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Jerzy Drobiszewski – Canberra (Australia) T23

Drohobycz wielokulturowy

Od Redakcji: Proponujemy Szanownym Czytelnikom wspomnienia Jerzego Drobiszewskiego 
z Australii, które ukazały się na łamach „Gazety Lwowskiej” (15/30  listopada 2001 r. s.4).

„Postępujesz naprzód, a twoim śladem niezmiennie i niepostrzeżenie posuwa się czas. 
Aż widzisz przed sobą smugę cienia, ostrzegającego cię, że dni twoje dobiegają końca” 

– napisał kiedyś Joseph Conrad Korzeniowski. Ta smuga cienia, te dni, których było wiele, 
a których pozostało niewiele – skłaniają do podsumowań, refleksji i wspominania przeżytej 
drogi.

Istotna część tej drogi – moje młode lata – upłynęły w mieście soli i nafty – w Drohobyczu. 
I chociaż w tym mieście mieszkałem 16 lat, a w Krakowie aż 45 lat – to nadal i do dziś czuję 
się drohobyczaninem. Bo właśnie tam wzrastałem w rodzinie, uczyłem się w szkołach i na-
leżałem do harcerstwa. Tam też był dom rodzinny, szkoły i wielokulturowe  otoczenie dały 
mi (oprócz normalnej dawki wiedzy ogólnej) coś bardzo ważnego. Była to świadomość, że ci 
inni od nas, ludzie innych narodowości i wyznań, nie są od nas gorsi, lecz tacy sami, jak my. 
To pozostało mi na całe życie. Byli to wówczas nasi znajomi, sąsiedzi, koledzy, nawet przy-
jaciele, z którymi stykaliśmy się na co dzień. A poza tym – kupcy, rzemieślnicy, urzędnicy, 
lekarze, prawnicy, inni, do których zwracaliśmy się w  razie potrzeby. A  każdy taki kontakt  
dawał wiedzę o ludziach, mówiących między sobą innymi językami, wyznających inne reli-
gie i pielęgnujących inne obyczaje.

Drohobycz – jaki zapamiętałem – liczył z końcem lat trzydziestych XX w. około 35 tys. 
mieszkańców, w tym prawie dokładnie po ok. 30% Polaków, Ukraińców i Żydów oraz po 
kilka procent Niemców i Ormian (pośród tych ostatnich znane nam rodziny Bohodziewi-
czów, Jakubowiczów i Terleckich). Można było też spotkać nielicznych Rosjan (też znajomi: 
Pobieżymow i Opolski), a nawet Gruzinów. Znaczną większość wsi w powiecie drohobyckim 
zamieszkiwali Ukraińcy, kilka wsi było polsko-ukraińskich i kilka niemieckich. Nie znałem 
jeszcze wtedy pojęcia wielokulturowości, które stało się dla mnie w pełni oczywiste dopiero 
w moim obecnym i ostatnim kraju  osiedlenia – w Australii. Tutaj żyje obok siebie ponad 100 
grup etnicznych. Wielokulturowość określa się tu jako współistnienie różnych kultur w tym 
samym kraju. (…) Wszystkie narodowości i grupy religijne mają w Australii te same prawa 
i obowiązki, i to jest rygorystycznie przestrzegane, zaś nieliczne wybryki są przez ogół źle 
widziane, a przez władze – karane. Wszystkie większe grupy etniczne mają swoje szkoły 



Biuletyn SPZD nr 28 (2021)  Biuletyn SPZD nr 28 (2021)

4 5

językowe, świątynie, gazety, kluby, biblioteki, zespoły sportowe i artystyczne, a także pro-
gramy radiowe i telewizyjne w swoich językach. Poznanie elementów wielokulturowości 
australijskiej pozwoliło mi dziś lepiej ocenić podobne zjawiska sprzed wielu lat w „moim” 
Drohobyczu.

W szkołach podstawowych  za moich czasów językiem wykładowym  był polski. Natomiast 
w sześciu drohobyckich szkołach średnich było już inaczej. W dwu gimnazjach i liceach 
ogólnokształcących oraz w szkołach technicznej i handlowej – uczono po polsku. Ale oprócz 
tego były jeszcze dwa inne gimnazja i licea: ukraińskie z wykładowym ukraińskim oraz ży-
dowskie z wykładowym polskim, ale z kilkoma przedmiotami etnicznymi, takimi jak język 
hebrajski i religia mojżeszowa. We wszystkich szkołach podstawowych (zwanych wówczas 
powszechnymi) język ukraiński był obowiązkowy. Wynikało to z przepisów, ale niezależnie 
od tego była to dobra wola decydentów, którzy mądrze oceniali sytuację. W radzie miejskiej 
Drohobycza na 24 radnych było 8 Polaków, 8 Ukraińców i 8 Żydów. Myślę, że na to wzajemne 
zrozumienie wpłynęły dwa czynniki: tradycja oraz częsta i osobiste kontakty ludzi różnych 
narodowości i wyznań. (…)

Nasze wzajemne kontakty w Drohobyczu były wielostronne: sąsiedzkie, rodzinne, szkol-
ne, zawodowe, handlowe i inne. Nasi najbliżsi sąsiedzi to oprócz Polaków: panowie Stefan 
Łepki i Piotr Łysiak – Ukraińcy żonaci z Polkami, równocześnie przełożeni mego Ojca w pań-
stwowej rafinerii nafty „Polmin”, Józef Drebot – też Ukrainiec żonaty z Polką, ich syn Jurek 
był moim dobrym kolegą szkolnym. Bywając u nich w domu, słyszałem jak ojciec rodziny 
mówił do wszystkich po ukraińsku (do mnie po polsku), a jego żona i dzieci odpowiadały 
mu po polsku. I wszyscy dobrze się rozumieli. W „Polminie” pracowali także inżynierowie 
i inni fachowcy Ukraińcy. Niedaleko nas mieszkali też Niemcy Ferdynand Mayer i Adolf Ko-
chman oraz Rosjanin Bazyli Pobierzymow – wszyscy pracownicy „Polminu”. Ich synowie 
byli moimi kolegami szkolnymi. Żydów w tej rafinerii nie było, ale pracowali oni jako specja-
liści naftowi, księgowi i inni fachowcy w dwu innych rafineriach – „Galicja” i „Nafta”.

W Gimnazjum Króla Jagiełły miałem w roku 1938/39 w mojej klasie 20 kolegów Polaków, 
8 Ukraińców i 15 Żydów. Podobnie kształtowały się te liczby w innych klasach. Wśród na-
uczycieli było 16 Polaków, 5 Ukraińców i 9 Żydów. W ciągu 3 lat nauki (plus 2 lata w czasach 
sowieckich) nie pamiętam ani jednej kłótni czy wybryku z powodów narodowościowych. 
Były i przyjaźnie polsko-żydowskie i polsko-ukraińskie. I ja miałem kilku dobrych kolegów 
Ukraińców i Żydów. Podobnie wypowiedział się po latach mój starszy kolega Alfred Schrey-
er („Moi najlepsi koledzy to byli Polacy”). Z nauczycieli tylko jeden, niejaki W., zresztą nie 
drohobyczanin, był szowinistą i dokuczał szczególnie Ukraińcom i Żydom. (…)

W strasznym okresie holokaustu znaleźli się w Drohobyczu ludzie, którzy ratowali Ży-

dów z narażeniem własnego życia. Wydawnictwo „Ziemia Drohobycka” wymienia nazwiska 
aż 61 – mieszkańców miasta – Polaków, Ukraińców, a nawet 8 Niemców – odznaczonych 
medalami Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie i ponad 100 innych osób, którzy pomagali 
Żydom w zagrożeniu. Ale nie były to jedyne oznaki wzajemnej życzliwości drohobyczan. 
W tym wielokulturowym mieście bywało i tak, że w zagrożeniu Polacy pomagali Ukraińcom, 
a Ukraińcy – Polakom. Sam się o tym przekonałem jesienią 1944 r. (…) Po wojnie zaś nasz 
polski ksiądz Marcin Karaś jak mógł wspierał w Drohobyczu prześladowanych przez Sowie-
tów księży ukraińskich, którzy nie chcieli przyjąć prawosławia, po czym i on sam trafił do 
sowieckiego łagru.

Można w końcu zapytać – czy rzeczywiście nie było tam zadrażnień narodowościowych? 
Były, ale rzadkie i nieostre w tym wielokulturowym społeczeństwie. Słyszeliśmy  też o zaj-
ściach antyżydowskich na lwowskich uczelniach z końcem lat trzydziestych i o zdecydowa-
nym sprzeciwie polskich profesorów, m.in. Kazimierza Bartla i Stanisława Kulczyńskiego. Ja 
pamiętam dwie bójki, polsko-żydowską i polsko-ukraińską, ale... po meczach piłki nożnej, 
co jak wiemy nie jest miarodajne dla oceny stosunków narodowościowych. Historia vitae 
magistra? Niestety, historia nie zawsze jest nauczycielką życia. Ale na pewno być powinna. 
Cóż bowiem można by wnioskować z tego obrazu przeszłości, który starałem się narysować 
wiernie i prawdziwie? Chyba to, że wzajemne zrozumienie, ustępstwa, pomoc, kompromisy 
i życzliwość – wobec wszystkich ludzi, niezależnie od ich narodowości i wyznania – ułatwia-
ją życie. Wszystkim.
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Anna Krzosek – Nowa Ruda T28

Zarząd Główny SPZD wybrany 
we wrześniu 2020 roku

W związku z epidemią koronawirusa Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów Kół  Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej odbyło się w spo-

sób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po głosowaniu przeprowa-
dzonym jawnie drogą elektroniczną w dniach 23–26 września 2020 r. ukonstytuował się  
Zarząd Główny SPZD i Główna Komisja Rewizyjna na lata 2020–2023 w składzie:

Prezydium Zarządu Głównego:
Krzysztof  LORENZ – Prezes ZG SPZD, Redaktor Naczelny Biuletynu SPZD, redaktor stro-
ny internetowej i Przewodniczący Komisji Historycznej. Mieszka we Wrocławiu.
Jerzy Maria PILECKI – Wiceprezes ZG SPZD. Mieszka we Wrocławiu.
Tadeusz OSTROWSKI – Wiceprezes ZG SPZD, Przewodniczący Koła Terenowego w No-
wym Miasteczku.
Anna KRZOSEK – Sekretarz ZG SPZD. Mieszka w Nowej Rudzie.
Bożena NOWICKA – Skarbnik ZG SPZD. Mieszka w Wałbrzychu.

Członkowie Zarządu Głównego:
Olga CZOP – Przewodnicząca Koła Terenowego w Słońsku (Ukraina).
Romuald KOŁUDZKI-STOBBE – Przewodniczący Koła Terenowego w Warszawie.
Małgorzata KOZŁOWSKA-LELITO – Przewodnicząca Koła Terenowego w Wałbrzychu.
Alicja KRÓLIKOWSKA – Przewodnicząca Koła Terenowego we Wrocławiu.
Kazimierz MACH – Przewodniczący Koła Terenowego w Krośnie.
Władysław OLSZEWSKI – Przewodniczący Koła Członków Korespondentów. Mieszka 
w Bolesławcu.
Bogusława GOZDEK – mieszka w Józefowie k. Warszawy.
Barbara MULIŃSKA – mieszka we Wrocławiu.
Magdalena SERWATKA – mieszka w Wałbrzychu.
Wiesław KIETLIŃSKI – mieszka w Nowym Miasteczku.
Andrzej NIEDZIELENKO – mieszka w Ziemnicach k. Legnicy.
Adam  PIOTROWSKI – mieszka w Wałbrzychu.

Główna Komisja Rewizyjna:
Grażyna MIELNICKA – Przewodnicząca Komisji. Mieszka we Wrocławiu.
Mieczysław MAZUR – Zastępca Przewodniczącej Komisji. Mieszka we Wrocławiu.
Paweł BRYSZKOWSKI – Sekretarz Komisji. Mieszka we Wrocławiu.
Robert KOWALSKI – Członek Komisji. Mieszka w Bolesławcu.
Czesław RECZUCH – Członek Komisji. Mieszka we Wrocławiu.

Postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS w dniu 
14.10.2020 r.  zmiany w składzie Zarządu Głównego SPZD zostały wpisane do Krajowego 
Rejestru Sądowego.



Krystyna Jankowiak – Warszawa T26

Tylko taniec – wywiad z Barbarą Bittnerówną

Od Redakcji: Barbara Bittner-Finze urodziła się 04.09.1923 r. we Lwowie, dokąd przy-
jechała Jej mama z Borysławia specjalnie, aby tam urodzić córkę. Najpopularniejsza i naj-
świetniejsza tancerka polskiego baletu.  Niepowtarzalny talent i sztuka, jaką reprezentowa-
ła, stawiają ją w rzędzie najwybitniejszych tancerek poprzedniego stulecia. Wspomnienia 
spisane zostały w Domu Aktora w Skolimowie i opublikowane w Wydawnictwie „Śląsk”.

- Pani Barbaro, należy Pani do ludzi, o których mówi się, że osiągnęli sławę, 
zrobili karierę, zdobyli uznanie dla własnej pracy i talentu. Podobno zaczęła 

Pani tańczyć już w dzieciństwie...
– Rzeczywiście. Od ósmego roku życia. Co prawda ojciec marzył o jakimś konkretnym 

zawodzie dla mnie, był przeciwny karierze artystki, jednak matka okazała się wielkim 
sprzymierzeńcem moich zamiłowań… Rodzice mieszkali na stałe w Borysławiu, gdzie pra-
cował ojciec, budując szyby naftowe. Były to ciężkie czasy. Jednakże po czterech trudnych 
latach z ziemi trysnęła nafta – z naftą przyszły pieniądze. Rodzice postanowili wybudować 
dom w miejscu, które tętniło wspaniałym życiem – we Lwowie. Była  to  piękna  jednopię-
trowa willa  na ulicy Własna Strzecha 11. Uczyłam się w szkole Klementyny Tańskiej. Na 
zakończenie roku zawsze odbywały się na podwórku szkolnym akademie, w których bra-
łam udział. W drugiej klasie pani od gimnastyki powiedziała – Basiu, ty będziesz tańczyć 
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Z jednej strony emocje, a z drugiej – cóż, to już jednak nie było to samo miasto.
– Wspominała pani o swoim mężu, znakomitym śpiewaku o operowym, którym był 

tenor o bohaterskich walorach głosowych Lesław Finze. Jak państwo poznaliście się, 
czy również we Lwowie?

– Lwów nas połączył, choć poznaliśmy się w Bytomiu. Nasza historia rzeczywiście jest 
niesamowita. Od samego początku bowiem można powiedzieć, że chodziliśmy sobie po 
piętach. To samo miasto, te same losy, te same szkoły. Najpierw Leszek chodził do Szkoły 
Kirstyna, a potem także ja. Tak samo ze Szkołą Muzyczną – Konserwatorium, dalej te same 
sceny – Teatr Wielki, wojna, powstanie w Warszawie i wciąż się nie znamy. Krążymy po 
jednej orbicie od urodzenia... Leszek zresztą chciał abym tańczyła w spektaklu uczniow-
skim, takiej rewii szkolnej, jednakże wspomniany dyrektor Kirstyn nie zezwolił. Potem za-
biegał także o sprowadzenie mnie do Bytomia, co zresztą dyrektor Bursztynowicz uczynił 
za jego sprawą. Jednak dalej się nie znaliśmy. Na moment owa nitka się urwała, wtedy kie-
dy pracowałam w Poznaniu, ale po czterech latach byliśmy już razem w Operze Śląskiej. 
I znów mijamy się w salach, na schodach... Tak upłynął rok. Pewnego dnia zespół naszego 
teatru przygotowywał się do wyjazdu na miesięczne tournée do Łodzi. Lesław Finze nie 
lubił długo podróżować i zamierzał polecieć samolotem. Spotkał mnie na schodach i po 
prostu zapytał czy nie poleciałabym razem z nim. Kupił 2 bilety. Wsiedliśmy do samolotu 
i zaczęła się piękna historia: 49 lat, jak się okazało cudownego małżeństwa. Wspominali-
śmy Lwów , nasze dawne czasy i po prostu stało się... – zakochaliśmy się pod niebem. A ów 
miłosny bilet lotniczy kupiony w Orbisie zachowałam na pamiątkę do dziś.

– Lesław Finze również zaczął karierę we Lwowie i to pod opieką wielkiego Adama 
Didura. Jak w takim razie rozpoczęła się przygoda ze śpiewem Pani męża?

– Leszek  od urodzenia mieszkał we Lwowie przy Placu Mariackim 9. Adam Didur był 
przyjacielem jego ojca, który z kolei miał przysłowiowego bzika na punkcie opery. Leszek 
od ósmego roku życia chodził do teatru operowego. Mając dziewięć lat śpiewał wszystkie 
możliwe partie od sopranu do basa. I chociaż potem studiował prawo, Didur nakłonił go bez 
większego problemu do nauki śpiewu. We Lwowie zadebiutował jako Radames w Aidzie. To 
była jego pierwsza duża rola. Brał również udział w próbach do Goplany w Warszawie, które 
przerwała wojna. Wszystko pod kierownictwem Adama Didura.

– Czy ma Pani w pamięci jakieś szczególne wydarzenia związane z występami na 
scenie lwowskiego Teatru Wielkiego ?

– To były moje pierwsze występy. Zazwyczaj otrzymywałam jakiej misie, słodycze – pa-
miętam bombonierę firmy Zalewskich. Ale nigdy nie zapomnę pierwszego kosza kwiatów, 
jakie otrzymałam. Był mojego wzrostu. Postanowiłam wtedy stojąc i kłaniając się na sce-

w przedstawieniu Dorotkę, to taka piosenka. Na środku stało krzesło, a ja miałam udawać, 
że śpię. Klasa mnie otaczała, dzieci chodziły dookoła śpiewając piosenkę, ja wstawałam, 
tańczyłam, a potem na powrót siadałam na krzesełko i zastygałam niby śpiąc. I wtedy sta-
ła się rzecz niesamowita: figlarny wróbel usiadł mi na ręce i uraczył kupką. Moja nauczy-
cielka wykrzyknęła – to proroctwo, ty zostaniesz tancerką. I tak się stało.

– Debiutowała Pani jednakże w teatrze... dramatycznym.
– Mając dziewięć lat. Zagrałam rolę Helenki w „Teorii Einsteina” Antoniego Cwojdziń-

skiego, którą Bronisław Dąbrowski wystawił we Lwowie, w Teatrze Rozmaitości w 1936 
r. Byłam jedynym autentycznym dzieckiem obsadzonym kiedykolwiek w tej roli, granej 
zawsze przez dorosłe aktorki. Nie pozostałam jednak aktorką, choć przez pewien czas 
pobierałam lekcje gry aktorskiej u Janusza Strachowskiego.

– Była wtedy moda na tzw. cudowne dzieci.
– Tak. Jednakże największe znaczenie w moim przypadku miał fakt dostrzeżenia we 

mnie przez matkę predyspozycji artystycznych. Sama kiedyś czuła w sobie takie powo-
łanie, ale na realizację jej marzeń nie zezwoliła nigdy rodzina. Postanowiła więc mnie za-
pewnić te możliwości. Stale urządzałam w domu przedstawienia baletowe, ściągając do 
pomocy okoliczne dzieci. Wyjątkowo wcześnie posłano mnie więc do szkoły baletowej, 
uczono dykcji, gry na fortepianie i nawet jazdy konnej. Zaczęłam brać udział w audycjach 
radiowych prowadzonych przez popularną wówczas Ciocię Adę oraz licznych koncertach 
dobroczynnych. Miałam przepiękne kostiumy szyte przez kierowniczkę pracowni kra-
wieckiej Teatru Wielkiego. Na scenę naprawdę więc wchodziłam jako „cudowne dziecko”. 
Dużym wyróżnieniem był dla mnie udział w recitalach słynnej pary lwowskich komików 
Szczepcia i Tońcia. Brałam udział w ich występach jako „przerywnik baletowy”. Koncer-
towaliśmy na trasie Lwów-Katowice. Zjeździliśmy całą Małopolskę i Podkarpacie. Proszę 
sobie wyobrazić, że miałam już wtedy w repertuarze 12 pozycji charakterystycznych i kla-
sycznych. Z tamtejszych lat zachowały się nawet recenzje i afisze mówiące o występie 
młodocianej tancerki – Basi Bittnerówny. Kiedy rodzice zorientowali się, że taniec będzie 
moją przyszłością, położyli kres wszelkiemu koncertowaniu, abym się nie zmanierowała. 
Po przeniesieniu się do Warszawy ukończyłam w trybie przyspieszonym szkołę baletową 
Zygmunta Dąbrowskiego, a zaraz potem wybuchła wojna...

– Czy kiedyś potem jeszcze była Pani we Lwowie?
– Jeden raz. Były to lata pięćdziesiąte, chyba 1957 rok. Odbywaliśmy wtedy wspólnie 

z mężem i z zespołem duże tournée po Związku Radzieckim. Dziewięćdziesiąt procent 
naszego zespołu stanowili lwowiacy. Był więc to, jak mawiał mój mąż, skład do wspomi-
nania i popłakiwania, Wybraliśmy się wtedy  na duży spacer. Bardzo przeżyłam tę wizytę. 
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nie, że go zabiorę. Podniosłam go, zakryłam siebie dokumentnie i na maleńkich stópkach 
kosz kwiatów wyszedł za kulisy. Widownie oszalała. Co się działo – trudno opisać. Dopiero 
potem dowiedziałam się jakież to było faux pas, bo szanujący się artysta sam ze sceny wy-
nosi tylko kwiaty cięte, natomiast kosze wynoszą inni po opadnięciu kurtyny.

– Wielką karierę rozpoczęła Pani jednak dopiero po wojnie.
– W 1939 roku umarł mój ojciec. Zmuszona więc byłam przez pięć długich lat okupacji 

niemieckiej występować, aby utrzymać rodzinę. Po Powstaniu Warszawskim znalazłam 
się w obozie pracy w Sudetach i tam zastało mnie wyzwolenie. Już dwa miesiące później 
razem z tancerzem i choreografem Jerzym Kaplińskim występowałam na estradach Cze-
chosłowacji. W jednym z miasteczek natrafiliśmy na teatr pełen starych kostiumów. Naj-
większe powodzenie mieliśmy w Pradze – w życiu już chyba nie przeżyłam takiego suk-
cesu: po koncercie byliśmy wywoływani po kilkanaście razy, publiczność wstała z miejsc 
urządzając nam gorącą owację. Po powrocie do kraju, jeszcze w 1945 roku dyrektor Zyg-
munt Latoszewski zaproponował nam angaż do Opery Poznańskiej.

– I tak 19-latka zaczęła pracę w profesjonalnym teatrze od stanowiska... primaba-
leriny!..

– Byłam tym przerażona a jednocześnie niezmiernie szczęśliwa. Rozpoczął się mój dzie-
sięcioletni okres pracy w zespołach operowych Poznania, Bytomia i  Warszawy.  Tańczy-
łam prawie we wszystkich przedstawieniach, pięć razy na tydzień. Jakież to były cudowne 
spektakle: Szecherezada, Coppelia, Harnasie, Cagliostro w Warszawie, Swantewit, Bagatela. 
Najbardziej ze swych ról lubiłam jednak Julię z baletu Romeo i Julia Prokofiewa, Młodą 
z Harnasiów i Zaremę z Fontanny Bachczyseraju.

– Do Bytomia przyszła Pani już po premierze „Pana Twardowskiego”. Czy rzeczywi-
ście atmosfera bytomskiego teatru była tak niezwykła? Na czym polegała magia tej 
niewielkiej sceny, która nigdy nie doczekała się dużego budynku teatralnego na mia-
rę swych potrzeb?

– Pamiętam, że mówiono o budowie Teatru Wielkiego na Śląsku. Ponieważ opera dzia-
łała dużo w objeździe, z czasem stwierdzono, że na razie budynek bytomskiego teatru 
wystarczy w całości. Wcale mnie jednak nie dziwiło, że poziom teatru był w pierwszych 
powojennych latach naprawdę wysoki. Zespół solistów, balet, chór, orkiestra Opery Ślą-
skiej miały po prostu międzynarodową rangę. Już w 1947 roku amerykański impresario 
Sd. Hurok oglądając Operę Bytomską w Warszawie, zachwycił się jednym ze spektakli, 
będąc jednocześnie pełnym uznania dla zespołu artystycznego, że w tak krótkim czasie 
zdołał osiągnąć niewiarygodnie wręcz wysoki poziom. Osobiście zaprosił i zakontrakto-
wał z dniem 1 listopada 1947 roku Lesława Finze na tournée, które miało obejmować 

Amerykę, Kanadę, Meksyk, Amerykę Południową i inne kraje. Jedyna i niepowtarzalna to 
była wówczas okazja. Niestety Leszkowi nie wydano paszportu i zabroniono mu wyjazdu 
z Polski. A poza tym, co jeszcze wyróżniało Operę Śląską – to co w sztuce najważniejsze 
– atmosfera miejsca i pracy: koleżeństwo, wzajemne sympatie, żadnych animozji. Każdy 
spektakl miał trzy obsady, które następowały po sobie kolejno. Nie było mowy o konku-
rencji i zawiści. No i publiczność – cudowna, życzliwa, profesjonalna. Znaczną jej część sta-
nowili też lwowiacy. Bytom, Zabrze, Gliwice to były miasta o dużym [kresowym] skupisku. 
Oni nas pamiętali i kochali.

– Jednak każdy chciał do stolicy. Pani również.
– Teatr Wielki. Stolica. Marzenie każdego artysty. Niestety, lecz stosunki międzyludz-

kie były tam wszakże straszne. Pomimo tego, iż moje wielkie kreacje taneczne  powstały 
w Warszawie – w premierowych spektaklach baletowych w Harnasiach Szymanowskiego 
i Romeo i Julii Prokofiewa, musieliśmy opuścić tę scenę. Nie chodziło oczywiście o arty-
styczną konkurencję, lecz o panujące układy... Rozpoczął się nowy etap w naszym życiu. 
Przygotowaliśmy recital baletowo-wokalny. Bittnerówna-Gruca: taniec i Kawecka-Finze 
śpiew. Przy fortepianie – Jerzy Gaczek. Wszystko oprawione było w kostiumy i dekoracje. 
Nazywano nas „Operą w miniaturze”.

– W 1956 roku została Pani wysłana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki razem z Wi-
toldem Grucą do Włoch, w charakterze obserwatorów międzynarodowego konkursu 
baletowego. Jak doszło do tego, że obserwatorzy  przywieźli pierwszą nagrodę?

– Wyjeżdżając do Vercelli, w ostatniej chwili postanowiliśmy także zabrać ze sobą ko-
stiumy. Takie rzeczy dzieją się za sprawą intuicji. Dwa dni przed zakończeniem konkursu, 
trochę przez własną ciekawość, a trochę za namową kolegów – Polaków, postanowiliśmy 
także wziąć w nim udział. W ciągu jednego popołudnia przeszliśmy szczęśliwie przez trzy 
etapy. W ostatnim tańczyliśmy scenę pożegnania Romea z Julią. Pamiętam w ogromnej 
ciszy, w garderobie, oczekiwaliśmy na ogłoszenie wyników. Był to moment, który zapa-
miętuje się na zawsze. Z głośników padły słowa: „Prima premio assaluto” i wymieniono 
zostały nasze nazwiska.

