolog); neu.chirurg – neorochirurg; og. – 
choroby ogólne); d – Miejsce urodzenia; e – Adres; f – Uwagi; Borysł – Borysław; Droh. – Drohobycz; 
Trusk. – Truskawiec;  w. – willa 



Helena Maria Stosio – Wałbrzych S48

Fraszki epidemiczne
Nawyk
Gdy pasję podróży
Wciąż odczuwa panna.
Nie pomoże zakaz
ani kwarantanna.

Próba sił
W obliczu zagrożenia
Tak jakoś wypadło,
że do konkursu staje
Nawet czupiradło!

Stres
Lęk przed koronawirusem
niektórych  tak zniewala,
że uciekają nawet
z zakaźnego szpitala.

Media
Nikt tu specjalnie
się nie wysila,
tylko powtarza
to samo co chwila.

Męstwo
Mężczyźni są odważni
a zatem (o dziwo)
pomimo kontroli
wychodzą – po piwo.

Czytelnictwo
Chyba musi być w tym
Jakaś wyższa racja,
skoro bestselerem
jest „Idiotokracja”

Manowce
Niektórzy by wprowadzić
w życie złą robotę,
płacą wysokie ceny
za własną głupotę.

Ekspansja
Czy to w obszarze nędzy
Czy też dobrobytu,
Koronawirus znajdzie
dla siebie miejsca pobytu.

Pewność siebie
Prawdziwa miłość
nie lęka się wirusa
i nawet w maseczce
potrafi dać całusa

Strategia
W walce z koronawirusem
najbardziej trymfalna,
dostepne i transparentna
jest Obrona Terytoriana.

Ostrożność
Pewien cykor pod drzwiami
długo medytował,
gdyż bał się dotknąć klamki
– była metalowa!

Przezorność
Chodzić zawsze z wilczurem
wierząc, że jak szczeknie,
każdy koronawirus
daleko ucieknie.
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Zrządzenie restrykcji
W pewnych okolicznościach
– gdy jest się autorytetem,
przy braku pierwszej damy
można bywać z waletem.

Płynność nieużyta
Stare przysłowie
Zmieniło tekst:
„Homo homini
virus est”

Maskarada
Na ulicy, w sklepie, wszędzie
czy w kościele, czy w urzędzie
Każdy maskę ma na twarzy,
pewny, że się zło nie zdarzy.
W masce czuje się uroczy,
bo mu tylko widać oczy,
a wirusy idą precz
i w tym właśnie cała rzecz.
Czasem powstają niesnaski
Gdy komuś brakuje maski.
To po prostu nie wypada.
Trudne czasy. Maskarada!

Środki ochrony
Dla bezpieczeństwa
Nie trzeba śpiewać,
ust nie rozdziawiać
czyli nie ziewać.
obcinać krótko
u rąk paznokcie,
drzwi zamiast dłonią
otwierać łokciem.



Zygmunt Skrężyna (1925–1999) S53

Ze wspomnień Zygmunta i nie tylko...
Od Redakcji: Tekst stanowi fragment wspomnień Zygmunta Skrężyny spisanych w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

„Na stoliku leży duże zdjęcie kopalni wosku w Borysławiu. Zygmunt pochyla się nad 
nim, patrzy długo, spokojnie kładzie na nim obie dłonie... po czym przymykając duże 

zielone oczy, zaczyna mówić...”
Pamiętam to... tak... dobrze sobie przypominam... Obok domu, w którym mieszkaliśmy, stał 

z jednej strony duży szyb naftowy, a z drugiej parkan zamykający teren kopalni wosku ziem-
nego zwanej „Pierwszą Grupą”. Znajdowała się ona na Potoku, przy ulicy Łukasiewicza i Na-
rutowicza. Od tych ulic oddzielał ją wysoki nasyp wykładany ciosanym kamieniem, a ponad 
nim górował wysoki szyb wydobywczy. Niedaleko była również druga kopalnia zwana „Dru-
gą Grupą”, która sięgała aż do „Karpackiej Bramy”. Tu stał dawny szyb wydobywczy, spełnia-

jący funkcję szybu wentylacyjnego i awaryjnego. Pokłady 
iłu z woskiem, zwanym ozokerytem, znajdowały się tu na 
głębokości od kilkudziesięciu do dwustu kilkudziesięciu 
metrów. Urobek wydobywano systemem górniczym, a więc 
wybierano go łopatami, ładowano do wózków szynowych 
i podziemnymi chodnikami transportowano do podszybia, 
a potem wyciągiem linowym (napędzanym maszyną paro-
wą) wywożono na powierzchnię. Ponad ulicą Łukasiewicza 
był przerzucony pomost z szynami prowadzącymi do wy-
tapialni wosku. Wytapialnia znajdowała się w odległości 
500 metrów od szybu, na „hałdach” zwanych również wy-
sypami. W wytapialni były zainstalowane kotły warzelne 
(ogrzewane gazem ziemnym), w których stopiony wosk 
wypływał z iłu na powierzchnię jako lżejszy. Stąd wybiera-
no go, studzono, oczyszczano i odpowiednio formowano.

Warunki pracy górników były tu wyjątkowo trudne i nie-
bezpieczne ze względu na występowanie wody i metanu. 
Pracowali więc w specjalnych, impregnowanych ubraniach 

i wysokich, gumowych butach z cholewami. 
Wybuch metanu zagrażał na każdym kro-
ku i dlatego nie wolno było używać sprzętu, 
który mógłby wzniecić iskrę. Dlatego najważ-
niejszym urządzeniem ostrzegawczym była 
lampa górnicza. Zapamiętałem opowiadania 
górników o ich „lampiarni”. Tam przecho-
wywano te lampy, skrupulatnie przeglądane 
i konserwowane. Każda z nich była numero-
wana i związana bardzo ściśle z numerem 
ewidencyjnym górnika. Istniał specjalny 
„ceremoniał” pobierania lampy na początku 
„szychty” i zdawania jej po zakończeniu pra-
cy. Tu nie było pośpiechu, tu panował iście 
austriacki porządek i dokładność. To było 
centrum ewidencji pracujących pod ziemią 
robotników. Lampiarnia była „oczkiem w głowie” kierownika 
kopalni i górników, była uprzedmiotowionym bezpieczeństwem 
ich pracy.

Wzrok Zygmunta pada znów na zdjęcie... tu na drugim planie 
widać metalowe zbiorniki na ropę. To miejsce zwane tłokami, 
które ciągnęły się aż w stronę Hubicz... a tu po prawej była wspo-
mniana już Karpacka Brama, czyli skrzyżowanie ulicy Drohobyc-
kiej z ulicą Wojciechowskiego... te stosy drewnianych bali służyły 
do budowy podziemnych chodników w kopalni... a ten wysoki 
komin należał do kotłowni, gdzie wytwarzano parę dla maszyn 
napędzających różne urządzenia kopalniane. Skoro już tyle opo-
wiadam o kopalni wosku, to może jeszcze dodam, że pokłady 
wosku ziemnego w Borysławiu i jego wydobycie były jednymi 
z największych w owym czasie na świecie. Czysty wosk ziemny 
był eksportowany do wielu krajów jako surowiec dla przemysłu 
chemicznego, elektrotechnicznego i farmaceutycznego. Przed II 
Wojną Światową miesięczne wydobycie wosku wynosiło do 100 
ton, a w kopalniach wosku pracowało ponad 
250 robotników.

Warto też wspomnieć, że w Borysławiu 
wosk ziemny zaczęto wydobywać wcześniej 
niż ropę naftową. Był on znany na tym tere-
nie już pod koniec XVIII wieku. Wtedy wydo-
bywano go ręcznie ze „studzienek”. W latach 
siedemdziesiątych XIX w. było ich tu około 
sześciu tysięcy. Zainspirowało to budowę 
prawdziwej kopalni wydobywczej. Pamię-
tam, że jako dzieci porównywaliśmy kiedyś 
świece z wosku ziemnego i ze stearyny. To 
wcale nie była stronnicza ocena: nasze bory-
sławskie świece były lepsze, dawały jaśniej-
szy płomień, nie kopciły, spalały się wolniej, 
a nas najbardziej „rajcowało” to, że przyjem-
nie pachniały Borysławiem. Wszak nasze 

1. Portret Autora 
(Zygmunta Skrężyny)

2. Kopalnia wosku „Druga Grupa” 
w Borysławiu

3. Legitymacja PPS 
Matki Zygmunta

4. W organizacji harcerskiej TUR-u; 
pierwszy od lewej – Tadeusz Skrężyna
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miasto pomimo tysięcy szybów, setek kominów dużych i małych, 
miało charakterystyczną woń, która nie drażniła dróg oddecho-
wych... która kojarzyła się co prawda z ropą i naftą, ale kojarzyła 
się również ze zdrowym powietrzem... Było tak na wskutek cią-
głej wymiany całych warstw powietrza miejskiego z powietrzem 
spływającym z zalesionych gór, natlenionym, nasyconym aroma-
tem żywicy sosnowej i świerkowych szpilek.

Swobodny przepływ był możliwy również ze względu na szero-
kie międzygórskie wąwozy i kotliny prowadzące daleko poza mia-
sto. Nie chorowano tu na „gardło” i na „płuca” częściej niż gdzie 
indziej. Zygmunt odkłada zdjęcie i dziwnie się uśmiecha. Nie jest 
to uśmiech starszego pana, bo towarzyszy mu łobuzerskie, mło-
dzieńcze spojrzenie lekko przymrużonych oczu.

Opowiem teraz śmieszną i dziś pewnie niezrozumiałą historię 
z lat młodzieńczych. Charakteryzuje ona kolonijne środowiska, 
gdzie wszyscy ich mieszkańcy stanowili prawie jedną rodzinę. Tu 
obowiązywał nie tylko lokalny patriotyzm, ale również nie tole-
rowano „nachodzenia” przez przedstawicieli sąsiednich osiedli, 
czyli niepożądanych gości. Dotyczyło to głównie dziewczyn, które 

mogły wybierać sobie kawalerów tylko z „ro-
dzinnego” osiedla. Niedaleko naszej kolonii 
na Bani były „kasarnie woskowe”, w których 
mieszkały rodziny górnicze. I tak oto się zda-
rzyło, że jeden z naszych chłopaków, gnany 
uniesieniem miłosnym, odwiedzał nader 
często swoją wybrankę z woskowej kasar-
ni. To było naruszeniem prawa zwyczajo-
wego i nie licowało z obowiązującą zasadą 
przestrzegania „dzielnicowości”. „Miejscowi” 
zareagowali więc zdecydowanie i pewnego 
razu przegonili „małacha” w sposób nader 
energiczny na Banię. Ambicja „Baniaków” 
tak dalece ucierpiała, że ruszyli hurmą na 
„Woskowiaków”. Tu rozpętała się istna woj-
na na kamienie i pyskówki. W tym czasie 
wracali z szychty górnicy z kopalni wosku. 
To były poważne posiłki, które przesądziły 
o zwycięstwie „Woskowiaków”. Przepędzili 
„Baniaków” o ładne parę kilometrów, aż na 
tłoki. Ta „bitka” pozwoliła co prawda spraw-
dzić solidarność kolonialną, nie przysporzyła 
jednak chluby żadnej ze stron. Najlepiej wy-
szli na niej szklarze borysławscy, gdyż mieli 
okazję oszklić wiele okien. Panna i kawaler 
musieli się podporządkować narzuconemu 
„rozwodowi”, „...co si  działu, to si działu, ali 

weseli si ni stału...” powiedziałby narrator borysławskim bałakiem.
Jeżeli już mówimy o zdarzeniach w latach młodzieńczych, nie można pominąć Harcerstwa 

TUR-u, czyli  harcerstwa pod patronatem Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Na-
zywano je potocznie czerwonym harcerstwem. Organizacja ta grupowała głównie młodszą 

młodzież robotniczą, a młodzież starsza na-
leżała do TUR-u. Obie organizacje wywodziły 
się z Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). To 
była najliczniejsza partia robotnicza na tere-
nie zagłębia naftowego, podobnie jak w in-
nych uprzemysłowionych rejonach Polski, na 
przykład Górnośląskim, Łódzkim, Krośnień-
sko-Jasielskim i Centralnym Okręgu Przemy-
słowym. Znalazłem się w tym harcerstwie 
z prostej przyczyny – moi Rodzice należeli do 
PPS już w latach dwudziestych. Do dziś za-
chowałem legitymację Matki i kilka okolicz-
nościowych zdjęć z tego okresu. [Jest też list]:

Miły Autorze wspomnień!
Po sześćdziesięciu latach poznaję genezę pewnego zda-

rzenia z mojego dzieciństwa. Miałam dziewięć lat. Któ-
regoś dnia moja Mama wróciła z miasta z czerwonym 
bibułkowym goździkiem w ręce. Dla moich dziecinnych 
oczu – był śliczny. Nie interesowało mnie to, z jakiej otrzy-
mała go okazji. Dowiedziałam się tylko, że takie goździki 
wręczano przechodniom koło Domu Robotniczego. Miesz-
kaliśmy „parę kroków stamtąd”. Pobiegłam. Nie otrzyma-
łam. To nie dla dzieci... powiedziano mi... Zapamiętałam 
tę „niesprawiedliwość” na długo, ale na dłużej jeszcze za-
pamiętałam roztrzepany „łepek” czerwonego goździka 
z zieloną łodyżką...

I oto dopiero dziś poznaję historię jego zakwitnięcia... Czy 
często zdarza się tak w życiu, że po upływie wielu, wielu lat 
poznajemy prawdziwe barwy zdarzeń, które widzieliśmy 
kiedyś zupełnie inaczej... niepełne... w innym świetle, bo patrzyliśmy na nie  zbyt „dziecinnymi 
oczami”?

Zachowałem również zdjęcia z mojej działalności w czerwonym harcerstwie. Muszę tu po-
wiedzieć, że bardziej popularną organizacją było harcerstwo „zielone”, czyli Związek Har-
cerstwa Polskiego. Jednak organizacja TUR-u była na terenie Borysławia dobrze rozwinięta 
i liczna, a jej struktura wywodziła się ze struktury organizacyjnej skautingu. Harcerze „zie-
loni” mieli zielone mundurki z krótkimi spodenkami, rogatywkę, no i lilijkę w emblemacie. 
Mundurek „czerwonych” był skromniejszy, bo robotników często nie było stać na specjalny, 
kompletny strój, stąd – dowolne spodnie, ale za to obowiązywała niebieska koszula i czerwo-
ny krawat oraz czerwony sznur po zdobyciu odpowiednich  sprawności.

Jeżeli chodzi o programy wychowawcze, turystyczne i sportowe oraz kształcenie – były 
one w obydwu harcerstwach bardzo zbliżone, choć różne ideologicznie. Treścią różniły się 
przyrzeczenia harcerskie oraz śpiewane pieśni. W harcerstwie czerwonym oprócz pieśni pa-
triotycznych śpiewano również te z okresu ruchów robotniczych. Jednak nie odczuwało się 
w ogóle indoktrynacji politycznej, której potem przyszło nam boleśnie doświadczyć. To wy-
maga szczególnego podkreślenia, bowiem dzisiaj  mamy złe skojarzenia z czerwonym kolo-
rem, a w związku z tym „czerwone harcerstwo” mogłoby się kojarzyć jeszcze gorzej.

Szczególny nacisk w programie wychowawczym kładziono na rozwijanie działalności tu-
rystycznej i uprawianie sportu. Założono specjalny klub sportowy TUR, w którym było kilka 
sekcji. Mój brat Tadeusz był członkiem drużyny piłkarskiej, a ja stawiałem już pierwsze kroki 
w tym klubie jako „młodzik”.

5. Pochód 1-majowy na 
ul. Pańskiej; matka 

Zygmunta w pierwszym 
rzędzie (sukienka w kropki)

6. To te panie przygotowały 1-majowe goździki; 
w pierwszym rzędzie, druga od lewej strony – 

to mama Zygmunta

7. Na wycieczce przy Kamieniu Uryckim; 
Zygmunt – w pierwszym rzędzie, 

pierwszy od prawej

8. Drużyna piłkarska TUR-u, Tadeusz – 
w pierwszym rzędzie, pierwszy od lewej

9. Ostatnia wycieczka przed wojną 
– wróg stał już u bram; od prawej – 

Tadeusz i Zygmunt
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Geograficzne położenie Borysławia szcze-
gólnie sprzyjało turystyce ze względu na są-
siedztwo Karpat Wschodnich i Środkowych 
zwanych Bieszczadami. Umożliwiało to or-
ganizowanie wycieczek pieszych. Ostatniego 
lata przed wybuchem II WŚ brałem udział 
w dużej wycieczce pieszej: Borysław-Stani-
sławów przez Stryj, Rypne i Dolinę. Doszliśmy 
jednak tylko do Kałusza, gdzie znajdowała 
się słynna kopalnia soli potasowych. Stam-
tąd wracaliśmy już w pośpiechu ze względu 
na zaostrzającą się sytuację polityczną. Był to 
bowiem koniec sierpnia 1939 roku.

Może warto opowiedzieć pewną harcerską 
przygodę, która zrobiła na młodym chłopcu 
bardzo przykre wrażenie. Zwiedzaliśmy ko-
palnię soli potasowych w Kałuszu. Była to  
duża kopalnia, gdzie ten surowiec do pro-
dukcji nawozów sztucznych wydobywano 
systemem górniczym. Zjechaliśmy windą 
kilkadziesiąt metrów pod ziemię. Weszliśmy 
do jednego z chodników, którymi wywożona 
urobek z przodka do podszybia. Sól ładowa-
no ręcznie na wózki szynowe, które ciągnę-
ły konie. Te zwierzęta nie opuszczały nigdy 
kopalni. Były skazane na śmierć. Martwiały 
powoli za życia, tracąc siły i wzrok. Zobaczy-
łem to na własne oczy... Czytając o tym w lite-

raturze, łudziłem się, że w rzeczywistości nieczęsto się to zdarza... takie okrucieństwo wobec 
zwierząt... ale czy praca człowieka w tych warunkach nie była też okrucieństwem?!... Mogłem 
sądzić, że takie właśnie niehumanitarne warunki pracy w kopalniach, właśnie to okrucień-
stwo, zrodzi kiedyś postęp w technice górniczej... i człowiek nie będzie pracował w nieludz-
kich warunkach.

Dożyłem końca dwudziestego wieku, doczekałem się tych zmian, ale człowiek wciąż jesz-
cze pracuje w okrutnych warunkach pod ziemią... wciąż „musi – dla przetrwania”. Nierzadko 
traci pod ziemią to życie, dla którego utrzymania tę pracę wykonuje... Teraz może w formie 
łagodzącego „przerywnika” opowiem śmieszną przygodę, która mi się podczas tej wyciecz-
ki przydarzyła. Wtedy „nie było mi jednak do śmiechu”. W Stryju rozbiliśmy namioty obok 
Domu Robotniczego. Na mnie – jako że byłem najmłodszy – wypadło „trzymanie pierwszej, 
nocnej  warty”. Byłem dumny no i nieustraszony, co bardzo dobitnie demonstrowałem. Już ja-
kiś czas nawet to realizowałem, gdy usłyszałem od strony krzaków najpierw szelest, a potem 
tupot kroków... i to w moją stronę! Wyobraźnia przesłoniła realia – ktoś się wyraźnie zbliżał 
i „nie dawał odzewu”. Kolana już dobrze mi „zwaciały”, poczułem, że zęby też zachowują się 
głośno, ale... nie mogłem ruszyć się z miejsca, chociaż chciałem być „gotowy do odparcia ata-
ku”. Kroki były już prawie przy mnie, kiedy moich stóp dotknął... jeż. Taki mały jeż, a takie 
mocne „człowiecze człapanie”. Ta lekcja poglądowa pozwoliła mi najlepiej zrozumieć, co się 
kryje za powiedzeniem „strach ma wielkie oczy”. Dodałbym, że uszy też...

Po tych obszernych dygresjach powrócę do rozpoczętego wątku. Wyraźny rozwój orga-
nizacji harcerskiej przypada na okres budowy Domu Robotniczego PPS, tego obok poczty. 
Znalazła tam swoją siedzibę nie tylko partia, ale również harcerstwo i organizacja młodzie-

żowa OMTUR. Godne podkreślenia jest również to, że 
współdziałały one w pełnej zgodzie z innymi młodzie-
żowymi organizacjami narodowościowymi i katolic-
kimi. Świadczą o tym działania – pełne patriotyzmu 
i poświęcenia – podczas najazdu wojsk hitlerowskich, 
a potem sowieckich. Działacze PPS i TUR zostali aresz-
towani i wywiezieni w głąb Rosji. Ci, którzy pozostali 
na terenie Borysławia, założyli w 1941 r. konspiracyjną 
Socjalistyczną Organizację Bojową. W następnym roku 
została ona włączona do Armii Krajowej.

Z wielką satysfakcją wspominam okres mojego mło-
dzieńczego życia w robotniczym Borysławiu. Sądzę, 
że w tych wspomnieniach należy poświęcić trochę 
miejsca Gimnazjum Kupieckiemu na Bani, do którego 
uczęszczałem przed wojną. Obiekt ten, mieszczący się 
przy ulicy Wspólnej 34, był odległy od kolonii na Bani 
o ponad pół kilometra. Został on odkupiony w 1934 r. 
od firmy Limanowa i Fundacji Lindenbaumów. Zbudo-
wały one tu przedszkole i żłobek dla kolonii robotni-
czej imienia Józefa Piłsudskiego. Były to trzy duże budynki, położone w sześciohektarowym 
parku. Początkowo była to prywatna szkoła handlowa, przekształcona w trzy lata po powsta-
niu w Gimnazjum Kupieckie. Wadą tej lokalizacji była znaczna odległość od miasta, wynoszą-
ca blisko 3 km, a od Mraźnicy czy Tustanowic nawet 5 km. Mimo tego uczęszczało tu wielu 
uczniów właśnie z tych dzielnic. W budynku głównym odbywały się zajęcia z przedmiotów 
ogólnokształcących, natomiast gabinety przedmiotów zawodowych mieściły się w mniej-
szym budynku w parku. Sala gimnastyczna była w trzecim budynku, w dawnym magazynie, 
przystosowanym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i bardzo dobrze wyposażo-
nym. Tu odbywały się też uroczystości szkolne i przedstawienia teatralne.

Młodzież gimnazjalna pochodziła ze środowisk kupieckich, urzędniczych i robotniczych, 
w większości narodowości żydowskiej. Handel w Borysławiu opanowany był głównie przez 
Żydów. Nabór uczniów determinowało też wysokie czesne, wynoszące 25 zł miesięcznie. 
Jednak za dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie przyznawano znaczne ulgi. Mnie na 
przykład wyznaczono opłatę w wysokości 10 zł. Były tam następujące, podstawowe kierunki 
kształcenia: kupiectwo, księgowość i ogólna administracja. Gimnazjum miało duże powodze-
nie, ponieważ pozwalało zdobyć konkretny zawód. Nauczycielami byli dobrzy profesjona-
liści; oto kilkoro z nich: małżeństwo Gorstyllowie, Sztokowie, Wrona, Bauerówna, Werner, 
Ruderfer, Łabanciw – wszyscy z wyższym wykształceniem.

Podczas okupacji sowieckiej przekształcono to gimnazjum w „dziesięciolatkę”, drugą szkołę 
średnią w Borysławiu. Wtedy do zespołu pedagogicznego doszło małżeństwo Weinertów. On 
był znanym działaczem sportowym i prowadził przed wojną zajęcia w sekcji gimnastycznej 
organizacji młodzieżowej „Sokół”. Siedziba tej organizacji mieściła się w bydynku obok gim-
nazjum ogólnokształcącego przy ulicy Sokoła. Weinert „wyławiał” i rozwijał młode talenty 
sportowe, głównie gimnastyków. Dzięki temu znalazłem się na krajowym pokazie gimna-
stycznym, który odbył się we Lwowie w 1938 r. To było dla mnie ważnym, życiowym wyda-
rzeniem, gdyż wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Lwów i Panoramę Racławicką.

Kiedy powracam myślami w tamtą odległą przeszłość i rozpamiętuję swoje młodzieńcze 
przeżycia, czułbym się źle, gdybym nie wspomniał o swojej rodzinie, którą określono by po-
pularnie wielodzietną: pięciu braci i… siostra, która zmarła w dzieciństwie. Byłem najmłod-
szy. Brat Kazimierz został aresztowany podczas okupacji sowieckiej i wywieziony do Rosji... 
Na wiele lat „ślad po nim zaginął” i dopiero z książki Andrzeja Chciuka „Ziemia Księżycowa” 

10. Uczniowie Gimnazjum Kupieckiego na tle 
budynku szkoły; Zygmunt – 

w pierwszym rzędzie, czwarty od lewej

11. Świadectwo Gimnazjum Kupieckiego 
Zygmunta Skrężyny (21.06.1939)

12. Bracia Skrężynowie: od lewej 
Tadeusz, Zygmunt i Karol w roku 1938
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Halina Czarkowska (Swaryczewska) – Warszawa S51

Zakład Wychowawczy „Polmin” 1941–1944
Od Redakcji: Tekst artykułu jest 

przedrukiem z „Ziemi Drohobyc-
kiej” wydanej przed 24 laty.

Zakład Wychowawczy na „Pol-
minie” wybudowano w la-

tach poprzedzających II wojnę 
światową, jako niezbędne uzu-
pełnienie kolonii mieszkaniowej, 
znajdującej się przy rafinerii. Był 
to nowoczesny budynek, odbie-
gający kształtem od pozostałych 
zabudowań tego fabrycznego 
osiedla na wschodnich peryferiach Drohobycza. Mieściła się w nim Szkoła Powszechna (za 
moich czasów), oznaczona nr 6; duża kaplica, pełniąca dla „Polminu” funkcję kościoła kato-
lickiego oraz Zakład Wychowawczy dla Sierot.

Zakłady Rafineryjne, przedsiębiorstwo o specyficznej, niebezpiecznej produkcji, gdzie 
wypadki zdarzały się zapewne dość często, chcąc ulżyć doli poszkodowanych, powołały tę 
„ochronkę”, jak wówczas nazywano miejsca zabezpieczające byt osieroconym dzieciom. Jed-
nak większość wychowanków polminowskiego zakładu nie było pełnymi sierotami, prze-
ważały półsieroty, a nawet były tam dzieci, których rodzice żyli, lecz z jakiś powodów nie 
mogli zapewnić opieki swemu potomstwu.

Biały, kryty blachą, okazały, jednopiętrowy gmach zlokalizowano z prawej strony półko-
lem biegnącej ulicy, którą wjeżdżało się na kolonię. Od wysadzonej rajskimi jabłuszkami 
alei, będącej przedłużeniem ulicy Stryjskiej, oddzielało go pełnowymiarowe boisko piłkar-
skie z bieżnią sportową wokoło. Otaczał je żywopłot z morwy, drewniana balustrada i ła-
weczki dla widzów. Z lewej strony boiska  (patrząc od strony zakładu), znajdował się basen 
kąpielowy z szatniami, oddzielony od innych urządzeń sportowych drewnianą kratownicą.

Budynek zakładu ukształtowany był w literę „u”, na którą składały się dwa boczne skrzydła 
i fronton, skierowany w stronę boiska sportowego. W lewym skrzydle mieścił się Zakład 
Wychowawczy, a w prawym – Szkoła nr 6, z której korzystała cała polminowska kolonia 
i okolice. Środkową część budowli, o wysokich oknach, zajmowały: na parterze olbrzymia 
sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem sportowym, z zapleczem sanitarnym w postaci 
szatni oraz pryszniców i z korytarza łączącego zakład i szkołę; zaś na piętrze wspaniała, 
nowocześnie wyposażona w złocisto-brązowej tonacji kaplica, w której obowiązki pełnił 
ksiądz M. Pelczar.

Do ochronki na Polminie dostałam się w sierpniu 1941 r., po aresztowaniu w ostatniej 
czystce NKWD, na kilka dni przed wkroczeniem wojsk niemieckich, mojej mamy Joanny 
Swaryczewskiej. Ponieważ ojciec mój Antoni Swaryczewski, urzędnik „Polminu” i starszy 
brat Kazimierz byli już wcześniej aresztowani, osądzeni i skazani, a następnie przez Sambor 
wywiezieni w głąb Rosji, ja z dwójką starszego rodzeństwa pozostałam bez jekiejkolwiek 
opieki, zwłaszcza że w Drohobyczu nie mieliśmy żadnych krewnych. Los moich rodziców 
jest do dzisiaj nie znany, a wielokrotne poszukiwania nie dały rezultatu i nie pozwoliły wy-
jaśnić ich ostatnich chwil. Natomiast nam, całej czwórce ich dzieci, udało się wojnę przeżyć, 
nawet najstarszemu bratu, który przeszedł gehennę radzieckich łagrów.



dowiedzieliśmy się, że mieszka w Australii, dokąd dotarł 
po latach tułaczki wojennej. Trzeci brat, Karol, ożenił się 
z borysławianką Nuną Magel, która była wcześniej sym-
patią Andrzeja Chciuka. Mieszkają obecnie we Wrocła-
wiu. Tadeusz osiedlił się w Wałbrzychu. Marek – naj-
starszy – po powrocie z Anglii mieszkał we Wrocławiu, 
gdzie zmarł przed 15 laty.

[…] Siedzimy właśnie w domu [Tadeusza]. Biały pokój... 
białe meble... kolorowe akcenty... i książki... Tadeusz po-
kazuje nam swoje zbiory fotograficzne z Borysławia. Nie-
codzienny to skarb w roku 1998! Tadeusz przechował 
ich kilkadziesiąt. Postanowił udostępnić nam ponad trzy-
dzieści. Odezwało się serce i gest Borysławiaka. „Chwa-
łaści Panie”. Po wielu „achach i ochach” na widok tych 
„cymesów” odkładamy wybrane zdjęcia do koperty. Czas 
na podziękowanie. Czas na pożegnanie. Nagle... Tadeusz 
unosi dłoń w geście zatrzymania nas. Chwileczkę – mówi 

– i bierze do ręki małą książeczkę „Ziemia 
Księżycowa” Andrzeja Chciuka, Drohoby-
czanina, który osiadł na stałe w Australii. „...
Czy wiecie, że ta książeczka ożywiła w na-
szej świadomości brata Kazimierza, którego 
do 1994 r. uważaliśmy za zaginionego? Nie 
o tym jednak chciałbym opowiedzieć. Posłu-
chajcie, co on przeżył. Czytam to dlatego, że 
tysiące naszych braci Polaków miało podob-
ne, a nawet tragiczniejsze przeżycia po wy-
wiezieniu do radzieckich łagrów i więzień. 
Przecież tysiące ich nie wróciło...[...]

Powróćmy do wspomnień Zygmunta...
Z kolonii Bania przeprowadziliśmy się na Tarnawkę. Była to dzielnica w północnej części 

Borysławia. Rozciągała się między rzeką Tyśmienicą (od wschodu) i ulicą Wojciechowskiego 
(od zachodu). W północnej części sięgała ulicy Jedenastego Listopada, a od południa ograni-
czał ją zespół budynków Ubezpieczalni Społecznej „Kasy Chorych”. To było największe i naj-
nowocześniejsze osiedle w mieście, zbudowane w latach dwudziestych. Wszystkie budynki 
miały instalację elektryczną, gazową i wodociągową oraz były częściowo skanalizowane. 
Były tam mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Do osiedla prowadziły dwie bramy. Jedna 
od strony „Kasy Chorych”, prowadząca do osiedla robotniczego, druga – od strony „Gazoliny” 
– w części dla urzędników firmy „Małopolska” i „Fanto”. Tu był już pełen komfort. Mieszkali 
tu przeważnie Polacy, chociaż nie brakowało rodzin żydowskich i ukraińskich. Panowała 
opinia, że temu kto mieszka na „Tarnawce”, musi się dobrze powodzić. Stąd było blisko do 
centrum miasta i stacji kolejowej oraz do kościoła na Wolance. Sąsiadującą z osiedlem uli-
cą Drohobycką dochodziło się do stadionu, który był nowoczesnym obiektem sportowym. 
Było tam boisko do piłki nożnej, lekkoatletyczne i do siatkówki, oraz dwa baseny. Również 
do kina Pallace przy ul. Mickiewicza było niedaleko. Jedynym smutnym miejscem na Tarnawce 
były wysokie, szare i nagie „hałdy” usypane z urobku kopalni wosku. Nazywano je też wysypa-
mi. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy po wojnie, w 1989 r. stanąłem na tym miejscu. Wyspy 
utonęły w zieleni krzewów i drzew... chociaż był to widok, który powinien cieszyć, poszumiało 
mi w sercu, bo tu utonęła również moja młodość i tu pozostały „odcięte korzenie”.



14. Borysław lat dwudziestych

13. Widok zimą na szyb 
w Borysławiu
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Sabina Mazurak-Opaka S56

Kronika opacka (1909–1915)

Jest to tekst pisany przez Sabinę Mazura-
kówną, później Korabiowską, w Opace, 

gdzie przebywała u swojej cioci Kiszykowej, 
która była żoną księdza greko-katolickiego. 
Sabina Mazurakówna była młodszą siostrą 
mojej babci Emilii z Mazuraków Sucharko-
wej, Mamy mojej Mamy. Ciocia Kiszykowa 
była kuzynką mojej prababki, a mamy Sabi-
ny i Emilii.

W  1909 roku pamiętna jesień, cudna pol-
ska jesień do samego grudnia. Zima też bar-
dzo krótka i pamiętna, w roku 1910 kwitły 
już w lutym kwiaty „kratki aurykule”1 – mu-

szę to zanotować 28 lutego.
Rok 1912 pamiętny ze sportu saneczkowego i wywracania koziołków, na wiosnę zaś 

4 marca orano już w polu, a później w kwietniu były śniegi wielkie i mrozy i błoto okrop-
ne. We święta wielkanocne, a właściwie w Wielki Tydzień była okropna zawierucha śnież-
na, dużo szkody ludzie ponieśli, a zwłaszcza na dołach. W Opace zamarzł jeden robotnik 
idąc z Borysławia do Podbuża na święta wielkanocne, znaleziono go aż po świętach, jak 
śnieg ustał. Ciężka wiosna była tego roku, śnieg drzewa połamał. Lato dosyć dopisało, ale 
za to jesień mokra. 1 września zaczął padać deszcz, a 24 października upadł śnieg i leżał 
przez kilka dni. Ludzie nie mogli pozbierać zboża pola. 14 października wujcio K.*¹ do-
piero żniwa dokończył, a kartofle wykopywali ze śniegu, na dołach też nie mogli wykopać 
kartofli i otawy posuszyć. Dopiero w listopadzie, jak się wypogodziło robili otawę. Śniegu 
było bardzo mało tej zimy.

W marcu 1913 roku  święta były bardzo ładne i ciepłe. W kwietniu były za to śniegi 
i mrozy, w maju też za dwoma razy spadły śniegi. 14 maja była tu misja, a było zimno 
i błoto i dlatego mało księży poprzyjeżdżało, był też ks. Maciurak z Przemyśla. Całe lato 
słotne, deszcze padają i wylewy powodują, dlatego ciężki rok będzie. Jesień ładna i ciepła. 
19 września kąpałyśmy się w rzece, było bardzo gorąco, później pozimniało, a od połowy 
października znowu pocieplało i tak trwało przez listopad, w listopadzie kwitły kwiaty 
w ogrodzie. Rok 1913 był feralny a osobliwie dla mnie.

26 (listopada) upadł śnieg, ale leżał krótko, później była pogoda. Na 6 grudnia upadł 
śnieg i drzewa były śniegiem cudnie ubrane, później zaczęło marznąć. Dopiero po ruskich 
świętach zaczęła się zima i sanna była przez 3 tygodnie i po zimie. Na wiosnę ciągłe wiatry 
były, śnieg był jeden dzień, a jednak wiosna ładna i sucha. Lato było bardzo ładne i uro-
dzajne.

W roku 1914 w lipcu wybuchła sławna „wojna światowa”. Ogólna mobilizacja zaczęła 
się, a właściwie została ogłoszona do 24 godzin. Wszyscy wojskowi stanęli pod bronią 
2 sierpnia. (17 września Moskale pod Samborem – to dopisek cioci Leli). Bitwy były zaraz od 
początku na granicy i zaraz też zaczęli pędzić Austryjaków Moskale przez całą Galicyę pod 
Przemyśl i granicę węgierską. Koło Turki były wielkie bitwy. Turkę i w okolicy zniszczyli 
i obrabowali zupełnie. Żydów bogatych, którzy tam uciekli obrabowali także i w ogóle dali 
się wszystkim we znaki kozunie. Zaraz też w połowie września było oblężenie Przemy-
1 Żółte pierwiosnki

śla i nie mogli mu dać rady, więc odstąpili od 
Przemyśla, okrążyli go i poszli aż pod Kraków. 
W Krakowie nie byli. Drugi raz zaczęli zdoby-
wać Przemyśl w listopadzie, strasznie dużo 
padło tam ludzi, naturalnie że Moskali więcej 
padło, bo nasi byli w szańcach czyli w werkach. 
Więc ich z werków prażyli, całe stosy ich tru-
pów leżało. Powiedzieli Moskale, że zdobędą 
Przemyśl głodem i tak też się stało. Wojska au-
striackie odparły Moskali od granicy, Moskale 
uciekali i niszczyli co się dało, zatrzymali się na 
Podkarpaciu.

Do Opaki pierwszy raz spadli kozacy 11 paź-
dziernika w niedzielę podczas nabożeństwa, 
baliśmy się ich bardzo, myśleliśmy że nas po-
mordują. Tymczasem zachowywali się dosyć 
grzecznie i spokojnie, było ich 8, uciekali przed 
Austriakami, bo było to pierwsza straż, konie 
mieli słabe więc zażądali koni bez pardonu, 
furman jak to usłyszał siadł na konie z drugim 
i uciekli do lasu. Moskale gdy to spostrzegli 
dalej za nimi i za śladem znaleźli konie, bo był 
wtedy śnieg pierwszy spadł. Konie zabrali, zo-
stawili nam jednego kalekę, z którym później 
kłopotu było dosyć. Na drugi dzień rano znowu 
przyszli, kawę naszą wypili, lornetkę Milkową*² 
skradli i niszczyli co się dało; u nas zniszczyli 
pasiekę zupełnie, plastry z miodem pozabiera-
li, połamali, pszczoły popalili, tylko trochę pla-
strów Milcia*³ im odekradła, że potem Wujcio 
ponaklejał i tak nazbierał na 3 ule pszczoły co się po ogrodzie porozłaziły i w kuchence 
pochował. Na św. Pokrowy nabożeństwa nie było, chociaż tu „praźnik miał być”, bo kozacy 
cały dzień się uwijali okropnie, a my dziewczęta cały dzień siedziały zamknięte. Na noc 
przyjechało ich ze 20, strach był okropny, baliśmy się na dwór wyjść. Moja Mama*⁴ zaczęła 
odmawiać różaniec i litanię do Najświętszej Maryi Panny i dzięki Bogu doczekaliśmy się 
dnia. Rano urządzili sobie kozunie prawdziwy praźnik, nanieśli do nas baranów, kaczek 
od Mollowej 5 ukradli i u nas gotowali, kaszę też gotowali z ryżu, mówili: „charosza kasza 
małoczna”. Gotowali w baniakach razem mięso baranie, kapustę, pomidory i inne jarzyny 
i to razem pomieszali jak groch z kapustą; było ich na tem balu około 30 ludzi, bo to była 
niby kuchnia wojskowa u nas, więc ze wsi pozjeżdżali kozacy i tak wojowali prawie cały 
dzień, jeden z podwórza a drugi na podwórze, a zawsze chcieli „kuszat”, dawaliśmy im 
sami z obawy ażeby nie szli sami „smotrit”. My tylko zza firanek oglądali to dziwo, bo nie 
wolno nam było nosa na dwór wystawić, ażeby kozak nie pozwał którą ”krasawicę”. Pani 
Pałaszewska ciekawa była kozaków oglądać i ciągle zaglądała przez okno zza firanki. Łóż-
ka poodsuwali od ściany i mniej odważni schowali się za łóżka. Ja przez cały dzień przesie-
działam koło okna, nie miałam wielkiego strachu. Niektóre panny i panie więcej bojaźliwe 
chowały się pod stół jak kozak na podwórze się zjawił, ażeby przez firankę nie zobaczył. 
Istny sądny dzień był 14 października. Tem bardziej że nas straszyli że oni okropnie się 
znęcają nad kobietami, tymczasem dzięki Bogu nic nam złego nie zrobili i nikomu w Opa-
ce. Tak wojowali do popołudnia, gdzieś koło czwartej zaterkotał maszynowy karabin. My-

1. Tarnawczykowie i Ciocia Ninia

3. Ciocia Lela w lutym 1914r. w czasie 
karnawału w Drohobyczu

2. Członkowie SOKOŁA w Drohobyczu, 
trzecia od lewej moja mama
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śmy nie wiedzieli co to jest. P. Pałaszewski gdzieś był, 
poszedł na góry na zwiady, to już z powrotem siedzą-
co zjechał ze strachu przed kulami. Kozacy zaś co byli 
we wsi na ten czas uciekali aż batłoczki pogubili. Wie-
czór około 7 godziny zwaliło się wojska moc naszego, 
strzelców ukraińskich i Madziarów. Myśmy akuratnie 
patrzali wszyscy na kometę co na zachodzie świeciła 
kiedy nadeszło nasze wojsko. Boże, co to była za ra-
dość, krzyczeliśmy: nasi*⁵, nasi i jeszcze raz nasi i pła-
kaliśmy z radości, bo my myśleli, że to już będzie po 
wojnie, jak od nas odpędzili Moskali, tymczasem to 
dopiero były początki.

Nie wiedzieliśmy czem ugościć naszych wybawi-
cieli, a było to wszystko zmarznięte, wygłodniałe, 
cały wieczór robiliśmy herbatę z miodem, bo cukru 
już nie było. Oficerom robiliśmy kolację. Był jeden 
Oberst starszy człowiek, Madziar, cieszył się nami, bo 
mówił że 8 tygodni nie widział kobiety, a nas tu było 
niby dosyć kobiet, bo 7 panien tylko nie licząc pań. Na 
drugi dzień odbyła się tu walka kilkugodzinna, co dla 
nas nie było wielkiego stracha bo byliśmy pod osło-
ną naszych żołnierzy i czas mieliśmy bardzo zajęty. 
Strzelcy śpiewali rozmaite pieśni, jeden z nich mówił 
„wsze nam krajut, a my sobie zaspiwajut”. Po obiedzie 
odeszli nasi do Popiel, mało już u nas zostało wojska. 
Po południu przejeżdżało dużo kawaleryi przez Opa-
kę do Popiel, my dawaliśmy im chleba, kartofli, co się 
dało, bo byli głodni bardzo. Na noc znowu przyszli 
do nas z góry od strony Popiel, obawiali się nocnego 
ataku moskali, więc cofnęli się do wsi. Założyli u nas 
telefon i całą noc telefonowali u nas w kuchni. U pp. 
Mollów nocował generał Leman (Zeman), u nas był 
sztab generalny. W piątek wieczorem odszedł telefon 
do Załokcia i reszta żołnierzy też, został tylko osła-
biony strzelec u nas na odpoczynku na parę dni, na-
zwiskiem Kapuściak. Przez te dnie następne już było 
spokojniej, wozili rannych do Borysławia do szpita-
la z Podbuża i Załokcia. W Podbużu przez kilka dni 
była bitwa, a moskale przez całe 6 tygodni tam kwa-
terowali. Został też jeden żołnierz prawdopodobnie 
strzelec chory u jednego gospodarza, nosiliśmy jemu 
tam rosołu, bo był chory z wycieńczenia. Później za-

brali go do szpitala do Borysławia bardzo chorego, może nawet nie dojechał do szpitala 
żywy. Nazywał się Jan Korol. W niedzielę chodziłyśmy ja z Mańką T., a Jula*⁶ z Zośką T. po 
chałupach za staremi koszulami, szyłyśmy bandaże i dawałyśmy tym co rannych wozili 
do szpitala. Po odejściu wojsk madziarskich, ponieważ gotowali sobie u nas, na podwórzu 
stała kuchnia polowa, więc po ich odejściu Wujko znalazł duże kawały kości jeszcze z mię-
sem, a strzelcy całkiem pośną zupę jedli, taką że pies by jej nie jadł. A te bestyje tyle mięsa 
wyrzucili. Ciocia ładnie to mięso obmyła i zgotowała cały baniak rosołu, więc było później 
co nosić rannym i chorym na drogę jak przejeżdżali. Strzały już mniej do nas dochodziły, 

wypędzili moskali za Podbuż i tam okropna była walka 18 października, tj. w niedzielę. We 
wtorek 20go wieczorem zaczęli zachodzić do nas znowu strzelcy z góry od Załokcia, cofali 
się nasi, dawaliśmy im jeść, bo byli głodni okropnie. W środę 21go rano było znowu kilku 
strzelców, a między niemi Lewicki profesor ten co był zeszłego tygodnia i razem z adwo-
katem również Lewicki się nazywał, pili mleko w pokoju, wtem rozpoczęła się strzelanina, 
a oni w nogi z pomieszkania. Pokazało się że była we wsi patrol rosyjska, więc jak poszli 
tak już się nie pokazali. Przez cały dzień już nie mieliśmy spokoju bo burza w powietrzu 
wisiała. Moskale obeszli naszych i z Maźnicy zaszli na Zatoczyn i stamtąd zaczęli bić na 
naszych, a nasi z Pszyłynnego od Załokcia zaczęli walić z armat, a Moskale wtedy cicho 
siedzieli, niby ich tam nie było, więc nasza tyralierka przeszła na drugą pozycje „pered” 
już było prawie ciemno, więc przestali strzelać. Patrzaliśmy na górę jak pękały szrapnele, 
ładny był widok ale straszny. Jeżeli szrapnel pękł w powietrzu to buchnął słup ognia, a je-
żeli w ziemi to ziemią na kilkanaście metrów w górę podrzucało, myśmy się przez okno 
bali na to patrzeć a co dopiero znaleźć się w takich opałach. Wieczorem przejechał patrol 
na koniu, był u nas, napił się mleka i mówił, że nie ma Moskali żebyśmy spokojni byli. 
Wieczorem już przyszło 18-tu Czechów do nas na noc, niby z pozycji, daliśmy im baniak 
herbaty i  oszli do czytelni spać razem z Pałaszewskim. Myśmy się pokładli spać wszyscy 
spokojni, bo nasi obrońcy są w pobliżu. O pierwszej w nocy pukają do okna w średnim po-
koju i pyta żołnierz jeden gdzie śpią ci co w wieczór tu przyszli na noc, powiedzieliśmy im 
gdzie i oni tam poszli i było ich już tam trzydziestu. U nas w salonie nocowali p. Tatomiry 
i p. Pałaszewskie. Wtem o wpół do czwartej budzą się ze snu, a to ze salonu jedno za dru-
gim ucieka, a w salonie ze świecą w ręku stoi rosyjski kapitan i pyta gdzie śpi „batiuszka”, 
a Zosia T. mówi mu iść do kuchni; poszli do kuchni, pościągali z łóżek sługi i musiała za-
prowadzić i pokazać gdzie śpi Wujcio. Pytał się Wujcia o żołnierzy austriackich, na Milka 
mówił że on żołnierz przebrany i jeszcze coś tam pytał i poszli sobie spokojnie, a my się 
uspokoili trochę i siedzieli każdy w kącie, bo o spaniu już mowy być nie mogło, kiedyśmy 
takich wczesnych gości dostali. Od nas poszli do czytelni i zabrali do niewoli 30 Czechów, 
a Pałaszewskiego uwięzili, znaczy że zakazali mu się wydalać z pomieszkania. Skoro po-
kazali się na progu Moskale to Czesi wcale się nie przelękli, owszem zaczęli się witać 
nawzajem, ubierać, bo się Czesi porozbierali byli aż do koszuli, a później poszli razem 
podśpiewywali bracia Czesi. Pokazało się później, że przyszli do wsi naumyślnie ażeby 
się łatwo do niewoli dostać. A biedny p. Pałaszewski siedział głodny i niepewny życia 
aż do południa bo o 6-tej rano zaczęła się straszna kanonada. Moskale w nocy armaty 
poprzyciągali i zwaliło się ich moc okropna aż zaczerniało i dalejże rabować co popadło 
w ręce, wtedy naszą pasiekę w mig roznieśli. Nareszcie na dodatek aresztowali Wujcia 
i Mila, za to że znaleźli w pomieszkaniu karabiny i odłamki szrapneli, które chłopi po-
przynosili do nas znalezione po odejściu wojsk austriackich i moskale też ze strachu jak 
uciekali to pogubili. Wujcia i Milka prowadzili śród gradu kul, na górny koniec wsi gdzie 
był sztab dywizyi, tam po przesłuchaniu puścili ich i powrócili szczęśliwie, chociaż im 
kule nad głowami świstały. Można sobie wyobrazić co tu było płaczu, ciocia spazma do-
stawała, myśleliśmy że oni nie wrócą, że ich tam powieszają. A jak potem nastąpiła radość 
jak oni przyszli. Milka podejrzewali że on jest szpiegiem austriackim i że ma telefon pod-
ziemny do wojska austriackiego. Tak strzelali dzień cały u nas  w salonie zrobili lazaret, 
umarło coś czterech na drugi dzień w piątek tj. 23 października pochowali ich batiuszka 
„pełechaty” koło cerkwi, nam na pamiątkę. 22.X. to już największa była potyczka, padło 
dosyć Moskali, bo nasi porządnie prażyli ze Załokcia, nad wieczorem cofnęli się i moskale 
poszli za niemi. Mówił mi jeden oficer wtedy, rosyjski „ale wasi zdorowo bjut, bohato pa-
dło i waszych i naszych”; rannych oni zabierali ze sobą, a zabitych tam gdzie któren padł 
i to tak starannie że nie było śladu nawet. Te oba czwartki 15 i 22 silnie nam się wbiły w 
pamięć. Moskale popędzili naszych znowu w stronę Turki, ciągle słyszeliśmy strzelaninę 
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raz dalej, to znowu bliżej. Moskale dalej się kręcili koło nas i rabowali. 30 października 
mówili że pędzą Moskali znowu do Podbuża i rzeczywiście 2 listopada zjawia się w Opace 
patrol Bośniaków, głodni jak wilki, daliśmy im chleba i mleka, to surową brukiew z radości 
porzucali het za siebie. Dzień przedtem była rosyjska patrol złożona z 7 ułanów z pułku 
cesarza Franciszka Józefa (?), a między nimi niby oficer (Polak z Warszawy) nazwiskiem 
Strojanowski Stanisław, szukał za germańcami, politykowaliśmy trochę, ucieszył się gdy 
usłyszał polską mowę, dopiero wtedy się przyznał że jest Polakiem. Okropna wojna bo 
brat brata bić musi.

3 listopada przechodziło dużo piechoty koło nas rano, ze Załokcia w stronę Jasienicy, 
lecz po południu wracali na powrót, bo zawąchali w pobliżu Moskali. Bardzo przystojni 
Bośniacy i same młode nowe pułki. Moskale po ich odejściu zaczęli okropnie walić z armat 
do wsi i blisko cerkwi padło kilka szrapneli. Koło cerkwi zrobiła wielką jamę kula armatnia, 
bo w ziemi eksplodowała dopiero. Wieczorem tego dnia zwaliła się znowu ta szarańcza do 
wsi i u nas też się zaroiło od nich, szukali Austriaków po wszystkich pokojach, ale nie było 
ich, tylko jeszcze swoi niektórzy siedzieli za piecem, gdzie się pochowali przed kulami ar-
matnimi w bezpieczne miejsce. Wśród największej strzelaniny p. Tatomiry uciekali do nas 
a naokoło nich padały kule. Gotowali sobie jeść u nas kolację kozunie i po kolacji poszli na 
pozycję. Był znowu Polak między nimi Szumski się nazywał, czekoladą nas ugaszczał. „Do-
brą bardzo mają czekoladę moskale”. Cukrem nas też zapomógł, bo już było u nas krucho 
z cukrem i ze wszystkiem wszystko się wyczerpywało, bo kupić nie było gdzie. Żydzi swoje 
towary pochowali ze strachu, ażeby moskale nie „smotrili” za dużo, a rosyjskich kupców 
jeszcze nie było. Posiedzieli Moskale coś 2 dni na górze na pozycji i poszli dalej szukać 
Austriaków w stronę Turki. Tam się już tłukli przez całą zimę i wiosnę aż do maja. Już się 
potem u nas uspokoiło trochę przestali się włóczyć koło nas żołnierze. Koło 20 listopada 
przyszedł do nas Stestowicz mąż nauczycielki tutejszej, szukał za nią. Potem był strzelec 
ukraiński, opowiadał różności nam bo myśmy byli zupełnie odcięci od świata, poczty nie 
było już od 10 września. Jeszcze jak byli Sucharki*⁷, to czasem poszedł Sucharek do Dro-
hobycza lub Medenic, to nam przyniósł jakąś wiadomość-nowinę ze świata, a po ich od-
jeździe i to się skończyło. Odjechali 8 listopada, byli 2 miesiące na tułaczce. W Drohobyczu 
oczyścili ich Moskali z reszty co zabrać ani pochować nie mogli. Pałaszewscy odjechali 10 
listopada, zrobiła się więc cisza u nas. Cieszyliśmy się gdy kto do nas zawitał.