– W efekcie tej nagrody zaczęły napływać interesujące propozycje.
– Tak by można powiedzieć. Otrzymałam w tym czasie osobiste zaproszenie Margot 

Fonteyn na koncert do Londynu, potem były występy na terenie całej Anglii, niezliczo-
ne występy m.in. w Mediolanie, Berlinie, Moskwie; wiele filmów dokumentalnych oraz 
telewizyjnych m.in. dla BBC czy ITV. Był to okres obfitujący w ogromną ilość występów 
i propozycji. […]
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Robert Kostro – Warszawa T29

Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze

Od Redakcji: Plenerową, multimedialną wystawę Muzeum Historii Polski pt. „Generał Sta-
nisław Maczek i jego żołnierze” można było oglądać całodobowo do 28 października 2020 r. 
w Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184 we Wrocławiu.  Robert Kostro – dyrektor 
Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Rocznica wojny obronnej 1939 roku wywołuje u Polaków skojarzenie: niezłomna 
walka zakończona sromotną klęską. W epoce PRL oficjalna propaganda podkreślała 

rozmiar porażki i obciążała winą elity II RP. Z kolei w pamięci narodu pozostał heroizm 
osamotnionych obrońców Westerplatte, Warszawy czy Helu, nieugiętość obrońcy Wizny 
kapitana Raginisa. A jednak wrzesień 1939 roku to nie tyko klęski. To również dobrze 
poprowadzona kontrofensywa nad Bzurą, powstrzymanie kolumny pancernej pod Mo-
krą, a wreszcie zasługująca na szerszą popularyzację historia 10. Brygady Kawalerii. Rok 
temu, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Muzeum Historii Polski przypomniało 
postać dowódcy, który w całej swojej karierze nie przegrał ani jednej bitwy. We wrześniu 
1939 roku dowodzona przez Stanisława Maczka 10. Brygada Kawalerii dzięki skutecznej 
taktyce zdołała osłonić przed wojskiem niemieckim Armię „Kraków”. Brygada odnosiła 
sukcesy w walce z wrogiem, ale musiała się ewakuować na Węgry ze względu na załama-
nie się całego polskiego frontu. Ani Maczek, ani jego żołnierze nie dali jednak za wygraną. 
Przedostawszy się do Francji, gen. Stanisław Maczek stworzył 10. Brygadę Kawalerii Pan-
cernej i stanął na jej czele. Po klęsce Francji w 1940 roku i ewakuacji do Wielkiej Brytanii 
objął dowodzenie utworzoną na Wyspach 1. Dywizją Pancerną. Jednostka – począwszy 
od sierpnia 1944 roku – brała udział w wyzwalaniu spod niemieckiej okupacji kolejnych 
miejscowości zachodu Europy. Szczególnie ciepło o żołnierzach 1. Dywizji Pancernej pa-
mięta się w holenderskiej Bredzie, która została wyzwolona 29 października 1944 roku.

Przygotowana przez Muzeum Historii Polski wystawa „Generał Stanisław Maczek i jego 
żołnierze” przypomina zarówno początek szlaku bojowego 10. Brygady Kawalerii we 
wrześniu 1939 roku, jak i udział w wyzwalaniu zachodniej Europy, w tym zwłaszcza Bre-
dy, przez 1. Dywizję Pancerną. Chcemy przypomnieć nie tylko dokonania maczkowców, 
lecz także codzienne perypetie tych żołnierzy – osób znanych z imienia i z nazwiska, z ich 
pozostawionymi nad Wisłą planami, z marzeniami i emocjami, tęskniących za najbliższy-
mi. Oddajemy głos im samym, przywołując spisane i nagrane relacje. Sięgamy również do 

fotografii, których część została opublikowana po raz pierwszy właśnie na naszej wysta-
wie, oraz do unikatowych filmów. Widzowie będą też mogli się zapoznać z twórczością 
artystów, którzy znaleźli się w składzie dywizji. Ich twórczość niejednokrotnie pomagała 
żołnierzom przetrwać dłużące się dni z dala od bliskich, w oczekiwaniu na walkę, a także 
najtrudniejsze chwile na froncie.

Wystawa po raz pierwszy została zaprezentowana w Warszawie we wrześniu 2019 roku 
podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a następnie została przewie-
ziona do Bredy, gdzie wpisała się w uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta. 
Dziś – do 28 października – można ją oglądać we Wrocławiu, mieście, w którym osiedliło 
się wielu lwowian zmuszonych po wojnie opuścić swoje rodzinne strony. Przywiązany do 
Lwowa gen. Maczek, absolwent filozofii na tamtejszym uniwersytecie, gdyby po wojnie 
mógł wrócić do Polski, zapewne zamieszkałby we Wrocławiu.



Remy van Arden (Kazimierz Swaryczewski) T31

Miejsce bitwy

Od Redakcji: Tekst stanowi fragment wiersza powstałego bezpośrednio po bitwie pod 
Monte Cassino  (18.05.1944).

Pod klasztorem, gdzie ścieżka
pnie się pod górę kręta

Plamiąc krwią własną skały
wyrosłe znienacka,
Podarta Concertiną,

kulami pocięta
Brudna, straszna,

żelazna, zwycięska
KARPACKA
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Bronisław Furtan – Ściechów T32

Moje Rychcice

Od Redakcji: Tekst  ukazał się w „Gazecie Lubuskiej 29–30.11.2014 a przesłany został do 
Redakcji przez Władysława Olszewskiego Członka ZG SPZD z Bolesławca. Bronisław Furtan 
jest emerytowanym nauczycielem. Nakazem pracy skierowany został do Ściechowa w 1953 
roku gdzie był dyrektorem szkoły od zatrudnienia do końca 2000 roku. Wykształcenie wyższe 
magister historii.

Urodziłem  się na Kresach w 1932 r. Moja wioska leżała na Podkarpaciu, jakieś pięć kilo-
metrów od Drohobycza. Wiosną i latem przy słonecznej pogodzie widać było Karpaty 

za Truskawcem. Wraz  z latem przychodziło ciepło, powietrze pachnące fiołkami i szumiące 
strumyki. Po Wielkanocy ściągało się buty i chodziło się boso aż do jesieni. Buty zakładało 
się, gdy szło się do kościoła. Moja wieś była ogromna, liczyła 800 numerów. Składała się 
z dwóch części. Jedna była nazywana była polską – obszarowo większa, z kościołem i szkołą. 
Druga – ruska – o wiele mniejsza, z cerkwią i małą szkółką ukraińską. Pomiędzy nimi był 
duży folwark z pałacem i hrabią na czele. We wrześniu 1939, gdy wybuchła wojna, hrabia 
uciekł samochodem z Polski, przez Zaleszczyki, na Zachód. Jego mienie ludność rabowała. Ja 
również. Wszedłem do pałacu i trafiłem do ogromnej biblioteki. Nabrałem całe naręcze ksią-
żek i nie mogłem wyjść, długo błądziłem i płakałem. Dopiero jak zauważyłem chłopa niosą-
cego na plecach ogromną szafę, wyszedłem za nim. Ucieszony wróciłem do domu. Gdy ojciec 
zobaczył te książki, zdenerwował się i rzucił nimi o podłogę, mówiąc, że nie były pisane po 
polsku, że zamiast nich powinienem przynieść jakieś krzesło. Sąsiad natomiast przytargał 
olbrzymie lustro, które nie mieściło się w jego chałupie, więc oparł je o ścianę na zewnątrz. 
Gdy krowy wróciły z pastwiska, zmierzyły się z tym lustrem i rozbiły je.

Nie wiedzieliśmy, co znaczy wojna. Gdy paliła się rafineria ropy naftowej „Polmin” 
w Drohobyczu, u nas w nocy było widno jak w dzień i z bratem w ogrodzie bawiliśmy się 
w chowanego. Mienie hrabiego ludzie rozkradali jeszcze przed wkroczeniem Niemców. 
Tych pamiętam na motocyklach i jak łapali kury na podwórkach. Pod jesień 1939 Niemcy 
ustąpili, a przyszli Ruscy. Mieli długie karabiny na sznurkach, a na głowach śmieszne czap-
ki z czerwoną  gwiazdą i szpicem u góry. Pamiętam dobrze, bo codziennie chodziłem po 
wodę, a oni przy każdej studni pełnili wartę.

W styczniu i lutym zaczęli wywozić na Sybir. Wzięli sąsiada, który miał dziewięcioro drob-
nych dzieci, nie było w co ich ubrać, więc „pakowano” je do worków... Wiosną 1940, gdy 

Tadeusz Swaryczewski – Gliwice T41

List do Redakcji 
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zrobiło się ciepło,  to na powietrzu wyświetlali filmy. Jeszcze dziś brzmią mi w uszach słowa 
piosenki „Katiusza”. W tym czasie zakładali też kołchozy i zmuszali ludzi, także przemocą 
fizyczną, do wstępowania do nich. Ojciec co wieczór był przesłuchiwany. Na Sybir mieliśmy 
jechać drugą turą, w czerwcu, ale nie zdążyli nas wywieźć. Gdy nadleciały niemieckie samo-
loty z bombami na Ruska, padliśmy na kolana i zaczęliśmy się modlić – nie wiadomo, czy do 
tych samolotów, czy do świętych obrazów za ocalenie przed Sybirem. Nie przeczuwaliśmy, 
że nadciąga druga tura niebezpieczeństwa – okupacja hitlerowska. Trzeba było nakarmić 
czymś krowę. Pod groźbą śmierci chodziłem wieczorem kraść buraki pastewne z kopców 
niemieckich, bo wiedziałem, że ta krowa w czasach wielkiego głodu jest naszą jedyną ży-
wicielką. Pasłem ją na niemieckim ściernisku – to była ziemia którą nam zabrali. Pamiętam 
bardzo grubego Niemca, który nadjechał  bryczką, wziął do ręki bat  i bił mnie po gołych 
nogach, krzycząc: „To moja ziemia Weg, to moja ziemia”. Mało tego, że bił mnie batem, to 
jeszcze zabrał krowę, którą później trzeba było wykupić. Pamiętam też Niemców maszeru-
jących na strzelnicę, ze śpiewem na ustach – słowa „Haili, hailo” tak jak „Katiusza” brzęczą 
mi w uszach do dziś.

We wrześniu 1939 roku  nałożyłem torbę na plecy i ruszyłem do szkoły, ale już do niej nie 
doszedłem, bo w tym czasie był bombardowany Drohobycz i rafineria ropy naftowej. Z okien 
słychać było Hitlera wypowiadającego wojnę Polsce. Pierwszą klasę szkoły powszechnej 
ukończyłem za Ruskich w 1940 roku. Latem 1940 r. skończyłem naukę religii przygotowują-
cą do pierwszej komunii. Najlepszych ksiądz brał do swego ogrodu do zrywania porzeczek. 
Kolega poradził mi, żebym narwał owoców do czapki, to ksiądz mi ich nie zabierze. Jaka 
była radość w domu, gdy przyniosłem porzeczki. Wielka bieda była też wcześniej, w okresie 
międzywojennym. Panowało duże bezrobocie. Pamiętam, jak  gdzieś na wiosnę 1938 mat-
ka  mówiła do ojca: „Co mam ugotować? Mam tylko ziemniaka i wodę...” Ojciec ciągle był na 
bezrobotnym. Wojna jeszcze pogorszyła sytuację. Pod okupacją niemiecką po 1942 roku 
panował wielki głód, ludzie umierali jak muchy, a proszących było tak wielu, że chałupa się 
nie zamykała. My w tej biedzie  mieliśmy szczęście, że  pod bombami sadziliśmy ziemniaki. 
Te obrodziły i tego wielkiego głodu nie było. Ale chleba nie widziałem przez rok. Dlatego je-
stem  uczulony na widok dziecka wyrzucającego do kosza obłożony chleb, wtedy odczuwam 
straszne poniżenie. A jeszcze większa złość mnie ogarnia, gdy mówię o tej kromce i słyszę 
śmiech młodzieży. Oby już nigdy polskie dzieci nie zaznały głodu  i odnosiły się z szacun-
kiem do chleba! A mój najpiękniejszy dzień w życiu – kiedy po tak wielkim głodzie kromka 
znalazła się w moich ustach.

Gorsza od głodu była rzeź ludności polskiej przez bandy ukraińskie. Rychcice były wielkie 
i silne, działała dobrze zorganizowana Armia Krajowa, tak że bandy nie miały odwagi na-

paść na naszą miejscowość. Ale małe wsie w okolicy były pozbawione obrony i wszystkie 
zostały spalone, a ludność polska wymordowana. Ja jako mały chłopiec chodziłem nocą z oj-
cem i widziałem płonące osady, słychać było krzyki i jęki mordowanych przez Ukraińców. 
Rychcice nazywano gettem polskim, bo ci, którzy ocaleli, przychodzili do nas i tu znaleźli 
opiekę i bezpieczeństwo. Widząc te okropności, narastała taka nienawiść, która jeszcze dziś 
daje znać o sobie.

Gdy w 1944 roku Niemcy uciekali, podpalili piękny pałac hrabiego. Ja z kolegą z płonącego 
pałacu wynieśliśmy pistolet z amunicją. W chwili wyjazdu na Zachód zakopaliśmy go pod 
stodołą Ukraińca i złożyliśmy przysięgę, ze gdy wrócimy, to tym pistoletem wystrzelamy 
wszystkich banderowców we wsi. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna – nigdy tam nie 
wrócimy, z młodych chłopców wyrośliśmy na starców, a pistolet będzie odkryciem arche-
ologicznym, jak go ktoś odkopie. Pałac hrabiego spłonął doszczętnie i nikt nie próbował 
go ratować. W tym miejscu Ukraińcy pobudowali szkołę. Obok stoi pomnik żołnierzy ra-
dzieckich. Ja jako mały chłopiec byłem świadkiem pochówku tych żołnierzy. Do wykopane-
go dołu wrzucili ich w mundurach, zakopali i oddali salwę z trzech strzałów. Jak zginęli, nie 
wiem dokładnie, ale miejscowa ludność mówiła, że zabili ich banderowcy. Tych żołnierzy 
było dwóch lub trzech.

W 1945 roku zmuszeni byliśmy opuścić rodzinne strony i wyjechać na Zachód, do Polski. 
Metody zmuszania były różne – mężczyzn najczęściej zamykano w tiurmu, a gdy żona za-
pisała się na wyjazd, wypuszczano. Zapakowano nas do bydlęcych wagonów i tak miesiąc 
jechaliśmy, czasem popędzani bimbrem. Jak pamiętam, jechaliśmy przez Poznań, Gorzów – 
do Lubiszyna. A że tam byli jeszcze Niemcy, to wujek z Nowin Wielkich zabrał nas furmanką, 
bo przykro było jakoś mieszkać z nimi. Na Matki Bożej Zielnej byliśmy na miejscu. Ludność 
z Rychcic została rozrzucona po całym Zachodzie – od Bałtyku po góry. Starsi już umarli, 
a tylko nieliczni, nieco młodsi – jak ja – jeszcze żyją. I aby ślad po nich nie zaginął, piszę tych 
parę słów, aby choć coś ocalić od zapomnienia.



Regularne płacenie składek członkowskich
pomaga Zarządowi w prowadzeniu

oszczędnościowej gospodarki. 
Pamiętaj o funduszu wydawniczym!

(Red.)
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Historia kościoła i parafii 
Św. Bartłomieja w Drohobyczu

Od Redakcji: Publikowany tekst stanowi przedruk informacji zamieszczonych pod adresem 
internetowym: „parafiarzymskokatolickadrohobycz.com.ua”. Obszerny materiał znajduje się 
też w „Materiałach do dziejów sztuki sakralnej – Kościoły i klasztory rzymskokatolickie daw-
nego województwa ruskiego t. 6 – Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny 
Marii, Św. Krzyża i Św. Bartłomieja w Drohobyczu, Tomasz Zaucha, 31–83 (1998).

Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Drohobyczu jest jednym z najstarszych zacho-
wanych kościołów na tych terenach. To świątynia trójnawowa, ze sklepieniem wspar-

tym na ośmiobocznych filarach, gotycka, wysmukła, bez wież. Długość kościoła, wliczając 
grubość muru (1,33 m), wynosi 42 m, szerokość fasady frontowej – 23 m, szerokość prezbi-
terium – 11 m. Przedmurówkę wykonano z kamienia ciosanego. Do budowy użyto czerwonej 
cegły, dobrze palonej, układanej na przemian krawędzią podłużną i poprzeczną, to jest wo-
zówką-główką, spajaną gładko, przeplataną w deseń kratkowy od dołu gzymsu okapowego 
cegłą ciemną, twardą, glazurową, jak szkło, zwaną rendrowską, zaś pod gzymsem okapowym 
– naokoło majolikową, ciemnobłękitną, szklistą. Ściany bez tynku mają wygląd surowy, typo-
wo średniowieczny. W pierwotnej postaci było też 15 słupów przypornych. W XVIII wieku 
dobudowano kaplicę po stronie północnej, dlatego 2 słupy usunięto. Słupy te podmurowane 
były kamieniem ciosanym, reszta z tej samej cegły, co cała budowa. Kościół miał 12 okien ty-
powych dla stylu gotyckiego (nie licząc zakrystii i kaplicy): po stronie południowej i wschod-
niej osiem, po stronie północnej trzy (w tym jedno ślepe), po stronie zachodniej jedno. Przy 
restaurowaniu kościoła w 1790 roku okna te skrócono przez podmurowanie. Zniekształciło 
to ich pierwotnie gotycki charakter i ujęło uroku budowli.

Na początku tego stulecia w trzech oknach prezbiterium ufundowano witraże według kar-
tonów Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Stefana Matejki. Witraże wykonano 
w Krakowskim Zakładzie Żeleńskiego. Obecnie w 95% są one zniszczone. Dach gotycki po-
krywała w XVIII wieku dachówka żłobkowana (holenderska), obecnie blacha. Nad dachem 
widniała sygnaturka, dawniej ośmioboczna, od 1793 roku czworoboczna; nie harmonizuje 
ona ze stylem gotyckim. Po ostatnim remoncie dachu i pokryciu go blachą miedzianą sy-
gnaturka została usunięta. Krzyże, zrzucone z kościoła i dzwonnicy w 1949 roku, wróciły 

tam w 1991 roku. Do najstarszych elementów wystroju należą kamienne kontury ogromnej 
stopy, dłoni i głowy, wmurowane wysoko w zewnętrzny mur prezbiterium. Według legendy 
są to resztki posągu bożka pogańskiego, zachowane z polecenia króla Władysława Jagiełły 
na znak triumfu chrześcijaństwa. Kamienna kula niżej to symbol bochenka chleba sprzeda-
wanego po denarze w czasie budowy kościoła. Facjata zachodnia jest zakończona krzyżem, 
w środku ma żelazne drzwi wiodące na strych.

Dawniej były dwa wejścia do kościoła – w ścianie południowej i naprzeciw w ścianie pół-
nocnej, gdzie obecnie jest kaplica. Ściana frontowa, obecnie główne wejście, nie miała drzwi. 
Drzwi wejściowe ściany południowej – z białego marmuru – zostały wykonane w 1422 roku. 
Koszty pokrył Jan Mężyk z Dąbrowy herbu Wadwicz, cześnik króla Jagiełły i pierwszy dro-
hobycki wójt. Nad drzwiami umieścił on najwznioślejszą chwilę swego życia, a mianowicie 
bitwę po Grunwaldem w 1410 roku. On to bowiem przed walką odebrał z rąk posłów krzy-
żackich słynne dwa miecze i przekazał im odpowiedź Jagiełły. Na pamiątkę tego wydarzenia 
Jan Mężyk nakazał architektowi wykuć w kamieniu przy drzwiach dwa olbrzymie miecze 
krzyżackie, herb państwa i swój oraz napis: „Hoc templum ineuntes Deus benedie – memen-
to animi” („Błogosław Boże wschodzącym do tej świątyni – pamiętaj o swej duszy”). W 1791 
roku drzwi te uległy pewnym zniekształceniom. Dwa miecze krzyżackie przerobiono po 
części na krzyże i dodano na szczycie gotyckiego łuku trzeci, mały, o podobnym kształcie. 
Herb Mężyka zamieniono na miejski. Drzwi te są jedynym pomnikiem grunwaldzkim wybu-
dowanym za życia króla Władysława II Jagiełły. Po Janie Mężyku pozostała w Drohobyczu 
również wybudowana przezeń osada (dziś ulica Wójtowska Góra). W 500. rocznicę bitwy, 
w 1910 roku drohobyczanie postawili symboliczny pomnik na cmentarzu obok kościoła. 
W latach 50. został on zburzony. Zachowała się tylko pamiątkowa tablica (przechowywana 
przez Józefa Pachulczyszyna), która została przeniesiona do kościoła w 1991 roku. Obok 
głównych drzwi widnieje tablica, niegdyś zapisana złotymi literami: „Pamięci Adama Mic-
kiewicza w setną rocznicę urodzin – wdzięczni Rodacy, 1798-1898”. W dwusetną rocznicę 
urodzin Wieszcza drohobyczanie ufundowali kolejną tablicę, umieszczoną na filarze po pra-
wej stronie drzwi.

Dusza każdego, kto wchodzi do wnętrza świątyni, zostaje owładnięta uczuciem zadumy 
i żalu, czci i uwielbienia, gdy spojrzy na piękne sklepienia, na wyniosłe, potężne filary. Ko-
ściół jest trójnawowy, bez transeptu (nawy poprzecznej). Główna nawa jest prawie dwa razy 
dłuższa i nieco szersza niż boczne. Ściany i sklepienie świątyni były pierwotnie ozdobione 
freskami o motywach kwiatowych. Ich restauracja miała miejsce w 1790 roku. Dokonał jej 
znany wówczas malarz Andrzej Solecki z Krechowic. Na zlecenie proboszcza ks. Ignacego 
Jarockiego wymalował on nową polichromię wnętrza. Na sklepieniach umieścił barokowe 
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sceny religijne z motywami iluzjonistycznymi. Występują one także na ścianach; tu jed-
nak tematem głównym kompozycji były dzieje miasta i kościoła, wraz z bogatą inskrypcją. 
Malowidła te stanowią dużej wagi dokument historyczny. Są to następujące sceny (dziś 
już w sporym stopniu zniszczone): Kazimierz Wielki nadaje Drohobyczowi herb i prawa 
miejskie; Jagiełło funduje kościół parafialny; Arcybiskup Bernard Wiczek poświęca farę 
w r. 1511; Józef II nadaje Drohobyczowi przywileje wolnego miasta królewskiego; Leopold 
II oddaje farze wieś Dobrowlany 1790; Franciszek II przywraca prebendę wieczystą ka-
znodziei farnego 1792. Na sklepieniach prezbiterium namalował Solecki sceny znalezie-
nia Jezusa w Świątyni oraz Podwyższenia Krzyża Świętego, zaś na ścianach prezbiterium 
umieścił portrety dobrodziejów fary: królów Polski (Jagiełły, Aleksandra, Batorego, Zyg-
munta I Starego i Zygmunta III Wazy) oraz cesarzy austriackich (Marii Teresy, Józefa II i Le-
opolda II). W latach 1782–93 powstały freski w nawie głównej: na tęczy Sąd Ostateczny, na 
sklepieniu – Wręczenie kluczy św. Piotrowi. W południowej nawie bocznej zachowały się 
freski dekoracyjne, a na jej sklepieniu sceny religijne. Natomiast malowidła nawy północ-
nej zostały całkowicie zniszczone, odbito gotyckie tynki podczas przekształcenia świątyni 
w muzeum ateizmu, co miało miejsce w latach 80. ubiegłego wieku. Przy naprawie tynków 
w 1934 roku odkryto w kilku miejscach nawy głównej stare malowidła dawnej polichromii 
gotyckiej. W nawie północnej są to postacie diakonów z kadzielnicami, w nawie głównej 
przy tęczy postać św. Krzysztofa z Dzieciątkiem Jezus i siedząca na tronie królewska lub 
książęca postać w czerwonym płaszczu, rozdająca jałmużnę ubogim i żebrakom; niestety, 
w obecnym stanie zniszczenia postacie są trudne do identyfikacji.

Po wymalowaniu całego kościoła zaczęto zdobić go w tablice i obrazy. W prezbiterium 
przybito do ściany cztery olbrzymie tablice drewniane w barokowych ramach. Wyryto 
na nich teksty w języku łacińskim: na pierwszej, tuż ponad wejściem do zakrystii, dzie-
je czterech wieków kościoła; na drugiej opis prawny założenia kościoła i jego poświęce-
nia; trzecią poświęcono ks. Marcinowi Latenie, wybitnemu drohobyczaninowi, autorowi 
pierwszego modlitewnika w języku polskim, zamęczonemu przez Szwedów w 1598 roku; 
czwartą, kunsztownie rzeźbioną, z olbrzymim dwugłowym orłem austriackim – cesarzom 
austriackim Józefowi II i Leopoldowi II, synom cesarzowej Marii Teresy. U dołu wyryto rok 
1791. Według inwentarza z 1797 roku, po lewej stronie prezbiterium był niegdyś chór. 
Wejście nań wiodło z zakrystii schodami w baszcie, które dalej prowadziły na strych. Chór 
ten usunięto w 1790 roku. W tym też czasie wystawiono obecny chór z organami. Ciągnie 
się on na szerokość wszystkich trzech naw. Prezentuje styl arkadowy z kunsztownie zdo-
bionymi łukami między kolumnami. Aby dopuścić światło do naw bocznych, umieszczono 
w obu końcach chóru duże, okrągłe perspektywy obwiedzione dla bezpieczeństwa żela-

zną osłoną. Na galerii chóru znajdowały się kiedyś gipsowe aniołki, figury świętych, wazo-
ny itp. – wszystkie zostały zniszczone. Część nawy głównej pod chórem stanowi obecnie 
rodzaj sionki z małymi drzwiami po bokach, a dużymi – naprzeciw wejścia głównego – na 
wprost, tj. na kościół. Schody na chór znajdują się w nawie południowej, w niszy między 
ścianą zewnętrzną a wewnętrzną, podpierającą częściowo sklepienie chóru. Organy o 11 
głosach i 5 pedałach skonstruował w 1868 roku lwowski organomistrz Roman Ducheński. 
W latach 50. z rozkazu sowieckich władz zostały one zdemontowane i wywiezione (po-
dobno do jednej z republik zakaukaskich). W grudniu 1990 roku Towarzystwo Miłośni-
ków Lwowa ufundowało dla parafii organy elektryczne.

Fara miała niegdyś 13 ołtarzy, ale już przed 1949 rokiem zostało ich już tylko 8, zaś naj-
nowsza epoka skazała je na zupełne zniszczenie. Ołtarz główny – jak i pozostałe – był w stylu 
barokowym. Ufundował go zarządca kościoła ks. Kocielski w 1760 roku. Nad tabernakulum 
wisiał przypuszczalnie średniowieczny jeszcze obraz Matki Bożej w stylu bizantyjskim, nad 
nim zaś gotycki krucyfiks z postacią Chrystusa naturalnej wielkości, pochodzący prawdopo-
dobnie z czasów erekcji kościoła. Jego dzieje są interesujące. Otóż 2 lipca 1786 roku w cza-
sie nieszporów piorun wpadł do kościoła przez otwór sygnaturki i strzaskał krzyż, ale nie 
uszkodził figury. 3 lata później pożar strawił ołtarz, ale figura znów się zachowała. W cza-
sach sowieckich ołtarz był zupełnie zniszczony, lecz figura została przechowana w miejsco-
wym muzeum. Nowy ołtarz został wybudowany w 2017 r. i zdobi go starożytny krucyfiks. 
Oby ten Chrystus, tak cudownie ocalały, uratował swój przybytek od upadku! W prezbite-
rium znajdowały się też dawniej obrazy patronów kościoła: św. Bartłomieja i Matki Bożej 
Wniebowziętej (oba pędzla Soleckiego), rzeźby św. Piotra i Pawła oraz lakierowana na biało 
statua św. Ignacego. Pod ścianami stały oryginalne, bogato rzeźbione stalle z drohobyckiego 
kościoła pokarmelitańskiego (obecnie cerkiew Świętej Trójcy), oraz również pięknie zdo-
biony konfesjonał proboszczowski z 1800 roku. Wszystkie te dzieła sztuki spotkał ten sam 
los, co ołtarz.