Po strzelcu kryło się prawie przez dwa tygodnie 3 rosyjskich dezerterów Żydów, chcieli 
się dostać do niewoli austriackiej , mówili że już do Rosji nie wrócą, bo w Galicji lepiej 
jak w Rosji. W samo południe 2 grudnia wpadł jeden Moskal, napędził nam strachu nie 
mało. (Po odejściu naszych ułanów czy też zabitych zostało kilka koni wojskowych, więc 
jednego konia Wujcio wziął do siebie, a resztę ludzie pozabierali). Więc tego konia Wujcio 
na rozkaz komandira nie odstawił do Drohobycza. Więc chciał brać batiuszkę do komen-
danta do protokołu pieszo, do konia przywiązać i straszył że tam go będą nahajkami bić, 
że żywy nie wróci do domu. Zaczęli tego łotra uspokajać i godzić, prosić może weźmie 
odczepnego parę koron. Tymczasem on zaśpiewał 100 koron, ani centa mniej, naturalnie 
dostał i poszedł, ale konia rozumie się też wziął. Dowiedzieliśmy się że on był posłany 
przez ks. Maciuraka ze Schodnicy, bo jemu sprzedał zaraz tego samego dnia, bo wprost 
do niego zaprowadził; za 30 rubli niby sprzedał. Wujcio chciał konia odebrać ale już był 
za drogi, bo Maciurak chciał 100 koron za niego. 8 grudnia chodziłyśmy obydwie z A. Na-
nowską do Podbuża. Wracając już do domu spotkałyśmy Moskala na koniu w Załokciu 
i dalej uciekać przed nim, aż do kowala uciekłyśmy, bośmy się obawiały że nas z ubrania 
obedrze i byłby tak pewno zrobił gdybyśmy go spotkały w szczerym polu, bo to był de-
zerter, siedział w Popielach i jeździł po wsiach rabować. Później go aresztowały władze 
rosyjskie i podobno rozstrzelali. Tego dnia właśnie wracał z Opaki gdzie dał dwóm chło-
pom po piętnaście nahajek za to, że strzelali do niego spod mostu. Jak przyszłam do domu 

to Ciocia była bardzo zła na mnie za to, że mnie zachciało się iść do Podbuża w taki nie-
pewny czas. Myśleli w domu (a Mama nawet płakała) że już nas ten moskalisko ze skóry 
obedrze. Strzały słychać ciągle spod granicy węgierskiej i spod Przemyśla; dziś 14 grudnia 
słychać znacznie bliżej od strony Turki. Strzelec Kruszelnicki przebywał u Worona kilka 
dni i u nas, a w końcu u Zarzyckich, krył się przeszło 2 tygodnie w Opace. (Poszedł z Opaki 
13 grudnia niby na Węgry lecz czy się dostał przez linię bojową, widocznie się dostał, bo 
naprawdę się dostał do niewoli aż w 1916 roku).

Już minął miesiąc jak odjechali Sucharkowie*⁷, wiadomości od nich nie ma żadnych. 
O Tarnawczykach*⁸ też ani o Walerci*⁹ żadnych wiadomości nie mam. Obie z Mamą pła-
czemy nad ich losem opłakanym bo zapewne że im tam źle musi być, gorzej jak nam, „jeże-
li żyją naturalnie”, bo może z głodu pomarli. Słyszeliśmy że Sanok zupełnie spalony a Oni 
wyjechali w stronę Sanoka! Śniegi spadły w 1914 roku dość wcześnie, bo już z początkiem 
października i przez kilka dni leżał. Było dużo jabłek, obrywałyśmy w rękawiczkach ze 
śniegu. Drugi raz upadł śnieg w drugiej połowie listopada, było kilka silnych mrozów do 
15 stopni, była sanna prawie półtora tygodnia, potem było błoto jeszcze.

15 grudnia przyjechało 2 kozaków po bydło do wsi. Potem był znowu oficer rosyjski 
z 2 kozakami, zapisywał ludzi i koni jak kto przyprowadził; lecz mało kto prowadził bo się 
bali chłopi, mówili że ich na kacapów zapisuje, dlatego że zapisywał ich ojców i dziadów 
nazwiska. Po niejakimś czasie dowiedzieliśmy się że był to uciekinier z wojska, że chciał 
wycyganić kilka koni ażeby mieć żyć z czego wraz z kozaczkami. Mówił że jest Ukraińcem 
i nazywa się Mazepa.

Do Zarzyckich przyjeżdżają już od kilku dni 2 kozaków a czasem i więcej, siedzą tam i piją, 
bo jest tam (charosza barysznia), a potem straszą ich, a wyjeżdżając za zdobyczą, wraca-
ją znowu do nich, tak prawie w każdej wsi jest po kilku dezerterów wojska rosyjskiego. 
Gazety czasem kupujemy, polski „Wiek Nowy” wychodzi i Słowo Polskie we Lwowie, ale 
całkiem w duchu rosyjskim pisze, a z ruskiej czyli rosyjskiej tem bardziej nic dowiedzieć 
się nie można pocieszającego dla nas. Piszą ciągle, że oni wygrywają, że biją Austriaków, 
do niewoli biorą itd. Z naszej strony niby zmiany nie ma żadnej w naszym wojsku, tak 
nam się zdaje przynajmniej, na całej linii bojowej spokój (począwszy od zachodniej Galicyi 
a właściwie aż od Rygi przez całe Królestwo Polskie i Galicyę czyli Karpaty aż do Buko-
winy) większych bitew nie było, tylko małe, tak że ciągle w ciuciubabkę się bawili, a to 
tyle krwi ludzkiej upływało i wcale nie ma wiadomości 
ażeby pędzili Moskali precz z Galicyi. Może już nasza 
Galicya przepadła i my na zawsze zostaniemy pod jarz-
mem rosyjskim. Straszne zniszczenia wszędzie, nie-
możliwe skutki ta wojna światowa za sobą pociągnie. 
Nie miałam żadnej wiadomości z Medenic więc po-
słałam naszego chłopaka Wasyla Popadyńca z listem 
do Medenic i była to prawdziwa ekstra poczta czyli 
umyślnym posłańcem. Odpisali mi sążnisty list, lecz 
zawsze człowiek był w strachu żeby gdzie nie popadł 
list w ręce rosyjskie i nie było kłopotu jakiego, bo ro-
syjskie przekazanie jest takie, że trzeba „mołczat” i tyle 
i teraz też kiedy to piszę muszę się tem chować boby 
źle było ze mną, wzięliby mnie też za szpiega. Pisze mi 
też Milcia*³, że wrócił ks. Szkowron z Jasła i opowia-
dał że tam już głód panuje, a było to jeszcze na kilka 
tygodni przed świętami jak powrócił, a co dalej będzie 
to aż strach pomyśleć. Przyjechał ze Lwowa Suszko 
i opowiadał że dużo naszych wzięli do niewoli na Pol- 6. Zdjęcia z Opaki, pp. Kiszykowie
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ską Wilię, bo nasi oficerowie urządzili sobie wilię, a Moskale z tej ich nieuwagi skorzystali 
i capnęli ich, a najwięcej ich było galicyjskich pułków. Przez całe święta polskie i ruskie 
była strzelanina, nie uszanowali jedni drugich i świętować im nie pozwolili. Ze wszystkich 
miast w kamienicach „posmotrili” i pozabierali co lepsze meble i inne rzeczy jak naczynie 
srebrne, złote itp. poodwozili do Rosyi, oswobodzili ze wszystkiego, bo ono mówili że są 
naszymi „oswoboditielami”. A ten niby oficer zabrał tu od Żydów też lichtarze, myślał że 
złote a to były tylko ładnie wyczyszczone.

Przyjechało tu dwóch panów 4 stycznia 1915r. z Rosyi z Petersburga odkopywać tu po-
ległego oficera, znaleźli go za pomocą jednego gospodarza, któren wiedział gdzie on leży, 
wykopali go i po 10 tygodniach nie był jeszcze zepsuty bardzo, naturalnie nie po twarzy 
go poznali, bo twarz już była sczerniała, tylko po zębach i po ranie, bo przeszedł szrapnel 
przez niego na wylot, no i po papierach które miał przy sobie, poznał go brat jego.

Milko*² był też z nimi i miał też przyjemność widzieć nieboszczyka wykopanego. 
Znaleziono też przy zabitym Zeni Pałaszewskiej papiery, polisę asekuracyjną, znaczy 
albo pan oficer ukradł albo odebrał żołnierzowi ażeby oddać kiedy p. Zeni (bo mówił 
brat nieboszczyka że zna pp. Pałaszewskich, więc może i nieboszczyk go znał), ale że 
go śmierć zaskoczyła więc poszedł z polisą do ziemi. Teraz niemało ludzkiej pracy gni-
je razem z Moskalami. Lecz przypadek zrządził, że tego odkopali więc jest możliwe że 
p. Zenia się jeszcze kiedyś zobaczy z nią, bo p. Adamowicz (bo tak się nazywał) zabrał 
ze sobą do Rosyi wraz z innymi papierami, a Milko ma adres do niego i powiedział temu 
Adamowiczowi że zna właścicielkę tej polisy, lecz on nie oddał czemuś, było mu bardzo 
przykro że przy jego bracie to znaleźli. Tego roku święta są bardzo smutne, ja nigdzie 
nie jeździłam bo gdzie było jechać i jak Mama była tu jeszcze, więc płakałyśmy po kolacji 
na św. Wilię. Ciocia taka dobra była i zrobiła nam święta polskie, lecz cóż z tego? Nie ma 
chyba nikogo żeby nie posłał kogoś z bliższych lub dalszych na tę straszną wojnę.

P. Pałaszewski przyjechał i zabrał kufry swoje, musieliśmy zamurować znowu piwnicę 
dlatego. P. Zenia za mąż wychodzi, ślub ma być 26 lutego 1915r. cichy we Lwowie, a potem 
ma jechać znowu do Poturzycy z mężem, on mąż jej ma być zawiadowcą w majątku hra-
biego Dzieduszyckiego. Na święta ruskie byli u nas p. Jachny i Duniec nauczyciel, i później 
przychodził też do nas i do p. Tatomirów też i przynosił nam książki do czytania, jedyny 
kawaler w sąsiedztwie. Pomimo wojny schodzi nam czas dosyć przyjemnie. Zima zaczęła 
się tego roku (1915) dopiero po Jordanie i była prawie do połowy lutego. Do tego cza-
su było jako tako, kozacy przyjeżdżali i odjeżdżali. Aż 19 lutego przyjechali po owies do 
wsi, ich 6 z 2 furami, i po bydło zajechali do nas jak zawsze. Chodzili po wsi jedni za by-
dłem, drudzy za owsem, lecz ludzie dawać nie chcieli. Jeden Moskal Żyd bił baby nahajką, 
a drugich dwóch z diakiem i diaczychą się tłumili, nie chciał im dać diak owsa a Moskal 
chciał sam brać, więc chciał leźć na strych po grabinie, a diaczycha z drabiną go ściągała 
na ziemię, Moskal ją chciał bić a ona z siekierą do niego. Stało się że Moskal poleciał do 
komandira poskarżyć że tu się ludzie buntują przeciw wojsku. Przysłał gradonaczalnik 
ułanów i mieli bunt uspokoić a diaczychę do Drohobycza zabrać, Ona się schowała, a dzie-
ci w płacz, a Moskal niby najstarszy był dosyć tkliwy na łzy ludzkie, więc tylko poprosił 
batiuszkę żeby napisał do komandira (bumaszkę) list, że ta (pszałomszczyca mało-umna) 
znaczy durna, dlatego się rzucała na żołnierza z siekierą. Moskale chcieli diaka sznurem 
związać i tak zabrać, ale uciekł i schował się w mysią dziurę ze strachu, i na tem się skoń-
czyła ta awantura. Gradonaczalnik uwierzył w pismo (świaszczenika) i więcej nie przyjeż-
dżali już po nich. Moskale posiedzieli u nas 2 dni, zabrali 11 sztuk bydła (u nas nie wzięli 
nic bośmy wyprosili) i zabrali się z Opaki. Przyjechał doktor Zadembowski ze Schodnicy 
i zapytywał się czy głęboko pochowali poległych, ażeby się nie rozszerzała choroba z tego 
smrodu w lecie jak się rozgrzebie, ale moskale swoich tak płytko grzebali, że po zniknięciu 
śniegu moskal nogi wystawił z ziemi. Drohobycki gradonaczalnik zrobił Zadembowskiego 

powiatowym lekarzem, więc on ma za obowiązek jeździć po całem powiecie drohobyckim 
jak wypadnie potrzeba. Strzelanina ciągła w gruzach to bliżej to dalej się zdaje. Zdaje nam 
się, że już już cofają się i wkracza znowu do nas wojsko, tymczasem cofną się znowu do 
granicy węgierskiej i tak ciągle było. Mówili że już w marcu na pewno nasi zaczną ofensy-
wę lecz niestety 22 marca 1915 padł Przemyśl. Wzięli go głodem Moskale, niestworzone 
rzeczy opowiadają o Przemyślu, mówią że we workach zamiast mąki było traczynie a za-
miast kartofli to kamienie, zdechłe konie jedli żołnierze bo głód to okropna rzecz. Więc to 
niby zdrada miała być ze strony Żydów i Czechów, oni podobno sobie kieszenie ponapy-
chali dobrze kosztem Przemyśla.

Patrole lub jaki zjawi się Moskal to jak w dym do nas zawsze zajeżdżają lecz już są dosyć 
grzeczni, nie zabiją, oswoiliśmy się już z niemi i nie boimy się już. Tak nam zima zeszła 
i wiosna się zaczęła. Przyjechał do nas Dorko Gruszkiewicz*¹° przed świętami samemi. 
On ze swojej parafii spod Lwowa musiał ustąpić bo tam nadali prawosławnego batiuszkę, 
więc on nie miał tam już co robić był bez posady , więc przyjechał do Opaki. Mama*⁴ odje-
chała we Wielki Poniedziałek do domu, bo brat*¹³ już po Mamę przyszedł, sprzykrzyło się 
im bez Niej. A była tu Mama prawie 7 miesięcy. Tego roku święta razem polskie i ruskie. 
Przez cały Wielki Tydzień było bardzo zimno, śnieg i mróz okropny. Moskale przyjechali 
znowu za bydłem, więc za śladem zaszli aż do lasu i zabrali około 20 sztuk bydła we Wielką 
Środę. We Wielki Piątek było 8 stopni mrozu i na tem się skończyło, na drugi dzień śnieg 
zginął. A na święta było bardzo ładnie i ciepło. Przez całe święta okropnie strzelali, mówią 
że nasi wzięli 35 tysięcy Moskali do niewoli koło Skolego. Mówili też, że nasi a względnie 
Prusacy wzięli na powrót Przemyśl, lecz na pewno to tylko bajka. Był u nas w Poniedziałek 
Wielkanocny ks. Ziemba. Jechał ze Schodnicy więc wstąpił, jego też zniszczyli zupełnie, on 
sam uciekł na wschód a rzeczy dał schować do piwnicy w sądzie, tak jak wszyscy Podbu-
żanie zrobili. Tymczasem piwnice pokazali Moskalom więc zabrali wszystko i wszystkim, 
oswobodzili ich ze wszystkiego.

Śnieg upadł 12 kwietnia i leżał parę dni. Wiosna była ładna, sucha, deszczu było mało, 
ludzie siali zboże prędko, bo się bali ażeby Moskal nie zabrał, więc jak nigdy tak prędko 
powiosnowali. Nasze wojska przerwały linię bojową 2 maja na zachodzie koło Tarnowa 
i pędzili Moskali na całym froncie. Zza Turki uciekali też przez Załokieć i Podbuż i przez 
Schodnicę na Borysław i aż pod Drohobyczem się zatrzymali. W Kropiwnikach obydwóch 
szańce kopali i w Jasienicy lecz nie zatrzymali się w tych wsiach wcale bronić się. Ucie-
kali na złamanie karku. Od 8 maja zaczęli uciekać z Turki, tak że 14 maja u nas już była 
nasza patrol złożona z 11 ułanów. U Żyda jedli bułki i pili wódkę, później słyszeliśmy że 
oficera rosyjska patrol a właściwie z zasadzki Moskale zastrzelili. Ukryci byli w stodole 
razem z karabinami maszynowymi. Począwszy od poniedziałku 10 maja przez Załokieć 
na Podbuż nie przestawali uciekać aż do czwartku. W piątek rano po Wniebowstąpieniu 
zabrali resztę i telefon, a tak prędko zmiatali nad podziw. Dzień 14 maja 1915 r. pamiętny, 
Moskale uciekając zapalili w Borysławiu fabryki nafty, spaliło się około 300 szybów i kilka 
zczerwodzów, dym z Borysławia czarny rozlał się po okolicy że pochmurzyło się niebo, 
więc padał czarny deszcz, a ciemno było jak w nocy, w samo południe. Tego samego dnia 
wieczór zjechało moc wojska, treny i 4 regimenty piechoty. Nocowało u nas dużo i wszę-
dzie było ich pełno, i tak ciągle przechodzili przez Opakę do Popiel piechota, a artyleria 
i treny na Borysław. Przeważnie Madziarzy byli a byli też i Prusacy, lecz większa ich część 
poszli na Podbuż, u nas Prusacy nie nocowali i wcale do nas nie przychodzili, lecz weseli 
bardzo byli, żaden nie przeszedł ażeby coś nie powiedział (komplement jaki). Dużo ludzi 
z gór uciekało przed Moskalami, oni straszyli mieszkańców że (germańscy) będą zarzy-
nać ludzi i wieszać, więc którzy się bali, a mieli coś na sumieniu to uciekali ze swoimi 
zbawcami. A za kilka dni wracali z powrotem, bo ich pozawracali Moskale z drogi, nawet 
biedacy nie oglądali prawdziwej Rosyi. A w dodatku nabili ich, pozabierali bydło i inny 
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dobytek, co mogli zabrać ze sobą ci ich oswobodziciele. Oni wracali do swoich zbiedzeni, 
zgłodniali, zmarznięci i nie wiadomo czy mieli do czego wracać. Po upadku Przemyśla 
straciliśmy byli nadzieję, bo myśmy myśleli, że nasza Galicya już przepadła, a tymczasem 
niespodzianie całkiem fortuna się obróciła. Zaraz na samym początku za Drohobyczem 
była zdrada. Weszła patrol austriacka do wsi, a ludzie powiedzieli nie ma Moskali, a oni 
byli ukryci z armatami po stodołach, więc gdy nasze wojsko w najlepsze weszło do wsi 
zostali przywitani gradem kul; mówili że około 700 ich padło wtedy, a drugi raz tyle ran-
nych było. Wracali ci sami żołnierze ranni co kilka dni temu szli zdrowi i weseli, wieźli ich 
do Turki do szpitali, ranni byli przeważnie w rękę żołnierze. Drugi raz nocowało 4 tysiące 
piechoty z 19 na 20 maja. Wozili też amunicję na konikach bośniackich i prowianty z Turki 
do Drohobycza przez Opakę, koleją nie mogli, bo przerwali Moskale połączenie między 
Samborem a Drohobyczem, między Turką i Samborem; więc zawsze z Turki przywieźli 
do Opaki i tu odpoczywali, nocowali u nas a na drugi dzień jechali dalej. Koniki bośniackie 
małe, nędzne, ale dobre do gór, więc objuczone porządnie, w drewnianych skrzynkach 
po obydwóch bokach nieśli amunicję. Popalili też mosty Moskale w Załokciu, w Podbużu, 
w Opace nie bo ich mało bardzo uciekało przez Opakę, ale za to naszych przeszło dużo. 
Moskale mówili nam zawsze, że już nie ma wojska austriackiego, że ono pobili i do niewoli 
zabrali, tymczasem pokazało się jak dużo jeszcze jest wojska naszego. Na Zielone Święta 
bardzo strzelali na całej linji na wschodzie i północy mamy wrażenie że nasi się cofają. Do 
nas przyjeżdżają często oficerowie na noc lub tylko na odpoczynek. Był też znajomy jesz-
cze od jesieni oficer Temeswari się nazywał, przyjechał tylko i odjechał zaraz bo on szukał 
za zgubionym swoim pułkiem. Obawiamy się żeby się nasi nie cofnęli w góry, bo toby było 
źle bardzo dla Galicyi. Do 1 czerwca wozili amunicję i prowiant przez Opakę, a później 
zaczęli wozić kolejką do Rybnika z Węgier, a z Rybnika do Drohobycza forszpanami. Było 
dość wesoło u nas jak wojsko przejeżdżało, ruch był ciągle, więc urozmaicenie było. Ofice-
rowie weseli byli, jeden od huzarów był śmieszny bardzo. Jeden kadet od trenu był 3 razy 
u nas, a jeździł forszpanami do Turki po prowiant i dowoził do Drohobycza. U nas goto-
wał sobie a właściwie kucharz mu gotował obiad, ciekawy był chłopak, nazywał się Artur 
Wideoman. Później już mało fur przyjeżdżało. Walki są między Drohobyczem a Stryjem. 
W pierwszy dzień świąt okrutnie się tłukli, Moskale bronili Stryja, 30 maja Stryj odebrali 
nasi. Jednem słowem dobrze idzie naszym, pomimo tego że nieprzyjaciel się broni również 
dzielnie. Mówią że w Przemyślu ma być około 100 tys. Moskali, a nasi mają ich też wziąć 
głodem. Nie mam żadnej wiadomości z Medenic ani z Nowego Miasta, tam jeszcze Moska-
le gospodarują zapewne. Smutno mi Boże. Dziś święto Boże Ciało, a ja w Opace świątkuję 
3 czerwca. Dotychczas się ludzie cieszyli naszymi, a teraz się zacznie dopiero bieda nowa, 

bo asenterunek na karku. Był u nas Duniec 
po przejściu wojsk, pocieszył mnie że Pol-
ska powstanie na pewno, że może jedni lub 
drudzy ogłoszą Polskę, znaczy Austriacy 
lub Moskale, bo w Rosyi jest też dużo Po-
laków, więc może ogłoszą Moskale prędzej 
niż Austriacy; w każdym razie Polska musi 
powstać.

4 czerwca jeździłam do Drohobycza, aże-
by się dowiedzieć coś o Medenicach. Powie-
dzieli mi że w Medenicach jest 10 domów 
spalonych od kul. Były tam okropne walki 
lecz już ich odpędzili nasi, w ogóle dosyć 
dobre miałam wiadomości o Medenicach 
i o swoich, bo widziałam się z jednym go-

spodarzem z Medenic. 9 czerwca Rosjanie znowu mieli wejść do Medenic z łaski Chomiń-
skiego, bo miał niby u siebie telefon do nich i im doniósł że nasi mają mało amunicji, lecz 
naszym przyszła pomoc i odpędzili Rosjan i dużo do niewoli zabrali. A ks. Chomińskiego 
i wójta mieli powiesić za to. Takie są wiadomości rozmaite ale ile w tem prawdy to zoba-
czymy kiedyś, a co mię najbardziej dziwi, że wójt w Medenicach Polak i miałby do spółki 
z Chomińskim naszych zdradzić, w co ja nie wierzę wcale.

Ja zaś czekam na pewną wiadomość, ach żeby już raz poczta była. Już od 9 czerwca jest 
asenterunek w Drohobyczu, biorą ludzi i odsyłają do Węgier na ćwiczenia, do domu już ich 
nie puszczają. U nas nocowało 60 żołnierzy (cywilnych) którzy się zgłosili do Drohobycza 
po wejściu naszych wojsk, a husarzy transportowali ich do Turki, więc u nas wybrali so-
bie nocleg; byli między nimi Polacy i Rusini i Żydzi i 3 Moskali wzięli do niewoli. Z Opaki 
jeździli 30 czerwca do asenterunku dosyć ludzi asenterowali, Mila i Fila Duńca wzięli ze 
Załokcia. Lwów odebrali nasi 22 czerwca, zniszczony ma być bardzo. Dziś od Domci*¹¹ 
dostałam pierwszą wiadomość 6 lipca z Nowego Miasta, są tam już wszyscy od 15 maja 
i mała Maryla*¹¹. Wujcio Gruszkiewicz*10 napisał z Wiednia. A teraz na lato wyjechali w 
góry alpejskie obok Wiednia. Z Medenic list 7 lipca, nareszcie doczekałam się wiadomości 
choć nie wesołe. Władek*¹² pokaleczył sobie palce, bo coś manipulował z Ludwikiem*¹³ 
koło jakiegoś gnata zapalnego, wystrzeliło to i palce pokaleczyło. Minął miesiąc lipiec bez 
wielkich zmian. Z początkiem sierpnia  przyszło tu 10 Moskali (jeńców) do roboty, cho-
dzą kosić, żąć, drzewo rąbać. 10 sierpnia byłyśmy na kupno w Schodnicy, już po raz drugi. 
Przyjechał na urlop Poldek Moll, on jest kadetem, ćwiczy rekrutów na Węgrzech. Nasze 
wojska zdobyły 6 sierpnia Warszawę, ogólna radość z tego powodu. 11 sierpnia przyje-
chał Koropecki do Zosi Tatomir, pogodzili się, będzie weselisko, on przystojny nie jest, ale 
sympatyczny.

Brześć litewski zdobyli nasi 28 sierpnia. Armie się podzieliły, teraz jedna idzie na Pe-
tersburg, a druga na Kijów z Brześcia Litewskiego. We wschodniej Galicyi dalej trwają 
walki, nad Strypą i Seretem koło Tarnopola. Nie chcą Rosjanie oddać wschodniej Galicyi. 
Z początkiem września przyszła do Opaki Jula ze szwagrem (ze swoim ojcem), była tu 
2 tygodnie, potem pojechałyśmy do Medenic na św. Michała. Do 22 września iście marco-
wą mieliśmy pogodę, w pół godziny deszcz to znowu słońce, dziś cały dzień wyjątkowo 
deszcz nie padał, noce jasne księżycowe, a chłodne podobnie jak i dnie. Pozycje prawie nie 
zmienione. We wschodniej Galicyi trwają zacięte walki, nad Złotą Lipą legło wielu ruskich 
strzelców. Moskale wpakowali tu 2 miliony wojska. Na czele wojska stoi sam car, a Mi-
kołajewicz mianowany został wicekrólem Kaukazu. Przyjechał Koropecki od Tłumacza 
i opowiadał o zniszczeniu jakie szerzą Madziarzy w tamtych stronach, gorsi oni aniżeli 
kozunie i stokroć dziksi.

Dziś sobota 25 września chwała Bogu mamy znowu ładną pogodę. Z czwartku na piątek 
był pierwszy mróz i to dość silny. We czwartek chodziłyśmy do lasu na grzyby, ale darem-
nie, bo nic my nie przyniosły. W piątek chodziłyśmy na czernice w Borysławkę, w sobo-
tę złożyłyśmy wizytę p. Szromównej. Dnie nam schodzą bardzo szybko, jutro się znowu 
wybieramy do Podbuża na mszę św. Byłam w Medenicach całe 2 tygodnie, nie mogłam 
się dostać z powrotem do Opaki, chodziłyśmy z Walerią za furą i trudno było znaleźć do 
Drohobycza furę, aż w Ropczycach znalazł szwagier za 12 koron. Okropna drożyzna, biją 
się po prostu na chleb. W magistracie chleb na kartki wydają, a piekarnie są oblężone, 
żołnierz stoi z bagnetem dla bezpieczeństwa, to samo się dzieje i koło trafiki, bo brak ty-
toniu, no ale to mniejsza o to, bo bez tytoniu można się obejść a bez chleba nie. W drugiej 
połowie października nieznośnie na dworze, a kartofle jeszcze nie wykopane na polu. Sły-
szałam, że zginął nad Złotą Lipą T. we wrześniu. Wybieram się do Nowego Miasta, ale furę 
trudno znaleźć.

Nareszcie jestem już w Nowym Mieście, przyjechałam 1 listopada. Miałam podróż dosyć 7. Zdjęcia z Opaki, pp. Kiszykowie
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przyjemną, spotkałam znajomego (blondyna), 
rozmawialiśmy dużo o wojnie i o wszystkiem. 
Zima zaczęła się dosyć wcześnie, bo w poło-
wie listopada wielki śnieg spadł i mrozy silne. 
21 listopada była Niedziela Polska, zbierali po 
kościołach składkę na biednych w Królestwie 
Polskim. A wojna wcale nie myśli się skończyć, 
tłuką się na wszystkich frontach. We wschod-
niej Galicyi pod Tarnopolem trwają dalej bitwy. 
W Nowem Mieście, a właściwie w Przedzielnicy 
jest szpital wojskowy rekonwalescentów. Mam 
już dosyć znajomych ze szpitala, bo przychodzą 
na posterunek. Jest 2 feldfebli z żonami, jeden 

Polak ze Lwowa, a drugi Żyd z Wiednia, dosyć często przychodzą do nas z wieczora, trochę 
posiedzą a potem idą do Riwci i tam hałasują czasem i do północy. Zapraszają i mnie tam na 
tę zabawę lecz ja nie idę sama, a Domcia dzieci nie zostawi samych. Zima była 2 tygodnie, 
z początkiem grudnia znowu śnieg zginął i było ciepło. Tosio*¹⁴ chory jest na zapalenie płuc, 
przychodzi codziennie do niego lekarz ze szpitala wojskowego. Biedne dziecko tak się mę-
czy. 8 grudnia Tosio wyzdrowiał, dał mu szybką pomoc ładny lekarz, zwołał konsylium (ro-
syjskiego lekarza przyprowadził sobie do pomocy). Lekarstwa Tosio z początku brał chętnie, 
dlatego mu poskutkowało, później ani się patrzyć nie chciał na nie. Mnie bolą oczy, byłam też 
u lekarza w szpitalu, powiedział że katar oczu. Rosyjski lekarz mi badał, radził kupić sobie 
okulary do szycia i czytania. Rosyjskie lekarstwo na moje oczy niedobre, może dlatego że to 
od wroga, więc pojechałam do Przemyśla do Giżyńskiego okulisty wojskowego i zapisał mi 
krople i maść na powieki (bo właściwie oczy mnie nie bolą tylko powieki mam napuchnię-
te), ale już widzę że mi to lekarstwo poskutkuje, bo jest  mi lepiej.

Święta brzydkie bo bez śniegu, były jednak dosyć wesołe. W pierwszy dzień świąt jeździli-
śmy do pp. Mastalerzów (obok szpitala mieszkają), byli tam Klajnowie i jeszcze kilku podofi-
cerów, wesoło było, kolędowaliśmy, a w końcu i tańczyć musiałam bo niejaki Szram grał na 
harmonii, tańczyć nie miałam wcale ochoty, ale jak zaczęli prosić że oni żołnierze i że z nimi 
można tańczyć, więc poszłam, a zwłaszcza że jeden kadet Czech bardzo ładnie tańczył wal-
ca. Na Stefana byli ci sami u nas, i p. Turczyniaki i p. Żywicka, bawiliśmy się w towarzyskie 
zabawy, no i znowu tańczyłam, bo ….. to wspaniale tańczy, ładny chłopiec z niego. Ot biedni 
ludzie, pójdą znowu do kadry, a później do pola. Nieszczęsna ta wojna, nie widać jej koń-
ca. Moskale we wschodniej Galicyi zaczynają ofensywę. Obawiam się że nie dostanę się do 
Drohobycza i dalej. Sylwestra sprawili u nas. Klanowa robiła poncz na przywitanie nowego 
roku, dla fogelgeranga nie wystarczyło szklanki, aleśmy obliczyli, zły prognostyk dla niego, 
pewno zginie na wojnie w tym roku. Ja zaraz po nowym roku odjeżdżam, siedzę tu już prze-
szło 2 miesiące. Nowe Miasto 2/1/1916.  Już jestem w Opace. Mego towarzysza podróży nie 
spotkałam, nawet się nie zgłosił po mnie chociaż tak zapewniał, że napisze. Zapomniał jak 
wszyscy o mnie zapominają, a może mu odradzili, to najpewniej. Za to jeden człowieczyna 
o mnie nie pamięta, ten pewno nie zapomni, lecz cóż z tego, szkoda zachodu. Ruskie święta 
smutne były w porównaniu do Polskich, ale minęły w spokoju.

15 stycznia 1916 przyjechali lekarze szczepić od ospy. Ja też dałam się zaszczepić, teraz 
boli mnie ręka i głowa też. Muszę się zaradzić lekarza co robić na ból głowy. Zima niemoż-
liwa tego roku, dopiero po ruskim nowym roku śnieg spadł, lecz sanny nie ma, bo ciągłe 
wiatry, więc wiatr poroznosił śnieg po całym świecie. Dwa razy wszystkiego sankowałam 
się tego roku. Pierwszy raz do Podbuża i to po grudach. Zosia T. jeździła po pierwszą pen-
sję więc i ja z niemi pojechałam. Z powrotem zastałam doktora Wyszyńskiego (powrócił 
ze Smuchy, gdzie jeździł szczepić od ospy). Wstąpił do nas zanocować dnia 23/1/1916.

Muszę zanotować, że byłam w Drohobyczu 2 lutego 1916, kupiłam sobie meszty, zapła-
ciłam 22 korony, mówią że będą jeszcze droższe, niesłychana drożyzna. Milo kupił konie 
w Samborze, kosztują prawie 1000 zł. Śnieg spadł pod koniec lutego, więc sankowałam się 
drugi raz do Schodnicy już z ciocią i Lunią, a sanna była raptem tydzień cały. Wiosna dosyć 
wczesna bo w połowie marca zaczęli już orać i siać zboże. Z początkiem kwietnia zaczęła 
się słota, pada deszcz i śnieg na odmianę, prawdziwy kwiecień plecień. 6 kwietnia umarła 
Hela Mollówna na suchoty, jeździłam z Milem po trumnę inne rzeczy, pogrzeb był 8 kwiet-
nia ładny, było dosyć ludzi, płakali wszyscy, a ks.Ziemba kazanie ładne powiedział. Choro-
wała długo prawie od początku wojny. Smutno żyć na świecie każdemu w teraźniejszych 
czasach. Wojna trwa dalej, nie widać jej końca. W Galicji na miejscu stoją po Tarnopolem.

Lato bardzo ładne i urodzajne będzie, pokazują już teraz zboża. Byłam w Medenicach 
od polowy maja i prawie cały czerwiec. Przyjechała ze mną Walercia do Opaki, jest nam 
przyjemnie, chodzimy do lasu i na spacery. Mamy też urozmaicenie, bo są tu Włosi, robią 
gościniec, ładnych nie ma, tylko jeden się nam podobał. W czerwcu Rosjanie zaczęli ofen-
sywę w Galicji i zajęli kilka miast, Stanisławów, Brody, Brzeżany itd. Dalej ich nie puszczają 
nasi. Oby tylko tu nie przyszli, bo aż strasznie pomyśleć co by to było. Był u nas w sierpniu 
Dorko Gruszkiewicz z żoną i synem tydzień cały, on jest w Nahujowicach na parafii.

Lato ładne było a jesień nie dopisała, mrozy były wczesne w drugiej połowie września. 
Śnieg spadł z początkiem października, leżał dzień jeden. Potem było ładnie i sucho, błota 
prawie że nie było. 15 grudnia orali w polu, później pozieleniało. Święta były z błotem, 
tak polskie jak i ruskie. Dopiero na sam Jordan zaczęła się zima, mrozy silne kilkanaście 
stopni Reaumura. Byłam w Medenicach na święta prawie dwa tygodnie. Straszne rzeczy 
opowiadają, skutki wojny. Mąki nie ma tego roku na strucle a dużo ludzi i chleba nie mają. 
Zaczyna się głód na dobre. Z wojska żołnierze piszą ciągle i proszą o chleb, po kadrach 
zwłaszcza okrutny głód żołnierze cierpią, a końca wojny nie widać.

Przypisy dotyczące osób zaznaczonych gwiazdką:
ad*1.  Wujcio Kiszyk, ksiądz greko-katolicki, mąż cioci Kiszykowej, która była kuzynką
  mamy Sabiny i Emilii, mojej prababki
ad*2.  Milko to syn pp. Kiszyków
ad*3.  Milcia to siostra Sabiny, moja babcia, Emilia z Mazuraków Sucharkowa
ad*4.  Moja Mama to Rozalia z Zielińskich Mazurakowa, mama Sabiny i Emilii
ad*5.  Nasi, nasi … to wojsko austriackie, w skład którego wchodziły wszystkie narodowo-
  ści CK Austrii
ad*6  Jula to córka Emilii, starsza siostra mojej mamy
ad*7  Sucharki, Sucharkowie to Stanisław i Emilia, moi dziadkowie
ad*8  Tarnawczyki to Antoni i Domicela Tarnawczykowie, Domicela to siostra Sabiny i Emilii
ad*9.  Walercia to córka Emilii, najstarsza siostra mojej mamy
ad*10. Dorko Gruszkiewicz to ksiądz greko-katolicki, rodzina wujcia Kiszyka
ad*11. Maryla to córka Tarnawczyków urodzona w 1914 r.
ad*12. Władek, który pokaleczył palce to syn Sucharków, brat mojej mamy, w wyniku tego
  wypadku z niewypałami nie miał dwóch palców
ad*13. Ludwik to najmłodszy brat Sabiny i Emilii
ad*14. Tosio to syn Tarnawczyków
ad*15. Romek, Lunka to chyba dzieci Kiszyków, ale tego nie jestem pewna
ad*16. Józia to starsza siostra mojej mamy

cdn.


8. Zdjęcia z Opaki, pp. Kiszykowie
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) S57

Drohobycki kontrakt przedślubny 
w Michałowicach

Od Jana Błauciaka z Obory k. Polkowic, naszego członka Koła Korespondentów,  otrzy-
małem plik starych dokumentów z czasów austro – węgierskich, z których wyłuska-

łem ciekawostkę związaną z ożenkiem.

Jak to dawniej bywało...
Jest rok 1913, tj. za czasów jaśnie panującego w Drohobyczu cesarza Franciszka  Józefa.  

Dwie  rodziny rolników z Michałowic (ok. 4 km od Drohobycza) o jednakowo  brzmiących 
nazwiskach Błauciak, postanawiają pożenić swoje, niepełnoletnie w myśl ówczesnego 
prawa małżeńskiego, dzieci. Józef Błauciak z żoną Marianną mają dwóch synów: Michała 
lat 23 i małego Sebastiana, natomiast  Mikołaj Błauciak z żoną mają niepełnoletnią jesz-
cze córkę Marię lat 21 . Miłość między młodymi jest tak gorąca, że mimo niepełnoletności 
zamierzają się pobrać (ale nie muszą?), co wymusza zawarcia kontraktu przedślubnego 
w formie aktu notarialnego. Tak więc przed Władysławem Jarskim, substytutem c.k. nota-
riusza Władysława Janiszewskiego, w dniu 23.06.1913 r. w Drohobyczu stawili się świad-
kowie: Józef Pielech i Jan Jach oraz ww. rodziny.

Mikołaj Błauciak tytułem posagu swojej nieletniej córce Marii i tytułem darowizny jej 
narzeczonemu na ich wspólną i nieograniczoną własność przepisuje całe ciało hipoteczne 
objęte wykazem hipotecznym parcel gruntowych (nry parcel) wraz z wszelkimi do tych 
nieruchomości przywiązanymi prawami i przynależnościami.

Z tego samego powodu i pod tymi samymi warunkami zapisuje i odpisuje Józef Błauciak 
młodej parze całe swoje gospodarstwo rolne z budynkami. Z tego powodu Józef Błauciak 
zastrzega sobie dodatkowo, co cytuję z dokumentu:
• Prawo do wspólnego, dożywotniego użytkowania zapisanych nieruchomości.
• Wspólnego mieszkania, żywienia się przy wspólnym stole.
• Słuchania ich rozkazów do gospodarstwa się odnoszących.
• Szanowania i pielęgnowania ich starości i słabości.
• Wypłaci młodszemu bratu Sebastianowi kwotę 500 koron i wyda mu jedną krowę (160k) 

najpóźniej w dniu uzyskania jego fizycznej pełnoletności.
• Sprawi swemu bratu Sebastiankowi wesele kosztem 80 koron.
• Spłaci zaciągnięte długi na rzecz:

 ሲ Józefa Błauciaka syna Macieja z Rychic – 100 k.
 ሲ Macieja Andybór z Wróblewicz – 100 k.
 ሲ Michała Klimko z Rychlic – 20k.

Z dokumentu wynika, że wartość nieruchomości zapisanej przez Michała Błauciaka to 
500 koron, a Józefa Błauciaka to 1500 k.

Celem uniknięcia nieporozumień z uwagi na takie samo brzmienia nazwisk, postanowio-
no Józefowi Błauciakowi dodać „Sobków”.

Ponadto z dokumentów wynika, że Maria Błauciak musiała być objęta „Dekretem Kura-
torskim” sądu (dok. w załączeniu), a Michał Błauciak musiał być spod władzy ojcowskiej 
wypuszczony – „Uwolnienie spod władzy ojcowskiej” – (dok. w załączeniu).

Nadmieniam, że ww. Michał Błauciak (1890–1972) i jego żona Maria (1892–1977) po 
wojnie osiedlili się w Jędrzychowie k. Polkowic i dorobili się trójki dzieci:
• Jan (1920–II w. św.)
• Anna (1922–1994) wyszła za Jana Dziubkę (1920–2009)

Magda Serwatka – Wałbrzych S58

O Sucharkach

Ojciec mojej Mamy Stanisław Sucharek urodził się w Libiążu koło Mysłowic 6 maja 
1856  roku. Jego rodzice to Hiacynt (Jacenty) i Marianna Śmigiel.

Według przekazów, w wieku lat 14 poszedł, jako obywatel cesarstwa austriacko-węgier-
skiego, do wojska austriackiego jako jednoroczniak, jak mówił: „na Rusiny”. W każdym 
razie wysłużył w wojsku 25 lat. Gdy wyszedł z wojska, miał 39 lat. Jednostka prawdopo-
dobnie (?) stacjonowała w Medenicach lub okolicy.

Tam poznał Emilię z Mazuraków ur. 13 listopada 1875 w Medenicach, córkę Jana (orga-
nisty w kościele w Medenicach) i Rozalii z d. Zielińskiej (urodzonej w Kijowie). Ślub wzięli 
24 lutego 1895.

Pracował w sądzie medenickim jako woźny sądowy do emerytury. W przekazie rodzin-
nym był wielbicielem cesarza Franciszka Józefa i bardzo opłakiwał jego śmierć w 1916 r.

Dziadkowie mieli pięcioro dzieci, cztery córki i jednego syna. Dwie najstarsze córki: Wa-
leria ur. 15.12.1895 r. i Julianna ur. 13.11.1897 r. ukończyły seminarium nauczycielskie 
w Samborze.

Ciocia Waleria (Lela) nie została nauczycielką, rozpoczęła pracę na kolei w 1913 r. i w od-
dziale drogowym przepracowała do emerytury, na którą przeszła już w Wałbrzychu.

Zaś ciocia Julianna (Jula) dostała nakaz pracy do Łodzi i tam przepracowała jako nauczy-
cielka do emerytury. Tam wyszła za mąż za Tadeusza Stańskiego (Steciuka), mieli trzy 
córki.

Syn Władysław ur. 05.08.1899 r. to ojciec mojej kuzynki Danuty Pęczkowskiej, której wspo-
mnienia były drukowane w Biuletynie. Skończył Politechnikę Lwowską, pracował przed 
wojną w „dwójce”. Po II wojnie został w Anglii. Zmarł w Londynie w 1960 r.

Córkami dziadków urodzonymi już w XX wieku były: Józefa (ur. 4.03.1903) i Maria, moja 
Mama (ur. 31.01.1909). Ciocia Józia studiowała we Lwowie prawo, ale nie ukończyła tych 
studiów, wyszła za mąż za wykładowcę chemii na Politechnice Lwowskiej i potem Gliwic-
kiej Władysława Kozaka, ich jedyna córka urodzona we Lwowie mieszka pod Gliwicami.

Moja Mama skończyła szkołę średnią w Drohobyczu; była działaczką „Sokoła”, opraco-
wywała układy gimnastyczne; zdobywała medalowe miejsca w skokach do wody, jeździła 
na łyżwach i nartach. Z p. Huczyńskim tańczyła mazura. U mojej siostry jest album ze zdję-
ciami Mamy z układami gimnastycznymi, parę mam w swoim komputerze.

Gdy mój Ojciec Tadeusz Serwatka oświadczał się o rękę mojej Mamy, dziadek powiedział, 
że nie ma zastrzeżeń, ale żeby pamiętał, że „żona to kula u nogi”. Babcia prowadziła dom 
twardą ręką, ale dziadek od czasu do czasu mówił: „kto tu w spodniach chodzi”. Ciekawe, 
co mówiłby teraz! Miał też powiedzenie: „co figiel to grosz”, nieustannie aktualne.

Nie wiem, w którym roku moi dziadkowie przeprowadzili się z Medenic do Drohobycza, 
w każdym razie moja Mama do szkoły chodziła już w Drohobyczu. Mieszkali na Wójtow-
skiej Górze. Co do nazwy ulicy to jest rozbieżność, a może czegoś nie wiem. W swoich 
wspomnieniach moja kuzynka pisze o ul. Bocznej, a w ankiecie, którą ciocia Waleria (sio-
stra mojej Mamy) wypełniała już w Wałbrzychu w roku 1946, napisała, że mieszkała przy 
ul. Poprzecznej. A był to ten sam dom, obok torów kolejowych.

Dziadek Sucharek zmarł w lutym 1942 roku, został pochowany na starym cmentarzu 
w Drohobyczu, koło kaplicy. Jak napisała moja kuzynka Danuta Pęczkowska w swoich 
wspomnieniach, grób ten został zniszczony pod koniec wojny, gdy chowano tam działacza 
ukraińskiego.
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II wojny światowej.
W 1945 roku, po zmianie granic, rozpoczęła się repatriacja Polaków na tzw. Ziemie 

Odzyskane. Mama bała się wyjazdu w nieznane i zwlekała z wyjazdem do Polski aż do 
czerwca 1946 r. Nadarzyła się okazja wyjazdu w zorganizowanej grupie Teatru Polskie-
go ze Lwowa do Szczecina, gdyż bratanica Mamy była pracownikiem Teatru i mogła 
nas wpisać na listę wyjeżdżających. Termin wyjazdu wyznaczono na dzień 15 czerwca 
1946 r. Podróż trwała 14 dni. Po drodze były przystanki, często w szczerym polu, ale 
nigdy nie było wiadomo, kiedy lokomotywa zagwiżdże i wyruszy dalej. Ludzie podczas 
postoju gotowali, prali i trzeba było  wszystko biegiem  zakończyć. Aż wreszcie 30 czerw-
ca 1946 r. zajechaliśmy do Szczecina na dworzec Niebuszewo. Akurat było głosowanie 
(referendum) – pamiętam hasło: „Polaka znak 3 x tak”. PSL i Mikołajczyk byli w niełasce, 
ich hasło to: „2 x tak”. Nasze pierwsze lokum w Szczecinie to były klasy w szkole przy ul. 
Małopolskiej. Spaliśmy na podłodze, na siennikach. Skrzynie z naszym całym dobytkiem 
były w wagonach na dworcu. Rozpoczęło się poszukiwanie pracy i mieszkania. Mama 
jako były urzędnik pocztowy znalazła pracę w Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomuni-
kacji przy Alei  Niepodległości. Mieszkanie znalazłyśmy w ciemnej oficynie przy ul. Św. 
Wojciecha. Przykry był dla mnie widok kubłów ze śmieciami na podwórzu, podczas gdy 
pamiętałam wspaniały ogród z drzewami owocowymi we Lwowie. Nasz dom we Lwo-
wie stał się własnością kapitana Armii Radzieckiej.

Mama przez cały czas szukała informacji o synu, którego ostatni raz widziała w zi-
mie 1944 r. Będąc na wczasach w Polanicy-Zdroju, spotkała znajomych, którzy miesz-
kali w Gdańsku i znali powojenne dzieje  brata. Będąc strażnikiem w Kapitanacie Portu 
w Gdyni, nie zrezygnował z przynależności do AK i był członkiem organizacji WiN. Orga-
nizacja była wrogiem  ustroju komunistycznego, ktoś zadenuncjował tę organizację i po 
procesie karnym jej członków skazano na długoletnie więzienie. Brat dostał wyrok 15 
lat więzienia we Wronkach. Przeszedł „ścieżkę zdrowia” w dniu przybycia do więzienia, 
po czym zaproponowano skazanym odbycie kary podczas pracy w kamieniołomach na 
Dolnym Śląsku w ciężkich warunkach, ale ze skróceniem kary o połowę. Po ogłoszeniu 
amnestii w 1956 r. brat znalazł się w Wałbrzychu, gdzie mieszkała część rodzin z Maj-
danu, Borysławia i Drohobycza. Brat znalazł pracę w kopalni „Wałbrzych” jako górnik, 
ukończył też tamtejsze technikum górnicze. W 1956 r. brat spotkał się z nami w Szcze-
cinie, gdzie poznał Barbarę Zawadzką, z która się później ożenił. Małżeństwo było bez-
dzietne. Na emeryturze wyjechali na Warmię do Dobrego Miasta, gdzie mieszkała sio-
stra Barbary.

Moje losy potoczyły się w dobrym kierunku: ukończyłam wyższe studia techniczne, wy-
szłam za mąż, mam dwoje wspaniałych dzieci: syna Aleksandra i córkę Ewę. Pracowałam 
na Akademii Medycznej, potem na Politechnice Szczecińskiej, gdzie zorganizowałam od 
podstaw laboratorium toksykologiczne, którego zadaniem było badanie warunków pracy 
i studiów. Do roku 1999 kierowałam laboratorium do przejścia na emeryturę. W 1979 r. 
uzyskałam tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie technologii chemicznej. Mąż był 
naukowcem, pracownikiem Politechniki Szczecińskiej z tytułem profesora zwyczajnego. 
W 2006 r. owdowiałam po ciężkiej chorobie męża.

Mój brat Witold był mocno związany z rodziną Izdebskich i często ją odwiedzał w No-
wej Rudzie i okolicy. Upodobał sobie niewielki cmentarz w Nowej Rudzie-Drogosławiu 
i tam złożono jego prochy zgodnie z życzeniem. Moje dzieci również ukończyły wyższe 
studia techniczne, są specjalistami wysokiej klasy, cenionymi pracownikami. Syn Alek-
sander wyjechał w 1988 r. za granicę: poprzez Niemcy zachodnie, Republikę Południo-
wej Afryki (Kapsztad) do Kanady (Vancouver). Córka Ewa, na szczęście dla rodziców, 
pozostała w Polsce. Jest cenionym samorządowcem w UM w Szczecinie.



• Józef Błauciak (1928–1998) ożenił się ze Stanisławą z d. Pielech, która 27.06.2020 r. 
kończy 90 l. I jej dedykuję te wspomnienia. Sto lat.
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Z Majdanu przez Lwów do Szczecina…
Od Redakcji: Autorka jest członkiem Koła Korespondentów nr 171 i podzieliła się swoimi 

wspomnieniami na prośbę Władysława Olszewskiego podczas zbierania przez niego mate-
riałów do artykułu „Jak Borysław „żywił”  Szczecin”.

Urodziłam się we Lwowie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. Mój Ojciec Al-
bin Izdebski pochodził z Majdanu k. Drohobycza, Mama Karolina z domu Jaremko 

była lwowianką. Edukacja Ojca przebiegała w Drohobyczu i Samborze w Seminarium 
Nauczycielskim. Po maturze przez kilka lat uczył w szkole w Żurawnie. Jego starania 
o przeniesienie do Lwowa zostały uwieńczone sukcesem. Odtąd życie Ojca toczyło się 
we Lwowie. Ożenił się, wybudował dom przy ulicy Grochowskiej 143. Urodził się brat 
Witold w 1927 r., a potem ja – Alina. Ojciec miał liczne rodzeństwo1, ale jego brat Wiktor 
był mu najbliższy. Często się spotykali aż do 11 lipca 1941 r. Tego dnia Ojciec odpro-
wadził Wiktora na dworzec i w drodze powrotnej został zatrzymany przez mieszany 
patrol niemiecko-ukraiński. Pozwolono mu pożegnać się z rodziną i obiecano, że wróci 
nazajutrz, gdyż jest to rejestracja inteligencji. Od tego dnia wszelki ślad po nim zaginął. 
Starania Mamy o informację, gdzie przebywa Ojciec, spełzły na niczym. Znajomi widzieli 
ciężarówkę załadowaną więźniami, których wywieziono z więzienia  przy ul. Łąckiego 
we Lwowie na Wzgórza Wuleckie i tam rozstrzelano. Nie ma żadnych oficjalnych doku-
mentów o losie tych więźniów. Z uwagi na zaistniałą sytuację jedna z sióstr Ojca imie-
niem Henryka, za zgodą Mamy, zawiozła mnie do Majdanu i zostawiła pod opieką siostry 
Ojca – Ludmiły. Ja miałam tylko 5 lat i niewiele pamiętam, ale utkwiło mi w pamięci 
surowe traktowanie tak małego dziecka. Płaczem wymusiłam na ciotce, by zamówiła 
rozmowę telefoniczną z moją Mamą. Jakiś czas po tej rozmowie zostałam odwieziona do 
Lwowa.

Brat Witold, który był starszy ode mnie o 9 lat, był już wówczas w konspiracji. Patron 
z ramienia Armii Krajowej zorganizował mu przerzut na drugą stronę za Bug i odtąd 
Mama została  tylko ze mną. Gdy Lwów w wyniku działań wojennych przeszedł we wła-
danie Sowietów, nasz dom stał się przymusowo siedzibą pielęgniarek („miedsiestry”) 
ze Szpitala Wojskowego. Pamiętam częste odwiedziny w naszym domu oficerów Armii 
Radzieckiej, będących gośćmi tych „sióstr”. W tym czasie brat Witold działał w party-
zantce za Bugiem i w okresie Świąt Bożego Narodzenia 1944 r. udało mu się przedostać 
do Lwowa. Był bardzo chory, konieczne było leczenie w warunkach domowych, a nie 
w lesie. Ze względu na obecność obcych musiałam udawać chorą, kaszleć, gdy brat le-
żał pod przykryciem i się kurował. Zaraz po wyjeździe brata pojawił się u nas w domu 
oficer NKWD i dopytywał o brata. Wówczas kontakty z AK groziły wywózką na Syberię. 
Jego wizyty Mama „kwitowała” butelką wódki i „zagrychą”. To trwało aż do zakończenia 

1 Rodzice Szymon i Kornelia z domu Błoniarz mieli dziewięcioro dzieci: Albina, Mieczysława, Bolesława, Wiktora, 
Władysława, Henrykę, Zofię, Marię i Ludmiłę.
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Alicja Wójcik-Morawska – Pabianice S59

Spotkania ze Stupnicą (dawniej Polską)

Nazywam się Alicja Wójcik-Morawska z d. Samojedny, córka 
Władysława [1908–1990] i Heleny z d. Mareckiej [1912–

1988]. Urodziłam się 27.01.1957 roku jeszcze w Stupnicy. Mając 
1,5 roku, wraz z rodzicami i braćmi Bogusławem (1937) i Tade-
uszem (1938–2007) opuściłam na zawsze Stupnicę. We wrześniu 
1958 roku była ostatnia repatriacja, po niej w Stupnicy pozostała 
niewielka garstka Polaków. Większość mieszkańców wyjechało 
w 1945 do Dolic i okolicy Dolic (50% mieszkańców) oraz na Dol-
ny Śląsk (Wałbrzych, Legnica, Bolesławiec…).