W głównej nawie zachował się wmurowany w ścianę piękny renesansowy pomnik żony 
drohobyckiego żupnika, Katarzyny Ramułtowej. Rzeźba ta ma 5,5 m wysokości oraz 3 m sze-
rokości. Stworzył ją w 1572 roku lwowski architekt i rzeźbiarz Sebastian Czeszek. Środkowa 
część pomnika stanowi wnękę dość mocno zagłębioną pomiędzy pilastrami z bladożółtego 
alabastru, zakończonymi jońskimi kapitelami. Wnęka wyłożona jest czarnym marmurem. 
Na skośnej płycie spoczywa postać kobiety w pozycji leżącej, lekko wspartej na prawej ręce, 
znacznie większa od postaci naturalnej. Cała postać wykuta jest z ciemnobrunatnego alaba-
stru o pięknym połysku i efektownych słojach. Zakończenie górne stanowi rodzaj szczytu 
attykowego, na którym znajduje się pusta prostokątna tablica o wywijanych brzegach. Na 
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wąskim fryzie nad tablicą widnieje napis łaciński: „Dzieło to Sebastiana Czeszki, obywatela 
lwowskiego”. U dołu, pod figurą umieszczono długi wierszowany napis, częściowo zniszczo-
ny w 1648 roku. Według znakomitego historyka sztuki prof. Mieczysława Gębarowicza jest 
to jeden z okazalszych zabytków późnego renesansu. Jak głosi drohobycka legenda, Ramuł-
towa wstaje co noc, wychodzi ze swego marmurowego łoża, klęka na wytartej posadzce ko-
ścioła i modli się za swój gród i jego mieszkańców. Nad pomnikiem, naprzeciw nieistniejącej 
już dziś ambony, wisiał wielki obraz Matki Boskiej pędzla Tomasza Dolabelli, spolonizowa-
nego artysty włoskiego, jednego z najwybitniejszych twórców polskiego wczesnego baroku. 
Niestety, i on nie zachował się do dziś.  Pod arkadą przy pierwszej parze łuków były dwa 
ołtarze: Świętej Trójcy (z płaskorzeźbą Świętej Trójcy oraz obrazami "Święta Magdalena" 
i "Święty Jan Niepomucen") i Bożego Ciała (z obrazami Wieczerza Pańska, Święty Franciszek 
z Asyżu, Święty Erazm, biskup i męczennik). Pod drugą parą łuków – w środku kościoła – 
również znajdowały się dwa ołtarze: Przemienienia Pańskiego (z obrazami Matki Boskiej 
Bolesnej i bł. Jakuba Strepy, arcybiskupa halickiego) oraz Świętego Antoniego z pozłacanym 
i krytym srebrną sukienką obrazem świętego. Na skrzydłach tego obrazu znajdowały się 
wizerunki św. Kingi, św. Marcina z Tours, św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego 
wśród aniołów. Wszystkie te wyżej wymienione ołtarze, dziś już nieistniejące, pochodziły 
z końca XVIII wieku.

W południowej nawie bocznej znajduje się kaplica św. Anny. Umieszczono w niej ołtarz 
Serca Pana Jezusa, dziś nieistniejący. W kaplicy zachowały się malowidła pędzla Soleckie-
go. Obecnie, na iluzjonistycznym ołtarzu umieszczono kopię obrazu Matki Bożej Kochawiń-
skiej, w złoconych ramach. Obraz ten ufundował Romuald Kołudzki-Stobbe drohobyczanin 
z Warszawy. Freski na ścianie pod oknem przedstawiają św. Jana Kantego i św. Walentego, 
patronów ubogich i chorych. Nad kaplicą mieściła się wspaniała biblioteka parafialna, liczą-
ca kilka tysięcy inkunabułów i starodruków. Dziś zostały tylko puste połamane półki i pul-
pity. W północnej nawie jest kaplica Matki Boskiej. W 1790 roku ks. Ignacy Jarocki zdjął jej 
sklepienie, a materiał przeznaczył na budowę obecnego chóru. Freski w kaplicy zupełnie 
zniszczone. W ścianie północnej tejże nawy jest wejście do kaplicy Matki Boskiej Różańco-
wej, dawnej – św. Mikołaja. Niegdyś było to główne wejście do kościoła. Z powodu profanacji 
fary w 1648 roku drzwi te zamurowano i wybito nowe w ścianie zachodniej. W ostatnich 
latach XVIII wieku rozpoczęto tu budowę kaplicy, wykończonej w 1800 roku. Wejście do ka-
plicy nie miało drzwi. W 1992 roku pan Władysław Gęsiorek ufundował żelazną kratę. Skle-
pienie i ściany kaplicy pokrywają sztukaterie. Pod ścianą północną był niegdyś ołtarz Matki 
Bożej Różańcowej z napisem u góry: „Zdrowaś Maryjo”, zaś po prawej stronie – chrzcielnica, 
na pokrywie której wyrzeźbiono św. Jana Chrzciciela. Na ścianach kaplicy rozmieszczone 

są lakierowane na biało tablice z piaskowca, z ramionami zdobionymi sztukaterią i napi-
sami opiewającymi pracę administrujących parafią proboszczów. Nad wejściem do kaplicy 
umieszczono zasługi odnowiciela świątyni, ks. Jarockiego, wystawiając mu pomnik z ale-
gorycznymi postaciami. Z lewej strony prezbiterium są drzwi do zakrystii, z napisem u góry 
informującym, iż kościół zaczęto restaurować w 1790 roku. Dawnej zakrуstii już nie ma; zastą-
piono ją nową, zbudowaną w 1822 roku w stylu dostosowanym do kościoła, według projek-
tu inżyniera Edmunda Leona Ostoi Soleckiego. W przedsionku zakrystii na ścianie znajduje 
się fresk z 1934 roku, przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę, zaś w jego rogach za-
mieszczono nazwiska ofiarodawców remontu kościoła. Kute drzwi żelazne do zakrystii – jak 
również do skarbca – są arcydziełem sztuki kowalskiej. Składają się z małych, kunsztownie 
znitowanych kawałków blachy. Na uwagę zasługują także cztery dekoracyjne, kute zawiasy. 
Z przedsionka zakrystii prowadzą schody na strych; do piwnicy, gdzie niegdyś były krypty, 
schodzi się schodami, które zamyka wejście w posadzce prezbiterium. Nieopodal kościoła 
stoi dawna baszta obronna, obecnie dzwonnica. W 1914 roku ówczesny proboszcz zaplano-
wał założenie na jej parterze kaplicy pogrzebowej. Prof. Tadeusz Rybkowski namalował na 
ścianach i na sklepieniu freski. Niestety, ten ostatni (przedstawiający Zmartwychwstanie) 
wskutek zaciekania przez uszkodzony dach, odpadł razem z tynkiem. Freski na ścianach są 
już bardzo zniszczone – właściwie o krok od zupełniej zagłady. W oknach kaplicy miały być 
witraże. Wykonał je już Zakład Żeleńskiego. Niestety, I wojna światowa obróciła wszystkie 
te plany wniwecz. Wewnątrz grubych murów dzwonnicy kręte schody prowadzą na wyższe 
piętra, gdzie na potężnych dębowych belkach wisiały dzwony. W naszym stuleciu nie dane 
im było wzywać swym głosem wiernych do oddawania Bogu chwały. W czasie I wojny świa-
towej trzy zabytkowe dzwony pochodzące z XVI–XIX wieku przetopiono na działa. To samo 
spotkało podczas II wojny światowej trzy ufundowane w okresie międzywojennym dzwony. 
W 1990 roku umieszczono na wieży zrzucony z niej i jedyny ocalały dzwon św. Bartłomeja 
z 1739 roku, którego radosny głos w samą Wielkanoc ogłosił miastu Zmartwychwstanie. 
A rok później przykryto od nowa blachą dach wieży i ustawiono z powrotem krzyż.

W 2018 roku Bogumił Mieszkowski, Prezes Fundacji im. Rodziny Mieszkowskich w Kra-
kowie, pokrył koszty związane z konserwacją pokrycia dachowego dzwonnicy jak również 
konserwacją drewnianej figury św. Jana Niepomucena, która stała na moście przez rzekę Ty-
śmienicę na Koroście. Dzięki dotacji Artura Derlikiewicza, Prezesa Fundacji Chrońmy Dzie-
dzictwo w Lublinie, wyremontowano pierwszy poziom dzwonnicy, odtworzono gipsowe 
stiuki, wyłożono posadzkę zabytkową cegłą. W 2018 r. utworzono wystawę ikon Najświęt-
szej Maryi Panny, czczonych na Ukrainie. Dzwonnica wymaga jednak wielkich jeszcze na-
kładów finansowych i znacznego wkładu pracy, aby móc ją przywrócić do użytku dla parafii. 



Biuletyn SPZD nr 28 (2021)  Biuletyn SPZD nr 28 (2021)

24 25

Kościół ma bogatą historię. Erygowany w 1392 roku pod patronatem królewskim, zarzą-
dzany przez miejskich plebanów, w XV–XVI wieku był wiele razy plądrowany i niszczony. Po 
każdej kolejnej profanacji był rekonsekrowany, dlatego też jest aż pod trzema wezwaniami: 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Świętego Krzyża, św. Bartłomieja i Wszystkich 
Apostołów. W roku 1558 oddano go jako beneficjum kapitule katedralnej chełmskiej. Do 
1798 roku pozostawał we władaniu zarządców wyznaczonych przez kanoników chełm-
skich, co nie przynosiło mu pożytku; ci bowiem dbali bardziej o dochody kapituły niż o stan 
świątyni. Jak stwierdza inwentaryzacja z 1743 roku, kościół chylił się ku upadkowi, więc 
podnosiły się już głosy, iż „dla tak wielkiej reparacji trzeba go zamienić na magazyn”. Dopie-
ro za panowania austriackiego w 1789 roku uwolniono farę od zarządu kapituły chełmskiej, 
a przywrócono probostwo miejskie. Wtedy to nowy proboszcz, eks-jezuita (zakon jezuitów 
zniesiono w 1773 roku) ks. Ignacy Jarocki z pomocą cesarską i miejską dokonał gruntow-
nej renowacji świątyni. W latach 30. XX wieku ówczesny proboszcz ks. dr Kazimierz Kotula 
rozpoczął nowe prace remontowe. Kamień trembowelski, którym wyłożona była podłoga, 
zamienił na ozdobne płytki. Cmentarz przykościelny został ogrodzony kutym parkanem że-
laznym. Obecnie otacza on szkołę nr 4 przy ulicy Stryjskiej. Ostatnim proboszczem parafii 
był ks. Stanisław Banaś, którego w 1947 roku zmuszono do wyjazdu do Rudnika nad Sanem. 
W początkowej fazie II wojny światowej – we wrześniu 1939 roku – kościół nie ucierpiał. 
Cała nienawiść skierowała się natomiast przeciw drohobyczanom. Po agresji sowieckiej na-
stąpiły aresztowania Polaków, z których prawie wszyscy zaginęli. Od stycznia 1940 roku 
rozpoczęły się masowe wywozy na Syberię. W czerwcu 1941 roku aresztowano i zamordo-
wano organistę kościelnego, pana Edwarda Stadnika.

Podczas okupacji niemieckiej odbywały się nabożeństwa dla żołnierzy niemieckich. Udział 
w nich był dla Polaków zakazany. Kiedy w 1944 roku znów przyszli sowieci, kazali założyć 
– według nowego "prawa" władzy bolszewickiej – tzw. komitet kościelny. Jego przewodni-
czącym został pan Józef Przeniczka. Nastały straszne czasy: jednych wypędzano do Polski, 
innych wywieziono na Syberię. Rozkazano wyjechać proboszczowi. Osieroconą parafię do-
rywczo obsługiwali o. Marcin Karaś CssR i ks. Kazimierz Stopa. Obowiązki organisty przejęła 
pani Irena Ziółkowska. Kościół funkcjonował aż do strasznego dnia 29 czerwca 1949 roku. 
Wówczas to, w samo święto Apostołów Piotra i Pawła, w czasie mszy świętej celebrowanej 
przez ks. Kazimierza Stopę, do kościoła wtargnęli przedstawiciele władzy sowieckiej, wypę-
dzili wszystkich i zabrali klucze świątyni. Dla resztki parafian i fary nadszedł czas Golgoty. 
Z kościoła usunięto wszystkie krzyże, zniszczono wystrój wewnętrzny, zamieniono go na 
magazyn atrybutów teatralnych. Mimo to, jego wyniosłe, rosnące ku niebu ściany dodawały 
odwagi garstce wiernych. Życie religijne wśród resztek nie wywiezionych katolików zamar-

ło – ale tylko pozornie. Z ogólnego zniszczenia zachowało się niewiele spośród wyposażenia 
fary. W czasie zamykania kościoła należąca do komitetu kościelnego pani Józefa Serwatka 
wyniosła feretron z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Zachował się również zielony 
ornat, patena i kielich z wygrawerowanym na podstawie napisem: "Firma Kopaczyński – 
Kraków. Ks. Walentemu Toczkowi, czcigodnemu Księdzu Moderatowi, Solidacja Marjańska 
w Drohobyczu 14.II.1925".

Katolickich wiernych grzebali duchowni prawosławni. Aby na pogrzeb mógł przyjechać 
ksiądz z czynnego kościoła w Samborze, Stryju czy Lwowie, potrzeba było specjalnego po-
zwolenia władz miejskich. Pozostali w mieście wierni z bólem obserwowali postępujące 
niszczenie świątyni. Wielu chodziło pod kościół modlić się, choćby tylko w duchu. Jedną 
z odważniejszych wiernych była pani Grech, która przynosiła kwiaty pod zamknięte drzwi 
kościoła i modliła się jawnie, klęcząc. Zmarła podczas takiej właśnie modlitwy. Czas doko-
nywał weryfikacji wiary. Jedni odchodzili od niej, drudzy przeciwnie – umacniali się w niej. 
Grupki wiernych po kryjomu zbierały się na wspólne modlitwy. Czyż można tak, po tylu 
już latach, wyliczyć ich wszystkich? Na papier cisną się słowa jednego z katakumbowych 
epitafiów: "A tych tylko Bóg zna z imienia..." Powoli życie sakramentalne odradzało się, choć 
już oczywiście nie w kościele, lecz w podziemiu, w prywatnych domach. Rozpoczęło się 
nielegalne odprawianie nabożeństw w domu śp. Józefy Serwatki przy ulicy Górna Brama. 
Przyjeżdżał O. Serafin Kaszuba, kapucyn, zwany później apostołem Wołynia, Syberii i Ka-
zachstanu, ksiądz bez zameldowania i rejestracji, obecnie kandydat na ołtarze. Msze cele-
browali również księża z Sambora: ks. Kazimierz Mączyński i ks. Augustyn Mednis. Bywał 
także ks. Marcjan Trofimiak, obecnie biskup senior, oraz O. Dominik Orczykowski, kapucyn. 
Przez długie lata nielegalna służba miała miejsce w domu śp. Heleny Korpak, Janiny i Adama 
Chłopków, przy ulicy Wójtowska Góra. Prawie stale odprawiał tu nabożeństwa dominika-
nin śp. o. Zygmunt Kozar. Odbywały się one przy zasłoniętych oknach, przyciszonym gło-
sem. Uczestniczący wchodzili pojedynczo i z zachowaniem środków ostrożności. Odbywały 
się nawet rekolekcje "na raty" dla małych grup wiernych. Przyjeżdżał również ks. Bernard 
Mickiewicz. Gdy w 1970 roku przybył na parafię do Stryja, wniósł ze sobą w życie religijne 
nowy, świeży oddech. W zakrystii, mimo że było to zabronione, uczył dzieci i dorosłych. 
Jawnie zachęcał, by wierni nie bali się wyznawać swej wiary. W 1972 roku na cmentarzu 
przy ul. Truskawieckiej było odnowiono małą kaplicę cmentarną pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Ks. Mickiewicz podczas każdego pogrzebu spowiadał i odprawiał mszę świętej 
w kaplicy. Zdarzało się, że niektórzy uczestniczyli we mszy po raz pierwszy od 1949 roku.

24 sierpnia 1973 roku na odpust w dniu święta patrona św. Bartłomieja odbyło się w ka-
plicy – bez zezwolenia władz – uroczyste nabożeństwo. Zebrały się setki wiernych, tak 
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Polaków, jak i Ukraińców, grekokatolików, którzy nie zgodzili się przejść na prawosławie 
i uczestniczyli nielegalnie w naszym życiu religijnym. Uroczystość ta ogromnie podniosła na 
duchu wszystkich wierzących, czego oczywiście nie mogła puścić płazem ateistyczna wła-
dza. Zaczęły się prześladowania – rewizje u księdza i wiernych, przesłuchania. Ks. Mickie-
wicz umocniony Duchem Świętym, sam z kolei umacniał innych czy to z ambony, czy w kon-
fesjonale, czy też w prywatnych rozmowach. Jednak los kaplicy był przesądzony. 1 listopada 
1973 roku odbyła się w niej ostatnia msza święta. Wkrótce potem władze zamknęły ją, a za 
jakiś czas "nieznani sprawcy" skradli całe jej ubogie wyposażenie. 21 grudnia 1973 roku ks. 
Mickiewicz został aresztowany i skazany za działalność religijną. Wyrok odbył w drohobyc-
kim więzieniu. Pierwszy raz od 1949 roku ksiądz był na stałe w Drohobyczu – ale uwięzio-
ny i cierpiący. W tym czasie życie religijne aktywnie podtrzymywał śp. Wiktor Urbanowicz. 
On to odwiedzał rodziny przed świętami Bożego Narodzenia roznosząc opłatek, a przed 
Wielkanocą karteczki z informacją o porządku nabożeństw w Samborze, Stryju i Lwowie. 
Polepszająca sie komunikacja umożliwiała dojazd niewielkimi grupami do czynnych świą-
tyń. W 1974 roku rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją o rejestrację parafii i zwrot 
kościoła. Ostatecznie jednak nie skierowano tego pisma do urzędu, gdyż nasiliły się prze-
śladowania i nie chciano narażać ludzi. Drugi raz wznowiono te starania na początku 1988 
roku. Był to już czas "odwilży" w polityce Gorbaczowa. Pod podaniem do władz zebrano 28 
podpisów niezbędnych do rejestracji parafii. Zawiązano komitet odzyskania świątyni. Na jej 
czele stanął pan Czesław Bulkiewicz. Podanie do władz zawieźli do Moskwy Halina Bulkie-
wicz i Wilhelm Lasowy (weteran II wojny światowej). Starania komitetu trwały półtora roku. 
Rozmawiano z władzami w Drohobyczu, Lwowie i Moskwie, napisano setki listów do róż-
nych instytucji. A co najważniejsze – nie ustawała modlitwa wiernych, nawet w Częstocho-
wie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. I Bóg jej wysłuchał. 13 grudnia 
1989 roku przyszła radosna wieść, że kościół – dotychczas siedziba muzeum ateizmu – zo-
stał zwrócony katolikom. Opiekę nad reaktywowaną parafią objął ks. Kazimierz Mączyński, 
proboszcz samborski. Postawiono tymczasowy ołtarz i tuż przed świętami, 23 grudnia ks. 
biskup Stefan Moskwa, sufragan przemyski, ponownie poświęcił świątynię. Na podstawie 
przedwojennych zdjęć pan Władysław Winiarz, długoletni kościelny ufundował stylowe ba-
laski. Po 40. latach profanacji świątyni przed Najświętszym Sakramentem znów zapłonęła 
wieczysta lampka.

Po ks. Mączyńskim parafią przez kilkanaście miesięcy opiekował się ks. Stanisław Miś. 
W grudniu 1990 roku pracę duszpasterską w parafii podjęli redemptoryści: o. Krzysztof 
Szczygło, o. Ryszard Kowalczyk i br. Marek Zwierz. Rozpoczęła się praca nad odtwarzaniem 
tego, co w duszach zniszczyła ateizacja. O. Kowalczyk zajął się też ratowaniem fary. Zebra-

no wszelkie dostępne dokumenty pisane i fotograficzne dotyczące dawnego wewnętrznego 
wystroju kościoła. Na podstawie starych fotografii ołtarza głównego krakowski architekt 
pan Józef Dudkiewicz wykonał nieodpłatnie projekt ołtarza jako wierną kopię starego. Roz-
poczęły sie prace nad realizacją tego projektu. Aby umożliwić zbiór funduszy na ten cel, 
o. Ryszard założył konta pieniężne w Ukrainie i w Polsce. W 1992 roku świątynia otrzymała 
w darze oo. Bonifratrów z Krakowa dwa piękne barokowe ołtarze. Ustawiono je w bocz-
nych kaplicach. Obecnie są bocznymi skrzydłami głównego ołtarza. Dzięki składkom para-
fian stolarze wykonali stylowe ławki wg przedwojennego wzorca. W dalszych planach jest 
pomalowanie kościoła i odnowienie zniszczonych witraży. Z pomocą spieszą także drohoby-
czanie rozsiani po Polsce. Zorganizowali oni w latach 1990–91 dwie pielgrzymki na uro-
czystość odpustową ku czci św. Bartłomieja. Ofiarowano wówczas tabernakulum i piękną 
figurę Matki Bożej Fatimskiej, poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W odbudowie 
zabytkowej fary pomaga pan Romuald Kołudzki-Stobbe, prezes Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Swymi ofiarami wspiera nas wielu ludzi dobrej 
woli; m.in. ofiarowano kandelabry i kinkiety w ilości wystarczającej do oświetlenia całego 
kościoła, wykonano kratę wejściową. Z aktywną i cenną pomocą pospieszyli drohobyczanie 
z Krakowa. Na początku stycznia 1992 roku krakowscy konserwatorzy z sekcji konserwa-
torów dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych podjęli się bezinteresownie odnowienia dwu-
nastu cennych i bardzo zniszczonych rzeźb figuralnych. Wszelka życzliwość cieszy, ale czeka 
nas jeszcze ogrom pracy. W 1991 roku odbyła się parafialna pielgrzymka do Lubaczowa 
i Częstochowy na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W 2007 roku ze składek pa-
rafian został wybudowany pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, jako wotum wdzięczności za 
odzyskany kościół, a 24 sierpnia w tymże roku poświęcił go ks. bp Marian Buczek. Obecnie 
parafia należy do dekanatu stryjskiego archidiecezji lwowskiej i z nadzieją spogląda w na-
stępne – już siódme – swe stulecie.

Od Redakcji:
W wyniku starań Zarządu Głównego SPZD uzyskaliśmy następujące dotacje: od Senatu 

Rzeczypospolitej zł 102.600.-, z Narodowego Banku Polskiego zł 15.000.-, z Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa zł 5.000.- Razem zł 122.600.- .

Fundusze te pozwoliły na wyremontowanie starej więźby dachowej, wymianę spróchnia-
łych elementów, zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwogniowe oraz pokrycie 1100 m 
kwadratowych powierzchni dachu nową blachą miedzianą.  Dokonali tego górale z Nowego 
Sącza z firmy Pana Romana Rolke.

Wielkie zasługi w tym dziele ma Pan Ryszard Dąbrowski z Drohobycza, Honorowy Czło-
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Krzysztof Masłoń – Warszawa T33

Dwa strzały w tył głowy

Od Redakcji: Tak opisał ćwierć wieku temu Drohobycz, znany pisarz i krytyk literacki. Tekst 
ukazał się w dodatku „Plus Minus” do „Rzeczpospolitej” Nr 65 (4319) 16–17.03.1996, i składa 
się z 7 części: Pod szkołą, Pod presją, Pod łaźnią, Pod folią, Pod świątynią, Pod kamieniem, Pod 
ścianą. Materiał Redakcja otrzymała od Członka ZG SPZD Władysława Olszewskiego z Bole-
sławca.

Przy wejściu do jednej z sal mieszczących się na piętrze Instytutu Pedagogicznego im. 
Iwana Franki w Drohobyczu widnieje skromna tablica informująca po ukraińsku, że 

w tym audytorium od 1924 do 1939 r. pracował Bruno Schulz, pisarz i malarz światowej 
sławy. „Uzupełniają” ten napis, wyryta chyba rylcem uwaga „durak” i gwiazda Dawida. Są 
jeszcze ślady oblania tego miejsca czymś żrącym, a i nad podłogą, dokładnie pod tablicą, ktoś 
musiał usilnie popracować, by ją tak zniszczyć. W tym samym Instytucie, w którym znaleźć 
się miało muzeum pamiątek, jest jeszcze interesująca rzeźba głowy Schulza. Zamknięto ją 
na klucz w sali tradycji wraz z innymi, podobno nie za wieloma, eksponatami. Jest sobota. 
To, że udało mi się w ogóle wejść do środka, zawdzięczam jedynie panu Alfredowi Schrey-
erowi, 74-letniemu miejscowemu nauczycielowi muzyki, uczniowi twórcy „Sanatorium Pod 
Klepsydrą”. Portierka, której dziękujemy za wpuszczenie do instytutu, powiada uroczyście: 
– Dla takich ludzi jak pan, panie Schreyer, to miejsce jest zawsze otwarte.(...)

Pod szkołą
Jeśli chodzi o rzeźbę, to jest ona dziełem Piotra Futa, lwowianina mieszkającego w Izraelu. 

Przedstawia głowę Schulza, odlaną z brązu, w której wnętrzu rozgrywają się sceny z „Od-
wiecznej baśni”. - Był niesamowitym bajarzem – wspomina swojego nauczyciela pan Schrey-
er. – Ucząc robót ręcznych, opowiadał nam wymyślane na poczekaniu historie, bajki. Nigdy 
się nie powtarzał. Potwierdza to inny uczeń Schulza, Artur Klüger, dodając, że nauczyciel 
miał zwyczaj ilustrować swoje opowieści rysunkami na tablicy. Schulz chociaż narzekał na 
swą profesję, okazał się dobrym nauczycielem, a jego uczniowie nie marnowali czasu na 
lekcjach. Ta pilność się opłaciła.

Alfreda Schreyera, po likwidacji kolejnego obozu w Drohobyczu, wywieziono na Zachód 
jako pomocnika stolarza. Przeżył Płaszów, Gross Rosen, Buchenwald i najgorsze komando 
Tauha na przedmieściu Lipska, gdzie zimą ładował na wagony panzerfausty. Z Krakowa za-
pamiętał Schindlera, w Drohobyczu też mieli kogoś takiego, Helbricha. Zarządzał ogrodami 
i gospodarstwami rolnymi dla Niemców, uratował 300 żydowskich dziewcząt. W życiu nie 
powiedział „Heil Hitler”, wyrzekł się potem obywatelstwa niemieckiego, ożenił z Żydówką 
i osiedlił w Stanach Zjednoczonych. Jego córka jest dziś w Niemczech pełnomocnikiem rzą-
du do spraw uchodźców.