Moim rodzicom, a zwłaszcza ojcu, było szkoda opuścić dom, 
który własnoręcznie zbudował. Ojciec był z zawodu cieślą-sto-
larzem i wiele domów pobudował w Stupnicy i okolicy oraz był 
głównym budowniczym kościoła w Stupnicy. Mama nigdy nie 
pracowała, nawet w kołchozie, co było przymusowe. Szacunek, 

jaki mieli do mojego ojca Ukraińcy, przyczynił się do tej decyzji. Moi bracia uczyli się w Szko-
le Kolejarskiej w Stryju, po ukończonej szkole podjęli pracę na kolei. Mojej rodzinie wiodło 
się dobrze, nigdy nie narzekała na kłopoty finansowe, jedyny problem był w tym, że byliśmy 
Polakami. Często mówiono nam: „Wy Lachy, wasza ziemia nie tu…”. W roku 1958 jeśli ktoś 
nie wyjechał do Polski, musiał przyjąć obywatelstwo rosyjskie. Tego było już za dużo dla 
mojej rodziny. Bracia mojej mamy byli AK-owcami, Sybiry, tortury… . Bracia mojego ojca: 
jeden, Stanisław Samojedny, zabity i spalony wraz z domem, drugi, Karol Samojedny,  za-
mordowany przez bandy UPA ( ciała nigdy nie odnaleziono ) – i rodzina ma przyjąć oby-
watelstwo rosyjskie – NIGDY. Byli Polakami z krwi i kości i podjęli dla nich trudną decyzję: 
wyjeżdżamy!!! Razem z nami wyjechała moja babcia Maria Marecka z d. Borek i jej syn głu-
choniemy Andrzej Marecki.

Drogi ze Stupnicy do Bolesławca Śl. nie będę opisywała, bo to mógłby być temat na następ-
ny artykuł. Powiem tylko, że moja babcia żyła w Polsce trzy tygodnie, zmarła w Maćkowicach 
koło Przemyśla. Na pogrzeb przyjechali wszyscy żyjący jej synowie, z siedmiu przyjechało 
pięciu. Dwóch oddało swoje życie w czasie wojny. Jeden, Franciszek Marecki, zginął w Char-
kowie, był oficerem, dyrektorem szkoły naftowej w Drohobyczu. Drugi, Józef Marecki, zginął, 
broniąc polskiego kościoła w Drohobyczu przed rosyjskimi żołnierzami.

I tak znalazłam się w Bolesławcu Śl., zamieszkaliśmy w samym centrum miasta, czyli 
w Rynku. Od dziecka dorastałam w atmosferze „Stupnicy”. Moi rodzice często o niej mówili, 
wspominali dobre i złe czasy. Opowiadali o mieszkańcach, często ich odwiedzali na nowych 
miejscach i oczywiście wszędzie zabierali mnie ze sobą. Ja jako mały szkrab niewiele z tego 
rozumiałam, ale jak ta gąbka nasiąkałam atmosferą i wspomnieniami.

Wielokrotnie prosiłam rodziców, żeby ze mną pojechali do Stupnicy, pokazali dom, ko-
ściół… Moja mama nie chciała słyszeć o tym. Zawsze powtarzała: „Jak mi dacie gwarancję, 
że na noc wrócimy do Polski, to pojadę”. W tamtych czasach  (lata 60–80.) nie było mowy 
o takiej gwarancji:  pojechać i wrócić w jeden dzień. Na samej granicy stało się czasami kilka 
dni. Mama bała się pozostać tam w nocy. Mówiła: „Jak wrócą wspomnienia, ukrywanie się 
przed banderowcami po lasach, w zbożu… Jak powróci ten strach, że spalą nam dom, że nas 
zabiją … nie przeżyję”.

I za życia moich rodziców nie pojechałam do Stupnicy, ale mam brata Bogusława, który 
o Stupnicy, Stryju… opowiadałby 24 godziny. Ma doskonałą pamięć i „zaraził” mnie tym te-
matem. Od roku 2000 zaczęłam zbierać i spisywać informacje na temat Rodziny SAMOJED-

NYCH i MARECKICH. Stałam się nawet genealogiem rodziny Samojednych na całym świecie. 
Podczas poszukiwań materiałów o rodzinie cały czas przewijała się oczywiście Stupnica. 
Postanowiłam, że za każdą cenę muszę tam pojechać i wszystko zobaczyć na własne oczy.

cdn. 

Od Redakcji: Folder został sfinansowany z funduszy prywatnych przez Alicję Wójcik-Mo-
rawską oraz Czesława Manasterskiego ur. 13.02.1945 w Stupnicy, syna Zenobiusza Mana-
sterskiego i Joanny z domu Wacławska ze Stupnicy.

Praca ta jest początkiem wydawniczym nt. Stupnicy. Aby ukazały się następne, prosimy 
o wsparcie finansowe. W kolejnych wydaniach autorzy pragną przedstawić mieszkańców 
Stupnicy sprzed 1945 r. Doskonałym uzupełnieniem będzie plan miejscowości sprzed 
1945 r. z zaznaczeniem domostw z nazwiskami właścicieli wykonana przez Zanobiusza Ma-
nasterskiego. Chcemy też uwzględnić jakieś wspomnienia byłych mieszkańców, mogą być 
przykre. Jesteśmy otwarci na inne propozycje. Zamieścimy też wywiady, w pierwszej kolej-
ności z Danutą Segylyn, jej synem, Mirosławem, wykonawcą kapliczki w ruinach kościoła 
oraz wnukiem Lubomirem. 

Wszelkie informacje proszę przekazywać:
Alicja Wójcik-Morawska
tel.: 505 230 572,
lub listownie: Alicja Wójcik-Morawska
ul. Grota Roweckiego 31 m.4,
95-200 Pabianice.
e-mail.: turystka57@wp.pl



Artur Cembik – Szczecin S61

Morskie opowieści Andrzeja Chciuka
Bo gdzie się morze kończy?

Tam gdzie się zaczyna.
– A co dalej?

T. Kijonka
Śnieg za śniegiem

Temat morza, tak popularny nie tylko w literaturze polskiej, sprawił, że dla wielu pi-
sarzy stało się ono obszarem poszukiwań tematycznych, dla innych zaś – jednym  

z możliwych teatrów działań bohaterów. U drohobyczanina i emigranta Andrzeja Chciuka 
morze występuje w trzech krótszych formach prozatorskich: opowiadaniu Słońce wscho-
dzi i zachodzi1 oraz nowelach Rejs do Smithton i Stary ocean2. Wszystkie one poruszają 
problem samotnego zmagania się człowieka z losem i bolesnego odczuwania nieodwra-
calności zaistniałych już zdarzeń, którego tłem jest przestrzeń portu oraz morskiej po-
dróży. Józefa Golmont-Hennelowa zwraca uwagę na pesymizm pierwszego opowiadania 
wynikający z obnażenia ludzkich słabości w konfrontacji z fatum3. Owa samotność i przy-

1 A. Chciuk, Słońce wschodzi i zachodzi, w: tegoż, Smutny uśmiech, Paryż 1957.
2 Tegoż, Rejs do Smithton. Stary ocean, Paryż 1960.
3 J. Golomont-Hennelowa, Dobre pióro, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 24, s. 9.
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na pozycja. Niestety nie został dopracowany pod względem realiów morskich i okręto-
wych”9 – konkludował Paszkowski.

Analiza utworów marynistycznych skłania do refleksji na temat wieloaspektowego uję-
cia morskiej tematyki, w myśl zasady, że różne są morza, tak jak różne bywają sposoby 
ich przedstawienia. Chciuk idealnie wpisuje się w kanon omawianej literatury chociaż-
by przez to, że w fabułę swoich nowel wplata wątki autobiograficzne, snuje opowieść 
z męskiego punktu widzenia, a przede wszystkim uniwersalizuje doświadczenia życiowe 
bohaterów, którzy mają możliwość sprawdzania siebie w sytuacjach ekstremalnych. Po-
dobnie jak wcześniej omawiane utwory pisarza, również i te należą do nurtu wspomnie-
niowo-reportażowego, których ekstrawagancja polega na wprowadzaniu w zakres ich 
podróżniczo-przygodowej fabuły wątków kryminalnych. W Starym oceanie zawarł autor 
rozważania na temat sprawiedliwości i zła, którego wcieleniem jest demoniczna postać 
antykwariusza Hendricksa, byłego dowódcy oddziału konspiracyjnego w Tuluzie, z dala 
od ludzi ukrywającego swoją mroczną przeszłość. Prawdę o nim odkrywa narrator-bo-
hater, który już w pierwszej scenie zdradza swoją tożsamość: „Jestem Polakiem. Ostatnie 
dziesięć lat pracowałem przy wydobywaniu ropy naftowej na Nowej Gwinei. Tu mam job 
w porcie”10. To przed dawnym znajomym, Zenkiem Nowakiem, ów człowiek o pseudoni-
mie „Maldoror” ujawnia, że w czasie wojny zamordował niewygodnego świadka ciemnych 
transakcji oficera. Do ujawnienia zbrodni dochodzi po latach, w Australii, gdzie morderca 
cieszy się wielkim poważaniem wśród emigracji. Chciuk zastanawia się, czy jest sens do-
chodzić sprawiedliwości w sprawach przedawnionych, kiedy nic już nie zmieni faktów, 
które miały miejsce w przeszłości. Paradoksalnie konsekwencją działań podjętych przez 
głównego bohatera zmierzających do ukarania zbrodniarza jest odrzucenie Zenka przez 
środowisko, które zarzuty stawiane mordercy uznaje za oszczerstwa. Kamuflaż Hendrick-
sa udaje się, o czym świadczą opinie o nim przyjaciół-Polaków: „[…] trochę dziwak, trochę 
maniak, ale ma złote serce!”11. Poza tym z wyjątkową wrażliwością traktuje on kulturę 
tubylców: „Jest zachwycony zwyczajami i sztuką aboriginals, oburzony egoizmem i nie-
ludzkością białych, którzy, niby to chroniąc czarnych, niszczą ich […]”12. Podobny ton iro-
nii towarzyszy autorowi, kiedy stara się przybliżyć styl życia rodaków na emigracji – ci 
zaś, bojąc się samotności, pragną „ogrzać się” w świetle wątpliwych autorytetów takich 
jak Hendricks. Najgorszą rzeczą, która mogłaby ich tutaj spotkać, jest „deklasacja”. Chciuk 
obnaża drobnomieszczański pogląd tej grupy na rodzinę, wspólnotę, a także bezsens po-
dejmowanych przez nią działań: „A my emigranci? A ja? Zawsze będę inny. Zawsze będę 
ich raził swoją innością, nigdy nie przystosuję się do nich. Nawet gdybym powrócił do 
Polski, to i tam raziłbym swoją innością, bo inne doświadczenia nas formowały, różne 
mole gryzły, a warstwy znaczeń inaczej nakładały się w naszej psychice”13.  Na dojmują-
ce poczucie inności Zenka w obcym sobie obszarze kulturowym nakładają się sprzeciw 
bohatera wobec fałszu i obłudy życia polskiej emigracji oraz konieczność decyzji wobec 
mordercy zgodnie z pojmowanym poczuciem sprawiedliwości społecznej. Wymierzenie 
zbrodniarzowi kary w zakończeniu utworu wydaje się dla głównego bohatera zbyt kosz-
towne, jednak świadczy o zwycięstwie podstawowych nakazów moralnych nad szacowa-
niem ewentualnych zysków i strat.

Podobnie do emigracyjnych utworów Chciuka jego marynistyczne nowele wypierają eg-
zotykę i lokalny koloryt antypodów, poszerzając tym samym przestrzeń na kontemplowa-
nie samotności bohatera i doświadczanie jego skomplikowanych relacji z innymi. W Sta-

9 L. Paszkowski, Marynistyka i biografie, „Archiwum Emigracji 2006, nr 7–8, s. 389.
10 A. Chciuk, Rejs do Smithton…, dz. cyt., s. 104.
11 Tamże, s. 153.
12 Tamże, s. 154.
13 Tamże, s. 128.

padkowość losów sprawia, że bohater traci nieco swój status emigranta, wpisując się tym 
samym w uniwersalną historię nieszczęśliwej miłości. W utworze przejmujące doznanie 
alienacji pojawia się wtedy, gdy załamuje się doświadczenie relacji z drugim człowiekiem. 
Bohater opowiadania, Jasio Zaniewski, który – jak zwykle u Chciuka – posiada cechy sa-
mego pisarza, z tonącego statku „Madonga” ratuje Murzynkę Lilly. W momencie gdy znaj-
duje on w niej obietnicę życiowej stabilizacji u boku ocalonej głuchoniemej dziewczyny, 
ta decyduje się na samobójstwo. Nie pojmując rodzącego się w nim uczucia, swoją decyzję 
tłumaczy słowami: „Jesteśmy inni i to, co zrobię, będzie najlepsze […]. Twoja ofiara byłaby 
za duża, poświęcenie nie wytrzymałoby konfrontacji z życiem”4. Postać kalekiej ciemno-
skórej dziewczyny może sugerować paraboliczne znaczenie sytuacji młodego Polaka pró-
bującego ułożyć sobie życie z dala od kraju.

Marynistyczna dylogia Chciuka Rejs do Smithton i Stary ocean wzbudziła zainteresowa-
nie Jerzego Giedroycia, który zdecydował się ją wydać w serii Biblioteki „Kultury” w 1960 
roku. Maria Danilewicz Zielińska tę prozę określiła mianem „najambitniejszego osiągnię-
cia Chciuka”, chwaląc go między innymi za pogłębione psychologicznie portrety postaci 
oraz „[…] odtworzenie języka potocznego <<nowych Australijczyków>> polskiej prowe-
niencji <<przetykających>> […] polski język literacki <<wyrażeniami i powiedzeniami 
wiechowsko-lwowsko-kapralsko-marynarskimi>>”5. Podobnie w opinii Liliany Rydzyń-
skiej autor Atlantydy w tych niedocenionych nowelach „[…] doskonale poradził sobie z te-
matem ogólnoludzkim […]”, dając jednocześnie dowód, że w kręgu zainteresowań pisarza 
powinna być przede wszystkim jednostka – nie masy, społeczeństwo6. W owym odejściu 
Chciuka od zagadnień związanych z emigracją i zbliżeniu się do ogólnych problemów eg-
zystencjalnych człowieka upatruje Rydzyńska szanse rozwoju twórczego pisarza, bowiem 
jak pisze autorka:

Dla nas, Polaków, najważniejsza jest […] wciąż jeszcze – w przeciwieństwie i w upartej 
opozycji wobec szerokiego wachlarza tematów oraz imponującego intelektualizmu i indy-
widualizmu światowej, współczesnej literatury – na przykład anglojęzycznej – rola spo-
łeczna i narodowa literatury polskiej. Dopóki się z kręgu tego ograniczenia nie wyrwiemy, 
nasza literatura nie stanie się nigdy pozycją światową pomimo istnienia dobrych pisarzy7.

Polemiczne stanowisko wobec zachwytów krytyki nad twórczością marynistyczną 
Chciuka na łamach zeszytów „Archiwum Emigracji” wyraził Lech Paszkowski, który za-
rzucił autorowi Rejsu do Smithton nieznajomość realiów życia na statku i regionu Tasma-
nii, mimo że ten wyjaśniał genezę noweli, w której między innymi opisał zatonięcie tan-
kowca „Eureka”:

[…] z podobnym wypadkiem zatonięcia opuszczonej przez załogę francuskiej bazy wie-
lorybniczej „Janina” na Morzu Północnym spotkałem się w którymś z krajowych maga-
zynów […]. Statek poszedł wówczas na dno w 30 sekund. Natknięcie się na wspomniany 
reportaż sprawiło, że zaczętą kiedyś nowelę zacząłem dalej pisać. Moje notatki leżały już 
w teczce kilka lat, gdy porzuciwszy pracę kucharza na małym statku „Leedery”, powróci-
łem do Melbourne i w poczekalni dentysty wziąłem do ręki ów magazyn8.

Paszkowski, powołując się na wiedzę marynistyczną kapitana żeglugi małej, Bogdana 
Kołodzieja, wylicza merytoryczne uchybienia Chciuka, które obnażają słabość jego pro-
zy. Dla marynarza najważniejszym jest statek, na którym płynie, więc trudno zrozumieć 
intencje  pisarza, dla których pozwolił w noweli okrętowi „Diana” dryfować bez żadnego 
nadzoru. „Rejs do Smithton miał szansę na wejście do nikłej marynistyki polskiej jako waż-

4 A. Chciuk, Słońce wschodzi…, dz. cyt., s. 71.
5 M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992, s. 276.
6 L. Rydzyńska, Profesjonalna i moralna odpowiedzialność biografa, „Archiwum Emigracji” 2003, nr 5/6, s. 397.
7 Tamże, s. 396.
8 A. Chciuk, Rejs do Smithton…, dz. cyt., s. 100.
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rym oceanie Zenek zwierza się że „[…] ten daleki i surowy kraj […]” bardzo go nęcił, chociaż 
niebawem przekonał się, że „[…] spokoju w Australii będzie powyżej uszu”14. Swoistym 
antidotum na nudę, ale i ucieczką od ważnych decyzji życiowych miały się okazać podróże 
bohatera, jednak w omawianej noweli wątek sensacyjno-kryminalny tak zdominował jej 
fabułę, że świat portu, podróży morskiej, czy przestrzeni okrętu został zepchnięty na mar-
gines. Inaczej ma się rzecz z podłożem autobiograficznym bohatera, zwłaszcza w drugiej 
z omawiamy nowel – Rejsie do Smithton. Jednym z marynarzy posiadających znamiona 
autora jest kucharz Andy, którego już sama profesja przywołuje wieloletnią pracę Andrze-
ja Chciuka w kuchni. Kreacją postaci w noweli pisarz tłumaczy niedostateczne rozeznanie 
w specyfice okrętu: „Doświadczenie marynarskie Andy’ego było minimalne, za to ciekawi-
ło go myszkowanie po opuszczony statku […]. W sterówce znaleźli sztauplan […]”15. Akcja 
utworu rozgrywa się przed Bożym Narodzeniem, stąd wspomnienia polskiego emigranta 
są wyjątkowo intensywne, a świątecznym tradycjom w kraju przeciwstawia Chciuk au-
stralijski „świat na opak”:

Polak znów zapiszczał z uciechy […]. Pomyślał, że zapomniał o pasterce. Zamiast siedzieć 
tu i chlać, patrząc na Donalda zabierającego się do Luizy, lepiej było pójść na pasterkę. Ale 
też co to za pasterka? Upał, lato, ludzie w koszulach i letnich sukienkach, z plamami wilgo-
ci pod zapoconymi pachami, to ma być pasterka? Co za urok mają takie święta bez śniegu 
skrzypiącego pod nogami, bez mroźnych kwiatów na szybach, bez tego tłumu zakutanego 
w futra i zimowe płaszcze, parującego wódką, odświętnością i topniejącym śniegiem, bez 
polskich kolęd, o których w ciągu roku zapomina się jakie są naprawdę piękne? A tu co? 
Będą tu w kółko i niemrawo podpierać melodię trzech czy czterech carols bez tej naszej 
fantazji, zadzierżystości i uczucia […]. Lepiej już pić. Lepiej już się zalać w sztok. Przypo-
mniała się mu córeczka, potem rodzinny dom, zaaferowane świąteczne bieganie matki, 
makutry, ryby w szafliku, opłatki i siano pod obrusem. Nie, najmądrzej będzie się ululać 
w pesteczkę, w derbiezgi, na perłowo, w drobny maczek, na sto dwa, do szpuntu16.

Chciuk „przemyca” znaki swojej tożsamości w niemal całym utworze – wspomina  pro-
fesjonalne przyrządzanie potraw dla marynarzy, swój pobyt we Francji, zainteresowanie 
meczami hokejowymi, znajomość introligatorstwa i sztuki dziennikarskiej, a nawet ka-
baret w Melbourne. Jednak tym, co najbardziej zdradza proweniencję Andy’ego, jest jego 
język – wyrafinowany, używany ze swadą, żywy, który wnosi powiew świeżości do tego 
nudnego świata Smithton.: „Donald, niedonochu, pozwalasz sobie trochę za dużo. Możesz 
zaraz dostać w te piegowate ryło. Rzuć się lepiej, lebiego, w fajans, to ochłoniesz, a ja za 
tobą wodę spuszczę, ciemniaczaku na kłapaczu opalany za pomocą sitka”17. Po raz kolejny 
Chciuk dowodzi, że poza zmianą dekoracji (tym razem morskich) jego bohater znajduje 
się w tym samym miejscu, z podobnym bagażem życiowych doświadczeń i taką samą dozą 
nostalgii, a jego przemieszczenia tak naprawdę mają wartość falsyfikatu. Bohater – alter 
ego pisarza wciąż wygłasza podobne monologi, za każdym razem prezentując tę samą 
wizję teraźniejszości, przed którą nie ma ucieczki i która nigdy nie pozwoli mu oddalić się 
mentalnie od swojej biologicznej ojczyzny. Przeszłość, podobnie jak we wcześniejszych 
utworach, zawłaszcza znaczną część przestrzeni świata przedstawionego, a autor w po-
dobny sposób dokonuje mityzacji Drohobycza.

Dorota Wojda zajmująca się pograniczem kulturowym w perspektywie postkolonial-
nej wspomina o „fantazmacie dzieciństwa”18 w prozie Schulza. Kategoria ta zdominowa-
ła także twórczość Chciuka, której efektem jest tak naprawdę snucie podobnej narracji, 

14 Tamże, s. 116.
15 Tamże, s. 24.
16 Tamże, s. 68–69.
17 Tamże, s. 67.
18 D. Wojda, Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej, Kraków 2015, s. 204.

w której jak we śnie powracają dobrze znane miejsca i ludzie z dzieciństwa pisarza. On 
zaś, poprzez podróże, przemieszczenia i migracje, próbuje uciec przed własną dorosłością 
i dojrzałością mentalną. Woli z bezpiecznego dystansu przyglądać się wydarzeniom, któ-
re i w tej noweli posiadają sensacyjno-detektywistyczny wymiar. Miejsce akcji, Smithton, 
degraduje pisarz do poziomu prowincji, w której nic się  nie dzieje, a jej jedynym łączni-
kiem ze światem jest statek „Diana” – nie „Queen Mary”, jak wiele razy podkreśla autor. 
Tutejsi marzą o przygodach i zazdroszczą marynarzom „taniego romantyzmu”. Stagnacja 
tego osobliwego miejsca sprawia, że życie jego mieszkańców sprowadza się do poziomu 
wegetacji prowadzonej z dnia na dzień: „[…] twoje życie to nuda, pustka […]. To taki rejs 
do Smithton i z powrotem. Ty nie żyjesz, to ktoś za ciebie żyje. Śrubki w motorze, latarki 
z oliwiarką, nogawki wpuszczone w skarpetki, chodzenie do banku prosto z biura […] – 
to jest twoja substancja, twój żywioł, twoje życie. Nic więcej…”19. Sytuacja oczekiwania 
w porcie sprzyja snuciu opowieści bohaterów, dlatego lepiej poznajemy ich – nie świat 
„tu i teraz”.  Nic więc dziwnego, że zabójstwo jedynej w tym męskim towarzystwie ko-
biety, Luizy, sprawiło, że oto senna prowincja małego miasteczka stała się nagle centrum 
zainteresowania mediów. Wspominana Danilewicz Zielińska pisze: „Rejs do Smithton nie 
miałby tragicznego zakończenia, gdyby marynarz o nazwisku Les nie zbiegł w nieodpo-
wiednim momencie po wodę sodową, bo to właśnie przesądziło o jego, i nie tylko jego, 
losie w momencie nagłego zatonięcia <<Eureki>>”20. Wprowadzenie więc wątku krymi-
nalnego aktywizuje bohaterów, którzy opuszczają ciasną przestrzeń kajuty, by na własną 
rękę odnaleźć sprawcę morderstwa.

I właśnie szczególnie ta nowela przyniosła Chciukowi miano twórcy prozy „conradow-
skiej”. Krytycy, w tym również wspomniana Danilewicz Zielińska, dostrzegli w niej obraz 
zmagań człowieka z przypadkowością losu. Porównanie problematyki omawianego utwo-
ru z twórczością Conrada prowadzi do interesujących wniosków, bowiem obaj pisarze co-
dzienne doświadczenia pracy marynarzy na statkach  lub w portach czynią przedmiotem 
refleksji nad konsekwencją występku, odpowiedzialności za zło. W kręgu ich zaintereso-
wań znajduje się zawsze człowiek i jego poczucie lojalności w stosunku do idei lub innych 
ludzi. Zdzisław Najder wymienia ideały moralne, które w swoich dziełach rozważa Con-
rad, ale też zwraca uwagę na samotność jego bohaterów, jednak „[…] prawdy o moralnej 
istocie czynów ludzkich nie da się odnaleźć na drodze introspekcji, że można ją zobaczyć 
oczyma innych […]”21. Potrzebę weryfikacji prawdy o człowieku w opiniach otoczenia An-
drzej Chciuk przedstawia w omawianej noweli, między innymi w scenie, w której jeden 
z marynarzy za śmierć Lesa obwinia kapitana: „Czyli nowa prawda życiowa sir: nie wiado-
mo, jacy jesteśmy naprawdę; sąd o nas zmienia się zależnie od punktu, z którego ktoś się 
patrzy […]. Boki zrywaliśmy w naszej kabinie, gdy powtarzał, jak udawał, że źle mówi po 
angielsku,  byle tylko uwierzyli, że jest Włochem. Widzi pan, a dla Luizy to wzór męskości 
i delikatności […]”22. Każdy z bohaterów noweli naznaczony jest piętnem samotności i wy-
korzenienia – bez względy na pochodzenie czy życiowe doświadczenia: emigrant Andy, 
prostytutka Luiza, a nawet zbrodniarz Donald tworzą sieć osobliwych powiązań, nieocze-
kiwanych relacji. Marek Pacukiewicz, który badał prozę Conrada w ujęciu antropologicz-
nym, wspomniał o homo duplex, konstrukcji jego bohatera, która „[…] jest zapowiedzią 
nowoczesnego homo multiplex, człowieka wiecznie stającego się”23. Badacz sprowadza to 
pojęcie na płaszczyznę tożsamości, twierdząc, że jego istota nie oznacza jedynie „duali-
zmu natury ludzkiej”, lecz odnosi się także do roli „widza” oraz działającego podmiotu. 