Pod presją
Także córka pana Schreyera od czterech lat mieszka z mężem i dzieckiem we Frank-

furcie. Ale zasępia się pan Alfred, wciąż są na socialu. Córka jest pianistką, jakby dostała 
pracę w szkole muzycznej, byłaby ustawiona na całe życie. Na razie czeka. Gorzej z synem. 
Uczył wychowania fizycznego, ale z pensji nie mógł się utrzymać. Zaczął jeździć do Prze-
myśla, kupować żywność i sprzedawać ją na targu w Drohobyczu, na Małym Rynku. Alfred 
Schreyer mówi, że bolało go serce, gdy widział go handlującego w tym tłumie. Rodzime 
produkty widziałem na Małym Rynku cztery: mleko, biały ser, miotły i wódkę. Jedna babu-
leńka usiłowała sprzedać oskubanego, zmarzniętego, bliżej nie zidentyfikowanego ptaka. 
Synowi Alfreda Schreyera powodziło się lepiej, odkąd zaczął wozić z Polski kawę i od razu 
sprzedawać ją do sklepów i barków kawowych. Odebrano mu jednak prawo jazdy, coś tam 
wykazał alkomat. Jak mu nie oddadzą prawa jazdy, będzie rozpacz – z przejęciem opowia-
da Alfred. Już i tak pomagamy kuzynce, która naprawdę nie ma za co żyć.  Ostatnio przy-
wiózł ze Lwowa dwa kilo izraelskich pomarańczy, wyjątkowo tanich, bo po 270 tysięcy 
kuponów (1,5 dolara). Żona Ukrainka nie znająca ukraińskiego języka, (co wcale nie jest 
tu wyjątkiem), zdumiała się niepomiernie, ale usłyszawszy cenę, doszła do równowagi. 
W końcu coś się człowiekowi od życia należy. Ona, prawniczka, ma emerytury w przelicze-
niu 20 dolarów, jej  mąż z dodatkiem za obozy, parę dolarów więcej.  Ale pan Alfred uczy 
jeszcze na pół etatu muzyki prawie za całe 40 dolarów.

nek Zakonu Bonifratrów, który z sukcesem konwojował transport blachy miedzianej z Huty 
Katowice oraz wierni Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy wspierali górali słowem i poży-
wieniem. Wszystkim którzy przyczynili się do zakończenia tego zbożnego dzieła, a wśród 
Nich księdzu, byłemu proboszczowi Piotrowi Wiśniewskiemu składamy w imieniu naszego 
Stowarzyszenia raz jeszcze najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności i szacunku. 

Romuald Kołudzki-Stobbe, były Prezes Zarządu Głównego
SPZD i Przewodniczący Koła w Warszawie.
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Pod łaźnią
– Dlaczego pan stąd nie wyjechał? – pytam jednego z sześciu drohobyckich Żydów, którzy 

przeżyli na tej ziemi holocaust. – Miałem kilka okazji, jeszcze w 1947 roku. Ale wróciłem z Nie-
miec, ożeniłem się, poza tym ktoś powinien strzec tych miejsc. Takich miejsc, jak to w Lesie 
Bronieckim, gdzie pochowano matkę Alfreda Schreyera, z domu Arzt. – Ojca wywieziono już 
w sierpniu 1942 r. najpierw na Janowską do Lwowa, a potem do Bełżca,  do gazu – opowiada 
pan Alfred. – Mama była ze mną w getcie do 1943 r., potem poszliśmy do obozów, a wreszcie 
razem do więzienia, które mieściło się w budynku dawnego sądu grodzkiego, gdzie jest teraz 
wydział matematyczno-fizyczny instytutu. Stamtąd już wywożono do Lasu  Bronieckiego, na 
śmierć. Byłem wśród sześciu chłopców,  którzy jej uniknęli i matka o tym dowiedziała się. Nas 
wyprosił z więzienia pewien esesman z wytwórni dachówek. Matkę wraz z innymi rozstrze-
lano, a ich ubrania przywieziono z powrotem. I ktoś mi oddał ausweis mamy; zdążyła na nim 
napisać ołówkiem: „Jestem szczęśliwa, że się uratowałeś. Idę teraz z twoją fotografią spokojnie 
na śmierć”. Miałem ten dowód ze sobą jeszcze w Płaszowie, ale w Gross Rosen zaprowadzono 
nas nagich pod łaźnię, przetrzymano całą noc i tam przepadło mi wszystko.

Pod folią
W Drohobyczu mieszka w sumie 200 Żydów. Założyli tu żydowska grupę wyznaniową, za-

apelowali o datki na remont synagogi, podobno największej na terenach przedwojennej Pol-
ski, wliczając to bożnicę krakowską. Wcześniej  w synagodze w Drohobyczu sprzedawano 
meble, przykrywając je folią, gdyż dach już wtedy regularnie przeciekał. Prowizorycznie go 
przykryto, ale pod nawałem śniegu, niemal całkowicie się zawalił. A z żydowskiego lokalu 
w synagodze  nie do końca rozpoznani sprawcy wynieśli wszystko, co mogli. – To młodzi 
chłopcy, dzieciaki – twierdzi Alfred Schreyer, teraz  już nie ma państwowego antysemityzmu 
jak za Sowietów.

Ktoś jednak niedawno, skaleczył mu kota, wybił zwierzęciu zęby, urwał ucho. Ktoś inny 
chwiejąc się na nogach, zaczepia nas przed ratuszem, pozbawionym wprawdzie orłów ale 
wciąż odmierzającym czas zegarem zmontowanym w Krośnie. Mało zrozumiale bełkocze 
o Ukrainie, której krótki żywot sądzony, o powrocie tu mało że Rosji, ale państwa sowiec-
kiego, wreszcie o Jewrejach, którzy nie wiadomo czego tu szukają. Pan Alfred kipi ze złości, 
na próżno rozglądając się za policjantem. Na pomoc przychodzi przechodząca obok kobieta 
obsobaczając natręta od stóp do głów. O dziwo, przestaje nas łapać za rękawy.

Pod świątynią
W porównaniu z rozwalającą się synagogą, kościół św. Bartłomieja prezentuje się moż-

liwie. Powstał jeszcze za króla Jagiełły, a trzy lata temu obchodzono tu 600-lecie świątyni. 
Przyjechał wtedy do Drohobycza z San Francisco Władysław najstarszy z braci Chciuków. 
Walczył w lotnictwie podczas bitwy o Anglię. Tadeusz, „biały kurier”, mieszka w Monachium, 
Andrzej – autor „Atlantydy. Opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku” i właśnie o Drohobyczu, 
niestety zmarł.

W kościele św. Bartłomieja przed 1989 r. było muzeum ateizmu, dzielące lokum ze skła-
dowiskiem papieru. Ojciec Kazimierz Piotrowski prowadzi właśnie katechezę z dziećmi. Do 
polskości przyznaje się w 80-tysięcznym Drohobyczu  1200 osób. Trudno jednak powie-
dzieć, by stanowili liczącą się w mieście społeczność. Prawosławni budują sobie nową cer-
kiew, bo dawną musieli zwrócić grekokatolikom. Przepięknej drewnianej cerkiewki św. Jura 
z XVI w. strzeże  policjant. To rzeczywiście nadzwyczajny zabytek architektury sakralnej. 
Otwierany jest  trzy razy do roku, w największe święta chrześcijańskie i wtedy gromadzi 
wiernych. Kościół św. Bartłomieja zdobył pół miliarda złotych na remont dachu. Obroni się 
więc przed ruiną, co niestety nie uda się już równie starej świątyni pod Brodami, której byt 
zakończył się tegorocznej zimy. Przy schulzowskiej ulicy Krokodyli też była jeszcze jedna sy-
nagoga. W 1942 r. przywieziono tam dzieci żydowskie. Judenrat poprosił Niemców o zgodę 
na ich przyjęcie. Wystrzelali tę siedzącą za stołami dzieciarnię co do jednego.

Pod kamieniem
Ulica przy której mieszkał Bruno Schulz, nosi miano Jurija Drohobycza, znanego humani-

sty z XV w. profesora uniwersytetu w Bolonii. Ukraińcy uważają go za swojego narodowego 
historyka, choć – jak się zdaje – nie ma wielu dowodów na to, że na imię rzeczywiście miał 
Jurij. Ale w kontekście tekstów pomieszczanych w takiej np. gazecie jak „Za wilnu Ukrainu” 
mało dziwi. Schulz ma jednak w Drohobyczu swoją uliczkę, kiedyś Darwina, zdecydowanie 
peryferyjną. Pomnika się nie doczekał i nie zanosi się na to. Na razie zwraca uwagę kamień 
węgielny pod pomnik Stiepana Bandery i Tarasa Szewczenko, mający także swoją pryncy-
pialną ulicę w grodzie nad Tyśmienicą. Wcześniej była to ulica Mickiewicza. Pomnik auto-
ra „Dziadów” z 1894 r. zachował się jednak w Drohobyczu. Stoi w głębi parku ze sprytnie 
odwróconą do tyłu tablicą. Jeszcze ciekawszy jest drohobycki pomnik Puszkina, z którego 
postumentu ścierano wprawdzie napisy hebrajskie, ale bez rezultatu. Można je jeszcze od-
czytać, a kamień pochodzi ze zrównanego z ziemią cmentarza żydowskiego w Drohobyczu, 
skąd większość marmuru trafiła podobno do Leningradu.

W księgarni o książki Schulza nawet nie pytam. We Lwowie wyszły właśnie nakładem 
Proswity „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod Klepsydrą”, przełożone przez Andrija 
Skrabiuka. Edycję sfinansowały polskie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, nakład jest 
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czterotysięczny. Ileż może się sprzedać tej prozy, choćby już i lepiej zrozumiałej, bo po 
ukraińsku, skoro w nieodległym Truskawcu po poświęconej Schulzowi sesji naukowej 
w 1992 r., miejscowa  gazeta ironizowała na temat twórczości drohobyckiego nauczycie-
la. – Stwierdzili, że był to człowiek utalentowany, ale nie pisał o Ukrainie więc jako pisarz 
jest nieistotny – mówi z goryczą Schreyer. – A to, że pisał  o Drohobyczu czy Truskawcu, 
to już nieważne. Teraz zresztą jest już bardziej normalnie, prasa się stonowała, zachowa-
nie ludzi też. Przedtem chodzili po ulicach krzycząc: – Hańba! Komu? Do dziś nie wiem. 
– Opinia w małym miasteczku urabia się na tym, co zasłyszane od kogoś – przywoływał 
Andrzej Chciuk słowa Schulza. – Nawet tercjan w budzie mówi mi o mej twórczości, że to 
„chore” choć nie czytał nic mojego, ale już wie i da się za to porąbać. I pisz tu człowieku na 
prowincji.

Pod ścianą
Jest w Drohobyczu jeszcze jedna schulzowska tablica, na domu, w którym mieszkał. To 

na strychu tego domu Schreyer wraz ze znakomitym badaczem życia i twórczości autora 
„Xięgi Bałwochwalczej”, Jerzym Ficowskim szukali śladów pozostawionych przez pisa-
rza, a także mitycznego już „Mesjasza”. Może się jednak odnajdzie (zapowiedział to Jerzy 
Ficowski), wszak Bruno Schulz pooddawał swoje prace literackie i malarskie znajomym 
spoza getta. Podobno, gdy 19 listopada 1942 r. zastrzelił go oficer SS, Karl Günther, trzy-
mający w ręku chleb pisarz wybierał się właśnie do Warszawy. Nikt już tego nie sprawdzi, 
podobnie jak nie określi się dokładnie miejsca ostatniego spoczynku piewcy ulicy Kroko-
dyli. Przez długie lata uważana za w pełni wiarygodną, wersja wydarzeń podana przez 
Izaaka Friedmana została niedawno podważona. Ale dalej nie jesteśmy pewni kto i gdzie 
pochował pisarza. Najprawdopodobniej spoczywa gdzieś pod blokami osiedla mieszka-
niowego. Zginął Bruno Schulz w listopadowy czwartek 1942 r. wraz z 200 innymi Żydami. 
Ich ciała leżały na ulicach Drohobycza przez dwa dni. Günther zabił Schulza dwoma strza-
łami  wymierzonymi w tył głowy. – Z antysemityzmem jest tak – powiada Alfred Schreyer 
– że im mniej Żydów, tym jest większy. Czy w Polsce nie ma tego zjawiska?

* * *
Marek Hłasko w „Pięknych dwudziestoletnich” napisał przed laty: „Każdy człowiek wie-

rzący naprawdę w Boga powinien nosić na szyi gwiazdę Dawida obok krzyża tak długo, aż 
ostatni antysemita nie zostanie zabity i dopóki ciało jego nie zamieni się w proch, który ze 
wstydem przyjmie cierpliwa ziemia”.



Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T35

Jak Drohobycz „natchnął” 
Profesora Stanisława Nicieję

Z okazji 45-lecia pracy naukowej i organizacyjnej i 20-lecia pełnienia funkcji rektora 
Uniwersytetu Opolskiego (cztery kadencje 1996–2016) Uniwersytet Opolski w 2020 

r. opublikował dwutomową „Księgę Jubileuszową” poświęconą Profesorowi Stanisławowi 
Niciei: „Nicieja – dziejopis – komentator i polemista – mistrz słowa” oraz „Dowód istnie-
nia”. Na 470 + 323 stronach „Księgi” zawarto ponad 600 pięknych, wielotematycznych, ko-
lorowych zdjęć oraz bogatą treść obejmującą m.in.: twórczość naukową i publicystyczną 
zawartą w 979 pozycjach bibliograficznych z lat 1970–2018, wywiady, komentarze, pole-
miki, współautorstwo filmów dokumentalnych, wygłaszane przemówienia i laudacje. Na 
wielu stronach „Księgi” pojawia się też Ziemia Drohobycka i jej mieszkańcy, a także nasze 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, można więc zaryzykować stwierdzenie, że 
to Drohobycz, a ściślej – Bruno Schulz – ukształtowali profil twórczości Profesora Stani-
sława Niciei. Na str. 123–124 czytamy: „Bruno Schulz uświadomił Stanisławowi Niciei, że 
nie będzie nie tylko wielkim tekściarzem, ale literatem też nie. Jak przeczytałem „Sklepy 
cynamonowe”, uznałem, że to jest genialne i nikt już nic lepszego nie napisze – tłumaczy. Dla-
tego nie wybrałem polonistyki, tym bardziej że językoznawstwo mnie nie pociągało. Zdałem 
na historię i znalazłem w niej taką furtkę między sztuką a nauką, czyli biografistykę. Histo-
ria to są ludzie i oni go interesują, o nich pisze”.

Miło nam też skojarzyć „Atlantydę” Andrzeja Chciuka napisaną w dalekiej Australii 
o Ziemi Drohobyckiej z „Kresową Atlantydą” Profesora Stanisława Niciei obejmującą 
całe Kresy. Przy tej okazji warto przypomnieć, że Profesor Stanisław Nicieja jest Człon-
kiem Honorowym naszego Stowarzyszenia i przy wszystkich możliwych okazjach pro-
muje Ziemię Drohobycką, naszą działalność i wychwala nasz Biuletyn.

Ja dziękuję bardzo za obdarowanie mnie egzemplarzem „Księgi Jubileuszowej” (nakład 
600 egz.) z piękną dedykacją. „Księga” będzie dostępna w dziale „kresowym” Biblioteki 
Publicznej w Bolesławcu od 2021 r.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Profesorowi Stanisławowi Niciei za promocję 
naszej Ziemi Drohobyckiej, życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w dalszej pracy 
zawodowej i tej społeczno-kresowej.
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i Władysław w 1828 r. W 1830 r. sędzia Michał Kossak wraca do Lwowa, gdzie pracuje 
jeszcze przez cztery lata i umiera młodo w 1834 r., w wieku 35 lat. Wdowa po Michale, 
Antonina Kossak pozostawiona z pięciorgiem małych dzieci, gdyż urodziły się jeszcze 
dwie córki  Wiktoria i Maria (imiona nie są pewne), przeżyje męża o (51) lat i wychowa 
dzieci, pozostając we Lwowie. Umiera  tam w 1884 r. i zostanie pochowana na Cmentarzu 
Łyczakowskim. Protoplaści rodu Kossaków – artystów, urodzeni w Drohobyczu i okoli-
cach Stanisławowa wraz z pierwszą generacją potomków, większą część  swojego życia 
spędzą  we Lwowie, pomijając incydentalny   pobyt w Nowym Wiśniczu.

W metrykach kościelnych i cerkiewnych Drohobycza znalazł Boniecki wielu Kossaków, 
Polaków i Rusinów2. Prawdopodobnie wywodzili się oni z jednego pnia. Łagodny podział 
narodowościowy, w czasach, w których nie było jeszcze nacjonalizmów, powstał praw-
dopodobnie na drodze mieszanych małżeństw oraz wyboru miejsca kultu religijnego: 
kościoła lub cerkwi. Zapytany w tej sprawie przez publicystę Mariana Dienstl-Dąbrowę, 
Wojciech Kossak odpowiedział: „Ojciec mój to jeden z owych licznych przedstawicieli 
polskich rodów, które żyły w sąsiedzkiej zgodzie z  pobratymcami Rusinami, nie zakłó-
conej różnicą poglądów. Za dawnych czasów jechało się wśród nocy i zamieci do kościoła 
lub cerkwi, aby się ochrzcić, żenić lub pochować, a paroch  i proboszcz zasiadali wspólnie 
do biesiadnego stołu bez żadnej obrazy Boskiej. „Sława Bohu” odpowiadało się równie 
życzliwie jak „Niech będzie pochwalony”.

Najstarszy z synów Michała sławny malarz  Juliusz Fortunat (N. Wiśnicz 1824–1889 
Kraków), ożeniony z Zofią Gałczyńską (Sigrzyce 1834–1923 Lwów ?), miał pięcioro dzie-
ci. Jednym z nich był malarz Wojciech  Horacy (Paryż 1856–1942 Kraków), który z Marią 
Kisielnicką (Kraków 1886–1943 Kraków) miał trójkę także sławnych dzieci: malarza Je-
rzego (Kraków 1886–1940 Kraków), poetkę Marię Pawlikowską – Jasnorzewską (Kra-
ków 1891–1945 Manchester) i pisarkę Magdalenę Samozwaniec ((Kraków 1891–1972 
Warszawa). Drugi syn Juliusza – Tadeusz miał  trójkę dzieci i była wśród nich wybitna 
pisarka i działaczka społeczna Zofia Kossak-Szczucka (Kośmin 1890–1968 Górki Wiel-
kie). Brat Juliusza – Leon Robert (N. Wiśnicz 1827–1877 Krystynopol) też był malarzem, 
powstańcem 1863 r., a trzeci brat – Władysław Sylwester (N. Wiśnicz 1828–1918 Mel-
bourne), też powstaniec styczniowy, oficer, wyemigrował do Australii i tam dał początek 
rodowi  Kossaków na Antypodach.

Z innej gałęzi rodu, mającej swe korzenie również w Drohobyczu, wywodzi się ma-
jor dypl. dr Hilary Kossak, bliski generałowi Władysławowi Sikorskiemu. We wrześniu 

2 Boniecki Adam, Herbarz Polski, Tom XI, Gebethner i Wolff, Warszawa – Kraków 1907.

Bolesław Broś – Wrocław T39

Kossakowie wywodzą się z Drohobycza

Od Redakcji: Praca prof. dr inż Bolesława Brosia opublikowana została przed 14 laty 
w „Semper Fidelis nr 1,2,3 (2004), a skrót w „Ziemi Drohobyckiej” nr 17–18 (2004). „Nie jest 
łatwo znaleźć drugi taki ród, który w okresie półtora stulecia, w kilku pokoleniach, dał tyle 
wybitnie utalentowanych osób, trwale wpisanych w kulturę polską w dziedzinie malarstwa 
artystycznego i literatury, co ród Kossaków. Wielu zapytanych o ich pochodzenie, będzie 
łączyło ten ród z Krakowem i posiadanym w nim dworkiem – willą „Kossakówka”. Nic bar-
dziej błędnego, gdyż Kossakowie są w Krakowie przypadkowymi przybyszami, a ich ród 
jest głęboko zakorzeniony w Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. To właśnie 
skłoniło Redakcję do powrotu do tego tematu.

Ród Kossaków wywodzi Adam Boniecki od 1476 r., (Herbarz Polski, Tom  XI, Gebeth-
ner i Wolff, Warszawa – Kraków 1907) kiedy to komtur baldzki Zygfryd Flach von 

Schwarzburg nadał braciom Niemierzy i Mściszkowi oraz ich potomkom 7 włók ziemi 
w Kossakach1, na prawie magdeburskim w 1436 r. , a więc 40 lat wcześniej, jakimś Kos-
sakom, być może protoplastom braci z 1476 r. Kossakowie, herbu Kos, z biegiem wieków 
rozprzestrzenili się na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, gospodarując na własnych lub 
dzierżawionych majątkach ziemskich. Jeden z nich, Stanisław żonaty z Anną Niesiołow-
ską, dzierżawił od 1642 r. Brzeską Wolę. Jego dwaj synowie: Jan Władysław i Stanisław 
gospodarowali na ziemi w Przemyskiem. Potomkiem jednego z tych dwóch braci był An-
drzej, ożeniony z Anną Jaworską. Z tego ostatniego małżeństwa, urodził się w Drohoby-
czu, w 1798 r. syn Michał, który mieszkał we Lwowie, gdzie ukończył studia prawnicze. 
Po krótkiej praktyce sądowniczej we Lwowie, przeniesiony zostaje do Sądu Kryminalne-
go w Stanisławowie, pracując tam przez blisko siedem lat. Tam poznaje Antoninę Sobo-
lewską, córkę adwokata, współdziedziczkę wsi Kniahinin k. Stanisławowa, z którą wiąże 
się węzłem  małżeńskim. W roku 1824 – najprawdopodobniej na własną prośbę – prze-
nosi się do Nowego Wiśnicza k. Bochni, gdzie spędził ponad 5 lat na stanowisku radcy 
sądowego w tamtejszym Sądzie Kryminalnym.

W Nowym Wiśniczu urodzą się trzej jego synowie: Juliusz  w 1824 r., Leon w 1827 r. 

1 W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego (wyd. 1880–1902), Kosaki (lub Kossaki) tych braci są 
zlokalizowane k. Sołdan w powiecie mławskim. Jest tam też wzmianka o wsi Kossaki nadanej przez Włady-
sława Mazowieckiego w 1436 r.
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przez Piskora, że Juliusz był chrzczony w cerkwi, posłużyła ukraińskiemu dziennikowi 
„Dilo” z 21 maja 1939 r. do nieuzasadnionych narzekań na zaborczość kulturalną Polaków 
oraz do stwierdzenia, że Kossakowie byli Ukraińcami, bo Juliusz był chrzczony w cerkwi.

W  dwudziestowiecznym Drohobyczu żyło nadal co najmniej kilka rodzin Kossaków – 
Polaków lub Rusinów czy Ukraińców. Julia Kossak, żona Wiktora listonosza, była matką 
4 znanych Polaków Bulkiewiczów: Adolfa (1921–2003), Czesława (1927), Ferdynanda 
(1925–2001) i Kazimierza (1923). W drugiej grupie najsławniejszym jest Grigorij Kossak 
(Drohobycz 1892–1939), syn kowala z ul. Sobieskiego. Z armii austriackiej przeszedł on 
do Ukraińskich Strzelców Siczowych, został ich atamanem (płk.), walczył z wojskami ro-
syjskimi w Małopolsce Wschodniej, jako generał wojsk ukraińskiej z Polakami w 1919 r., 
w 1925 r. znalazł się w Charkowie i został tam komendantem szkoły podoficerskiej do 
1939 r., kiedy to stał się ofiarą czystki stalinowskiej. Ma w Drohobyczu ulicę swego imie-
nia, d. Fellnerówka. Z Drohobycza pochodził też Zenon Kossak  działacz OUN, zamieszany 
w akcje terrorystyczne w latach trzydziestych w Małopolsce Wschodniej.

Według prof. K. Rymuta (Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, 1992) 
w Polsce ok. 1990 r. było 655 osób o nazwisku KOSSAK , 67 osób z nazwiskiem KOSSAK-
-GŁÓWCZEWSKI i 631 osób z nazwiskiem KOSAK. Te ostatnie może być uproszczeniem 
nazwiska KOSSAK lub przekształceniem KOZAKA. W podsumowaniu należy podkreślić, 
że korzenie niezwykłego rodu Kossaków, obdarzonego nadzwyczajnymi talentami ta-
lentami i siłą witalną, tkwią mocno w ziemi Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczy-
pospolitej. Drohobycz, Stanisławów, Lwów, Podhajce, Buczacz, Krystynopol to miejsca, 
gdzie Kossakowie rodzili się wychowywali, mieszkali, umierali i dokąd wracali, nawet 
z odległej Australii i Sybiru. Wzrusza, gdy czwarte pokolenie Kossaków nowozelandzko-
-australijskich, nie znające języka polskiego, bezbłędnie wymienia nazwy tych miejsco-
wości. Jest sprawą przypadku, że jedna z gałęzi rodu Kossaków osiedla się w Krakowie. 
Juliusz Kossak znalazłszy się w Warszawie wiąże się z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, lecz 
po powstaniu styczniowym, w obawie przed rusyfikacją opuszcza Warszawę i pod suge-
stią Wincentego Pola osiedla się w Krakowie. Kraków nigdy nie darzył Kossaków sympa-
tią. Kossakowie nigdy nie czuli się dobrze w Krakowie.

Literatura:
1. Boniecki Adam: Herbarz Polski, Tom XI. Gebethner i Wolf, Warszawa – Kraków 1907.
2. Kossak Wojciech: Wspomnienia, PAX, Warszawa 1973.
3. Olszański Kazimierz: Juliusz Kossak, Z.N.im.Ossolińskich 1988.
4. Olszański Kazimierz: Niepospolity Ród Kossaków,Wyd. „Kossakiana”, Kraków 1994.

1939 r. był zastępcą szefa sztabu ppłk. K. Rysińskiego w Dowództwie Grupy Obrony Lwo-
wa, a następnie wraz z synem przedostał się na Węgry. Po dotarciu do Anglii był najpraw-
dopodobniej szefem kancelarii gen. Sikorskiego, a w pewnym okresie dowodził morskimi 
konwojami, przewożącymi jeńców wojennych. Jego syn Krzysztof walczył w szeregach WP 
pod Tobrukiem w Libii, a po wojnie i studiach architektury w Anglii działał w Kanadzie 
i USA, wyrabiając sobie pozycję jednego z najwybitniejszych architektów Ameryki Północ-
nej. Brał udział w projektowaniu m.in. głównej siedziby i biblioteki ONZ w Nowym Yorku.

Szczegółowe drzewo genealogiczne Kossaków roi się od sławnych nazwisk, m.in. 
wnuczka Juliusza – Jadwiga (1881–1969) była żoną Stanisława Ignacego Witkiewicza 
(1885–1939), a córka Władysława z Melbourne żoną hr. Stanisława Mariana Ledóchow-
skiego. Liczne legendy i niejasności w dziejach rodu Kossaków wyjaśnił i wyprowadził 
na proste ścieżki znakomity biograf tego rodu dr Kazimierz Olszański,zajmujący się od 
wielu lat twórczością Kossaków i ich losami. Wiele zamieszania w biografii rodu Kossa-
ków wywołał Aleksander Piskor, autor książki: „Siedem ekscelencji i jedna dama” (1939). 
Napisał w niej m.in.: „Michałowa Kossakowa, gdy była w dziewiątym miesiącu ciąży, za-
pragnęła nagle odwiedzić Kraków. Pewnego dnia wyjechała z własnej wioski Kniahinin 
nad Sanem, lecz w drodze poczuła bóle porodowe i w najbliższym miasteczku Nowym 
Wiśniczu, urodziła 15 grudnia 1824 r. dużego, zdrowego chłopca, późniejszego Juliusza. 
Wróciła potem pośpiesznie do domu i ochrzciła dziecko w unickiej cerkwi”. Wszystkie te 
wiadomości są całkowicie nieprawdziwe. Nie było żadnego przypadkowego wyjazdu An-
toniny Kossakowej do Krakowa, gdyż sędzia Kossak – prawdopodobnie z własnej inicja-
tywy – przeniósł się co najmniej 2–3 miesięcy wcześniej do Nowego Wiśnicza, w którym 
spędził potem kilka lat. Syn Juliusz urodził się 29 października 1824 r. w Nowym Wiśni-
czu i został ochrzczony w miejscowym kościele w obrządku łacińskim. Świadczą o tym 
istniejące księgi metrykalne i metryka Juliusza. Data ta znalazła się również na grobowcu 
rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Można jedynie domyślać się,  że dziecko przyszło na świat wcześniej, aniżeli wynikałoby 
to z daty ślubu rodziców, która nie jest znana. Sam Juliusz nie podawał nigdy dokładnej 
daty, lecz jedynie rok urodzenia. W chwili śmierci  Juliusza w 1899 r. wdowa po nim, Zofia 
podała do nekrologów datę urodzenia 15 grudnia 1824 r., a stąd ta błędna data przedo-
stała się do wspomnień, encyklopedii i słowników biograficznych. Prawdopodobnie ów-
czesne surowe kanony moralności doprowadziły do dużego zamieszania w biografii Ju-
liusza. Inną całkowicie błędną informacją jest wiadomość o posiadaniu przez Kossaków 
wsi Kniahinin nad Sanem. Jak wyjaśnia Olszański (1988): „tak nad Sanem, jak i na całym 
dorzeczu Sanu brak wsi o takiej nazwie”. Inna, nieprawdziwa wiadomość powtórzona 
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Mścisław Mściwujewski (1883–1954) T43

Krwawy rok

Jakoś w ostatnich dniach września 1648 r. rozeszła się nagle po mieście złowróżbna 
wieść, że Kozacy wraz z Tatarami oblegli już twierdzę lwowską. Wprawdzie w  dni  

kilka sprostowano tę plotkę, lecz pewnem było, iż we Lwowie popłoch, i co tylko może, 
z niego ucieka. Od tego czasu co dnia dochodziły do Drohobycza groźne wiadomości, 
a strach ludziom spać nie dawał. Nie tyle obawiano się Kozaków, jak Tatarów, a chociaż 
niejeden z mieszczan tłumaczył, że strach ma wielkie oczy, nikt jednak spokoju nie za-
chował i nie wiedział, co robić.

Na takiej ogólnej niepewności zeszedł cały październik, ludzie wreszcie pogłoskom 
wierzyć przestawali, a chociaż dochodziły wiadomości, że Lwów zaczął prowadzić ukła-
dy z Chmielnickim, że Zamek Górny się poddał i że wreszcie mieszczanie lwowscy złożyli 
ogromny okup, byle wróg od oblężenia odstąpił, nie robiło to już tak wielkiego wrażenia 
na drohobyczanach. Powtarzali tylko sobie: jakoś to będzie.

Tymczasem, gdy Chmielnicki ugodę zawierał z lwowianami, czambuły tatarskie i od-
działy kozackie rozbiegły się na wszystkie strony, a szukając żywności i rabunku, sięgnę-
ły aż poza Jarosław i Przemyśl, inne zaś poszły daleko na północ, na Żółkiew, Sokal, a inne 
na Komarno, Drohobycz. Gdy dnia 23 października Tuhaj-bej i sułtan Gałga, zabrawszy 
pieniądze i tysiące jeńców spod Lwowa, ruszył ze zdobyczą ku Kamieńcowi, a Chmiel-
nicki ku Zamościowi, we Lwowie pozostał synowiec Bohdana, Zacharjasz Chmielnicki 
z kilku atamanami dla obrony miasta przeciw nadciągającym tłumom kozackim, których 
nie można było utrzymać w ryzach i karności.

– Włóczyły się więc bandy kozacko-tatarskie po całej Małopolsce i rządziły się, jak 
u siebie w domu. Spokoju nigdzie nie było, nikt  nie był pewny, czy za godzinę żyć jesz-

cze będzie. Mieszczanie drohobyccy przygotowywali się na wszelki wypadek do odparcia 
nieprzyjaciół, sporządzali broń, amunicję, poprawiali wały i okopy, umacniali palisady, 
a przede wszystkim gromadzili żywność. Przez cały listopad tak byli zajęci, że nawet nie 
spostrzegli się, że adwent nadszedł i wskutek tego pewni byli, że zima spokojnie minie, 
i chyba z wiosną nastąpią gorętsze czasy, a może Pan Bóg da, że Drohobycz z całej opresji 
wyjdzie cało.

Nagle we wtorek po niedzieli adwentowej (4. XII), po południu, strażnik z ratusza dał 
znać, że widzi ogromne kłęby dymu w stronie Michałowic, że pali się albo Lipowiec albo 
Wróblowice. Wkrótce obok strażnika na ganku ukazały się grupy ludzi, pilnie obserwują-
cych horyzont. W nocy zauważono znów łunę w zupełnie innem miejscu, bo na północy, 
jakby w Dobrowlanach lub Woli Jakubowej. Nad ranem pan podstarości powiadomił, że 
oddziały tatarskie szybko się zbliżają, rabują, palą i w jasyr biorą, a opornych mordują 
bezlitośnie.

We środę rano groźnie zadźwięczał dzwon ratuszowy, zawtórowały mu inne z wieży 
kościelnej na alarm, a mieszczanie, wczoraj jeszcze pewni siebie, potracili głowy, poczęli 
pakować droższe rzeczy i szukać dla nich odpowiednich schowów, inni wybiegali na ry-
nek i ulice, inni na wały, by pomóc już zgromadzonym cechom w przygotowywaniu do 
odparcia możliwych ataków. W bramach powstał ścisk, gdyż ludzie z przedmieść pchali 
się w nieładzie ze swoimi tłumokami, pierzynami i ptactwem, nieład  powiększały stło-
czone wozy szlachty okolicznej, która już zdawna postanowiła w razie napadu ukryć się 
za wałami miejskimi, jako najlepszem w całej okolicy schronieniem.

Noc całą spędzono na czuwaniu, na modlitwie lub na kręceniu się bez odpowiedniego 
celu. Nad ranem, we czwartek, wielki strach ogarnął mieszczan, gdyż pewnem już było, 
że oprócz Tatarów postępują pod miasto oddziały kozackie, które umyślnie wysłano do 
zajęcia grodu i ściągnięcia zeń kontrybucji. Kozacy, opanowawszy bez oporu dwór staro-
ściński i chaty na Zadwórnem, pojechali pod bramę Zamkową, lecz zastawszy ją zamknię-
tą i most spalony, zawrócili ku Liszni, ścigani strzałami z łuku i z broni palnej.

Co chwila dawano znać z ratusza, z wałów i z wieży kościelnej o przybywaniu coraz to 
nowych oddziałów tatarskich, czy kozackich, zajmujących na razie spokojnie Zwarycz, 
Zawieżne i Wójtowską Górę. Pod wieczór wybuchł pożar na Liszniańskiem i Wójtowskiej 
Górze, spaliło się kilkanaście chat, a drohobyczanie rozmyślnie podłożyli ogień pod naj-
bliższe zagrody, stojące nieopodal wałów, by odsłonić widok na zbliżającego się wroga 
i pozbawić go doskonałego schronu. Ci, którzy pozostali w swoich chatach na przedmie-
ściu, sądząc, że Kozacy krzywdy im nie zrobią, srodze się zawiedli. Paroch Terlecki od Św. 
Jura przy biciu w dzwony wyszedł nawet z procesją naprzeciw Kozaków, lecz ci przyjęli 
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go drwinami, a tyle tylko zyskał, że mu do cerkwi straż dodano, by dzicz tatarska i rozwy-
drzone kozactwo nie złupiło świątyni i jej przypadkiem nie spaliło.

Pod wieczór nieprzyjaciel rozpalił ogniska, gdyż mróz tęgi się zapowiadał. Kozacy po-
częli kupić się po domach, wyrzucać z nich mieszkańców do stodół i obór, tu i ówdzie 
przyszło do ostrej bijatyki, gdzie indziej rozlegał się śmiech obok płaczu i zawodzenia. 
Przez całą noc podchodziły drobne oddziały pod wały miejskie, upatrując stosownego 
miejsca do wdarcia się w obręb miasta. Na wszelkie wezwania ze strony nieprzyjaciel-
skiej mieszczanie odpowiadali drwinami i strzałami z rusznic i dział miejskich. Tatarzy 
tymczasem palili wsie okoliczne.

W piątek, dnia 7 grudnia, przypuszczono ogólny szturm do miasta. Pierwszy impet ko-
zacki zwrócił się ku bramie Lwowskiej i wałom od starościńskiego zamku, później ude-
rzyli oni gwałtownie ze wszystkich stron. Od pocisków z tlejącymi kłakami poczęły się 
palić domy, które z trudem gaszono, gdyż śniegu na dachach nie było, a strychy zapeł-
nione słomą, tworzyły doskonałe paliwo. W krótkim czasie mimo bacznej uwagi cała 
wschodnia część miasta wraz z ratuszem stanęła w ogniu. Wówczas dopiero zrozumieli 
drohobyczanie, że nie wytrzymają przemocy nieprzyjacielskiej i że trzeba będzie schro-
nić się w kościele, który, jak sądzili, dobry mógł stawić opór  rozwydrzonemu wrogowi. 
Już dnia poprzedniego część ludności, a zwłaszcza kobiety i dzieci udały się do uforty-
fikowanej świątyni bożej i tam w strachu noc przepędziły. Obecnie opuścili mieszczanie 
wały miejskie, przez most zwodzony schronili się w wieży obronnej i w kościele i drzwi 
silnie zatarasowali.

Wśród ogromnych wrzasków dzicz wpadła do bezbronnego miasta, zrabowała, co jesz-
cze nie zgorzało i z wściekłością rzuciła się na wały kościelne, które z łatwością zdobyła, 
gdyż palisady nie wytrzymały naporu nieprzyjacielskiego. Kozacy stali się panami cmen-
tarza i domków za nim stojących. Rozpoczęło się regularne zdobywanie samego kościoła. 
Przede wszystkim zaczęto tłuc taranem w odrzwia kościelne, lecz te, dobrze okute i na-
leżycie podparte od środka, puścić nie chciały. Mieszczanie zaś z otworów w okiennicach 
kościelnych jak i ze strzelnic na poddaszu ustawicznie strzelali do wroga, lecz bez żad-
nych prawie wyników. Wprawdzie ten i ów z Kozaków, czy  Tatarów nogi do góry zadzie-
rał, lecz to ich wcale nie przerażało, owszem pobudzało do większej wściekłości. Kościół, 
pokryty grubą dachówką rynienkową, dawał doskonały schron obywatelom, ale zarazem 
więził ich i nie nastręczał sposobności do popisów we walce z wrogiem.

Zimno i strach przed dostaniem się w ręce nieprzyjaciela, brak zajęcia, gdyż przy oknach 
i przy strzelnicach nie wszyscy mogli być zajęci, sprawiały, iż czas nieskończenie się dłu-
żył i rozpacz z każdą godziną się wzmagała, duch upadał, wiara w ocalenie życia i mienia 

nikła, a wzrastała niesubordynacja i nieposłuszeństwo. Na środku kościoła rozniecono 
ognisko, palono ławy i wszystek sprzęt kościelny, a mimo tego obrońcy drżeli z zimna, 
kobiety i dzieci płakały i żałośnie zawodziły, powiększając ogólne zamieszanie i rozpacz.

Tymczasem nieprzyjaciel szturmował i walił taranem w okute odrzwia, pragnąc je wy-
sadzić z zawiasów. Kozacy powiązali drabiny, przystawili je do okien, by rozbić okienni-
ce, sklecone z grubych dyli, ale niewiele zdołali dokonać, gdyż łatwiej oblężonym było 
bronić okien niż wrogom atakować. Każda próba zdobycia kościoła, każdy silniejszy atak  
wzbudzał coraz to większy strach wśród uwięzionych mieszczan. Po kilku godzinach za-
ciekłego szturmowania wywalili Kozacy drzwi północne i wpadli do wnętrza kościoła. 
Nastąpił sądny dzień. Drohobyczanie z największą rozpaczą wystąpili do walki, dodając 
sobie otuchy nieludzkim krzykiem i wrzaskiem, lecz kozacy toporami i dzidami wkrót-
ce wymordowało opornych i rozpoczęło znęcać się nawet nad bezbronnymi kobietami 
i dziećmi, które w zbitej grupie schroniły się po kątach i w prezbiterium przed wielkim 
ołtarzem, zasłaniając się krzyżem i świętymi obrazami.

Do godziny splądrowano kościół, zrabowano wszystko, co jakąkolwiek przedstawiało 
wartość; zdarto nawet cynowe piszczałki z organów, porozbijano trumny w podziemiach, 
gdyż przypuszczano, że na zwłokach będzie można znaleźć cenne ubrania i kosztowności. 
Wówczas to uszkodzono renesansowy grobowiec Katarzyny Ramułtowej, a mianowicie 
odbito połowę tablicy z napisem sądząc, że za płytą marmurową znajdują się zwłoki bo-
gato ozdobione. Po zdobyciu kościoła na dzwonnicy ukazała się biała płachta, a w chwilę 
obrońcy wieży odsunęli wrota i oddali się w ręce nieprzyjaciół. W dwa dni później opuścili 
zdobywcy Drohobycz i jego okolicę i pociągnęli na zachód, uwożąc ze sobą bogate łupy, 
gdyż oprócz zrabowanych rzeczy zdołali jeszcze od pozostawionych przy życiu mieszczan 
ściągnąć okup w kwocie 50 000 złotych polskich.

* * *
W kilka lat, gdy restaurowano kościół, zamurowano jego odrzwia północne, w których 

zginęli broniący się mieszczanie w czasie napadu kozacko-tatarskiego, a w 150 lat tj. pod 
koniec XVIII w. mur ten usunięto, by znów otworzyć wejście ale już do kaplicy, dobudo-
wanej na zewnątrz kościoła. Równocześnie uznano za stosowne wybić otwór na drugie 
drzwi, dziś tzw. główne, w ścianie zachodniej, pod chórem. Jedyny ślad walk z 1648 r. 
zachował się na tablicy marmurowej pomnika Ramułtów. Obraz ścienny ponad chórem, 
przedstawiający rzeź drohobyczan pochodzi z czasów późniejszych.
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T40

Historia pomnika podpułkownika 
Władysława Mroza na Cmentarzu 

Komunalnym w Bolesławcu

Wydając nasz Biuletyn w formie pa-
pierowej i elektronicznej, realizu-

jemy piękny cel, który pozwala zachować 
i upamiętniać historię Ziemi Drohobyckiej, 
czyli część naszych Kresów, jak również 
ocalić od zapomnienia naszych bohaterów, 
a dla przyszłych pokoleń przypomnieć –
„skąd nasz ród”. Warto też pomyśleć o niej 
częściej, co częściowo już czynimy, w bar-
dziej trwałej formie upamiętniania naszej 
Ziemi w miejscach publicznych w postaci 
tablic, wystaw, nazewnictwa ulic, pomni-
ków itp., bo wiedza o naszej Ziemi Dro-
hobyckiej jest niewielka i nawet Bruno 
Schulz nie pomaga, a on „się dzieje”  tylko 
najczęściej też na papierze.

Zaistniała więc okazja, aby postać jed-
nego z naszych bohaterów walczących 
o niepodległość Polski – ppłka Włady-
sława Mroza – prezentowana  w naszych 
Biuletynach, znalazła szerszy publiczny 
wymiar, jakim jest np. cmentarz. W Bole-
sławcu w latach 1999–2011 z inicjatywy 

harcmistrza Zdzisława Abramowicza, Komendanta bolesławieckiego Hufca im. Szarych 
Szeregów,  na średniowiecznych murach obronnych został umieszczony symbol Polski 
Walczącej – duża tablica z kotwicą, która po poświęceniu i odsłonięciu stała się tabli-
cą pamiątkową oraz miejscem patriotycznych uroczystości. W dalszym etapie nastąpiły 
poszukiwania żołnierzy Armii Krajowej, którzy przybyli do Bolesławca, i tak dotarto 

do skromnego betonowego grobu z napisem WŁADYSŁAW MRÓZ (bez stopnia wojsko-
wego). Nawiązano kontakt z jego córką (z pierwszego małżeństwa), a harcerze zaopie-
kowali się jego mogiłą. Córka Władysława Mroza przesłała do hufca środki na dalsze 
opłacenie grobu. Wtedy to na wniosek radnego Zdzisława Abramowicza miasto zwolni-
ło z ww. opłaty, a przesłane środki hufiec przeznaczył na wykonanie tablicy z czarnego 
marmuru, która zachowała się do dziś, tj. do lipca 2020 (w załączeniu). O ppłku Wła-
dysławie Mrozie Zdzisław Abramowicz napisał też kilka artykułów w lokalnej prasie, 
powstał też  program w cyklu „Odkrywać historię” w lokalnej TV.

Ponieważ uczestniczę  w życiu społecznym Bolesławca, podczas jednego ze spotkań 
z harcerzami usłyszałem propozycję, aby wspólnie odremontować lub postawić nowy 
pomnik. Zaproponowałem budowę nowego pomnika stylizowanego na postać podha-
lańczyka z nową tablicą mówiącą też o roli ppłka Władysława Mroza w Drohobyczu. 
Było to istotne tym bardziej, że do Bolesławca pierwszy transport z Kresów przybył 
17.09.1945 r. właśnie z Drohobycza. Opracowałem więc projekt wstępny pomnika 
i zwróciłem się z  prośbą o  finansowe wsparcie  na jego realizację do członków SPZD 
i jego przyjaciół. Po akceptacji tego projektu przez naszego Prezesa i uzyskaniu zgo-
dy administracji cmentarza na zmianę pomnika opracowałem projekt techniczny, który 
uzupełniłem  jeszcze o dwuczęściowy napis. Napis z okresu wojennego skonsultowa-
łem z historykiem dr. Wojciechem B. Mosiem, pracownikiem Muzeum Śląskiego w By-
tomiu i autorem książki „Strzelcy podhalańscy 1919–1939” (Krajowa Agencja Wydaw-
nicza 1989),  i ostatnio pięknie wydanego albumu „Wojska górskie II Rzeczypospolitej 
1919–1939” (Avalon Kraków 2020), który udostępnił też dobrej jakości zdjęcie ppłka 
Mroza jako podhalańczyka (na pomnik), jak również właściwy wzór orzełka (na kape-
lusz pomnika). Drugi napis mówiący o działalności konspiracyjnej AK w Drohobyczu za-
czerpnąłem z książki prof. Jerzego Węgierskiego „Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym 
i na Samborszczyźnie” (Wyd. Platan Kraków 1993). Zrezygnowałem z dopisania pseu-
donimów i kryptonimów ze względu na ich ilość („Samuraj”, „Simon”, „Staw”, „Wiktor”, 
„Kółko”).

Znając patriotyczne podejście naszych członków na przykładzie budowy pomnika 
w Zakopanem, o środki finansowe byłem spokojny, zacząłem więc szukać wykonawcy 
dość nietypowego pomnika. Myśląc  o pomniku Władysława  Mroza, pomyślałem o sa-
motnym opuszczonym grobie w formie betonowej skrzynki zachwaszczonej w środku 
z  zachowanym napisem „Jan Lewandowski ur. 3.07.1866 zm. 27.10.1948. REPATRIANT 
Z DROHOBYCZA. Grób ten jest pierwszym pochówkiem z Drohobycza i zachował się na 
starym nieczynnym cmentarzu parafialnym w Bolesławcu, a Jan Lewandowski to nikt 

1,2.  Kapelusz podhalański – sam trzon – 
wykonał Zakład Kamieniarstwa 

Artystycznego w Nowej Wsi Grodziskiej, 
wszystkie dodatki wykonali instruktorzy 
Kręgu Instruktorskiego ZHP "Szwadron" 

hm. Zdzisław Abramowicz 
i hm. Krzysztof Chrościak
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inny jak ojciec Anny Okoń („Grzechotka”, „Iskierka”), kurierki-łączniczki AK ppłka Mro-
za (patrz Biuletyn 21/2017). Założyłem, że za jednym zamachem warto by utrwalić i za-
chować ten pomnik (jeszcze nie zniszczony ) przez przykrycie grobu przynajmniej płytą 
granitową, aby nie rosły na nim chwasty i całość  odnowić i zachować  dla potomnych. 
Harcerze mają  ten grób odnowić  i się nim zaopiekować.

Znając wcześniej naszego członka KK nr 348 Edwarda Badeckiego (korzenie: Zady 
k. Wołoszczy) jako wielkiego patriotę, a mającego zakład kamieniarski w Kozińcu 
k. Ząbkowic Śl., zwróciłem się z prośbą o wykonanie elementów zaprojektowanego po-
mnika. Po akceptacji i osobistej wizycie uściślającej terminy i szczegóły usłyszałem ku 
wielkiej radości, że pomnik wykona ze względów patriotycznych w ramach pełnego 
sponsoringu, czyli bezgotówkowo, łącznie z płytą  granitową  na grób Jana Lewandow-
skiego. Wydawało się, że połowa problemu  z głowy, ale trudności wystąpiły, bo żaden 
zakład w Bolesławcu nie chciał się podjąć tylko montażu gotowych elementów pomnika 
i to jeszcze z transportem tych elementów spod Ząbkowic Śl. Sytuacja była dość pa-
towa do czasu, kiedy to zadziałały sympatie kresowo-patriotyczne i radny Waldemar 
Krzysztofiak (korzenie kresowe) namówił swego znajomego Leszka  Żugaja z Żeliszowa 
(korzenie kresowe) do przyjęcia zlecenia na ww. montaż, a zakres tych prac obejmo-
wał: rozbiórkę betonowego pomnika z jego utylizacją, wykonanie nowego fundamentu, 
transport elementów pomnika i sam montaż. Należy nadmienić, że  panowie ci otrzy-
mali formalne zlecenie Zarządu SPZD z dnia 24.07.2020 na ww. zakres prac. Natomiast 
hufiec ZHP w Bolesławcu w osobie Zdzisława Abramowicza pokrył koszty związane ze 
zmianą pomnika (150 zł), jak i każdorazowy wjazd wykonawcy na cmentarz (80 zł/
dzień). Ja natomiast podjąłem się koordynacji całości prac, odbioru i rozliczenia.

Znacznie wcześniej jeszcze wystąpiłem do IPN Oddział Wrocław o objęcie ww. pomni-
ka opieką, jak i uczestnictwo w jego oficjalnym poświeceniu i odsłonięciu. Okazało się, 
że procedura jest bardziej złożona, bo wymagane jest zgłoszenie (wniosek z załączni-
kiem i uzasadnieniem) do „Spisu weteranów walk o niepodległość Polski” do Oddziału 
IPN, co potem jest weryfikowane przez IPN w Warszawie, a dopiero następnie można 
wpisać do projektu „Ocalamy”. Zakłada on upamiętnienie i uhonorowanie grobu danej 
osoby specjalnym insygnium „Ojczyzna swemu obrońcy” przy ceremoniale wojskowym 
i z asystą przedstawicieli wojewody i dyrekcji IPN. Odpowiedni wniosek z uzasadnie-
niem i załącznikami został złożony do IPN Oddział Wrocław 20.08.2020 i w zależności 
od tych decyzji przewidziany jest termin i skromne czy bardziej uroczyste odsłonięcie 
nowego pomnika.

Pomnik został wykonany zgodnie z projektem, odebrany i rozliczony w dniu 26.08.2020. 

Koszt wykonania  pomnika ze zdjęciem i orzełkiem na kapeluszu poniesiony przez SPZD 
zamknął się kwotą 2760 zł.

Post scriptum:
1. Historia zatoczyła koło – tak się złożyło, że historię  ppłka Władysława Mroza pozna-
łem  pod koniec lat 90. w Bytomiu od rodziny jego ostatniej kurierki i drugiej żony Julii 
Korpak (ps. „Marysia”), a zakończyłem jego poznanie na rodzinie jego pierwszej kurier-
ki Anny Okoń (ps.„Grzechotka”) i postawieniu Mu nowego pomnika w Bolesławcu.
2. Kończąc ten opis, pomyślałem, ze warto by też wspomnieć, że jego wnuczka z pierw-
szego małżeństwa ma z nami kontakt i pamięta o dziadku…  i w tym momencie zadzwo-
nił telefon,  a w nim głos jego wnuczki  pytającej o pomnik. Dlatego młodemu pokoleniu 
przypominam: Pamiętajcie o swoich bliskich.
Pani Magdzie Zasadzie-Małeckiej z Rudy Śl., która jest  naszym członkiem Koła Kore-
spondentów nr 580, dziękujemy serdecznie za pamięć o swoim dziadku.

Podziękowania za wsparcie finansowe i realizację:
1. Zarządowi Głównemu SPZD z Prezesem na czele za poparcie inicjatywy i przychylną 

współpracę
2. Wszystkim członkom SPZD, którzy wsparli budowę  pomnika finansowo
3. Kołu SPZD w Krośnie – tak małe Koło, a tak wiele przekazało – 400 zł
4. Oddziałowi  TMLiKPW w Bolesławcu z jej Przewodniczącą Barbarą Smoleńską
5. Przyjaciołom  Koła Sybiraków w Bolesławcu – za wsparcie finansowe
6. Wszystkim sympatykom SPZD za wsparcie finansowe
7. Dr. Wojciechowi  B. Mosiowi za konsultacje historyczne
8. Zdzisławowi Abramowiczowi  i Krzysztofowi Chrościakowi z Hufca ZHP za owocną 

współpracę
9. Waldemarowi  Krzysztofiakowi  z Wartowic k. Bolesławca za wsparcie finansowe 

i propagowanie jego realizacji łącznie ze „zwerbowaniem” jego wykonawcy
10. Edwardowi  Badeckiemu  z Kozińca  k. Ząbkowic Śl. – duże dzięki za wielki patrio-

tyzm i bezgotówkowe wykonanie elementów pomnika
11. Leszkowi Żugajowi z Żeliszowa k. Bolesławca – duże podziękowanie za końcową 

kompleksową realizację pomnika i montaż  płyty na grobie Jana Lewandowskiego.
12. Wszystkim miłym i uczynnym, których spotkałem na drodze tej realizacji.
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z nim w lipcu tego roku. Był on wielkim pasjonatem historii i z wielką pieczołowitością 
zachowywał on wspomnienia i pamiątki po ks. Tomaszu Jarochu. Dowiedziałem się od 
niego wiele cennych informacji, za które niech dobry Bóg mu wynagrodzi. Przyjął mnie 
u siebie na plebanii z ogromną życzliwością i chętnie dzielił się swoją wiedzą.

Parafia w Rychcicach była stosunkowo bogatą parafią o czym świadczy inwentarz pa-
rafii sporządzony przez ks. Tomasza Jarocha w 1937 roku. Zarówno pod względem wy-
posażenia kościoła jak i uposażenia go, czyli pod względem posiadanej ziemi parafia ta 
należała do dobrze sytuowanych. Jej potencjałem byli także sami parafianie, których 
liczba wynosiła zgodnie ze schematyzmem diecezji przemyskiej z 1938 roku 2540 wier-
nych obrządku łacińskiego. Do parafii w tym czasie należały także Dobrowlany, część 
Michałowic i Poczajowice. Parafia posiadała ponad 33 hektary ziemi ornej, ponad 12 
hektarów lasu, oraz coroczny dochód w postaci m.in. drewna na opał i remonty od hra-
biów Bilskich. W najgorszym stanie były wikarówka wraz z organistówką, oraz pleba-
nia. Duże remonty w tych budynkach już w 1935 roku przeprowadził ks. Tomasz Jaroch. 
To on także zasadził w tym samym roku 185 drzewek owocowych, a wyrąbany las ple-
bański zasadził na nowo sadzonkami dębowymi. Ks. Jaroch dokończył także wielką in-
westycję jaką była wymiana dachu kościoła z dachówki na blachę. W czasie probostwa 
ks. Jarocha dokonano także budowy pomnika Chrystusa Króla. Został on poświęcony 
2 października 1938 roku przez ks. bp. Wojciecha Tomakę.