19 A. Chciuk, Rejs do Smithton…, dz. cyt., s. 41.
20 M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, dz. cyt., s. 276.
21 Z. Najder, Wstęp, w: J. Conrad-Korzeniowski, Wybór prozy, Wrocław 2015, s. XXIX-XXXII.
22 A. Chciuk, dz. cyt., s. 62–63.
23 M. Pacukiewicz, Antropologiczny sen Lorda Jima, „Teksty Drugie” 2005, nr 5, s. 186.
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Najogólniej rzecz ujmując, drugie „ja” w naturze człowieka ujawnia się w sytuacji silnego 
wzruszenia bądź w wyniku konfrontacji z innymi. Pacukiewicz dowodzi, że według Con-
rada „[…] tragedia człowieka rozpoczyna się, gdy zamyka się on na własne kontekstualne 
uwarunkowanie i jedynie w samym sobie zaczyna doszukiwać się źródeł swojej wiedzy 
i moralności”24.

Bohaterowie Chciuka, podobnie jak Conrada, nie potrafią opierać się jedynie na wła-
snych schematach poznawczych – gdyby tak było, otaczająca ich rzeczywistość stałaby 
się irracjonalna i niezrozumiała. Zagadnienie to świetnie ilustrują przypadki, w których 
prezentowane postaci, by tworzyć własną narrację, potrzebują doświadczania faktów. 
W Rejsie do Smithton Andy rozmawiając z zabójcą, Donaldem, nie tylko zdobywa infor-
macje na temat okoliczności morderstwa, lecz przede wszystkim dla swojego drugiego 
„ja”, które tą drogą otrzyma potwierdzenie wyznawanej przez siebie hierarchii wartości. 
Podobnie jak Donald, który potrzebuje obecności „czynnika ludzkiego” w osobie drugie-
go słuchacza:

To tylko szanownym i godnym durniom z miast, siedzącym w normalnych, uporządko-
wanych egzystencjach, sprawach i warunkach, wydaje się, że wszystko wiedzą o sobie, 
że bezbłędnie wiedzą, jak postąpiliby wtedy a wtedy, że znają siebie, swoje reakcje i od-
ruchy. Najbardziej bawi mnie to, gdy ludzie twierdzą: ja bym czegoś takiego nie zrobił, 
ja bym takiego uczynku nie popełnił, ja nie potrafiłbym być świnią […]. Ech, przyjdzie na 
człeka taka minuta, dwie, że nie jest sobą i potem wszystko inaczej się układa […]. I po-
wiedzcie tu, że  nie przypadek formuje człowieka… Ech, życie. Człowiek rodzi się pod 
znakiem Przypadku, nie jakichś tam znaków zodiaku […]25.

Autor Starego oceanu wielokrotnie poruszał problem słabości jednostki wobec nie-
uchronnego losu, morze zaś pozwalało tylko jak w soczewce zobaczyć jego heroiczną, 
acz naznaczoną tragizmem, walkę o siebie. „Człowiek co chwila się zmienia. Choć ba-
jerujemy siebie i innych, że ciągle jest taki sam…” – twierdził Andy. I właśnie w owej 
zmienności jednostki w okolicznościach niezmiennego mikroświata autor upatruje 
potwierdzenia jej człowieczeństwa wyrażonego w gotowości do refleksji, jak choćby 
w monologu Thomasa:

Cóż warte jest życie od przypadku do przypadku? Czasem widzi się w życiu jakąś kon-
sekwencję, kiedy indziej daje się ono domyślać koszmarnej wprost przypadkowości. 
A gdyby tak Les nie zaofiarowałby się, że pójdzie po wodę sodowa dla Jeffa, to pewnie 
by przeżył katastrofę „Eureki” i teraz leżał w ramionach Luizy. A my wszyscy zapewne 
pilibyśmy w hotelu, w wewnętrznym barze, gdzie właściciel wpuszcza tylko „swoich” 
gości, gdyż prawo zakazuje wyszynku piwa i alkoholi po dziesiątej wieczorem. W Wikto-
rii, w Melbourne jest jeszcze gorzej, bo tylko do szóstej26.

Pomimo egzystencjalnej refleksji bohaterów nie ma gwarancji, że wyjdą oni poza ste-
reotyp relacji ze światem i z samym sobą tak charakterystyczny dla prozy marynistycz-
nej. Dodatkowo w przypadku polskiego emigranta jego ograniczenia w percepcji rzeczy-
wistości zewnętrznej wynikają z  pękniętej tożsamości, bycia homo duplex – „pomiędzy”, 
czego dowodem jest postać Andy’ego: „Był i pijany i trzeźwy, był i w Drohobyczu i w tym 
nędznym Smithton, i we wszystkich miejscach swych wigilii spędzonych poza domem: 
w niewoli, w partyzantce, w więzieniu Gestapo, u znajomych, u nieznajomych, nawet na 
zbieraniu moreli pod Mildura, nawet w szpitalu ze ślepą kiszką […]”27. Granica między 
dobrem i złem w nowelach Chciuka wcale nie jest taka oczywista: podłe zachowania 
tak zwanych przyzwoitych marynarzy wobec Luizy stanowią rewers postawy pobożne-

24 Tamże, s. 192
25 A. Chciuk, Rejs do Smithton…, dz. cyt., s. 97.
26 Tamże, s. 70
27 Tamże, s. 90.

go grzesznika lub – idąc dalej – świętego zbrodniarza. Nie bez przyczyny Andy po raz 
pierwszy po dokonaniu morderstwa spotyka Donalda w kościele. To tam –  jak gdyby 
w akcie pokuty – grzesznik pragnie zmazać swoje doczesne winy: „Słuchaj stary, ja ci 
tę forsę lepiej zwrócę. Zapal światło, przelicz. Mnie już nie będzie potrzebna. Słyszysz? 
Przepraszam, ze ci ją podiwaniłem. No, bierz. Nie wydałem nic […]. Posiedź ze mną do 
rana, a potem odprowadzisz mnie na policję”28.

Istotne znaczenie dla budowania poetyki nowel Chciuka oraz kreacji bohaterów tych 
utworów posiadają obrazy oniryczne. Pisarz często miesza sen ze wspomnieniami 
z przeszłości. Wydarzenia z Drohobycza lub te z emigracyjnej tułaczki znajdują swoje 
odzwierciedlenie właśnie w wymiarze wspominania-śnienia, dzięki czemu mogą sku-
teczniej wniknąć w rzeczywistość. Miejsce Andy’ego na pograniczu dwóch rzeczywisto-
ści doskonale odzwierciedla stykanie się świata rzeczywistego z irracjonalnym: „Cho-
dziłem po tym marnym buszu, a w oczach plątały się mi obrazy wyślizganej łozami sań 
drogi do Medenic. Skrzyło się na niej zimne słońce mroźnego popołudnia”29. Sen daje 
możliwości uzewnętrznienia skrywanych emocji i pragnień – w życiu bohatera pełni 
funkcję psychoanalitycznej terapii, w wyniku której bohater przeżywa swoiste kathar-
sis:

Z drugiej strony to też prawda, że wszyscy, niepisaną konwencją nauczyliśmy się stękać 
i narzekać. Po prostu wypada, aby tęsknić, aby zalewać się łzami i odstawiać latarnika. 
Każdy z nas lubi te brawa i misteria, jakie w jednoosobowym teatrze gramy sami przed 
sobą. Żeby tak można wyzwolić się z tej maniery? Czy emigrant nie może być szczęśli-
wym człowiekiem? Owszem: tęsknię, ale mnie do Polski nie ciągnie […]. Moje polskie sta-
re śmieci już nie istnieją. Drohobycz został dalej i nieprawdziwiej niż w złej bajce, nie ma 
już dawnych ludzi na tamtych miejscach […]. Owszem: tęsknię tu, ale też jakąś częścią 
świadomości wiem, że wrosłem w to życie, że się doń przyzwyczaiłem […]. W Polsce nie 
tęskniłbym za Polską […]. Tęskniłbym też za podróżami, za młodością, a że moja młodość 
i wiek męski upłynęły poza Polską, to czyja wina?30.

Trudno powiedzieć, czy słowa te wypowiada Andy we  śnie, na jawie, czy majacząc 
w upojeniu alkoholowym. Granica między tymi stanami ulega zatarciu, a figura pijanego 
Polaka usprawiedliwia jego autorytatywność sądów i skrywany żal do losu. Bohater kreu-
je się na twardego marynarza, a jednocześnie z upodobaniem oddaje się sennym wizjom, 
obnażając  kompleksy i problemy z własną tożsamością. Motywy bezdomności i niezako-
rzenienia, tak konsekwentnie wypierane przez Andy’ego, znajdują ujście w wielu onirycz-
nych wizjach, które obrazom z przeszłości przywracają ich nowe życie:

Niech już – jeśli muszą – męczą mnie sny, a nie jawa. Sny. Ciekawe, co też mi dziś się 
przyśni? Może ja, stojący na pustym i pobombardowanym placu przed katedrą w Kolonii? 
Może ja na wyścigach w Monte Carlo […]? A może przyśnią się mi jasełka. Byłem przecież 
raz trzecim królem Baltazarem na jasełkach u sióstr. Klasztor ich był zaraz płotem od na-
szego domu31.

W noweli Stary ocean senne obrazy rozpościerają się w bliskości śmierci, obejmują ob-
szary graniczne bytu i ułudy – duch zamordowanego chłopaka nawiedza bohatera, jakby 
zza grobu chciał się upomnieć o należną sobie prawdę. „Dość często ostatnio śnił się mi 
Julek […]. Warianty snu – a cóż pewnego wiemy o snach? – zmieniały się, zachodziły na 
siebie, zlewały się w jakieś inne kompozycje, odgrywały się w jakichś innych sekwencjach, 
z określonych składników i elementów wykwitały niesamowite abstrakcje i koszmary”32. 

28 Tamże, s. 90–91.
29 Tamże, s. 86.
30 Tamże, s. 86–87.
31 Tamże, s. 88.
32 Tamże, s. 135.
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Sny były drogą dotarcia do rzeczywistości „prawdziwej”, która w świecie fałszu i obłudy 
nie ma racji bytu. I choć dzięki nim bohater mógł się przenosić w niezwykłą, surrealistycz-
ną przestrzeń, na przekór sobie próbował je racjonalizować, szukając analogii do aktualnej 
sytuacji: „Śnił mi się Julek […] i patrzył w dno kieliszka. Ze zniechęceniem i obrzydzeniem 
odwracał się od nas, a my – jak to we śnie wszystko ma swą dziwną logikę i przyczyno-
wość – sądziliśmy Starego […]”33. Obsesyjna częstotliwość snów z ich wiodącym bohate-
rem Julkiem pozwala – za pośrednictwem śniącego jako medium – upomnieć się o nie-
go, zrekonstruować historię człowieka, odtworzyć brakujące ogniowo w jego opowieści, 
a w efekcie tego przyczynić się do ekspiacji bohatera. Jest jeszcze inny aspekt tego zagad-
nienia: oniryzm w nowelach Chciuka jest niezbędnym warunkiem samopoznania czło-
wieka, drogą dotarcia do jego człowieczeństwa. Autor, poprzez sen Zenka, stara się dociec 
istoty kryzysu człowieka we współczesnym świecie, do czego zachęca go zabójstwo Julka:

[…] nagle wszystko działo się w zwolnionym tempie snu i nierealnych proporcjach, roz-
wiewało się niby opary nad bagnem […]. Człowiek jest jedynym i świadomym promoto-
rem zła na tym świecie […]. Pchły nie stworzą arcydzieł sztuki, ale też nie popełnią kłam-
stwa i zbrodni […]. O ileż gorsze od najbardziej mrocznego średniowiecza […] są nasze 
czasy z rzeczywistością komór gazowych, obozów koncentracyjnych, łagrów, donosów, 
zakładników, tortur […]. Nasze czasy otwierają jeszcze głębsze pokłady zła niż w mania-
kalnych zwidzeniach szaleńca. Stąd zapewne – przez wyczucie nadchodzącej epoki – ta 
jego nadwrażliwość, to głębokie rozumienie spraw ludzkich, współczucie dla niewinnych 
ofiar, miłość ku latom dziecięcym, niemal anielsko czystym, stąd wiara w czystość wieku 
dojrzałego34.

Uczucie wyobcowania bohatera nie tylko w sensie geograficznym, lecz przede wszyst-
kim mentalnym, uświadamia mu we śnie źródło konfliktu z otoczeniem. Bohater obnaża 
słabość człowieka jako jednostki skompromitowanej historycznie i społecznie, z drugiej 
zaś strony wzmacnia arkadyjski obraz drohobyckiej krainy. Jest świadom tego, że droga 
do niej została na zawsze zamknięta, a jego stan zawieszenia między antagonistycznymi 
rzeczywistościami nigdy nie zapewni mu spokoju. 

Chciuk, podobnie jak Conrad, nie jest „piewcą morza”, które u obu pisarzy stanowi tło 
dla zmagań człowieka z przeciwnościami losu – a najważniejszą z nich jest zawsze własna 
słabość. Jego bohaterowie pozbawieni są stereotypowego heroizmu, patetycznego boha-
terstwa, które w literaturze utrwaliła proza marynistyczna. Wydają się mówić, że każda 
morska przygoda kończy się trudem i cierpieniem. „Morze jest przestrzenią domagającą 
się Prawdy i tylko Prawdy. Zdziera maski fałszu i obłudy. Wobec morza każdy musi być 
czysty i nagi, gdyż pragnie ono i docenia tylko szczerość”35 – pisał Józef Krzyżanowski. 
Lektura nowel Chciuka wydaje się potwierdzać tę opinię, bowiem wobec morza zbrod-
niarz jest w stanie uznać swoje winy i podjąć heroiczny trud budowania w sobie człowie-
ka, obcokrajowiec zaś – w geście otwarcia na bliźniego – wyrazić gotowość pomocy nawet 
tym nieakceptowanym przez środowisko. Nie bez przyczyny autor Smutnego uśmiechu 
umieszcza swojego bohatera w tak niestabilnej i zmiennej przestrzeni jaką jest morze. 
Żeglowanie, podróż jako parabola ludzkiego losu, podkreśla tajemniczą i niepewną egzy-
stencję człowieka, którą stymuluje nieprzewidywalny los. Morski mikroświat opowieści 
Andrzeja Chciuka obnaża samotność człowieka, którą codziennie musi on oswajać – jed-
nocześnie rysuje potrzebę bliskości, spotkania z drugim człowiekiem, aby móc przezwy-
ciężyć swoje poczucie alienacji i strachu z dala od własnej ojczyzny.



33 Tamże, s. 135.
34 Tamże, s. 120–121.
35 J. Krzyżanowski, Żywioł i konwencja. O wyobrażeniach morza w polskie poezji współczesnej, w: Przewodnik po 
współczesnej polskiej literaturze marynistycznej, red. A. Babiński, Szczecin 1989, s. 110.

Jan Rybotycki – Wrocław S62
eks-schodniczanin

Pożegnania Schodnicy 
(10.09.1945 r. i 17.09.2015 r.)

Rok 2020 brzemienny był w doniosłe rocznice. Minęło w tym czasie m. in.: 80 lat od 
zbrodni katyńskiej, 100 lat od narodzin Jana Pawła II i zwycięstwa oręża polskie-

go nad bolszewikami, 40 lat od powstania Solidarności, 75 lat od zakończenia II wojny 
światowej i ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich. Polskie Kresy przez wieki decy-
dowały o jakości naszej narodowej kultury. Józef Piłsudski nazywał rzeczy po imieniu: 
Polska to obwarzanek: Kresy – urodzajne, centrum – nic.

Pięćdziesiąt lat temu, licząc od 1945 r., Schodnica cieszyła się sławą jednego z najbar-
dziej roponośnych terenów karpackich, a w okresie międzywojennym w polu jej pie-
częci gminnej widniał rysunek wieży szybu 
naftowego i nieco archaiczny z dzisiejszego 
punktu widzenia napis w otoku: Zwierzch-
ność Gminna – Schodnica.

W końcówce 1931 r. w pięcioosobowej 
schodnickiej rodzinie Rybotyckich, mieszka-
jącej na os. Tartak, urodził się zamiast oczeki-
wanej córki, czwarty syn, któremu na chrzcie 
św. dano imię Jan. Chrztów, ślubów, I komunii 
św. udzielał w schodnickim kościele pw. Błog. 
Kingi w latach 1926–1945 ks. kanonik Jan Do-
łowy.

Na początku lat trzydziestych Schodnica 
obejmowała 22 km2 powierzchni i liczyła oko-
ło 3500 mieszkańców. Druga połowa lat trzydziestych to 
okres wielkiego budowania i ożywienia we wszystkich 
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego schodnickiej 
osady przemysłowej typu miejskiego.

W 1935 r. oddano do użytku Dom Robotniczy na Pa-
sieczkach i budynek 7-klasowej szkoły powszechnej o 10 
dużych salach szkolnych i przestronnym korytarzu. 

Przychylnie ustosunkowany względem gości z Polski  
dyrektor Jewgen  Proniw opowiedział nam w jaki sposób 
pozbyto się kościoła Błog. Kingi. Świątynia usytuowana 
w centralnym i jednocześnie najwyższym punkcie osa-
dy stanowiła jej dominantę architektoniczną. 
Dewastowana od 20.10.1945 r. (data opusz-
czenia Schodnicy przez ks. Jana Dołowego), 
ale ciągle widoczna prawie z każdego miej-
sca najbliższej okolicy kłuła w oczy miejsco-
wych szowinistów i kacyków, którzy w latach 
sześćdziesiątych kazali ją rozebrać. W tej 
kwestii interesy bolszewików i sierot po re-
ichfuhrer(ze) S.Banderze były tożsame. Mate-
riał z rozbiórki zamierzano użyć do budowy 

1. Spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece 
w Jaworze – 10.03.2016 r. 

(rok po pożegnaniu Schodnicy)

2. Obwarzanek

3. Dokument
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jeszcze 20 000 złotych. Następnie odbyło się 
symboliczne oddanie Domu w posiadanie na 
ręce prezesa TSL kierownika Frydrycha i preze-
sa Związku Strzeleckiego Charwata, którzy wy-
głosili przemówienia. Następnie ks. proboszcz 
Dołowy dokonał poświęcenia Domu Polskiego, 
wygłaszając przy tym piękne okolicznościo-
we przemówienie. W dalszym ciągu wygłosili 
przemówienia wójt gminy dr Sławek, delegat 
robotników (PPS) Suwała, starosta powiatowy 
Wehrstein, repr. Wojskowości mjr dr Młotek, 

prezes pow. zarządu TSL dyr. Kaniowski z Dro-
hobycza, dyr. Remer z Borysławia..., repr. Firmy 
„Gazy Ziemne” dyr. Górecki.

Po przemówieniach odbyło się wpisywanie do 
księgi pamiątkowej i składanie datków, a na-
stępnie przyjęcie dla zaproszonych gości oraz 
zabawa karnawałowa...

Do głównych historycznych osiedli schod-
nickich w latach trzydziestych należały:

Os. Tartak. Obok tartaku o powierzchni 3 ha 
– położonego między G. Kościelną, a potokiem 
Schodnica – wybudowano na przełomie XIX 
i XX w. duże osiedle mieszkaniowe o takiej 
samej nazwie. Stanowiło ono centrum mię-
dzywojennej Schodnicy. W jego skład wcho-
dziły domy jedno- i wielorodzinne zwane 
z niemiecka kasarniami, konsum PSS, stadion 
sportowy, basen kąpielowy, warsztaty mecha-
niczne stanowiące kontynuację fabryki narzę-
dzi wiertniczych Kazimierza Odrzywolskiego 
i Wacława Wolskiego, przychodnia Kasy Cho-

szkoły w pobliskiej wsi Pereprostyna. Drew-
no rozbiórkowe przywieziono na plac budo-
wy szkoły i złożono nad strumykiem o nazwie 
Pereprostynka. Oberwanie chmury i wezbra-
nie strugi przepływającej przez wieś uczyniło 
zadość sprawiedliwości Bożej i ludzkiej. Wody 
powodziowe zabrały bowiem oprócz dobyt-
ku kilku gospodarstw, także całość materia-
łu rozbiórkowego ze schodnickiego kościoła. 

Opowiadania o pożarze kościoła mają 
znamiona konfabulacji.

W szczerym polu nad potokiem Schod-
nica splantowano teren pod boisko do 
piłki nożnej, bieżnię i urządzenia do 
rozgrywania zawodów lekkoatletycz-
nych. Na otwarcie stadionu rozegrany 
został latem 1937 r. mecz między dru-
żynami piłkarskimi borysławskiego So-
koła i schodnickimi Gazami Ziemnymi.

W Przeglądzie Podkarpacia Nr 88 
z 31 stycznia 1939 r. ukazała się rela-
cja z uroczystości otwarcia i poświęce-
nia 21 stycznia 1939 r. Domu Polskiego 
w Schodnicy, w którym miała mieścić się 
siedziba Związku Strzeleckiego i Towa-
rzystwa Szkół Ludowych (TSL):

Jest to olbrzymi gmach dwupiętrowy, 
posiadający wielką salę teatralną i szereg 
mniejszych sal. Dom został wybudowany 
dzięki ofiarności całego społeczeństwa 
polskiego i żydowskiego w Schodnicy bez 
różnicy odcienia politycznego, a więc 
także warstw robotniczych. W wielkiej 
mierze przyczyniła się do budowy firma 
„Gazy Ziemne”, ofiarując plac pod budo-
wę, materiał do budowy i znaczne sumy 
pieniężne.
W uroczystości wzięli udział reprezen-

tanci władz cywilnych i wojskowych, du-
chowieństwa i stowarzyszeń ze starostą 
Wehrsteinem, mjr. Młotkiem, kpt. Rudnic-
kim i ks. dziekanem Osikowiczem na czele. 
Poza tym na uroczystość przybyli człon-
kowie dyrekcji „Gazów Ziemnych”, współ-
właściciel firmy  dyr. Goldman ze Lwowa 
oraz dyrektorowie Górecki i inż. Bloch.

Budowę rozpoczęto w 1935 r. Sprawoz-
danie kasowe złożył p. Heiler, z którego 
wynika, że wydatkowano już 60 000 zł, 
a do zupełnego wykończenia potrzeba 

4. Kościół Błog. Kingi 

5. Od lewej: 3-letni Janek. Następnie: Rodzice 
siedzą. Mama z 2-letnim bratem Czesławem, 

a Ojciec z 4-letnim Stanisławem. Stoją – Franciszek 
Beck, brat Mamy z narzeczoną. Rok 1925r. 

Z prawej: 3-letni Janek z Mamą.

6. Dokument

7. W tym domu i w jego bliższym, i dalszym 
otoczeniu spędziłem dzieciństwo. Do naszego 
wyjazdu ze Schodnicy dach kryty był gontami

8. Franciszek z lewej (chrzestny Janka) i Jan 
Beckowie (bracia Mamy) z żonami – 1937 r.

9. W tej szkole ukończyłem w r. szk. 1938/1939 - I klasę. Z prawej: korytarz szkolny. Fot. z wyprawy w 
2003 r. Przed drzwiami klasy I z r. szk. 1938/1939 stoją: Ala Królikowska z d. Skóra i Bronek Hac, a po-
środku między nimi Jewgen (Eugeniusz) Proniw – dyrektor Jedenastoletniej Szkoły Ogólnokształcącej 

w Schodnicy, Jurek Pomersbach, także uczeń tej klasy I, śpieszy spóźniony na lekcję. Fot. J.Rybotycki

10. Świadectwo
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rych pracowników przemysłu naftowego.
Walne Zgromadzenie KS „Gazy” w Schodni-

cy (notatka w tym samym numerze Przeglą-
du Podkarpacia). W Schodnicy odbyło się do-
roczne walne zgromadzenie Klubu Sportowego 
„Gazy”, który zalicza się do najczynniejszych 
klubów sportowych Zagłębia Naftowego, pod 
przewodnictwem p. Hansmeiera (Hansmaje-
ra) w obecności dyr. inż. Blocha, przy wielkim 
komplecie członków. Po sprawozdaniach pre-
zesa i kierowników poszczególnych sekcji spor-
towych, uchwalono absolutorium ustępujące-
mu zarządowi, po czym wybrano nowy zarząd 
w następującym składzie: prezes inż. Włady-
sław Schindler, wiceprezes kier. Karol Charwat, 
sekretarz mgr Arnold Philip, kapitan sportowy 
kier. Stanisław Frydrych, intendent Bernard 
Knoll, skarbnik Wolf Lorberbaum. Uchwalono 
utworzyć oprócz istniejących sekcji, sekcję pły-
wacką, która otrzymuje do dyspozycji basen. 
{Poza funkcją poznawczą, na uwagę zasłu-
guje styl publicystyczny tekstów w Prze-
glądzie Podkarpacia z 1939 r.}

Do najpopularniejszych schodnickich pił-
karzy w sezonie 1938/1939 należeli: Marian 
Niedzielski – znakomity bramkarz (na zdj. 
siedzi po prawej stronie); zastępował go Bubi 
Charwat (siedzi z lewej) Miał na imię Hubert, 
ale znany był w Schodnicy pod zdrobnieniem 
tego imienia, tj. Bubi. Wśród klęczących znaj-
dują się m.in.: Aleksandrowicz, Blaut, Niemiec 
Adam, Piwiński Adam, Serotiuk, Strzelbicki...

Os. Pasieczki. Przy wjeździe do Schodni-
cy z Borysławia droga rozwidla się, w prawo 
prowadzi do Kropiwnika, Majdanu i dalej do 
Turki, w lewo skręca do centrum handlowego 
osady zw. Pasieczkami. Wzdłuż prawie kilo-
metrowej ulicy o nazwie Pasieczki, zwarto za-
budowanej po obu stronach, zlokalizowanych 
było ponad 60 placówek handlowych, w tym 
20 sklepów oferujących towary mieszane, 
warsztatów rzemieślniczych, restauracji, ap-
teka, poczta i telegraf, hotel, posterunek Po-
licji Państwowej, synagoga, Dom Robotniczy 

z dużą salą widowiskową oraz wieloma mniejszymi pomieszczeniami. Zdecydowana 
większość domów i sklepów na Pasieczkach była własnością Żydów.

Os. Zhary. Osiedla Tartak i Zhary oddzielone były G. Kościelną, na której szczycie zbu-
dowano według projektu krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego w 1896 
r. kościół pw. Błog. Kingi. Osiedle przyjęło nazwę Zhary od sąsiadującej z nim sekcji 
kopalnianej Zhar. Etymologia tego wyrazu jest trudna do wyjaśnienia. Nazwy szybom 

i sekcjom kopalnianym nadawali głównie naf-
ciarze. Brzmienie i pisownia tej nazwy wska-
zuje na arabizm lub hebraizm.

Osiedle Zhary składało się z kilku kasarń (do-
mów wielorodzinnych), dwu kamienic urzęd-
niczych, neoklasycystycznej budowli będącej 
kancelarią administracji Spółki Akcyjnej Gazy 
Ziemne, dwóch willi należących do dyrektora 
administracyjnego Władysława Góreckiego 
i dyrektora technicznego  inż. Józefa Blocha 
rzeczonej spółki, kortów tenisowych, gazoli-
niarni i elektrowni.