Chcieliśmy jeszcze nawiązać do jednej, bez wątpienia istotnej w dziejach Rychcic or-
ganizacji, a niestety jak dotąd bardzo mało opracowanej. Chodzi o Ochotniczą Straż Po-
żarną, która już w okresie międzywojennym była bardzo dobrze zorganizowana, liczna 
i prężnie działająca. Świadczy o tym chociażby zdjęcie naszego dziadka, komendanta 
OSP Józefa Berezy wraz ze swoim kuzynem Janem Berezą. Ubrani są w pełny mundur 
strażacki, hełm i pas bojowy. Była to zatem jednostka dobrze zorganizowana i wyposa-
żona. Pani Bronisława Świlunek z domu Wojtuściszyn, córka Jana i Wiktorii, urodzona 
w Rychcicach w 1929 roku dobrze pamięta strażaków z Rychcic. Jej tata był prezesem 
OSP w Rychcicach i zmarł w okresie Świąt Wielkanocnych w 1937 roku. Nasz dziadek, 
który zajmował się również stolarstwem wykonał dla niego trumnę, a spoczął on obok 
kaplicy hrabiów Bilskich. Wspominając tamte czasy Pani Bronisława dobrze pamięta, że 
straż liczyła w tamtym okresie ponad 40 osób. Wspomina również wykonaną przy pew-
nej okazji fotografię na której znajdowali się wszyscy strażacy z Rychcic. Niestety jej nie 
posiada, podobnie jak i my. Jest to odpowiednie miejsce, aby zwrócić się do wszystkich 
czytelników, a za ich pośrednictwem do potomków rodzin z Rychcic w prośbą o pomoc 
w uzyskaniu wszelkich informacji dotyczących straży pożarnej.

Aleksander Sosnowski, Zdzisław Frąc – Rybna T45

Rychcice – parafia, ks. Tomasz Jaroch 
i Ochotnicza Straż Ogniowa

Zarówno wieś jak i parafia w Rychcicach mają swoją długą i bogatą historię. Parafia 
i kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego zostały ufundowane w 1434 roku przez 

Stanisława Korytko z Poczajowic i Marcina Korytko z Michałowic. Następnie w XVI wie-
ku parafia przeszła w ręce protestantów, ale już w 1629 roku ponownie odzyskują ją 
katolicy. Budują w 1720 roku nowy drewniany kościół, który będzie służył parafianom 
aż do początku XX wieku. Budowę nowego kościoła murowanego, który istnieje do dziś 
rozpoczął w 1909 roku ks. Aleksander Stopczyński. Urodził się on w 1843 roku w miej-
scowości Posada Olchowska koło Sanoka, święcenia kapłański przyjął w 1868 roku. Pro-
boszczem w Rychcicach był od 1878 roku, aż do swojej śmierci 16 marca 1923, czyli 45 
lat. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Rychcicach do dziś. Nowo wybudowany ko-
ściół z dwiema charakterystycznymi wieżami został konsekrowany 2 października 1910 
roku przez świętego już dziś biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara. Kościół 
ten jest bez wątpienia największym dziełem ks. Aleksandra Stopczyńskiego i ówcze-
snych parafian. Do dziś jest on znakiem i symbolem polskości w Rychcicach i ich dziejów.

Po ks. Aleksandrze Stopczyńskim proboszczem zostaje ówczesny wikary w Rychcicach 
ks. Ludwik Paluch i pełni posługę proboszcza do końca roku 1933, gdyż zostaje przenie-
siony na probostwo w Lesku. Po krótkim administrowaniu parafią przez ks. Władysła-
wa Ziołkosia, na przełomie roku 1933/34 proboszczem w Rychcicach został ks. Tomasz 
Jaroch. Ks. Jaroch, syn Wiktora i Marianny z domu Kalist urodził się 4 marca 1895 roku 
we wsi Wyszatyce, święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1923 roku. Proboszczem 
w Rychcicach był do końca II wojny, a następnie opuścił je wraz z parafianami z którymi 
dotarł na ziemie odzyskane. W Świerkocinie pozostawił przywiezione ze sobą sprzęty 
liturgiczne i m.in. obraz Matki Bożej Różańcowej. Powrócił na krótko do rodzinnej wsi 
Wyszatyce, a następnie został proboszczem w miejscowości Krasne koło Rzeszowa. Peł-
nił tę posługę do 1970 roku. Zmarł 28 marca 1977 roku mając 83 lata. Spoczął na tamtej-
szym cmentarzu w kaplicy wzniesionej w 1883 roku z fundacji Emilii Bielańskiej. W tym 
miejscu koniecznie trzeba wspomnieć i oddać należny szacunek zmarłemu niedawno ks. 
dr. Adamowi Dzióbie, proboszczowi w Krasnem w latach 2010–2020. Zmarł on 12 wrze-
śnia 2020 roku w wieku 54 lat. Miałem tę wielką przyjemność poznać go i porozmawiać 
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T46

„Rychciczanie” na cmentarzu w Świerkocinie

Na cmentarzu tym pochowane są rodziny z Boguszyńca i Swierkocina k. Gorzowa 
Wlk. wg. stanu na dzień 31.03.2020 r.

I. Boguszyniec
1. Bałanda Franciszek 05.02.1910–28.05.1995, syn Mariana i Franciszki, mąż Anieli
2. Bałanda Aniela 08.08.1915–16.04.2003, ż. Franciszka, c. Antoniego Bosaka i Rozalii 
   Dudziak
3. Bałanda Marian 18.12.1864–22.02.1956, ojciec Franciszka
4. Bałanda Stanisław 28.08.1941–18.10.2004, s. Franciszka i Anieli zd. Bosak
5. Bosak Rozalia 08.04.1888–1.01.1978, ż. Antoniego zd. Dudziak
6. Bach Kazimierz 01.09.1911–13.07.1998, s. Józefa i Rozalii zd. Pielech
7. Bach Anna 14.07.1927–03.02.2017, ż. Kazimierza zd. Dudziak
8. Bosak Bronisław 24.12.1929–29.07.1997, s. Antoniego i Rozalii zd. Dudziak
9. Bosak Czesława 13.07.1936 – 23.11.2009, ż. Bronisława zd. Mazur
10. Bosak Alicja 14.07.1970 – 18.09.1990, c. Bronisława i Czesławy zd. Mazur
11. Jach Jan 21.11.1913 – 03.05.1978, s. Jana i Anny zd. Tomczyszyn
12. Jach Katarzyna 21.11.1919 – 13.10.1948, 1-sza ż. Jana, zd. Dudziak
13. Jach Katarzyna 19.07.1922 – 26.05.1999, 2-ga ż. Jana, zd. Badecka
14. Jach Stanisław 1927 – 2001, s. Jana i Marii zd. Dudziak
15. Jach Jadwiga 1932 – 1981, ż. Stanisława, c. Wojciecha Maćkały i Julii zd. Dudziak
16. Jach Helena 1953 – 1954, c. Stanisława i Jadwigi zd. Maćkała
17. Jach Tadeusz 25.10.1953 – 18.05.1986, s. Stanisława i Jadwigi zd. Maćkała
18. Maćkała Wojciech 19.04.1905–23.07.1994, s. Wincentego „Dominy” i Marii zd. Rupniak
19. Maćkała Julia 03.09.1908–21.05.1976, ż.Wojciecha, c. Piotra Dudziaka i Rozalii zd. Jach
20. Macygon Franciszek 05.04.1888 – 01.08.1950, s. Tekli
21. Macygon Franciszka 09.12.1888 – 09.08.1962, ż. Franciszka zd. Mazur, wdowa po
   Aleksandrze Bosaku
22. Macygon Józef 24.03.1927 – 17.03.2009, s. Franciszka i Franciszki zd. Mazur
23. Macygon Władysława 28.11.1928 – 03.11.2018, ż. Józefa, zd. Kędziora
24. Macygon Paweł 03.09.1980 – 04.05.1997, s. Jana
25. Mazur Piotr 28.05.1900 – 11.03.1989, s. …

Jak ważne jest wytrwałe poszukiwanie informacji o naszych przodkach świadczy fakt, 
że grób naszego dziadka Józefa Berezy odkryliśmy dopiero po 72 latach od jego śmierci. 
Był on mężem Katarzyny z domu Siwarga, a razem mieli pięć córek: Franciszkę, Stani-
sławę, Rozalię i Zofię, oraz Wandzię, która zmarła jako małe dziecko i została pocho-
wana na cmentarzu w Rychcicach. Franciszka była moją babcią, a Rozalia mamą wujka 
Zdzisława, autorów tego tekstu. Motywem do nieustępowania w poszukiwaniach było 
jedyne zdjęcie dziadka znajdujące się w naszych rękach. Udało nam się z całą pewnością 
ustalić na podstawie wcześniejszych skąpych przekazów rodzinnych, że zmarł on 15 
lutego 1945 roku w Krakowie na ul. Kieleckiej 25/4 i został pochowany na cmentarzu 
Rakowickim 19 lutego 1945 roku w kwaterze XVIII, rząd 2, grób 33. Wszystkie te dane 
uzyskaliśmy w archiwum Zarządu Cmentarza Rakowickiego i w oparciu o księgi metry-
kalne parafii pw. Św. Mikołaja w Krakowie. Był synem Marcina i Rozalii z domu Hrom, 
a urodził się we wsi Winniki należącej do parafii w Dublanach, potem w Podbużu, a na-
stępnie nowopowstałej parafii w Stupnicy Polskiej. Dziś możemy odwiedzać jego grób 
i upamiętnić go wmurowaniem pamiątkowej tabliczki na grobie, który obecnie należy 
do rodziny Państwa Kuleszir. Bardzo dziękujemy im za tę możliwość i stałą życzliwość.

Drugim przykładem jak zaskakujące może być odkrywanie skarbów z przeszłości 
jest odnalezienie w Insbrucku w Austrii sztandaru Stowarzyszenia Ochotniczej Straży 
Ogniowej w Drohobyczu, poświęconego uroczyście 6 czerwca 1937 roku. Sama Ochot-
nicza Straż Ogniowa w Drohobyczu powstała już w 1891 roku. Dziś sztandar ten zo-
stał przewieziony do Polski i znajduje się w Nowym Miasteczku, gdzie mieszka obecnie 
wiele potomków rodzin z Drohobycza i jego okolic. Wracając do poszukiwań pamiątek 
dotyczących Ochotniczej Straży Pożarnej z Rychcic, ale nie tylko samej straży, można 
być pewnym, że rodzinne pamiątki i archiwa, kryją także u kogoś wspominane przez 
Panią Bronisławę Świlunek zdjęcie strażaków z Rychcic. Chcieliśmy zachęcić do dzie-
lenia się wspomnieniami i pamiątkami. Nie chodzi oczywiście o ich przekazanie, ale w 
przypadku zdjęć tak łatwo jest wykonać jego kopię lub skan. Ks. Jan Twardowski pisał: 
„śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Te słowa można odnieść także do pa-
miątek i fotografii, które jeśli nie są przekazywane, nie dzielimy się nimi, także ulegają 
zapomnieniu i często nieodwracalnemu zatraceniu.

Dane kontaktowe:  
Zdzisław Frąc tel.: 887 757 751
Aleksander Sosnowski tel.: 570 623 601, e-mail: alexander_20@o2.pl
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26. Maćkała Wawrzyniec 10.07.1905–04.03.1982, s. Marcina i Małgorzaty zd. Wojtuściszyn
27. Maćkała Piotr 07.07.1941–18.07.2018, s. Wojciecha i Julii zd. Dudziak („Basista”)
28. Maćkała Leonarda 16.08.1947–09.05.2004, ż. Piotra, c. Jana Jacha i Rozalii zd. Zbo-
  rowska
29. Maćkała Jan 03.01.1941 – 22.12.2012, s. Szymona Maćkały i Marii zd. Świerniak
30. Mazur Grzegorz 22.05.1921–27.07.2005, s. Jana („Puszlak”) i Marii zd. Pielech
31. Mazur Katarzyna 03.11.1925–..., ż. Grzegorza, c. Stanisława Sikory i Julii Furtan
32. Mazur Bronisław 10.08.1927–19.08.2010, s. Piotra i Marii zd. Tarnawska
33. Mazur Józefa 08.10.1933–12.04.1981, ż. Bronisława, c. Szymona Maćkały i Marii
   Świerniak („Luśnia”)
34. Mazur Michał 08.04.1919–06.06.1991,
35. Mazur Julia 16.02.1921–17.03.1994, ż. Michała, c. Józefa Sikory i Anny
36. Mazur Józef 08.03.1958–19.02.1991, s. Michała i Julii
37. Meler Anna 02.02.1924–15.11.2000
38. Meler Remigiusz 14.04.1945–28.12.1990
39. Oczkoś Anna 15.07.1888–28.01.1971
40. Pawlisz Julia 23.06.1902–16.05.1971
41. Pawlisz Grzegorz 18.11.2001–29.03.1992, s. Błażeja i Elżbiety zd. Dudziak
42. Pawlisz Julia 06.07.1905–20.11.1969, ż. Grzegorza, c. Jana Tomczyszyna i Rozalii Dudziak
43. Pawlisz Tadeusz 13.04.1932–16.11.2019, s. Grzegorza i Julii zd. Tomczyszyn
44. Pielech Andrzej 21.09.1869–08.03.1957
45. Pielech Mikołaj 06.12.1906–05.04.1972
46. Pielech Helena 26.03.1909–10.06.1984, ż. Mikołaja, c. Karola Watrala i Rozalii Antonik
47. Pielech Piotr 01.01.1947–22.02.2009, s. Mikołaja i Heleny zd. Watral
48. Pielech Jan 22.03.1939–03.10.2012, s. Mikołaja i Heleny zd. Watral
49. Seweryn Katarzyna 16.09.1925–16.05.1983, c. Julii Pawliszyn
50. Sikora Anna …1888–… 1956, ż. Józefa,
51. Sikora Jan 21.10.1925–18.11.1977, s. Józefa i Anny
52. Sikora Aniela 19.02.1924–16.02.2000, ż. Jana, c. Michała Domina i Anny Furtan
53. Sikora Józef 07.05.1947–18.06.2016, s. Jana i Anieli zd. Domin
54. Szczerbak Anna 21.09.1904–23.12.1992, ż. Mariana, c. Stanisława Świerniaka i Ro-
   zalii Watral
55. Szczerbak Stanisław 13.06.1926–16.10.2010, s. Mariana i Anny zd. Świerniak
56. Szczerbak Anna 16.06.1934–28.10.2017, ż. Stanisława, c. Wojciecha Maćkały i Julii
   Dudziak

26. Mazur Maria 04.01.1906–09.04.1991, ż. Piotra, c. Łukasza Tarnawskiego i Rozalii
27. Mazur Adam 29.03.1947–29.07.2010, s. Piotra i Marii zd. Tarnawska
28. Psiuk Jan 01.01.1924–18.01.2008 – Sybirak, s. Grzegorza i Katarzyny zd. Pielech
29. Psiuk Stanisława 18.03.1924–18.09.1988, ż. Jana, c. Franciszka Macygona i Franciszki 
   Mazur

II. Świerkocin
1. Błaszków Marcin 09.06.1911–24.01.2000, s. Kazimierza i Teresy zd. Świerniak
2. Błaszków Rozalia 06.01.1912–17.02.2005, ż. Marcina, zd. Jach
3. Błauciak Jan 09.03.1910–04.10.1984, s. …
4. Błauciak Rozalia 08.08.1912–30.03.2006, ż. Jana, c. Józefa Sikory „Malara” i Anny
5. Bosak Józef 02.11.1925–19.12.1991, s. Antoniego i Rozalii zd. Dudziak
6. Bosak Stanisława 05.11.1925–07.06.1996, ż. Józefa, c. Jana Kucyka i Katarzyny zd. Bach
7. Bosak Tadeusz 24.02.1961–14.10.2017, s. Józefa o Stanisławy zd. Kucyk
8. Domin Michał 21.11.1895–17.07.1961, s. Jana i …
9. Domin Anna 05.08.1900–13.11.1986, ż. Michała, c. Tomasza Furtana i Marianny Woj-
   tuściszyn
10. Jach Jan 20.10.1909–14.06.1973, s. Józefa („Kucobaj”) i Katarzyny zd. Bach
11. Jach Rozalia 28.11.1911–11.01.1956, ż. Jana, c. Jana Zborowskiego i Marii Pawełczyk
12. Janiów Marcin (16.03.1893–09.07.1951, s. Wawrzyńca i Anastazji zd. Suchy
13. Janiów Petronela 10.06.1893–05.11.1983, ż.Marcina, c. Józefa Wojtuściszyna i Teresy
   Miśków
14. Janiów Michał 18.05.30–26.07.2007, s. Marcina i Petroneli zd.Wojtuściszyn
15. Janiów Janina 13.03.1931–23.02.2005, ż. Michała, c. Marcina Furtana i Józefy Błauciak
16. Janiów Andrzej 28.06.1964–30.03.2004, s. Michała i Janiny zd. Furtan
17. Król Antoni 05.08.1927–18.09.1977,
18. Król-Gałążecka Julia 28.05.1931–22.10.2018, ż. Antoniego, c. Grzegorza Tomczyszyn
   i Rozalii Pielech
19. Kucyk Jan 1888–24.05.1950, s. Piotra i Franciszki
20. Kucyk Katarzyna 1888–10.1962, ż. Jana, c. Bacha
21. Kucyk Piotr 30.11.1930–01.01.2010, syn Jana i Katarzyny zd. Bach
22. Kuls Michał …1930–... 2017
23. Kuls Józefa 13.12.1931–12.03.2018, ż. Michała, c. Wawrzyńca Maćkały i Rozalii Oczkoś
24. Maćkała Szymon 13.01.1908–08.06.1959, s. Wincentego („Dominy”) i Marii zd. Rupniak
25. Maćkała Maria 03.08.1911–13.07.1996, ż. Szymona, c. Stanisława Świerniaka („Pro-
   rok”) i Rozalii Watral
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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   
rozklejono antysowieckie nacjonalistyczne ulotki, wzywające Polaków by nie 

wyjeżdżali do Polski. Dzięki podjętym działaniom agenturalnym w celu znalezienia  auto-
ra 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-
misarza 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.]

* * *
1 Przypisy z oryginału. Prawdopodobnie członek rodziny strażnika więziennego Stanisława Diuga, aresz-
towanego 11 kwietnia 1940  w Drohobyczu i wkrótce straconego.
2 „Podhalanin” – tygodnik wydawany w Samborze z grudnia 1944 przez organizację „Nie” Obwodu Sam-
bor. Redaktorami byli Władysław Korcz i Janina Wysoczańska.
3 Właściwie „Orlęta podhalańskie” – podziemna organizacja młodzieżowa działająca w Drohobyczu 
i Samborze.

57. Świerniak Józefa 29.10.1925–16.10.2000, ż. Michała, c. Jana Wojtuściszyna i Marii
58. Świerniak Michał 27.09.1909–12.03.1985, s. Jakuba („Paradiwiec”) i Kunegundy zd. 
   Bosak
59. Świerniak Anna 30.07.1912–26.08.1972, ż. Michała, c. Aleksandra Bosaka i Fran-
   ciszki Mazur
60. Świerniak Jan 03.06.1935–19.02.1995, s. Michała i Anny zd. Bosak
61. Tomczyszyn Grzegorz 05.01.1901–25.07.1986, s. Macieja i Marii zd. Mazur
62. Tomczyszyn Rozalia 04.09.1901–06.05.1981, ż. Grzegorza, c. Andrzeja Pielecha 
   i Marii Dudziak
63. Tomczyszyn-Bosak Jadwiga 03.02.1957–20.11.2017
64. Wojtuściszyn Wincenty 15.04.1896–… 1965, s. Józefa i Teresy zd. Misków
65. Wojtuściszyn Bronisław 15.02.1931–05.06.2018, s. Wincentego i Rozalii zd. Maćkała
66. Wojtuściszyn Michał 29.09.1905–22.02.1989, s. Józefa i Teresy zd. Misków
67. Wojtuściszyn Maria 04.02.1907–09.11.1977, ż. Józefa, c. Marcina Mazura i Anny Piłat
68. Wojtuściszyn Rozalia 23.01.1901–10.03.1981, ż. Wincentego, c. Marcina Maćkały
   i Małgorzaty Wojtuściszyn
69. Wojtuściszyn Piotr 04.06.1929–18.02.1987, s. Wincentego i Rozalii zd. Maćkała
70. Wojtuściszyn Stanisława 12.12.1928–20.10.2015, ż. Piotra, c. Grzegorza Tomczy-
   szyna i Rozalii Pielech
71. Wojtuściszyn Andrzej 24.11.1962–10.12.2017, s. Bronisława i Stefanii
72. Zborowski Jan … 1893–… 1954
73. Zborowska Maria … 1883–… 1955, ż. Jana, zd. Pawełczyk
74. Pielech Tomasz 22.06.1895–05.06.1953, s. Józefa i Rozalii zd. Błauciak
75. Pielech Katarzyna 03.07.1902–26.06.1961, ż.Tomasza, c. Piotra Dudziaka i Apolonii
76. Mazur Piotr 14.06.1959–10.03.1979, s. Bronisława i Józefy zd. Maćkała
77. Wojtuściszyn Krzysztof … 1967–02.2020, s. Bronisława i Stefanii
78. Wojtuściszyn Maria … 1968–… 2005, ż. Krzysztofa, c. Jana Rupniaka i Bronisławy
   Sikory

Spis grobów „Rychcickich” na cmentarzu wykonał Józef Wojtuściszyn ojciec Krzysztofa 
naszego członka. Ja uściśliłem „kto jest kto” w pokrewieństwie na podstawie rozmów i po-
siadanych drzew genealogicznych w/w rodzin.

Składam serdeczne podziękowania Józefowi za włożony trud i zaangażowanie.
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Tak brzmią fragmenty stron 295, 297 i 927 z książki „Polska i Ukraina w latach trzydzie-
stych-czterdziestych XX wieku. t. 2. Przesiedlenia Polaków i Ukraińców 1944–1946” z podty-
tułem „Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych” (Warszawa-Kijów 2000, edycja 
dwujęzyczna, 1006 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 poświę-
cono z terenu Ziemi Drohobyckiej właśnie Pani Diug, której nazwisko występuje jeszcze 
w podobnym kontekście w kilku innych miejscach.

Pani Janina Diug-Pilichowska, wówczas nauczycielka w szkole handlowej w Drohobyczu, 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 działalność na rzecz Polaków 
i Kościoła na Kresach oraz w integracją krajanów w Polsce. Dzięki temu stała się znaną i sza-
nowaną w środowisku drohobyczan i kresowian, czego dowodem było m.in. nadanie jej tytułu 
Członka Honorowego SPZD. Działalność p. Janiny zasługuje na osobne obszerne 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 uzyskane 
po wyroku sądowym odszkodowanie za pobyt w obozie. Mamy też sygnał, że w podobny 
sposób chciałaby zadysponować dalszą częścią otrzymanej kwoty. Wiadomo, że podobne 
odszkodowania za łagry otrzymało już wielu z ok. 300 aresztowanych od 1944 r. z tere-
nu b. pow. drohobyckiego, ale nie słyszeliśmy o podobnych przykładach wykorzystania 
otrzymanych pieniędzy. Może powodem jest skromność potencjalnych dobroczyńców?

Na marginesie można zauważyć, że dziwnym paradoksem naszej dzisiejszej historii jest, że 
takie odszkodowania otrzymują od III Rzeczpospolitej tylko aresztowani od 1944 r., dzięki 
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 histo-
rią 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.                                                               

„Należy odnotować , że od początku  przesiedlenia i potem w trakcie przesiedlania Polaków 
do Polski, antysowieckie nacjonalistyczne podziemie  polskie, w szczególności członkowie 
organizacji „Armia Krajowa” i inny antysowiecki element, prowadziły wśród polskiej części 
ludności aktywną działalność mającą na celu udaremnienie wyjazdu Polaków z ZSRR do 
Polski. Podstawowym argumentem, jakim posługiwali się polscy nacjonaliści w swej pod-
ziemnej 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 będzie 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 Polski w granicach sprzed 
1939 roku, wyrażając nadzieję na klęskę Armii Czerwonej, a po zakończeniu wojny rozpo-
częli rozpowszechniań pogłoski a niechybnej zagładzie Państwa 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 
zastraszyć Polaków „straszliwym głodem” i złymi warunkami życia w tych rejonach życia 
w tych rejonach Polski, do których prowadzono przesiedlanie Polaków.

W listopadzie i grudniu 1944 r. odnotowano na terenie obwodu przypadki rozpowszech-
niania 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.in. w Drohobyczu, Samborze 
i Borysławiu. W tym samym czasie w mieś[cie] Stryju, na obwieszczeniach informujących 
ludność o zasadach przesiedlania Polaków, członkowie podziemia polskiego poczynili na-
pisy: „Nigdzie stąd nie wyjedziemy. Tutaj będziemy mieć Polskę...” Dzięki podjętym  przez 
nas działaniom wykryto i aresztowano autorów i osoby rozpowszechniające antysowiec-
kie ulotki i gazetę podziemną „AK” – „PODHALANIN”.

I tak pod koniec miesiąca listopada 1944 roku została aresztowana maszynistka i łącznicz-
ka 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 „Podha-
lanina”. DIUK podczas śledztwa przyznała się i została skazana”. [Od płk. W. Majstruka, nacz. 
Zarządu MGW obw. drohobyckiego dla nacz. 2 Zarządu USSRS płk. P. Miedwiejewa w Kijo-
wie. Raport z 14.04.1947 (o wynikach przesiedlenia Polaków z obw. drohobyckiego na tery-
torium Polski w okresie od listopada 1944 do grudnia 1946. Ściśle tajne].
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28. Pleśniak Kazimierz   2012  Legnica
29. Pochwalska Krystyna  1996  Warszawa
30. Rybotycki Jan    2012  Wrocław
31. Sikora Karolina   2016  Warszawa
32. Strugała-Stawik Halina  2012  Legnica
33. Szełemej Roman   2013  Wałbrzych
34. Trajdos Tadeusz   1998  Warszawa
35. Włodarczyk Bogusław  2017   Wojciechowice
36. Zaucha Tomasz   2012  Kraków



 T50

Poczet Honorowych Członków SPZD
wg stanu na 1.10.2020

Od Redakcji: Poczet zestawiony został przez Kol. Lidię Dębską, uwzględnia żyjących Człon-
ków Honorowych SPZD z listy 60 nadanych tytułów od 1992 r.

1. Biniszewska Aleksandra  2020  Kuklówka
2. Bińczak Dariusz   2017  Opatów
3. Brach Andrzej    1995  Warszawa
4. Budzyński Wiesław   2001  Warszawa
5. Burdzy Sebastian   2018  Środa Śląska
6. Chciuk – Celt Ewa   2012  Niemcy
7. Chłopek Adam     1992  Ukraina
8. Duda Władysław    2017  Opatów
9. Fijałkowski Jerzy   1995  Warszawa
10. Firman Wołodymir    2013  Ukraina
11. Galas Maria    1992  Ukraina
12. Hyla Dariusz    2012  Wrocław
13. Ks. Józków Władysław   2011  Legnica
14. Kołudzki-Stobbe Romuald  1995   Warszawa
15. Komosa Daniela   2019  Warszawa
16. Kozak Mariusz   2012   Środa Śląska
17. Kozłowski Tomasz   2015  Warszawa
18. Krupa Adam    2011  Brwinów
19. Krupa Bogusława   2011  Brwinów
20. Lorenz Roman   1996  Legnica
21. Meniok Wiera    2012  Ukraina
22. Nicieja Stanisław   2010   Opole
23. Neumann Bruno   2015  Warszawa
24. Nowaczyk Zygmunt   2013  Wałbrzych
25. Olszewski Władysław  2012  Bolesławiec
26. Orczykowski Marian   1992  Kraków
27. Pilecki Maria Jerzy   2009  Wrocław

T55

Protokół
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, które 
odbyło się w sposób zdalny w dniach 21–26 września 2020

Zebranie zostało poprzedzone podjęciem przez Zarząd Główny SPZD Uchwały nr 
1/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. (załącznik nr 1) o przeprowadzeniu zebrania 

walnego w sposób zdalny na podstawie Prawa o stowarzyszeniach i o wyborze władz 
Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym na podstawie par. 14 pkt. 1 Statutu SPZD po wy-
rażeniu zgody w formie dokumentowej przez wszystkich członków Zarządu Głównego. 
Zdalnie ustalono następujący porządek zebrania przyjęty przez wszystkich delegatów:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Powołanie Komisji  Skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego SPZD.
4. Sprawozdanie  Głównej  Komisji  Rewizyjnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Koła Członków Korespondentów.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
7. Wybór Prezesa ZG SPZD na kadencję 2020–2023.
8. Wybór Członków Zarządu Głównego SPZD na kadencję 2020–2023.
9. Wybór Członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
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Ad.1.
Na przewodniczącego zebrania zdalnie wybrano Romualda Kołudzkiego-Stobbe, a na se-

kretarza Annę Krzosek.

Ad. 2.
Do Komisji Skrutacyjnej zdalnie wybrano: Annę Krzysztofik, Zenona Krzyśko i Pawła Ku-

bowa. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Koła Terenowe Stowarzyszenia zgłosiły 34 de-
legatów (zał. nr 2), a więc w zebraniu uczestniczyła wymagana liczba delegatów zgodnie 
z § 14 pkt. 2a Statutu SPZD i tym samym podjęte w czasie jego trwania uchwały i wybrane 
władze są prawomocne.

Ad.3.,4.,5.
Wszyscy delegaci zgodnie z harmonogramem otrzymali wcześniej drogą mailową:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dro-
hobyckiej w latach 2017-2020 przygotowane i podpisane przez Prezesa Romualda Ko-
łudzkiego-Stobbe i Sekretarz Annę Krzosek (zał. nr 3).
2.  Sprawozdanie z działalności Koła Członków Korespondentów przygotowane i podpi-
sane przez jego Przewodniczącego Władysława Olszewskiego (zał. nr 4).
3. Sprawozdanie finansowe za lata 2017–2019 przygotowane i podpisane przez Skarbni-
ka Bożenę Nowicką oraz protokół Głównej Komisji Rewizyjnej przygotowany i podpisany 
przez: Przewodniczącą Komisji Grażynę Mielnicką, jej Zastępcę Mieczysława Mazura i Se-
kretarza Pawła Bryszkowskiego (zał. nr 5 i 6).

Ad. 6.
Delegaci nie zgłosili żadnych uwag do przesłanych sprawozdań. Komisja Skrutacyjna na 

podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdziła, że w głosowaniu w sprawie abso-
lutorium udział wzięło 30 delegatów, którzy udzielili absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi Głównemu 28 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących się: Romualda Kołudz-
kiego-Stobbe i Andrzeja Niedzielenki (Protokół Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 7).

Ad. 7.
Jedynym kandydatem zgłoszonym przez delegatów do objęcia funkcji Prezesa Zarządu 

Głównego SPZD był dotychczasowy Redaktor Naczelny Biuletynu SPZD Krzysztof Lorenz, 
który wyraził zgodę na kandydowanie. Głosowało 28 delegatów. W wyniku głosowania 
Krzysztof Lorenz otrzymał 28 głosów „za”, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu (Protokół Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 7).
Delegaci podjęli zdalnie Uchwałę nr 2/2020 o wyborze Krzysztofa Lorenza na Pre-

zesa Zarządu Głównego na kadencję 2020–2023 na podstawie § 16 pkt. 3 Statutu 
SPZD (zał. nr 8).

Ad. 8.
Na listę kandydatów na wybieralnych członków ZG SPZD zostali zgłoszeni: Bogusła-

wa Gozdek, Wiesław Kietliński, Anna Krzosek, Barbara Mulińska, Andrzej Niedzielenko, 
Bożena Nowicka, Władysław Olszewski, Jerzy Pilecki, Adam Piotrowski, Magdalena Ser-
watka. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Głosowało 28 delegatów, 26 
było „za”, 2 wstrzymało się od głosu (Barbara Mulińska i Andrzej Niedzielenko). Komisja 
Skrutacyjna stwierdziła, że wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani w skład Zarządu 
Głównego SPZD (Protokół Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 7).

Delegaci podjęli zdalnie Uchwałę nr 3/2020 o wyborze: Bogusławy Gozdek, Wie-
sława Kietlińskiego, Anny Krzosek, Barbary Mulińskiej, Andrzeja Niedzielenki, Bo-
żeny Nowickiej, Władysława Olszewskiego, Jerzego Pileckiego, Adama Piotrowskie-
go, Magdaleny Serwatki w skład Zarządu Głównego SPZD na kadencję 2020-2023 
na podstawie § 16 pkt. 3 Statutu SPZD (zał. nr 9).

W skład Zarządu Głównego weszli także z urzędu (zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu SPZD) 
Przewodniczący Kół Terenowych: Małgorzata Kozłowska-Lelito – Koło Wałbrzych, Alicja 
Królikowska – Koło Wrocław, Kazimierz Mach – Koło Krosno, Tadeusz Ostrowski – Koło 
Nowe Miasteczko, Romuald Kołudzki-Stobbe – Koło Warszawa, Olga Czop (zgodnie z § 11 
pkt 2 Statutu SPZD) – Koło Słońsko (Ukraina).

Tym samym w skład Zarządu Głównego na kadencję 2020–2023 zostali wybrani:
1. Krzysztof Lorenz – Prezes Zarządu Głównego
2. Bogusława Gozdek
3. Wiesław Kietliński
4. Anna Krzosek
5. Barbara Mulińska
6. Andrzej Niedzielenko
7. Bożena Nowicka
8. Władysław Olszewski
9. Jerzy Pilecki
10. Adam Piotrowski
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11. Magdalena Serwatka
12. Olga Czop – Koło Terenowe Słońsko (Ukraina)
13. Romuald Kołudzki-Stobbe – Koło Terenowe Warszawa
14. Małgorzata Kozłowska-Lelito – Koło Terenowe Wałbrzych
15. Alicja Królikowska – Koło Terenowe Wrocław
16. Kazimierz Mach – Koło Terenowe Krosno
17. Tadeusz Ostrowski – Koło Terenowe Nowe Miasteczko

Ad. 9.
Na listę kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłoszono: Pawła Bryszkowskiego, 

Roberta Kowalskiego, Grażynę Mielnicką, Mieczysława Mazura, Czesława Reczucha, któ-
rzy wyrazili na to zgodę. Głosowało 28 delegatów, 27 głosowało „za”, 1 wstrzymał się od 
głosu (Czesław Reczuch). Tym samym wszyscy kandydaci zostali wybrani w skład Komisji 
(Protokół Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 7).

Delegaci podjęli zdalnie Uchwałę nr 4/2020 o wyborze: Pawła Bryszkowskiego, 
Roberta Kowalskiego, Grażyny Mielnickiej, Mieczysława Mazura, Czesława Reczu-
cha w skład Głównej Komisji Rewizyjnej SPZD na kadencję 2020-2023 na podsta-
wie § 16 pkt. 3 Statutu SPZD (zał. nr 10).

Na tym zebranie zdalne delegatów kół zakończono.
Warszawa – Wrocław – Wałbrzych – Krosno – Legnica – Nowe Miasteczko – Bolesławiec 
–Nowa Ruda – Zielona Góra – Kołbacz – Słońsko (Ukraina), dnia 26 września 2020 r.

Anna Krzosek – Sekretarz zebrania
Romuald Kołudzki-Stobbe – Przewodniczący zebrania



T18Kantorowe kursy walut na Ukrainie 29.01–11.02.2021, Lwów
Kurier Galicyjski 2021 nr 1–2 (365–366)

KUPNO
28,00 

33,90

7,40

38,53

3,60

SPRZEDAŻ 
28,30

34,20

7,65

39,00

3,72

UAH ukraińska hrywna
1 dolar USD

1 euro EUR

1 złoty PLN

1 funt brytyjski GBR

10 rubli rosyjskich RUR

Red.

T56

Protokół
zebrania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej 
przeprowadzonego zdalnie w dniu 26 września 2020 r.

Bezpośrednio po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym przeprowadzonym 
zdalnie odbyło się zdalne zebranie nowo powołanego Zarządu Głównego i Głównej 

Komisji Rewizyjnej, w którym udział wzięli oprócz nowo powołanych członków Zarzą-
du Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej pozostali delegaci w charakterze gości (Lista 
uczestnictwa – zał. do protokołu zebrania walnego). Po stwierdzeniu prawomocności obrad 
przez Prezesa Krzysztofa Lorenza przystąpiono do ukonstytuowania się nowo wybranego 
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz realizacji pozostałych punktów obrad.

1. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Re-
wizyjnej.

Zgodnie z §17 pkt 3. Statutu SPZD Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
• Uchwałę nr 5/2020 o powołaniu Jerzego Pileckiego i Tadeusza Ostrowskiego na sta-

nowiska Wiceprezesów Zarządu Głównego w kadencji 2020–2023 (zał. nr 1).
• Uchwałę nr 6/2020 o powołaniu Anny Krzosek na stanowisko Sekretarza Zarządu 

Głównego SPZD w kadencji 2020–2023 (zał. nr 2);
• Uchwałę nr 7/2020 o powołaniu Bożeny Nowickiej na stanowisko Skarbnika Zarządu 

Głównego SPZD w kadencji 2020–2023 (zał. nr 3).
• Uchwałę nr 8/2020 o powołaniu Władysława Olszewskiego na stanowisko Przewod-

niczącego Koła Członków Korespondentów w kadencji 2020–2023 (zał. nr 4).
• Uchwałę nr 9/2020 o powołaniu Krzysztofa Lorenza na stanowisko Redaktora Naczel-

nego Biuletynu SPZD i Przewodniczącego Komisji Historycznej w kadencji 2020–2023 
(zał. nr 5).

Następnie Zarząd Główny na podstawie §17 pkt 2,3,4 podjął Uchwałę nr 10 (zał. nr 6) 
o ukonstytuowaniu się naczelnych władz Stowarzyszenia w składzie jak niżej:
ZARZĄD GŁÓWNY:
1. Krzysztof Lorenz – Prezes ZG SPZD, Redaktor Naczelny Biuletynu SPZD i Przewodni-
czący Komisji Historycznej
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 Biuletyn SPZD nr 27 (2020)

5. MARIA STEFAŃSKA – (*1954 r. Świerczyn) c. Franciszka Żurawicza i Franciszki z d. 
Mazurak, zam. w Łodzi, korzenie medenickie. Nr ew. 575.

6. DARIUSZ MAZURAK – (*1968 r. Choszczno) s. Zbigniewa i Kazimiery z d. Kaczmarek, 
zam. w Bytomiu, korzenie medenickie. Nr ew. 576.

7. JAN SZYMAŃSKI – (*1959 r. Suliszewo) s. Wojciecha i Zofii z d. Kowalik, zam. w Sulisze-
wie. Nr ew. 577.

8  AGNIESZKA PAWLISZEWSKA – (*1978 r. Choszczno) c. Zbigniewa Śremskiego i Teresy 
z d. Mazurak, zam. w Reczu. Nr ew. 578.

9. STANISŁAW SIKORA – (*1948 r. Łaziska ) s. Jana i Marii z d. Dudziak, zam. w Starym 
Kisielinie, korzenie rychcickie. Nr ew. 579.

10. MAGDALENA ZASADA-MAŁECKA – (*1957 r. Cieszyn), c. Krzysztofa Zasady i Haliny 
z d. Mróz, zam. w Rudzie Śl., korzenie drohobyckie (wnuczka ppłka Władysława Mroza. 
Nr ew. 580.

11. JANINA SAWICKA – (*1934 r. Drohobycz) c. Jana Soi i Julii z d. Śmietańskiej, zam. w Bo-
lesławcu. Nr ew. 581.

12. DANUTA NOWAK-ŚWIERNIAK – (*1946 r. Kiełcz) c. Władysława Świerniaka i Marii z d. 
Domin, zam. w Zielonej Górze, korzenie rychcickie. Nr ew. 582.

13. STANISŁAW SIKORA – (*1948 r. Łaziska) s. Jana i Marii z d. Dudziak, zam. w Starym 
Kisielinie, korzenie rychcickie. Nr ew. 583.

14. EDWARD MACYGON – (*1949 r. Świerkocin) s. Jana i Heleny z d. Kołodziej, zam. w Przy-
borowie k. Nowej Soli, korzenie rychcickie. Nr ew. 584.

15. BOŻENA PIELUCH-SIEMASZKO – (*1953r. Stronie Śl.) c. Piotra Pielucha i Karoliny, zam. 
w Dzierżoniowie, korzenie rychcickie. Nr ew. 585.

16. MARIA SOBCZYK – (*1949 r. Jędrzychów) c. Józefa Sikory i Józefy z d. Mazur, zam. 
w Warszawie, korzenie rychcickie. Nr ew. 586.

17. WŁODZIMIERZ FURTAN – (*1955 r. Drohobycz) s. Karola i Katarzyny z d. Gębuś, zam. 
w Kamieńcu Ząbkowickim.Nr ew. 587.

18. TADEUSZ MINIACH – (*1935 r. Wacowice) s. Grzegorza i Rozalii z d. Miniach, zam. 
w Smołdzinie. Nr ew. 588.

19. PIOTR JACH – (*1967 r. Witnica) s. Stanisława i Jadwigi z d. Maćkała, zam. w Boguszyń-
cu k. Witnicy, korzenie rychcickie.  Nr ew. 589.

20. AGATA HILAROWICZ – (*1972 r. Zabrze) c. Eugeniusza Hilarowicza i Marii, zam. w Gli-
wicach, korzenie stebnickie. Nr ew. 590.

21. BEATA TRYBUS – (*1963 r. Gliwice) c. Stanisława Dziury i Heleny z d. Hilarowicz, zam. 
w Gliwicach, korzenie stebnickie. Nr ew. 591.

2. Jerzy Pilecki – Wiceprezes ZG SPZD
3. Tadeusz Ostrowski – Wiceprezes ZG SPZD, Przew. Koła Terenowego Nowe Miasteczko
4. Anna Krzosek – Sekretarz ZG SPZD
5. Bożena Nowicka – Skarbnik ZG SPZD
6. Władysław Olszewski – Członek ZG SPZD, Przewodniczący Koła Czł. Korespondentów
7. Bogusława Gozdek – Członek ZG SPZD
8. Wiesław Kietliński – Członek ZG SPZD
9. Barbara Mulińska – Członek ZG SPZD
10 Andrzej Niedzielenko – Członek ZG SPZD
11. Adam Piotrowski – Członek ZG SPZD
12. Magdalena Serwatka – Członek ZG SPZD
13. Olga Czop – Członek ZG SPZD, Przewodnicząca Koła Terenowego Słońsko (Ukraina)
14. Romuald Kołudzki-Stobbe – Członek ZG SPZD, Przew. Koła Terenowego Warszawa
15. Małgorzata Kozłowska-Lelito – Członek ZG SPZD, Przew. Koła Teren. Wałbrzych
16. Alicja Królikowska – Członek ZG SPZD, Przewodnicząca Koła Terenowego Wrocław
17. Kazimierz Mach – Członek ZG SPZD, Przewodniczący Koła Terenowego Krosno

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:
1. Grażyna Mielnicka – Przewodnicząca Komisji
2. Mieczysław Mazur – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Paweł Bryszkowski – Sekretarz Komisji
4. Robert Kowalski – Członek Komisji
5. Czesław Reczuch – Członek Komisji

2. Przyjęcie nowych członków korespondentów.
Przewodniczący Koła Członków Korespondentów Władysław Olszewski zwrócił się do Za-

rządu Głównego z wnioskiem o przyjęcie do Koła nowych członków. Są to:
1. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI – (*1953 r. Łódź) s. Bronisława i Marii z d. Kozicz, zam. 

w Olsztynie, korzenie borysławskie. Nr ew. 571.
2. KUTEREBA JÓZEF – (*1947 r. Nowiny Wlk.) s. Bronisława i Eleonory z d. Błauciak, zam. 

w Gorzowie Wlkp., korzenie rychcickie. Nr ew. 572.
3. JAN JUNAK – (*1951 r. Gdańsk ) s. Kazimierza i Zofii, zam. w Gorzowie Wlkp., korzenie 

medenickie. Nr ew. 573.
4. LEOKADIA DEMSKA – (*1952 r. Sobótka) c. Michała Lachowicza i Katarzyny z d. Gar-

bicz, zam. w Sobótce, korzenie medenickie. Nr ew. 574.
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w zebraniu zdalnym członkowie Zarządu Głównego podjęli Uchwałę nr 11/2020 o nadaniu 
Pani Aleksandrze Biniszewskiej tytułu Członka Honorowego SPZD.

4. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie przez Zarząd Główny Koledze Romualdowi 
Kołudzkiemu-Stobbe, Przewodniczącemu Koła Warszawskiego i wieloletniemu Pre-
zesowi SPZD, pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia przed urzędami 
i organami administracji rządowej i samorządowej.

Wniosek złożyła Kol. Anna Krzosek, uzasadniając tym, że Kol. Romuald Kołudzki-Stobbe 
wyraził wolę dalszego służenia pomocą naszemu Stowarzyszeniu w rozwijaniu i promowa-
niu jego działalności, co często wymaga starań w różnych instytucjach na szczeblu central-
nym. Biorący udział w zebraniu zdalnym członkowie Zarządu Głównego podjęli Uchwałę 
nr 12/2020 o udzieleniu takiego pełnomocnictwa Kol. Romualdowi Kołudzkiemu-
-Stobbe.

Na tym zebranie zdalne Zarządu Głównego zakończono.

Warszawa – Wrocław – Wałbrzych – Krosno– Legnica – Nowe Miasteczko– Bolesławiec – 
Nowa Ruda – Słońsko, dnia 26 września 2020 r.

Anna Krzosek – Sekretarz ZG SPZD
Krzysztof Lorenz – Prezes ZG SPZD



22. ELŻBIETA SIEMIAK– (*1954 r. Bydgoszcz) c. Michała Siemiaka i Jadwigi, zam. w Byd-
goszczy, sympatyk SPZD. Nr ew. 592.

23. JÓZEFA MILAN – (*1941 r. Drohobycz) c. Stanisława Milana  i Stefanii z d. Wołoseckiej, 
zam. w Nowym Sączu. Nr ew. 593.

24. ANDRZEJ NIEDZIELENKO – (*1951 r. Legnica) s. Józefa i Janiny, zam. w Ziemnicach k. 
Legnicy, korzenie drohobyckie. Nr ew. 594.

25. ALEKSANDER PADEREWSKI – (*1957 r. Szczecin) s. Mścisława i Aliny z d. Izdebskiej, 
zam. w Kanadzie, korzenie majdańskie. Nr ew. 595.

26. WACŁAW JAREMA – (*1958 r. Wałbrzych) s. Bolesława i Apolonii z d. Duplaga, zam. 
w Dąbrowie Tarnowskiej. Nr ew. 596.

27. ZOFIA MAZURKIEWICZ – (*1946 r. Wołoszcza) c. Józefa Gabrysza i Anny, zam. w Kar-
łowicach. Nr ew. 597.

28. ALICJA WÓJCIK-MORAWSKA – (*1957 r. Stupnica Polska) c. Władysława Samojednego 
i Heleny z d. Mareckiej, zam. w Pabianicach. Nr ew. 598.

29. JERZY LEŚNIAŃSKI – (*1955 r. Choszczno) s. Bronisława i Janiny, zam. w Ełku, korzenie 
medenickie. Nr ew. 599.

30. WOJCIECH SKOCZYŃSKI – (*1931 r. Drohobycz) s. Władysława i Barbary z d. Howarth, 
zam. w Gliwicach. Nr ew. 600 .

31. DOROTA GOŁĘBIOWSKA – (*1969 r. Choszczno) c. Mariana Słowika i Emilii z d. Le-
śniańskiej, zam. w Suliszewie, korzenie medenickie. Nr ew. 601.

32. RYSZARD WĘGRZYNOWSKI – (*1940 r. Borysław) s. Edwarda i Marii z d. Muzyczyn, 
zam. w Wałbrzychu. Nr ew. 602.

33. MARIAN HILAROWICZ – (*1951 r. Gliwice) s. Władysława i Anny z d. Kulik, zam. w War-
szawie. Nr ew. 603

34. BOGUSŁAW WĘGRZYNOWSKI – (*1952 r. Wałbrzych) s. Czesława i Krystyny z d. Do-
magała, zam. w Pobiedziskach, korzenie borysławskie. Nr ew. 604.

3. Rozpatrzenie wniosku Kol. Romualda Kołudzkiego-Stobbe, Przewodniczącego 
Koła Warszawskiego, w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Pani Aleksan-
drze Biniszewskiej z Kuklówki Radziejowskiej.

W uzasadnieniu wniosku Kol. Romuald Kołudzki-Stobbe stwierdził, że Pani Aleksandra 
BINISZEWSKA, Dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów, współpracuje owocnie z Kołem War-
szawskim od wielu lat. Przede wszystkim pomaga dzieciom polskim na Kresach, polskim 
parafiom, osobom starszym (w tym na Ziemi Drohobyckiej), zakłada biblioteki. Za swoją 
działalność została uhonorowana Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Biorący udział 

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie T15

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

0-380504307007, 0-380509494445, 0-380987175971, 0-380676750662.
Usługi prowadzone są przez miejscowych Polaków, u których oprócz samego nocle-

gu można poznać tajniki kuchni lwowskiej oraz ciekawostki z historii Kresów. Wygo-
dę zapewniają niezależne pokoje, łazienka i WC. Jest również możliwość korzystania 
z pełnego lub częściowego wyżywienia. Osoby podróżujące samochodem mają za-
pewnione miejsce na bezpiecznym parkingu.

Tel/fax +38 0322 75 43-95, kom.: +38 0662 552 301, e-mail: kwatery@tylkowelwo-
wie.com.

Red. 
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Anna Krzosek – Nowa Ruda T57

Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SPZD 
w kadencji 2017–2020

W minionej kadencji Zarząd Główny podobnie jak w latach ubiegłych koncentrował 
się na realizacji swoich zadań statutowych.

Zadanie I.  Utrzymywanie więzi i rozwijanie współpracy ze społecznością polską 
na Ziemi Drohobyckiej:

1.   W ramach statutowej więzi utrzymywania kontaktów z naszymi Rodakami na Ziemi 
Drohobyckiej z inicjatywy Przewodniczącego Koła Lubuskiego Kolegi Tadeusza Ostrow-
skiego w 2017 r. powstał oddział „zamiejscowy” koła w Słońsku k. Drohobycza, który 
zrzesza  27 osób. Zebrania koła na Kresach odbywają się 2 razy w roku podczas wyjazdu  
członków koła z Nowego Miasteczka do Truskawca.

2. Przedstawicielki Zarządu Głównego – Irena Froch i Bożena Nowicka – uczestniczyły                        
w uroczystym odpuście 24 sierpnia 2017 r. w kościele św. Bartłomieja w Drohobyczu, 
w czasie którego biskup Zygmunt Kawa poświęcił nowy ołtarz oraz ufundowany przez 
Romualda Kołudzkiego-Stobbe na prośbę parafian duży obraz Matki Bożej Kochawińskiej 
oprawiony w złoconą ramę wykonaną w Zakładzie Konserwacji Zabytków Zamku Królew-
skiego w Warszawie, a namalowany przez znaną pisarkę ikon Agnieszkę NAMIOTKO.

3. Dzięki wielomiesięcznej pracy przygotowawczej Członka naszego Stowarzyszenia Sta-
nisława FURMANA w Warszawie i okolicy w dniach 18–25 maja 2018 r. został zorganizo-
wany kolejny Kresowy Zlot naszych Rodaków z Łucka, Stanisławowa i Drohobycza – pod 
patronatem SPZD.

4.  Na zaproszenie władz samorządowych  przy współpracy z Kołem Wałbrzyskim SPZD 
w dniach 30 czerwca – 9 lipca 2018 r. w Wałbrzychu przebywała grupa 30 dzieci z Bory-
sławia pod opieką  pani dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej Krystyny Krasnopolskiej.

Zadanie II.  Niesienie pomocy w utrzymaniu, renowacji i rozwoju polskiej spuści-
zny kulturalnej Ziemi Drohobyckiej.

1.  Koła Terenowe i Zarząd Główny SPZD przekazały 1/5 kosztów nowego ołtarza głów-
nego, tj. ok. 11 000 zł dla parafii w  Drohobyczu na prace związane z realizacją tej inwe-

stycji. Jednocześnie kontynuowane były starania o pozyskanie funduszy na rekonstrukcję 
witraży  w  kościele.

2. 7 lipca 2018 r. na memoriale przy nowym polskim  kościele na Wolance w parafii                     
Św. Barbary w Borysławiu z inicjatywy Wiceprezesa Jerzego Pileckiego została zamonto-
wana tablica upamiętniająca  27 borysławskich członków Związku Walki Zbrojnej, ofiar 
NKWD.

3. 22 września 2018  z inicjatywy Wiceprezesa Jerzego Pileckiego i Redaktora Krzysztofa 
Lorenza została podjęta kolejna uchwała w sprawie działań zmierzających do upamiętnie-
nia  w formie tablicy 10 drohobyckich ofiar NKWD, członków ZWZ z „grupy Michalskiego” 
i „grupy Ruloffa”. 8 grudnia 2018 r. Zarząd Główny zaakceptował projekt tablicy. Jest  zgoda  
Księdza  Proboszcza Mirosława  LECHA  na  umieszczenie  tej  tablicy  w  kościele  pw.  św.  
Bartłomieja, gdzie została ona już zamontowana.

4. Młodzież szkół wałbrzyskich pod opieką członka ZG Adama Piotrowskiego w ramach 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w lipcu 2017, 2018 oraz 2019 roku  porząd-
kowała cmentarze w Borysławiu oraz  Podbużu. W lipcu 2020 r. akcja nie odbyła się ze 
względu na epidemię koronawirusa.

5. 4 listopada 2017 r. w we wsi Majdan k. Borysławia  z inicjatywy starosty powiatu 
opatowskiego Bogusława Włodarczyka z udziałem polskiej delegacji, lokalnych władz 
ukraińskich  i miejscowej ludności odbyło się uroczyste poświęcenie dawnego polskiego 
cmentarza, który został oczyszczony  i ogrodzony przez harcerzy z Hufca ZHP Opatów 
dzięki staraniom i finansowemu wsparciu władz powiatu opatowskiego. W uroczystości 
uczestniczyli także członkowie naszego Stowarzyszenia, w tym przedstawiciele Zarządu 
Głównego: Adam Piotrowski i Anna Krzosek wraz z innymi potomkami dawnych miesz-
kańców Majdanu.

6. 6 czerwca 2019 r. w Borysławiu w lapidarium koło polskiego kościoła w parafii 
Św. Barbary odbyło się poświęcenie tablicy upamiętniającej księdza Andrzeja Osikowi-
cza, proboszcza tej parafii w latach 1931–1943. Fundatorem tablicy był członek Zarządu 
Głównego  Adam Piotrowski – urodzony w Borysławiu.

Zadanie III.  Pomoc Polakom na Ziemi Drohobyckiej – dla zachowania i rozwoju 
polskiej tradycji, kultury i tożsamości narodowej.