Tę sprzyjającą dla Schodnicy koniunktu-
rę, bazującą na wydobywaniu ropy naftowej, 
przerwała wojna, powodując zagładę Pa-
sieczek i ludności żydowskiej, klęskę głodu, 
aresztowania, mordy i deportacje Polaków 
oraz ogromne zniszczenia materialne we 
wszystkich dziedzinach życia społeczno-go-
spodarczego. Zakończenie tej krwawej heka-
tomby, jaką była II wojna światowa, zamiast 
stać się przyczyną poprawy poziomu i bezpie-
czeństwa życia kresowian, przyniosło zagładę 
Kresów i przedłużenie okupacyjnej niewoli ludności polskiej.

W czasie wojny, a zwłaszcza w jej końcówce, kiedy mieliśmy 
już po kilkanaście lat, gnała mnie i moich rówieśników cie-
kawość świata, czasem niezdrowa, wszędzie gdzie działo się 
według nas coś interesującego. Doskonałym rozwinięciem tej 
konstatacji są nasze wspomnienia, zwłaszcza Romka Kinarza, 
zamieszczone w książce Schodnica-Majdan-Urycz w zachowa-
nych źródłach i okruchach wspomnień. Treść tej książki  jest do-
stępna w postaci cyfrowej  w internecie. Wystarczy w wyszuki-
warce Google wpisać jej tytuł.

W okresie wojny wszędzie było nas pełno. Chodząc jako ko-
lędnicy po Zharach wstępowaliśmy nawet do niemieckich żan-
darmów, którzy na tym osiedlu mieli swoją siedzibę. Przyjmo-
wali nas przychylnie, obdarowując ciastkami i cukierkami. Kto 
przeżył wojnę bez trudu zrozumie czym były 
dla dzieci w tamtym podłym czasie – łakocie.

W sierpniu 1944 r. frontowe oddziały ra-
dzieckie przewalały się dniem i nocą drogą 
z Borysławia na Kropiwnik, Majdan i dalej 
w kierunku Turki, za którą zatrzymał się front. 
Czasem zarządzano dla tych sponiewieranych 
formacji frontowych postój w Schodnicy na 
wyludnionych Pasieczkach. Wykorzystywa-
liśmy ten czas dla zbliżenia się do odpoczy-
wających żołnierzy, oglądania ich uzbrojenia 
i rozmowy z nimi. Dla nastolatków wszystko 
co dotyczyło wojska i uzbrojenia było nader 

11. Dom Polski (Strzelecki). Fot. 2015 r.

12. Zaproszenie na uroczystość 10-lecia 
istnienia Związku Strzeleckiego w Schodnicy. 

1939 r.

13. Plan Schodnicy z 1939 r.

14. Oldboje stoją. I drużyna Gazów Ziemnych 
w Schodnicy od jesieni 1939 r. w kl. A (klęczą 
i siedzą). Fot. wykonano na boisku w 1939 r.

15. Warsztaty mechaniczne. 

16. Zima w 1938 r. 
Os. Tartak w Schodnicy. 

Na nartach – Władek 
Beck, mój kuzyn

17. Stan przedwojennego basenu kąpielowego 
w dniu 16.09.2003 r.
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interesujące. Żołnierze traktowali nas ciepło, 
przypominaliśmy niektórym z nich ich synów 
w tym wieku.

Latem 1945 r. prawie wszystkie polskie rodziny 
w Schodnicy miały już tzw. Karty Ewakuacyj-
ne, zobowiązujące do wyjazdu z Ukraińskiej 
SRR do Rzeczpospolitej Polskiej. Kto nie ubiegał 
się o taki dokument, wyrażał bez słów zgodę na 
przyjęcie obywatelstwa ZSRR i pozostanie na 
miejscu.

Przygotowaniom do opuszczenia rodzin-
nych stron towarzyszył narastający niepokój, 
wynikający z licznych aresztowań dokonywa-
nych przez enkawudzistów (funkcjonariuszy 
NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennych 
Dieł – Ludowy Komisariat Wewnętrznych 
Spraw) oraz krwawych i coraz śmielszych 
napadów banderowców na polską ludność. 

Atmosferę przygnębienia powiększały z końcem sierpnia także 
puste mieszkania sąsiadów, którzy wyjechali wcześniej. Coraz 
mniej było kolegów, z którymi poznawałem tajniki Schodnicy 
okresu wojennego. Schodnica pustoszała.

Tuż przed opuszczeniem Schodnicy pożegnaliśmy naszych Bli-
skich na obu schodnickich cmentarzach. Dla mnie byli to: babcia 
Ania Bilińska-Rybotycka, obaj dziadkowie (Stanisław Beck i Jan 
Rybotycki), wujek Franciszek Beck – mój ojciec chrzestny, wujek 
Józef Beck i ciocia Marysia Szczurek z d. Beck. Wujkowie zmarli  
w latach trzydziestych na gruźlicę, na którą  nie było jeszcze le-
karstwa, a ciocia na chorobę nowotworową.

W takim smętnym nastroju odwieziono nas późnym wieczorem 
w poniedziałek 10 września samochodem, którym z Borysławia 
przywożono chleb. Schodnica w okresie wojny i do czasu nasze-
go wyjazdu nie miała własnej piekarni. Z duszami na ramionach 
przejeżdżaliśmy zamknięci w wielkiej drewnianej skrzyni na 

chleb przez zalesiony i bezludny grzbiet Bieszczad Brzeżnych, znany w Schodnicy pod 
nazwą Działu. Na tymże  Dziale często dochodziło w owym okresie do bandyckich napa-
dów mołojców spod literek UPA.

Po kilkudziesięcioletniej przerwie (1945–1990), podczas której wpisywano nam w do-
wodach osobistych, że urodziliśmy się w ZSRR, Polska uwolniła się od niewolniczego 
i zakłamanego ustroju komunistycznego.

Poczynając od 2000 r. co trzy lata odwiedzałem moją rodzinną miejscowość (2003, 
2006, 2009, 2012, 2015), odświeżając w pamięci obrazy Schodnicy sprzed 10 IX 1945 r. 
i porównując je ze zmianami obserwowanymi podczas kolejnych pobytów. W czasie wy-
jazdowego zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej 
we wrześniu 2015 obradowaliśmy w Centrum Metodycznym Języka i Kultury Polskiej 
w Drohobyczu, a bazę noclegowo-żywieniową mieliśmy w truskawieckim hotelu Wi-
zit przy ulicy Drohobyckiej 77. Większość uczestników tej organizacyjno-turystycznej 
wyprawy udała się 17 września na wycieczkę do Lwowa, a ja, nie znajdując chętnych 
do współtowarzyszenia, wybrałem się w pojedynkę do Schodnicy. Trafiała się nieby-
wała sposobność, aby po 70 latach (10.09.1945–17.09.2015) od opuszczenia drogich 

mi miejsc rodzinnych, pożegnać je jeszcze raz, 
tym razem już definitywnie. Mój wiek nieod-
wracalnie blokował stawianie przed sobą za-
dań perspektywicznych w tym zakresie.

Dzień był typowo wycieczkowy, pełne słoń-
ce, temperatura powietrza około 30 stopni. 
Żeby nie tracić czasu na przystankach mi-
krobusów,  pojechałem z Truskawca taksów-
ką płacąc 200 hrywien (ok. 33 zł). Kierowcę 
taksówki zwolniłem na skrzyżowaniu dróg 
do Kropiwnika i centrum Schodnicy. W ten 
zwykły sposób znowu znalazłem się w mojej 
baśniowej Schodnicy, tym razem samotnie. 
Puściłem wodze wspomnieniom, przywołując 
na pamięć obrazy z dalekiej przeszłości mojej 
biografii. W rozmyślaniach nikt mi nie prze-
szkadzał, byłem bowiem wycieczką jedno-
osobową. Idąc w kierunku Pasieczek, po raz 
pierwszy przystanąłem na moście nad poto-
kiem Schodnica, z którego wykonałem zdjęcie 
domu Kordasiewicza, przed wojną rzeźnika, 
masarza i właściciela restauracji. 

Pasieczki, przez które teraz przechodziłem 
przypominały mi rozmaite sklepy przedwo-
jenne, do których chodziłem z Mamą lub starszymi braćmi, zwłaszcza sklep zabawkar-
ski w pobliżu synagogi i papierniczy Selnigera, gdzie oprócz artykułów szkolnych moż-
na było zaopatrzyć się w podręczniki przed  nowym rokiem szkolnym. Ja zapamiętałem 
ten sklep, bo były w nim kartony z barwnymi żołnierzami różnych krajów do wycinania. 
Wiele wspomnień wiązało się także z Domem Robotniczym, apteką i szkołą w okresie 
okupacji niemieckiej.

Szedłem dalej gościńcem, na którym we wrześniu 1939 r. obserwowałem tłumy ucie-
kinierów zmierzających w stronę Przedmościa Rumuńskiego. Po lewej stronie, za poto-
kiem, widniała piękna cerkiew grecko-katolicka pw. Św. Św. Piotra i Pawła, a po prawej 
– stadion.

Koło Domu Strzeleckiego skręciłem w prawo. Teraz po lewej ręce miałem szkołę, a po 
prawej – warsztaty. Od warsztatów skierowałem swoje kroki na bliski już cmentarz, na 
który chodziłem z rodzicami jak głęboko sięga moja pamięć zawsze w dniu Wszystkich 
Świętych. Pięknie o tym pisze w wierszu Pirszy Listupada w oryginalnym lwowskim ba-
łaku Witold Szolginia:

Złota jesień...Pogodni – dyszcz wcale ni pada
Cichu, ciepłu, senni, woń grzybów i mienty.
A to już dzień pirszy listupada,
Dzień tych, co odeszli – świentu Wszystkich Świentych...
Zmierzch szybku nadchodzi, wnet robi si ciemnu,
I już cały niebu chmury zacingaju;
Gwiazd dziś szukać na nim – całkim nadaremnu,
Ali, tu, na ziemi, już si rozjarzaju.
Jak jasnych gwiazd roji światła na tym wzgórzu,
Co tak nidaleku od chawiry mojej,
Na którym ogromnych, czarnych sosyn dużu,

18. Karta ewakuacyjna

19. Zdjęcie legitymacyjne 
z IX 1947 r. wykonane 
2 lata po wyjeździe ze 

Schodnicy

19. Most nad potokiem Schodnica 
i dom Kordasiewiczów

20. Zabudowa po prawej stronie potoku 
Schodnica z cerkwią grecko-katolicką
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A wśród nich las krzyżów prostych cichu stoji.
... Idym w tłumi ludzi gienstym, a milczącym,
Bu powaga miejsca du milczenia skłania. 

Gdym po cmentarzu chodził, zdawało mi się że groby otwie-
rały oczy. Patrzyli na mnie nie tylko obaj moi dziadkowie, wuj-
kowie, ciocia, ale także sąsiedzi i znajomi, słuchając szeptu 
polskiej modlitwy. Nikt nie utrudniał mi tego metafizycznego 
kontaktu, byłem tam bowiem sam, Ukraińcy nie odwiedzają 
cmentarzy z taką częstotliwością, jak czynią to Polacy.

Ze wzgórza cmentarnego zszedłem na główną drogę, dzisiaj 
określaną jako ulica Przemysłowa, skręciłem w kierunku Zha-
rów mijając po drodze z lewej miejsce gdzie mieściły się przed 
wojną stajnie i wozownia straży pożarnej SA Przemysłu Nafto-
wego Gazy Ziemne, po prawej nieco niżej znajduje się pałacyk 
myśliwski, w którym mieszkał z rodziną dyrektor Górecki. Po 
rozbudowie jest obecnie siedzibą schodnickiego szpitala. Idąc 
dalej spotykamy budowlę dawnej kancelarii w stanie dużego 
zniszczenia, a po lewej stronie ulicy niewykorzystany teren 
przedwojennych kortów tenisowych.

Zhary są najbardziej rozbudowanym osiedlem obecnej 
Schodnicy. Z tego osiedla powędrowałem na Górę Kościel-
ną, gdzie znajdował się kościół Bł. Kingi, w którym byłem 
chrzczony i przyjąłem podczas wojny I Komunię Świętą. Na 
miejscu kościoła zbudowano na przełomie XX i XXI w. cerkiew 
prawosławną pw. Św. Mikołaja. Tylko murowana dzwonnica 
i resztki nagrobka na grobie Zofii i Kazimierza Odrzywolskich 

skłaniają trafiających na to miejsce schodniczan do głębszych refleksji o tym świętym 
miejscu. Odrzywolskiego pochowano w 1900 r. z honorami w grobie ziemnym za pre-
zbiterium schodnickiego kościoła. W latach trzydziestych zmarła i została pochowa-
na w tym grobie także jego żona Zofia Odrzywolska. Oboje byli bardzo zasłużeni dla 
polskiej społeczności schodniczan. K. Odrzywolskiemu wzniesiono nagrobek w formie 
pryzmy z kamieni, na której szczycie ustawiono blok skalny, a na nim kamienną figurę 
Chrystusa Zmartwychwstałego na tle krzyża. Na frontonie bloku skalnego umieszczo-
no napis: Kazimierz Odrzywolski 4.03.1860–1.11.1900. Módlcie się na tym grobie 
o Wolność Ojczyzny i Odrodzenie Ducha Narodowego, o natchnienie Nieba. Poniżej 
umieszczono kamienną otwartą księgę.

Z G. Kościelnej rozciąga się piękny widok na Kotlinę Schodnicką i na góry, które ją ota-
czają. Na pierwszym planie widać osiedle Tartak i pusty plac po wielkim tartaku, w kie-
runku zachodnim rozpościerają się Pasieczki, od strony południowej kotlinę obramo-
wuje G. Mielniczna, a od północy grzbiet Bieszczad Brzeżnych, nazywanych Buchowem.

Wędrówka po Schodnicy śladami pozostawionymi w .mojej pamięci dobiegała koń-
ca. Pozostał jeszcze dom, w którym się urodziłem i stawiałem pierwsze kroki. Nie było 
w nim jednak i w jego pobliżu, tak jak siedemdziesiąt kilka lat temu: Rodziców, rodzeń-
stwa, Babci, kuzynów, kolegów. I ja nie byłem już tym chłopcem, który żegnał Schod-
nicę 70 lat temu. Przemija postać tego świata. Sic transit gloria mundi. Przepełniony 
wzruszeniami i zmęczeniem udałem się na przystanek koło Domu Strzeleckiego, skąd 
odjechałem kursowym autobusem do Truskawca. Tym razem pożegnałem Schodnicę 
bezpowrotnie.



21. Nagrobek 
K. Odrzywolskiego 

wykonany w I 
dziesięcioleciu XX w.

22. Stan tego nagrobka 
17.09.2015 r.

Jerzy M. Pilecki – Wrocław S65

Piękny przykład – do naśladowania
Od Redakcji: Tekst opublikowany został w Ziemi Drohobyckiej nr 14 ss. 55–58, (2001) 

i zdaniem Redakcji wart jest powtórnej publikacji po wielu latach.

„W nocy na 24 listopada 1944 roku na ul. Mickiewicza w mieś[cie] Drohobyczu   roz-
klejono antysowieckie nacjonalistyczne ulotki, wzywające Polaków by nie wy-

jeżdżali do Polski.Dzięki podjętym działaniom agenturalnym w celu znalezienia  autora 
i osoby rozpowszechniającej ulotki, wykryto i aresztowano podejrzaną o ich autorstwo 
i rozpowszechnianie mieszkankę miast[a] Drohobycza DIUG Janinę – Wandę c. Francisz-
ka1, u której podczas rewizji znaleziono i skonfiskowano maszynę do pisania z polskimi 
czcionkami, jeden egzemplarz świeżej antysowieckiej gazety „PODHALANIN”2 i 10 arku-
szy już wykorzystanej kalki.

Na podstawie rozszyfrowanych i przetłumaczonych na język rosyjski śladów zachowa-
nych na kalce ustalono, że przez tę kalkę były pisane antysowieckie materiały zatytuło-
wane „Sprawa południowych granic Polski”, zawierające ostre oszczercze ataki na Rząd 
Sowiecki i jego politykę wobec Polski. Do przepisywania tych materiałów DIUG przyznała 
się. Jednocześnie z aresztowaniem DIUG został przez nas aresztowany aktywny członek 
polskiej podziemnej organizacji młodzieżowej „ORLĘTA” – JOCHMAN3 Janusz s. Francisz-
ka, uczeń 8  kl. polskiej szkoły, u którego podczas rewizji skonfiskowano maszynę do pi-
sania z polskimi czcionkami i antysowiecką ulotkę zawierającą apel do Polaków, by nie 
wyjeżdżali do Polski  O  DIUG i JOCHMANIE donosiliśmy Wam w szczegółowych raportach 
po numerami: 2/11/820 z 28/11–44 roku i 2/11/824 z 28/11–44 roku”.

[Od płk.b.p. W. Majstruka, nacz. Zarządu NKWD obw. drohobyckiego dla Ludowego Ko-
miisarza Bezpieczeństwa Państwowego USRS we Lwowie Komisarza B.P. 3 rangi S. Saw-
czenki raport z 5.12. 1944 o przebiegu prac przygotowawczych do ewakuacji ludności 
polskiej na terytorium Polski. Ściśle tajne.]

* * *„Należy odnotować , że od początku  przesiedlenia i potem w trakcie przesiedlania Pola-
ków do Polski, antysowieckie nacjonalistyczne podziemie  polskie, w szczególności człon-
kowie organizacji „Armia Krajowa” i inny antysowiecki element, prowadziły wśród pol-
skiej części ludności aktywną działalność mającą na celu udaremnienie wyjazdu Polaków 
z ZSRR do Polski. Podstawowym argumentem, jakim posługiwali się polscy nacjonaliści 
w swej podziemnej działalności mającej na celu zerwanie porozumienia lubelskiego, były 
zapewnienia o tym, że zachodnie obwody ZSRR należą rzekomo do państwa polskiego i że 
po stracie  tych obwodów Polska narodowo, politycznie i wojskowo-ekonomicznie nie bę-
dzie mogła istnieć jako niepodległe państwo. W związku z tym wzywali oni Polaków, by w 
żadnym wypadku nie wyjeżdżali do Polski i nie porzucali terytorium zachodnich obwodów 
Ukrainy , ponieważ jak twierdzą: „To nasza ziemia, tutaj była, jest i będzie Polska”. W swej 
drukowanej i ustnej propagandzie nacjonaliści polscy głosili istnienie w przyszłości Pol-
ski w granicach sprzed 1939 roku, wyrażając nadzieję na klęskę Armii Czerwonej, a po 
zakończeniu wojny rozpoczęli rozpowszechniań pogłoski a niechybnej zagładzie Państwa 

1 Przypisy z oryginału. Prawdopodobnie członek rodziny strażnika więziennego Stanisława Diuga, aresztowanego 11 
kwietnia 1940 w Drohobyczu i wkrótce straconego. 
2 „Podhalanin” – tygodnik wydawany w Samborze z grudnia 1944 przez organizację „Nie” Obwodu Sambor. Redak-
torami byli Władysław Korcz i Janina Wysoczańska.
3 Właściwie „Orlęta podhalańskie” – podziemna organizacja młodzieżowa działająca w Drohobyczu i Samborze.
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Sowieckiego w rezultacie wszczęcia nowej wojny ZSRR z Anglią i USA oraz politycznym 
i wojskowym wsparciu tych ostatnich przy przywracaniu „Wielkiej Polski”. Jednocześnie 
nacjonaliści polscy starali się zastrzaszyć Polaków „straszliwym głodem” i złymi warun-
kami życia w tych rejonach życia w tych rejonach Polski, do których prowadzono przesie-
dlanie Polaków.

W listopadzie i grudniu 1944 r. odnotowano na terenie obwodu przypadki rozpo-
wszechniania antysowieckich polskich ulotek nacjonalistycznych, a także nielegalnej 
gazety „Podhalanin” wydawanej przez kierownictwo „AK” wzywające Polaków, by nie 
wyjeżdżali do Polski. Takie ulotki i gazety rozpowszechniane były w m.m. Drohobyczu, 
Samborze i Borysławiu. W tym samym czasie w mieś[cie] Stryju, na obwieszczeniach 
informujących ludność o zasadach przesiedlania Polaków, członkowie podziemia pol-
skiego poczynili napisy: „Nigdzie stąd nie wyjedziemy. Tutaj będziemy mieć Polskę...” 
Dzięki podjętym  przez nas działaniom wykryto i aresztowano autorów i osoby rozpo-
wszechniające antysowieckie ulotki i gazetę podziemną „AK” – „PODHALANIN”. 

I tak pod koniec miesiąca listopada 1944 roku została aresztowana maszynistka i łącz-
niczka Inspektoratu Drohobyckiego „AK” DIUK Janina – Wanda c. Franciszka, urodzona 
w 1913 roku, która przepisywała i rozpowszechniała antysowiecką gazetę podziemną 
„Podhalanin”. Podczas aresztowania DIUK skonfiskowano maszynę do pisania, kalkę 
i egzemplarz „Podhalanina”. DIUK podczas śledztwa przyznała się i została skazana”. 
[Od płk. W. Majstruka, nacz. Zarządu drohobyckie go dla nacz. P. Miedwiejewa w Kijowie. 
Raport z 14.04.1947 (o wynikach przesiedlenia Polaków z obw. drohobyckiego na terey-
torium Polski w okresie od listopada 1944 do grudnia 1946. Ściśle tajne].

Tak brzmią fragmenty stron 295, 297 i 927 z książki „Polska i Ukraina w latach trzy-
dziestych-czterdziestych XX wieku. t. 2. Przesiedlenia Polaków i Ukraińców 1944–1946” 
z podtytułem „Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych” (Warszawa-Kijów 
2000, edycja dwujęzyczna, 1008 s.) wydanej staraniem Archiwum Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji RP i Państwowego Archiwum Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy. Wprawdzie jest to tylko zestaw wybranych dokumentów, ale tak się składa, że 
najwięcej uwagi poświęcono z terenu Ziemi Drohobyckiej właśnie Pani Diug, której na-
zwisko występuje jeszcze w podobnym kontekście w kilku innych miejscach.

Pani Janina Diug-Pilichowska, wówczas nauczycielka w szkole handlowej w Drohoby-
czu, po kilkunastomiesięcznym „pobycie” w obozie w Kamieńsku, przyjechała do Polski 
i osiedliła się w Brzegu n. Odrą. Kiedy tylko to było możliwe angażowała się w dzia-
łalność na rzecz Polaków i Kościoła na Kresach oraz w integracją krajanów w Polsce. 
Dzięki temu stała się znaną i szanowaną w środowisku drohobyczan i kresowian, czego 
dowodem było m.in. nadanie jej tytułu Członka Honorowego SPZD. Działalność p. Janiny 
zasługuje na osobne obszernr omówienie, ale dziś trzeba odnotować najnowszy dowód 
Jej miłości do ziemi przodków.

W dniach 13–18.11.2001 r. p. Janina zaaranżowała i sfinansowała wyjazd do Lwowa, 
Drohobycza i ich okolic delegacji w składzie: J. Diug-Pilichowska, ks. kan. Stanisław Dra-
guła, wiceprzewodniczący Komitetu Pomocy Kościołom na Wschodzie z Wrocławia, Fer-
dynand Grabowiecki b. starosta Środy Śląskiej i Andrzej Diug , bratanek organizatorki, 
podczas którego przekazała znaczną sumę pieniędzy  na 12 różnych celów na terenie 
Lwowa i Drohobycza oraz okolic. Tajemnicę nagłego „wzbogacenia się” ofiarodawczyni, 
dotychczas też bardzo hojnej, ale w granicach emeryckich możliwości, wyjaśnia uzyska-
ne po wyroku sądowym odszkodowanie za pobyt w obozie. Mamy też sygnał, że w po-
dobny sposób chciałaby zadysponować dalszą częścią otrzymanej kwoty. Wiadomo, że 
podobne odszkodowania za łagry otrzymało już wielu z ok. 300 aresztowanych od 1944 
r. z terenu b. pow. drohobyckiego, ale nie słyszeliśmy o podobnych przykładach wyko-
rzystania otrzymanych pieniędzy. Może powodem jest skromność potencjonalnych do-

broczyńców?
Na marginesie można zauważyć, że dziwnym paradoksem naszej dzisiejszej historii 

jest, że takie odszkodowania otrzymują od III Rzplitej tylko aresztowani od 1944 r., dzię-
ki ówczesnej decyzji władz PRL, a nie mogą ich otrzymać tacy sami co do charakteru 
zdarzenia, patrioci aresztowani w latach 1939–1941!

Uczestnicy wyjazdu opublikowali już swoje wrażenia: Lwów oczekuje Ojca Świętego 
„Wschodnie drogi ks. Draguły” S. Draguła (Wiad. Oławskie 28.12.2000) i „Wspomnienia 
historią przetykane” J.Diug-Pilichowska (Kurier brzeski 20.12.2000), a ks. Drakuła też 
podzielił się nimi z wrocławianami na opłatku Koła SPZD 17.01.2001.



Alicja Wójcik-Morawska – Pabianice S64

Historia kielicha mszalnego 
ze Stupnicy Polskiej

Od wielu lat zbieram informacje na temat historii Stupnicy 
Polskiej, historii cmentarza, dokumentuje groby jakie do 

naszych czasów się zachowały, o mieszkańcach itd.
W listopadzie 2019 r. otrzymałam na swoją pocztę wiado-

mość od „Trajkotki” czyli Moniki Kilar, młodej dziewczyny, ma-
turzystki informacje: „Przeczytałam pani komentarz na Kre-
sy24.pl, w temacie o Stupnicy Polskiej. Moi przodkowie stamtąd 
pochodzą. Czy ma pani informacje o Mieczysławie i Karolinie 
Kilar? Niestety, nie posiadam wielu informacji na temat moich 
przodków, moi dziadkowie już nie żyją, a dopiero teraz zainte-
resowałam się tematem moich korzeni. Zostali oni przesiedle-
ni nie z własnej woli do Rzeplina (woj. zachodniopomorskie). 
Z opowieści rodzinnych, dowiedziałam się, że moja prababcia 
przewiozła kielich mszalny z tamtejszego kościoła do kościoła 
w Rzeplinie, by go uchronić. Mój dziadek Zdzisiu bardzo czule 
wspominał Stupnicę, wspominał często o sadach, które musieli 
pozostawić. Nie jestem do końca pewna jak wyglądała ta historia z kielichem, pamiętam 
tylko tle ile opowiadała babcia, gdy byłam mała (niestety dziadek zmarł zanim przyszłam 
na świat). Mniej więcej w takiej formie ta opowieść krąży po rodzinie. Byłabym bardzo 
wdzięczna gdyby pani znalazła jakiekolwiek informacje i pomogła potwierdzić prawdzi-
wość tej rodzinnej historii.”

I tak to się zaczęło!!!
Będąc pod koniec listopada 2019 r. w Dolicach rozpoczęłam „śledztwo.” Poznałam, 

przemiłą panią Alfredę Kaczmarek z d. Maciąg ze Stargardu, która na moje pytanie: Czy 
pani coś wie o kielichu, który miała niby przewieść pani Karolina Kilar do Rzeplina. Usły-
szałam odpowiedź „TAK.” Moje zdziwienie i wzruszenie nie da się opisać. Pani Alfreda 
opisała mi to ze szczegółami.” Gdy opuszczaliśmy Stupnicę na zawsze, jadąc w nieznane 
chcieliśmy coś ze sobą zabrać. Ja chciałam zabrać z Kościoła jedną z czterech chorągwi, bo 
zawsze ją przy uroczystościach nosiłam, ale mi nie pozwolono. Wówczas uzgodniono, że za-
bierzemy ze sobą złoty kielich mszalny. Podjęła się tego zadania rodzina Kilarów, Karolina 
i Mieczysław. Karolina wymyśliła, że przewiezie go w garnku z pierogami, żeby Rosjanie 
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nie znaleźli. I tak też się stało. Kielich szczęśliwie dotarł do Dolic. Proboszcz z Dolic chciał, 
żeby kielich pozostał w jego parafii. Mąż Karoliny, Mieczysław, nie zgodził się na to. Rodzi-
na Kilarów i kilka rodzin ze Stupnicy zamieszkało w Rzeplinie koło Dolic, gdzie kościół był 
znacznie uboższy. I w taki sposób kielich znalazł się w Rzeplinie". Dalej pani Alfreda wspo-
minała: „Jak chodziliśmy do kościoła, widząc „nasz kielich” czuliśmy się bliżej Stupnicy, za 
którą wszyscy bardzo tęskniliśmy.”

Historię o kielichu potwierdził również pan Mieczysław Ukleja mieszkaniec Rzepli-
na, dawny mieszkaniec Stupnicy. Nie wiedział nic o garnku z pierogami, ale był pewien, 
że kielich przewiozła rodzina Kilarów. I na tym moje śledztwo zakończyło się, musia-
ła wracać do domu. Poinformowałam o tych faktach Monikę Kilar. „Wszystko wskazuje, 
że „legenda” o KIELICHU MSZALNYM jest prawdziwa, że kielich przewiozła Pani babcia. 
Przewiozła go w garnku z pierogami. Kielich ze Stupnicy został oddany do kościoła w Rze-
plinie.” Na to otrzymałam odpowiedź od Moniki: „Dziękuję serdecznie za odpowiedź. O tym 
garnku z pierogami też słyszałam, ale zapomniałam wspomnieć. Bardzo cieszy mnie to, że 
ta cała historia została potwierdzona.”

Cała sprawa nie dawała mi jednak spokoju, postanowiłam osobiście odnaleźć kielich. 
W lipcu tego roku wybrałam się kolejny raz do Dolic. Pojechałam do Rzeplina, poznałam 
kolejnego mieszkańca byłej Stupnicy pana Czesława Klare. Pan Czesław od 32 lat jest 
sołtysem i od 20 lat kościelnym w Rzeplinie. Lepiej nie mogłam trafić. On również po-
twierdził, że kielich jest ze Stupnicy. Wspólnie z proboszczem uzgodnili, że kielich należy 
odrestaurować i nadać mu blasku. Wspólnie z panem Czesławem wybraliśmy się do pro-
boszcza ks. Waldemara Sadowskiego. Proboszcz pokazał mi kielich i pozwolił go sfoto-
grafować. Nie zdawałam sobie sprawy ile emocji może wzbudzić w człowieku przedmiot. 
Ręce mi się trzęsły, głos mi drżał. Patrząc na ten przepiękny kielich myśli kotłowały mi 
się w głowie. Nie wiem kiedy ten kielich został zakupiony, w jakim czasie, przez którego 
proboszcza stupnickiego. Podejrzewam, że za czasów ks. Józefa Kilara. To za jego zasługą 
ruszyła budowa kościoła w Stupnicy Polskiej w latach 1934–1935, to on starał się ten ko-
ściół wyposażyć. Mieszkańcy wsi w tym czasie byli ludźmi zamożnymi, większość z nich 
pracowała przy wydobyciu ropy w Borysławiu. Było ich stać na zakup takiego cennego, 
złotego kielicha o wyjątkowej urodzie. Wyobraziłam sobie jak ks. Kilar trzyma po raz 
ostatni w swoich rękach ten kielich. Ks. J. Kilar został aresztowany w kwietniu 1941 r. 
przez Rosjan, tylko za to, że był Polakiem i księdzem i został wywieziony w nieznanym 
kierunku. Ślad po nim zaginął, pomimo usilnych prób odnalezienia go przez mieszkań-
ców.

Po powrocie do hotelu sprawdziłam jakość zdjęć, byłam załamana. Emocje, trzęsące się 
ręce ze wzruszenia i efekt – rozmazane, kiepskiej jakości zdjęcia. Nie spałam prawie całą 
noc. Na następny dzień powróciłam do Rzeplina. Dzięki uprzejmości ks. W. Sadowskiego 
zrobiłam kolejne zdjęcia i dowiedziałam się, że kielich będzie używany tylko na specjal-
ne uroczystości kościelne. Miałam kielich w swoich rekach, oglądałam go szczegółowo. 
Nie znalazłam żadnego napisu. Może jest znak firmy ukryty w detalach na kielichu, nale-
żałoby wykonać szczegółowa ekspertyzę przez rzeczoznawcę. Szczęśliwa i zadowolona 
opuszczam plebanię i poznaję kolejną mieszkankę Rzeplina, która zna historie kielicha. 
Pani Aniela Iwanicz potwierdza powyższe fakt i dodaje informacje, że: „Pan Kilar był ko-
ścielnym zaraz jak tylko kościół nadawał się do użytku. Po każdej mszy zabierał kielich do 
domu, bo była duża obawa, że zostanie skradziony. Tak działo się przez kilka lat aż naszły 
spokojniejsze czasy.”

Teraz kielich jest pięknie odnowiony i niech służy następnym pokoleniom nie tylko po-
tomkom Stupniczan. 
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Willa „Bianka”

Przypominająca pałac tzw. willa Bianki w Drohobyczu znajdująca się przy wał. Tara-
sa Szewczenka 38 powstała ok. 1900 roku dla lekarza Józefa Rotta posiadającego 

pierwszy w mieście aparat rentgenowski. Wedle innych źródeł jego właścicielem był 
Seeman a od niego nabył ją znany radiolog dr Leon Himmel. W 1912 r. Himmel był jed-
nym z czterech radiologów w Drohobyczu. Willa pojawiła się pod nazwą „willa Bianki” 
w tekście Brunona Schulza „Wiosna” należącym do zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”. 
Tak określał ją śp. prof. Władysław Panas, który przedstawił swe rozważania na ten 
temat w swojej ostatniej, niedokończonej książce Willa Bianki. Mały przewodnik dro-
hobycki dla przyjaciół (2006).Obok Willi Jarosza jest to druga perła willowej architektu-
ry Drohobycza. Po wojnie w latach 50. XX wieku ulokowano tutaj przychodnię dziecięcą. 
Obecnie willa to Pałac Sztuki, oddział Muzeum Drohobyczyna. Tutaj eksponowane są  od 
2011 r. pozostawione w Drohobyczu  fragmenty malunków ściennych Brunona Schulza 
z tzw. willi Landau`a.

Wnuczka dr L. Himmla będąca równocześnie  córką też lekarza  została oddana na 
wychowanie w 1943 r. w obawie przed niemieckimi mordercami, polskiej rodzinie Mi-
chała i Emilii z d. Jasłowskiej Schneider (Sznajder) mieszkającej w miejscowości Stebnik 
k. Drohobycza. Dziewczynce nadano w tej rodzinie nowe dane  osobowe: imię – Anna 
i nazwisko: Sznajder, datę urodzenia: 27.05.1945 r., miejsce urodzenia: Dąbrowa, gmina 
Damasławek, powiat Wągrowiec, woj. poznańskie. W roku 1956 Sznajderowie z miej-
scowości Dąbrowa przeprowadzili się do Boguszyna gmina Kłodzko obecnie woj. dolno-
śląskie, gdzie otrzymali gospodarstwo rolne za mienie pozostawione na Kresach.

Anna Sznajder otrzymała od swojego adopcyjnego ojca przed jego śmiercią w 1997 r. 
informację będącą tajemnicą rodzinną, że jest dzieckiem wziętym na wychowanie oraz 
miejsce ukrycia zdjęcia jej biologicznego ojca. Mimo wielu starań i upływu lat nie udało 
się Annie poznać bliższych szczegółów dotyczących jej osoby. W 1968 roku Anna wyszła 
za mąż przyjmując nazwisko Piekarczyk. Dane dotyczące dziecka mającego żydowskie 
pochodzenie publikowane były w internecie w kilku językach w nadziei na odnalezienie 
jego członków rodziny lub krewnych, niestety bezskutecznie.



S82Kantorowe kursy walut na Ukrainie 17.08.2020, Lwów
Kurier Galicyjski 2020 nr 15 (355)

KUPNO

27,00 
32,00
7,15

34,50
3,65

SPRZEDAŻ 

27,40
32,30
7,30

35,70
3,90

UAH ukraińska hrywna

1 dolar USD
1 euro EUR
1 złoty PLN

1 funt brytyjski GBR
10 rubli rosyjskich RUR

Red.
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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.)



BŁAUCIAK Stanisława urodzona w Rych-
cicach 27.06.1930, żona Józefa, córka Piele-
cha, mieszka w Jędrzychowie.

DUDZIAK Piotr urodzony w Rychcicach 
1.06.1930, syn Józefa i Marii z d. Bach, 
mieszka w Zielonej Górze.

JAGIELNICKA Danuta urodzona w Bory-
sławiu 1926, mieszka we Wrocławiu …..(?)

JOHAN Łucja urodzona w Drohobyczu 
17.12.1930, córka Andrzeja Świderskiego 
i Zofii z d. Woźniak, mieszka w Bytomiu.

MAZUR Eleonora urodzona w Wacowi-
cach 14.12.1930, żona Bronisława, cór-
ka Józefa Sahaja i Marii z d. Buń, mieszka 
w Strzelinie-Szczawin.

MAZUR Stanisław urodzony w Rychci-
cach 8.01.1929, syn Mikołaja i Rozalii z d. 
Bałanda, mieszka w Żaganiu.

MINIACH Henryka urodzona w Rydze 
4.07. 1927, żona Władysława dypl. pilota 
z st. WSI, mieszka w Warszawie.

PIELECH Teresa urodzona w Tomaszowie 
Maz. 18.05.1930, żona Jana, córka Jana Pie-
lecha i Franciszki z d. Oczkoś, mieszka w  To-
maszowie Maz.

PSIUK Bronisław urodzony w Rychcicach 
4.10.1930, syn Grzegorza i Katarzyny z d. 
Pielech, Sybirak,  mieszka w Musinie k. Wit-
nicy.

WINIEWICZ Edward urodzony w Dro-
hobyczu 4.09.1930, syn Jana i Antoniny z d. 
Urbanowicz.

ZIELONKA Tadeusz urodzony w St. Wsi 
28.12.1928, syn Michała i Katarzyny z d. 
Duma, mieszka Nowa Sól. 
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Nowi Członkowie Koła Korespondentów SPZD
Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych 
do Koła Korespondentów. Dane na dzień 30.06.2020 (od nr 571 do 595)

574. DEMSKA Leokadia ur. 06.02.1952 Sobót-
ka, córka Michała Lachowicza i Katarzyny Garbicz, 
korzenie Medenice, mieszka Sobótka.

587. FURTAN Włodzimierz ur. 13.08.1955 Dro-
hobycz, syn Karola i Katarzyny z d. Gębuś, mieszka 
Kamieniec Ząbkowicki.

590. HILAROWICZ Agata ur. 29.04.1972 Za-
brze, córka Eugeniusza Hilarowicza i Marii, miesz-
ka Gliwice, korzenie Stebnik.

589. JACH Piotr ur. 28.07.1967 Witnica, syn Sta-
nisława i Jadwigi z d. Maćkała, mieszka Witnica, 
korzenie Rychcice.

573. JUNAK Jan ur. 28.11.1951 Gdańsk,  syn Ka-
zimierza i Zofii, korzenie Medenice, mieszka Go-
rzów Wlk.

572. KUTEREBA Józef ur. 27.12.1947 Nowiny, 
syn Bronisława i Eleonory z d. Błauciak, korzenie 
Rychcice, mieszka Gorzów Wlk. 

584. MACYGON Edward ur. 9.08.1949 Świerko-
cin, syn Jana i Heleny z d. Kołodziej, mieszka Nowa 
Sól, korzenie Rychcice.

593. MILAN Józefa ur. 27.08.1941 Drohobycz, 
córka Stanisława Milana i Stefanii z d. Wołosec-
kiej, mieszka Nowy Sącz.

588. MINIACH Tadeusz ur. 12.05.1935 Waco-
wice, syn Grzegorza i Rozalii z d. Miniach, mieszka 
Smołdzino.

576. MAZURCZAK Dariusz ur. 6.12.1968 
Choszczno, syn Zbigniewa i Kazimiery z d. Kacz-
marek, korzenie Medenice, mieszka Bytom.

594. NIEDZIELENKO Andrzej ur. 12.09.1951 
Legnica, syn Józefa i  Janiny, mieszka Ziemnice, ko-
rzenie Drohobycz.

582. NOWAK-ŚWIERNIAK Danuta ur. 6.10. 
1946 Kiełcz, córka Władysława Świerniaka i Marii 
z d. Domin, mieszka Zielona Góra, korzenie Rych-
cice.

595. PADEREWSKI Aleksander ur. 16.09.1957 
Szczecin, syn Mścisława i Aliny z d. Izdebskiej, 
mieszka Kanada.

578. PAWLISZEWSKA  Agnieszka ur. 14.12. 
1978 Choszczno, córka Zbigniewa Śremskie-
go i Teresy z d. Mazurak, mieszka Recz. 

585. PIELUCH-SIEMASZKO Bożena ur. 1.02. 
1953 Stronie Śląskie, córka Piotra Pielucha i Karo-
liny, mieszka Dzierżoniów, korzenie Rychcice. 

583. SACHAJ-ZAJĄC Halina ur. 4.09.1947 Bibi-
ce, córka Stanisława Sachaja i Katarzyny z d. Kali-
czak, mieszka Bibice, korzenie Stara Wieś.

581. SAWICKA Janina ur. 24.06.1934 Dro-
hobycz, córka Jana Soi  i Julii z d. Śmietańskiej, 
mieszka Bolesławiec.

592. SIEMIAK Elżbieta ur. 1.12.1954 Byd-
goszcz, córka Michała Siemiaka i Jadwigi, mieszka 
Bydgoszcz, sympatyk.

579. SIKORA Stanisław ur. 4.04. 1948  Łaziska, 
syn Jana i Marii z d. Dudziak, korzenie Rychcice, 
mieszka Stary Kisielin.

586. SOBCZYK Maria ur. 12.12.1949 Jędrzy-
chów, córka Józefa Sikory i Józefy Mazur, mieszka 
Warszawa, korzenie Rychcice.

575. STEFAŃSKA Maria ur. 25.02.1954 Świer-
czyn, córka  Franciszka Żurawicza i Franciszki z d. 
Mazurczak, korzenie Medenice, mieszka  Łódź.

577. SZYMAŃSKI Jan ur. 12.07.1959 Suliszewo, 
syn Wojciecha i Zofii z d. Kowalik, mieszka Sulisze-
wo.

591. TRYBUS Beata ur. 5.03.1963 Gliwice, córka 
Stanisława Dziury i Heleny z d. Hilarowicz, miesz-
ka Gliwice, korzenie Stebnik. 

580. ZASADA-MAŁECKA Magdalena ur. 9.11. 
1957, córka Krzysztofa Zasady i Haliny z d. Mróz, 
korzenie Drohobycz, wnuczka ppłk. Władysława 
Mroza, mieszka Ruda Śląska.
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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…

 BARAN Bronisław *Drohobycz 01.1928  
†03.2020 Drohobycz, syn Józefa i Marii.

 BUŃ Maria *Wacowice 28.08.1931 †15.01. 
2019 Wacowice, żona Piotra, córka Marcina Mi-
niacha i Marii. Pozostawiła dzieci: Igora i Włady-
sława. 

 CHŁOŃ Eleonora *Wacowice 1936 †19.06. 
2019 Jegłowa k. Strzelina, żona Jana, córka Piotra 
Miniacha i Anny z d. Buń. Pozostawiła dzieci: Ali-
cję, Bogusława, Czesława, Leszka, Mirosława i Sta-
nisława.

 CHŁOŃ Katarzyna *Wacowice 18.12 †6.02. 
2018 Polanica, żona Władysława, pozostawiła 
męża i syna Mieczysława.

 CHŁOŃ Władysław *Stara Wieś 16.09.1922  
†12.01.2020 Polanica, syn Mikołaja i Katarzyny 
z d. Sachaj, pozostawił syna Mieczysława.

 DIUG Rudolf *Rybnik 1940 †2019 Wał-
brzych. Pozostawił żonę Lidię z d. Pasiniewicz.

 DZIURA Helena *Stebnik 23.02.1938 
†8.06.2020 Gliwice, córka Władysława Hilarowi-
cza i Anny z d. Kulik. Pozostawiła dzieci: Beatę 
i Stanisława.

 DOMIN Józef *Świerkocin 1957 †2020 
Świerkocin, syn Jana i Józefy z d. Osowskiej.

 DUDZIAK Aniela *Rychcice 1.01.1926   
†29.01.2020 Nowiny Wlk., żona Piotra, córka Pio-
tra Dudziaka i Katarzyny z d. Jach, pozostawiła 
dzieci: Henryka i Krystynę.

 FURTAN Józefa *Rychcice 1928 †04.2019 
Ząbkowice Śl., córka Błażeja Furtana i Franciszki 
z d. Kisiel, Pozostawiła dzieci: Alicję i Grażynę.

 FURTAN Michał *Drohobycz 12.08.1952 
†21.05.2020 Kamieniec Ząbkowicki, syn Karola 
i Katarzyny z d. Gębuś. Pozostawił żonę Barbarę 
i dzieci: Agnieszkę, Kamila, Pawła i Sebastiana.

 GŁOGOWSKA Czesława *Drohobycz 28.01. 

1928 †23.03.2020 Bytom, żona Bolesława, cór-
ka Antoniego Raińskiego i Marii z d. Cieślińskiej. 
Pozostawiła córkę Grażynę. Członek Honorowy 
SPZD, zasłużona dla Drohobyczan za przekaza-
nie swego domu przy ul. Truskawieckiej na „Dom 
Polski”, oznaczona przez Prezydenta R.P. „Złotym 
Krzyżem Zasługi”. 

 GRABOWY Józef *Wielka Wisznia 10.10. 
1934 †30.04.2018 Warszawa, syn Józefa i Wikto-
rii z d. Klisowskiej. Pozostawił żonę rychciczankę 
Stanisławę z d. Sikora (Członek KK Nr 389) i dzie-
ci: Grzegorza, Katarzynę i Tomasza.

 HARAŹNA Danuta * Drohobycz 21.01.1950  
†2019, żona Tadeusza, córka Antoniego Biedki 
i Zofii z d. Potockiej. Pozostawiła dzieci: Janusza, 
Krzysztofa i Marię.

 HOSZOWSKA Zdzisława *Borysław 21.11. 
1926 †18.12.2019 Wrocław

 JACH  Franciszek *Rychcice 1935 †2919 
Lubin, syn Jana i Marii z d. Dudziak. Pozostawił 
dzieci: Marię i Alicję.

 JACH Ludwika *Wacowice 22.05.1928 
†2018, córka Wincentego Jacha i Julii Kaliczak. 
„Sybiraczka” z całą rodziną.

 JAREMA Jarosław *Drohobycz 2.10.1933 
†15.03. Drohobycz, syn Stanisława i Anieli.
 
 KOŁŁĄTAJ Stanisław *Rychcice 11.09.1924   
†20.01.2020 Drzonów, syn Józefa i Tekli, pozosta-
wił dzieci: Józefa, Mariana i Mieczysława.

 KOŃSKI Emil *Dublany 1932 †16.01.2020 
Lubin, mąż Emilii z d. Sikora. Pozostawił żonę 
i dzieci: Kazimierza, Elżbietę, Kazimierę i Józefa. 
Korzenie Rychcice.

 KUCHCIŃSKA Anna *Kraków 26.07.1950  
†08.2018 Kraków, córka Zdzisława Sobolewskie-
go i Marii z d. Moroz. Pozostawiła męża i dzieci: 
Jarka i Maję.

 KULS Józefa *31.12.1931 †12.03.2018 

Świerkocin, żona Michała, córka Wawrzyńca Mać-
kały i Rozalii Oczkość. Pozostawiła dzieci: Andrze-
ja, Jana Małgorzatę, Stanisława i Zygmunta

 MACYGON Władysława *Krymka k. Łu-
kowa 28.11.1928 †3.11.2018 Boguszyniec, żona 
Józefa. Pozostawiła dzieci: Jana, Henryka, Marię, 
Tadeusza i Stanisława.

 MAZUR Ryszard *Wrocław 3.01.1972  
†7.04.2019 Wrocław, syn Bolesława i Marii. Pozo-
stawił żonę Agnieszkę i syna Marka. Wnuk Józe-
fa Mazura i Katarzyny z d. Tomczyszyn, prac Z.K. 
i Sądu w Drohobyczu, korzenie Rychcice.

 MAZURAK Franciszek *Medenice 1924   
†25.06.2019 Szczawno Zdr.

 MINIACH Zdzisław *Wacowice 14.09.1942 
†07.2020 Toruń, syn Józefa i Walerii z d. Kosyk, 
pozostawił żonę Teresę i dzieci: Zbigniewa i Mar-
cina.

 MLECZKO Marian * Wacowice 16.12.1944  
†25.07.2018 Mieszków k. Gaworzyc, syn Ludwika 
i Anny z d. Kaliczak. Pozostawił: żonę Teresę z d. 
Kutkiewicz (Członek KK) i dzieci Mirosława, To-
masza i Wojciecha.

 MUSIAŁ Andrzej *Jaworze 5.07.1950   
†19.02.2020 Motyl k. Mokrska, syn Józefa i Haliny. 
Pozostawił żonę Emilię z d. Filip ( Członek KK Nr 
567) i córkę Adriadnę, korzenie Drohobyckie.

 NIKOLAK Jan *Rychcice 28.12.1934 †14.01. 
2019 Nowiny Wlk., syn Józefa i Franciszki z d. Pie-
lech. Pozostawił syna Józefa.

 OSOWSKA Julia *Rychcice 8.07.1945 †15. 
05.2020 Drzonów, żona Stanisława, córka Micha-
ła Sobów i Julii z d. Bałanda. Pozostawiła męża 
i dzieci: Tomasza, Mariusza, Krzysztofa, Marzenę 
i Marię.

 PARYJCZAK Maria *Drohobycz 19.02.1936  
†17.08.2018 Łódź, żona Tadeusza, córka Stefana 
Hordyńskiegi i Marii. „Sybiraczka”, Członek KK Nr 
256. Pozostawiła dzieci: Ewę, Iwonę i Krzysztofa.

 PASINIEWICZ Daniela *Majdan 28.07.1938 
†14.04.2020 Głuchołazy, córka Stanisława Pasi-
niewicza i Józefy z d. Ważnej.

 PAWLISZYN Tadeusz *Głogów 1959 †12. 
2019 Gaworzyce, syn Józefa i Stanisławy. Pozosta-
wił żonę Irenę i dzieci: Annę, Barbarę i Tomasza, 

korzenie Rychcice.

 PERZ Jadwiga *Majdan 1929 2019 Kłodz-
ko, córka Michała Ważnego i Marii z d. Łosik. Po-
zostawiła syna Zbigniewa.

 PIELUCH Józef  *Stronie Śl. 30.07.1948 
†22.09.2019 Stronie Śl., syn Piotra (Sybirak) i Ka-
roliny. Pozostawił: żonę Łucję i dzieci Bartłomieja 
i Macieja. Członek KK Nr 220, korzenie Rychcice. 

 PIZOŃ Czesława *Rychcice 4.12.1933  
†30.03.2020 Opole, żona Jana, córka Pawła Sikory 
i Marii z d. Sarat. Pozostawiła syna Jerzego. Czło-
nek KK Nr 270. 

 RUPNIAK Józef *Rychcice 6.11.1926 †5.01. 
2020 Kostrzyń n. Odrą, żona Anna z d. Tomczy-
szyn, syn Ludwika i Katarzyny z d. Watral, pozo-
stawił żonę Annę i dzieci: Leszka, Mirosława i Ta-
deusza.

 RYGIEL Franciszek *Wołoszcza 1929  
†2019 Gaworzyce, syn Józefa i Teresy z d. Ter-
szak. Pozostawił: żonę Henrykę i dzieci Danutę, 
Tadeusza i Wiesława.

 SACHAJ Michał *St. Wieś 25.04.1924 
†24.06.2019 Nowe Żabno, syn Stanisława i Kata-
rzyny z d. Kaliczak. Pozostawił dzieci: Stanisława 
i Tadeusza.

 SIKORA Anna *Rychcice 10.09.1928 †19. 
08.2019 Obora, żona Józefa, córka Piotra Buńdzio-
wa i Marceli Wojtuściszyn. Pozostawiła dzieci: Da-
nutę, Tadeusza i Grażynę.

 SZYDLARSKA Anna z d. SERWATKA *Dro-
hobycz 1940  †14.08.2019 Szczawno Zdr.

 ŚWIERNIAK Józefa *Rychcice 29.10.1925  
†16.01.2020 Świerkocin, II żona Michała, córka 
Jana Wojtuściszyna i Marii. Pozostawiła dzieci: 
Eleonorę, Henryka i Stanisławę.

 ZAŁUZIŃSKI Zygmunt *Borysław 1937 
†26.02.2020

 ŻUKOWSKA Wanda *Drohobycz 15.04. 
1940 †11.05.2020 Chojnów, córka Karola Dą-
browskiego i Marii z d. Korpak. Pozostawiła dzie-
ci: Mariusza i Monikę, Członek KK Nr 188.
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Agonia polskich nagrobków 
na schodnickim cmentarzu

Strzelec Drohobycz

„Po Galicji”,
Martin Pollack

„Ofiary Zbrodni Katyńskiej”,
Tomasz Szczepański

„Gdzie niebo, gdzie ziemia”,
Janice Deitner

Strzelec Borysław
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B I U L E T Y N

Dzwonnica przy kościele św. Bartłomieja w Drohobyczu.
Mal. Feliks Lachowicz

W numerze między innymi (tematy):

• Jak Borysław „żywił” Szczecin
• Koncert V Marek Celt
• Drohobycka „Górka”

• Debora Vogel
• Na rozstajach dróg

• Gdzie niebo, gdzie ziemia
• Z Majdanu do Kazachstanu

• Prezydent Drohobycza Leon Reutt
• Kościół na Młynkach w Drohobyczu

• Dowódcy naszej konspiracji
• Fraszki epidemiczne

• Kronika opacka 
• Żywioł Bałaku
• O Sucharkach

• Spotkania ze Stupnicą
• Zakład Wychowawczy „Polmin”

• Morskie opowieści Andrzeja Chciuka
• Historia kielicha mszalnego ze Stupnicy 

Debora Vogel – portret (pastel) namalowany 
przez S. I. Witkiewicza w 1929/30 r.

Kaplica – Grobowiec 
Neumannów

Kaplica Podwyższenia Krzyża 
Świętego – Kaplica Pogrzebowa 

(Grobowiec Nahlików)