1. W 2018 r. ze środków  Funduszu Wieczystego SPZD jego Kapituła przekazała na kon-
to naszego Stowarzyszenia 1000 zł dla pani Marii Galas, Prezes Kulturalno-Oświatowego 
Towarzystwa „Odrodzenie” z Drohobycza, na operację zaćmy przeprowadzoną  w Polsce.

2. Koło Warszawskie w 2018 r. ufundowało 3 zapomogi po 300 zł  dla studentów z Ziemi 
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Drohobyckiej.
3. W 2018 r. Zarząd Główny przyznał 300 zł dla parafii Św. Barbary z racji uroczystości 

poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary NKWD.   
4. W lutym 2019 r., podczas pobytu borysławian z Wałbrzycha w sanatorium w Tru-

skawcu, Skarbnik Bożena Nowicka w uzgodnieniu z Panią Marią Galas zorganizowała 
w Drohobyczu spotkanie z naszymi Rodakami, w trakcie którego zamiast paczek prze-
kazała 14 osobom w trudnej sytuacji materialnej po 100 zł od Zarządu Głównego SPZD, 
a Paniom: Marii Galas i Eugenii Dąbrowskiej po 200 zł, łącznie z kosztami poczęstunku 
wydatkowała 1900 zł. Zebrani byli bardzo zadowoleni nie tylko z otrzymanego wsparcia, 
ale również z możliwości udziału w spotkaniu i podzielenia się swoimi bolączkami i pro-
blemami życia codziennego.

5. W grudniu 2019 r. z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Koła Wałbrzyskiego Adama 
Piotrowskiego uczniowie wałbrzyskich i okolicznych szkół przygotowali ponad 400 pa-
czek ze słodyczami, które zostały przez niego osobiście zawiezione dzieciom w Borysła-
wiu.

Zadanie IV.  Integracja byłych mieszkańców Ziemi Drohobyckiej  i  jej sympatyków           
wokół realizacji celów Stowarzyszenia.

1. 10 października 2018 r. z udziałem delegacji Zarządu Głównego z Prezesem Romu-
aldem Kołudzkim-Stobbe na czele  i licznie zaproszonych gości na cmentarzu przy ul. No-
wotarskiej w Zakopanem z inicjatywy Przewodniczącego Koła Korespondentów Włady-
sława Olszewskiego odbyła się uroczystość  poświęcenia i odsłonięcia pomnika na mogile 
Heleny Biluchowskiej, która jest równocześnie  symbolicznym  grobem inż. Zygmunta 
Biluchowskiego,  ostatniego dyrektora rafinerii POLMIN w Drohobyczu, zamordowanego 
przez sowieckie NKWD.

2. 14 października 2017 r. na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu z udziałem miejsco-
wych władz oraz kapelana Koła Wałbrzyskiego i członków Koła  odbyła się  uroczystość 
ponownego poświęcenia pamiątkowej tablicy, ufundowanej z okazji 50. rocznicy przyby-
cia do Wałbrzycha  ekspatriantów z Borysławia. Tablica została ufundowana   w sierpniu 
1995 r. przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód  w Wałbrzychu i była poprzed-
nio umieszczona na budynku kopalni „Thorez”.

3. 29 września 2018 r. we Wrocławiu odbył się kolejny Zjazd Schodniczan zorganizowa-
ny przez Koło Wrocławskie, na którym spotkali się dawni mieszkańcy parafii schodnickiej 
i ich potomkowie.

4. Korzystając w 2018 r. z obecności na Dolnym Śląsku lektora Domu Spotkań z Historią 

w Warszawie Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego, Koła Wałbrzyskie zorganizowało  dwie  
prelekcje o tematyce kresowej dla młodzieży licealnej.

5. W czerwcu 2019 r. z inicjatywy Prezesa Romualda Kołudzkiego-Stobbe  Zarząd Głów-
ny sfinansował pokrycie płatkami złota tablicy epitafijnej Tadeusza Chciuka-Celta we 
wrocławskiej bazylice pw. Św. Elżbiety.

6. 21 września 2019 r. z udziałem licznie zaproszonych gości odbyły się we Wrocławiu 
obchody 30-lecia SPZD przygotowane przy wsparciu sponsorów przez Wiceprezes Lidię 
Dębską, której raz jeszcze dziękujemy za wspaniałą organizację tej uroczystości. Sprawoz-
danie z jej przebiegu i 30-letniej działalności naszego Stowarzyszenia opracował Kolega 
Romuald Kołudzki-Stobbe i jest ono zamieszczone w numerze 26 Biuletynu SPZD z marca 
2020 roku na ss. 39-47.

7. Dzięki inicjatywie Krzysztofa Lorenza uruchomiona została nowa strona internetowa 
naszego Stowarzyszenia, na której od 3 lat ukazują się m.in. kolejne numery Biuletynu SPZD.

8. W ostatniej kadencji planowo 2 razy w roku ukazywał się nasz Biuletyn, ciesząc się 
ogromną popularnością wśród członków SPZD i nie tylko.  

9. Przyznano 5 tytułów Członka Honorowego SPZD: Pani Danieli Komosie z Warszawy 
(2019),  Panu Sebastianowi Burdzemu ze Środy Śląskiej (2018) oraz Panom: Bogusławo-
wi Włodarczykowi, Władysławowi Dudzie i Dariuszowi Bińczakowi z Opatowa (2017).

10. Dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego Koła Korespondentów Władysława Ol-
szewskiego  do Stowarzyszenia przyjęto  105   nowych członków.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. 17 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Kół SPZD, po którym  ukon-

stytuowały się władze Stowarzyszenia na lata 2017–2020.
2. 23 września 2017 r. podjęta została   uchwała w sprawie wszystkich aspektów skład-

ki członkowskiej w SPZD, ujednolicając jej wysokość dla członków kół terenowych i człon-
ków korespondentów, tj. 40 zł rocznie, a w ramach tej kwoty zapewniono dostawę dwóch 
numerów naszego Biuletynu. Podjęto też uchwałę o zwrocie kosztów przejazdu na co-
kwartalne zebrania ZG Przewodniczącemu Koła Członków Korespondentów.

3. 9 grudnia 2017 r. został zatwierdzony roboczy regulamin rejestracji posiedzeń ZG 
SPZD.

4. Z dniem 3 grudnia 2018 r. z powodu utraty swojej siedziby oraz zmniejszenia sta-
nu liczbowego członków spowodowanego ich  wiekiem   i chorobami zaprzestało swojej 
działalności Koło Legnickie. Dotychczasowi członkowie tego Koła, którzy wyrazili taką 
wolę (8 osób), zostali przyjęci do Koła Członków Korespondentów.
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5. 22 września 2018 r. został zatwierdzony tymczasowy Regulamin nadawania tytułu 
Członka Honorowego SPZD.

6. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. europejskiego rozporządzenie                    
o ochronie danych osobowych RODO stosowne przepisy zostały wprowadzone  w naszym 
Stowarzyszeniu.  

7. W lutym i marcu 2020 r. pożegnaliśmy naszych długoletnich członków Zarządu Główne-
go, urodzonych w Borysławiu mieszkańców Wałbrzycha: Irenę Froch i Tadeusza Skrężynę.



Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T58

Sprawozdanie z działalności Koła Członków 
Korespondentów (KK) SPZD 

za okres od 18.06.2017 do 20.08.2020

Niniejsze sprawozdanie stanowi formę kontaktu („zebrania”) Przewodniczącego 
Koła z członkami rozsianymi po całej Polsce i świecie. Poprzednie sprawozdanie 

obejmowało okres od 15.06.2014 do 17.06.2017.

I. Dane ogólne
Zadaniem Koła Członków Korespondentów  jest realizacja określonego Statutem SPZD 

programu  dla Rodaków rozsianych po Polsce i świecie. Szczególny  nacisk położono na 
dotarcie do Rodaków, którzy mieszkają w  mniejszych miejscowościach. Działalność Koła 
realizowana była poprzez:
• nabór nowych członków,
• dotarcie i zaangażowanie krewnych po tych, którzy odeszli, 
• integrację rodzin (rodów) poprzez opracowywanie drzew genealogicznych z myślą o po-

tomnych, aby ocalić od zapomnienia, „skąd nasz ród”,
• poszukiwanie rodzin,
• rozprowadzanie naszych Biuletynów 2 razy w roku,
• rozprowadzanie literatury, publikacji, map itp. związanych z Ziemią Drohobycką, 
• archiwizację ww. materiałów, dokumentów, zdjęć itp.,

• wysyłkę i rejestrację  wysyłanych Biuletynów,
• przeprowadzenie i rejestrację składek  członkowskich i Funduszu Wydawniczego, wysy-

łanie ponagleń,
• rozliczenie półroczne poniesionych kosztów związanych z wysyłką Biuletynów, działal-

nością Koła i naborem nowych członków,  
• organizowanie okolicznościowych akcji patriotycznych,
• współpracę z organizacjami kresowymi, takimi jak TMLiKPW oraz  Związek Sybiraków  

poprzez uczestnictwo w ich przedsięwzięciach,
• propagowanie historii Ziemi Drohobyckiej i jej mieszkańców w różnych formach,
• szeroką współpracę  z Redakcją naszego Biuletynu.

Dumą Koła Członków Korespondentów jest stale postępujący wzrost liczby członków 
pomimo naturalnych ubytków.

Uwaga: ze względu na specyfikę KK, którego członkowie są rozproszeni po Polsce i świe-
cie, a cała formalna działalność prawno-finansowa umocowana jest w Zarządzie Głów-
nym, ww. działalność w całości jest realizowana jednoosobowo przez Przewodniczącego 
Koła z wyjątkiem pomocy w dystrybucji Biuletynu w 80%.

II. Zrealizowane cele personalne
1. Nabór nowych członków
Na wniosek Przewodniczącego KK na zebraniach Zarządu Głównego przyjęto 130 nowych 
członków, tj. od nru 466 do 596 (w poprzedniej kadencji 115).
a) pod względem płci:
• mężczyźni – 66
• kobiety – 64
b) urodzonych w grupie wiekowej:
• przed 1939 – 18
• w okresie wojennym i powojennym (do 1960) – 84
• po 1960 – 28
• najmłodszy rocznik w kadencji – 1999 (Rychcice)
• najstarszy rocznik w kadencji 1925 (Bytom)
c) pod względem miejsca urodzenia lub korzeni:
• Drohobycz – 53
• Rychcice i okolice – 29
• Medenice i okolice – 15
• Majdan – 3
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• Borysław – 7
• Krynica – 8
• Wołoszcza i Zady – 2
• Stebnik – 3
• Sympatycy – 10
d) kontynuacja członkostwa przez rodzinę – 2
e) przybyło członków zagranicznych  (Kanada) – 1
f) w czasie kadencji ubyło ( zgony, rezygnacje) – 57
Liczba czynnych członków KK na dzień sprawozdawczy wynosi 381, tj. od nru 1 do 596.

III. Rozprowadzanie Biuletynu
Nasz Biuletyn rozprowadzany jest 2 razy w roku (wiosna, jesień), każdorazowo w 3 rzu-

tach do członków, którzy:
• zapłacili za dany rok (wysyłka bez blankietu wpłaty)
• nie zapłacili za bieżący rok (załączony blankiet wpłaty  na dany rok)
• nie zapłacili za poprzedni rok (blankiet  zaległy z dopiskiem PILNE)

Na podstawie prowadzonej ewidencji wpłat Przewodniczący KK przygotowuje 3 listy do 
wysyłki i na tej podstawie nasz niestrudzony kolega Czesław Reczuch adresuje koperty, 
wkłada blankiety z dopiskiem, zakleja to wszystko, dźwiga i jedzie na pocztę. Wiele razy, 
bo jest tego ponad 300 szt. Nie mówiąc już o ciężarze tych wszystkich Biuletynów.

Tu składam  w imieniu swoim i członków korespondentów serdeczne podziękowania za 
ten naprawdę ogromny trud. Natomiast Przewodniczący KK wysyła Biuletyny do człon-
ków KK  z Bolesławca i okolic, większym „maruderom płacowym”, tym, którzy nie są człon-
kami, a wpłacili, jak również przy werbowaniu nowych członków załączany jest Biuletyn.

IV. Rozliczenie finansowe
Koło Członków Korespondentów  nie posiada  skarbnika, a jego obowiązki  realizowane 

są przez Zarząd Główny. Przewodniczący KK prowadzi imienny wykaz członków doku-
mentujący wysyłanie Biuletynu, jak i wysokości i terminy wpłat składki członkowskiej 
i Funduszu Wydawniczego na podstawie wyciągów bankowych, przekazywanych przez 
skarbnika Zarządu Głównego. Po rozprowadzeniu Biuletynu Przewodniczący KK przeka-
zuje do skarbnika Zarządu Głównego rozliczenie poniesionych kosztów za półrocze. Spo-
radyczne wpłaty członków (szczególnie z Bolesławca) na ręce Przewodniczącego KK są 
imienną listą  przekazywane na konto Zarządu Głównego. Ze składek z zwolniono 3 człon-
ków  wiekowych i w trudnej sytuacji materialnej.

V. Propagowanie Ziemi Drohobyckiej
odbywało się poprzez:

• propagowanie wydawnictw kresowych, w tym książek prof. Stanisława Niciei z cyklu 
„Kresowa Atlantyda”,

• odsłonięcie pomnika dyrektora  rafinerii Polmin Zygmunta Biluchowskiego i jego żony 
Heleny w Zakopanem w dniu 10.10.2019 z udziałem przedstawicieli IPN, władz miasta, 
SIPNiG, Kościoła i lokalnej prasy,

• ścisłą współpracę lokalną  z oddz. TMLiKPW i Związkiem Sybiraków. Z okazji 30-lecia 
tych organizacji wydano okolicznościowy album, w którym zawarto też wspomnienia 
Drohobyczan.

• zainicjowanie  budowy nowego pomnika ppłka Władysława Mroza, komendanta Inspek-
toratu AK w Drohobyczu, który zmarł w Bolesławcu po ujawnieniu się w 1954 r. Budowa 
pomnika wspólnie z hufcem ZHP realizowana jest z darowizn  członków SPZD i sym-
patyków. Pomnik został wykonany i zamontowany w ostatnich dniach sierpnia 2020, 
a jego uroczyste odsłonięcie (z udziałem m.in. przedstawicieli IPN-u) planowane jest na 
przyszły rok.

VI. Różne
Ponadto Przewodniczący Koła Członków Korespondentów:
• bierze czynny udział w redagowaniu własnych artykułów do Biuletynu oraz prowadzi 

stałe rubryki:
– Wykaz nowych członków KK
– Wykaz wpłat członków KK i darczyńców
– Wykaz tych , którzy odeszli
– Wykaz jubilatów 90-letnich i więcej

• współpracuje z organizacjami kresowymi (i nie tylko) na terenie Bolesławca i Bytomia  
• odwiedza często osobiście wiekowych członków KK lub co najmniej telefonicznie intere-

suje się ich losem (najstarszy kończy w przyszłym roku 100 lat).

VII. Wnioski
Od przyszłej kadencji obowiązki finansowe (wykaz wpłat członkowskich, ich terminy, 

itp.) powierzyć odrębnej osobie, czyli powołać skarbnika KK.




Biuletyn SPZD nr 28 (2021)  Biuletyn SPZD nr 28 (2021)

74 75

Stefan  Dzierżek – Straszyn k. Gdańska T62/1

Wyprawa po londyńskie skarby

Po trzech tygodniach pobytu w Warszawie zdecydowałem, że czas już pójść w teren po 
pocztę i pieniądze. Sprawa naszego „koncertu”, tj. zwycięskiej walki z niemieckimi po-

granicznikami tuż po zrzucie, dostatecznie już chyba przycichła. Wcześniej sprowadziliśmy 
przy pomocy Pani Genowefy, szwagierki „Buki”, nasze pasy i paczki od gospodarza z Bednar 
oraz broń pozostawioną u „Kazika”. Gdy zakomunikowałem swój zamiar „Romanowi” uda-
nia się po pieniądze, obiecał pomoc przez „Zenona” z „Trójkąta”. Wkrótce razem z „Buką” 
i „Zenonem” udaliśmy się na punkt kontaktowy.

– Weronika jestem – wyciągnęła na powitanie rękę młoda i sympatyczna dziewczyna.
– A to są „Buka” i „Celt” – przylecieli do nas z Londynu, była to operacja "Jacket" – zaanon-

sował nas „Zenon” – niestety zrzut był nieudany, skakali w twoich okolicach, koło Kiernozi.
Przywitaliśmy się, a ja osobiście poczułem się lekko rozczarowany, że komendant główny 

BCh powierza nasz los i sprawę w ręce takiej smarkuli, ale pozostawiłem to bez komentarza.
– Tak, wiem, było głośno o waszym zrzucie i walce na granicy, wieści szybko się rozchodzą  

po wsiach. Niemcy rozesłali za wami listy gończe, żeby „groźnych bandytów” oddać w ręce 
żandarmów. Nawet jeden taki list, który wisiał na chałupie sołtysa, zerwałam pewnej nocy 
i schowałam u siebie w domu.

Zacząłem nabierać do niej zaufania, tym ostatnim zdaniem po prostu zaimponowała mi, 
zuch dziewczyna!

– Ty pochodzisz przecież z łowickiego, to chyba niedaleko zrzutu? – zapytał „Zenon”.
– Tak, ze wsi Szymanowice.
– Chodzi o to, że podczas ucieczki ukryliśmy w śniegu, w oznaczonym miejscu nasze rze-

czy, tj. pieniądze i pocztę z Londynu, które zamknięte są w specjalnych puszkach – wyjaśni-
łem pokrótce.

– Trzeba odnaleźć przywiezione przez nich przesyłki i to jak najszybciej, zorganizujesz to 
– wydał polecenie „Zenon”.

– Oczywiście, bazą do poszukiwań będzie nasz dom, myślę, że do miejsca, gdzie ukryte są 
pieniądze będzie z kilkanaście kilometrów przez pola – rzeczowo odpowiedziała Weronika

– Jak się skontaktujemy? – zapytałem
– Będę czekała na was w najbliższą niedzielę, na stacji kolejowej Jackowice, jest to druga 

stacja za Łowiczem, ostatnia przed granicą Rzeszy, dlatego należy zachować dużą ostroż-
ność – dodała młoda łączniczka.

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T59

List do Redakcji 
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Na koniec umówiliśmy szczegóły przyjazdu, godzinę spotkania i pożegnaliśmy się. W nie-
dzielę jednak „Buka” oświadczył mi, że wyjazd jest niemożliwy.

– Niemcy przeprowadzają w pociągach szczegółowe rewizje, a wszystkich mężczyzn za-
trzymują w Łowiczu, prawdopodobnie szukają spadochroniarzy, czyli nas, to są pewne wia-
domości – argumentował „Buka”.

– Nie jestem o tym przekonany, sprawa „koncertu” już dawno przez Niemców zakończona, 
a rewizje ze względu na szmuglerów to chleb codzienny podróżowania pociągiem.

– To niepotrzebne ryzyko – upierał się  "Buka".
– Ja w każdym razie jadę, sprawę przesyłek trzeba wreszcie załatwić, a poza tym na stacji 

będzie czekać umówiona Weronika – nie odpuszczałem.
– To w takim razie ja pojadę z panem – włączyła się nagle pani Genowefa.
– To świetnie, we dwójkę zawsze raźniej, a poza tym może pani donieść komu trzeba 

o ewentualnej mojej wpadce – dodałem.
– W takim razie narysuję ci plan dotarcia do miejsca, gdzie ukryłem pocztę.
– Umawiamy się tak, jeżeli nie wrócimy do wtorku rano, to znaczy, że nie znaleźliśmy two-

ich „gwoździ” i paczek i musisz jednak przyjechać wieczornym pociągiem, do tych pociągów 
będzie ktoś od Weroniki wychodzić.

Zabrałem dość mętnie narysowany przez „Bukę” szkic sytuacyjny, dodatkowo na wszelki 
wypadek pistolet, i ruszyliśmy w drogę.

Podróż – poza okropną niewygodą – odbyła się na szczęście bez przeszkód. Na stacji cze-
kała już na nas Weronika. Po powitaniu zanurzyliśmy się w ciemną noc i razem z naszą 
przewodniczką ruszyliśmy po wiejskich drogach do jej rodzinnego domu oddalonego około 
3 kilometrów. Byliśmy młodzi, szybko przeszliśmy na „ty” i nawiązała się rozmowa.

– Wiesz, kiedy w grudniowy poranek usłyszałam od mojej sąsiadki o zrzucie i wydarze-
niach na granicy, w których uczestniczyłeś, pomyślałam sobie wtedy, jakie to by było nie-
zwykłe spotkać tych wspaniałych spadochroniarzy… A teraz idę z jednym z nich i staram mu 
się pomóc jak potrafię najlepiej, jestem taka dumna i pełna zachwytu dla twoich dokonań 
– powiedziała Weronika.

– Nie żartuj sobie ze mnie, jakiś tam pojedynczy, zorganizowany i zaplanowany skok, i to 
jeszcze nie do końca udany, cóż w tym niezwykłego? To żaden wyczyn. Nie wiem,  czy wiesz, 
że dwóch z naszych poległo?...

– Tak, słyszałam o tym od „Zenona”, a po waszej walce Niecy w okolicy Kiernozi aresztowa-
li spośród gospodarzy 30 zakładników, grożąc, że jeśli zbrodniarze się nie znajdą, wszyscy 
zostaną rozstrzelani.

– I co się z nimi stało? – spytałem zmartwiony.

– Nic, na szczęście groźby nie spełnili. Kilka dni temu zwolnili zakładników, ogłaszając, że 
schwytali spadochroniarzy w Skierniewicach i już ich powiesili.

– Och, to kamień spadł z serca, że nikt przez nas nie ucierpiał – odetchnąłem z ulgą.
– Sama chyba widzisz teraz, że bohaterstwem jest to, co wy robicie w warunkach oku-

pacyjnych Warszawy i całego kraju, narażając codziennie swoje życie – odpowiedziałem 
z przekonaniem.

– Nie chcę się z tobą spierać, ale nasza praca konspiracyjna w okupowanej ojczyźnie to 
tylko naturalna konsekwencja życia na tej ziemi, po prostu inaczej nie można – nie dawała 
za wygraną.

– Nie umniejszaj swoich działań i podejmowanego ryzyka, a chociaż by to, jak zerwałaś list 
gończy, który nakazywał wydanie nas Niemcom. Przecież mógł cię ktoś zauważyć i donieść 
na gestapo – nie ustępowałem.

– Nawet o tym nie pomyślałam, zresztą to nic wielkiego – bagatelizowała swój wyczyn 
Wernika.

– A wiesz, mam do ciebie prośbę, a czy mogłabyś sprezentować mi ten "afisz”? – zapytałem.
– Oczywiście, z wielką radością, tylko musisz być ostrożny, jak będziesz go wiózł.
Doszliśmy szybko na miejsce i tu kolejna niespodzianka, w domu rodzinnym Weroniki 

wspaniała wiejska kolacja. Cóż to za nadzwyczajna, patriotyczna rodzina, a jej matka – Wik-
toria Dzierżek to prawdziwa mater familias. Jaka gościnność, a jednocześnie chęć udzielenia 
pomocy, lepiej trafić nie mogłem!

Po kolacji około godziny 22.00 wyszedłem na wyprawę w towarzystwie Janka, brata We-
roniki. Doskonały przewodnik i opiekun! Dzięki niemu bez błądzenia dotarliśmy po kilku 
godzinach ciężkiego marszu przez pola w okolicę, gdzie schowaliśmy pieniądze. Duży śnieg, 
który spadł w ostatnich dniach, a także ciemna noc zmieniły wszystko nie do poznania. 
Z dużym trudem odnalazłem „nasz” lasek, brnąc w głębokim śniegu doszliśmy wreszcie na 
jego skraj. Z biciem serca zbliżałem się do miejsca, gdzie ukryłem swoje trzy „gwoździe”. Czy 
aby są na miejscu, czy nikt ich nie ukradł? Poznałem wreszcie „moje” drzewko, odgarnąłem 
szybko rękami śnieg, szukam w ciemno i…są, jeden, drugi i trzeci! Odetchnąłem głęboko 
z uczuciem wielkiej ulgi. Janek stał obok i z uznaniem patrzył na mnie i na tajemnicze „gwoź-
dzie”.

– Podziwiam cię Tadeusz, że dokładnie wiedziałeś, gdzie ukryłeś pieniądze i tak szybko 
sobie poradziłeś z ich odszukaniem – powiedział i uścisnęliśmy sobie dłonie na znak dobrze 
wykonanej roboty.

Teraz zaczęła się prawdziwa tragedia, poszukiwania czwartego „gwoździa”, tego który po-
rwał „Buka” i rzucił na ślepo w śnieg nie dawały żadnego rezultatu. Przekopaliśmy całe pole 
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i nic. Po godzinie beznadziejnej walki ze śniegiem daliśmy za wygraną. Czas naglił, więc  po-
szliśmy w kierunku rowu, gdzie miała znajdować się puszka z pocztą. Szkic „Buki” do nicze-
go, kolejne długie poszukiwania, brodzenie w głębokim śniegu w rowie i łamiący się pod 
nogami lód. Coraz większe zmęczenie i pomimo mrozu pot spływający po czole i plecach. 
Odpoczynki coraz dłuższe i częstsze. Zrezygnowaliśmy z poszukiwania poczty i wróciliśmy 
do lasku, by odszukać „gwoździe” „Buki”. Wszystko szło jak po grudzie, znowu nic nie zna-
leźliśmy. Janek poza tym obliczył, że nie można już dłużej tu zostać, bo nie zdążymy przed 
świtem.

Idąc, w drodze powrotnej z obawą myślałem o śladach pozostawionych przez nas na śnie-
gu. Mogą one naprowadzić kogoś na trop naszych nieodnalezionych puszek, a w dzień dużo 
łatwiej szukać. Miałem żal do „Buki” za jego takie nerwowe i nieprzemyślane porzucenie 
„gwoździ”, byle tylko się pozbyć. Teraz widać, jak ciężko odnaleźć nasze londyńskie przesył-
ki w nieznanym terenie. Wreszcie, ledwo żywi, dobrnęliśmy nad ranem do domu. Wszyscy 
na nas czekali, niestety nasze smutne twarze popsuły nastrój. Rozpakowałem natychmiast  
gwoździe i „komisyjnie” przeliczyłem zawartość. Niestety – ten czwarty, nieodnaleziony – 
zawierał największą kwotę – 7200 dolarów…

Wyprawa odbiła się na nas obu, gorączkowaliśmy i mieliśmy dreszcze – gorące mleko 
z miodem i spać. Zbudzono nas wieczorem, kolację zjadłem z dużym wysiłkiem, czułem się 
fatalnie. Wstyd mi było wobec Janka, więc przemogłem ból w kościach i wyraziłem goto-
wość do wymarszu, chociaż druga wyprawa nie uśmiechała mi się wcale…

Kilka godzin nocnego marszu, prowadzeni przez ujadające psy w każdej wsi (że nie 
wzbudziło to niczyich podejrzeń?) i jesteśmy u celu. Dwie godziny poszukiwań uwiecz-
nione znalezieniem tylko jednego gwoździa „Buki” i znów ciężka droga powrotna. I da 
capo – zmęczenie, senność i gorączka, rozgrzewający cudowny napój i błogi sen…

Nagle zbudził mnie gwar, jest biały dzień, do komnaty wchodzi „Buka”. Powitanie, szybka 
wymiana zdań i tego co się wydarzyło.

– To ile znaleźliście „gwoździ”? – pyta „Buka”.
– Trzy moje i jeden twój, chodziliśmy dwukrotnie, ale jest bardzo ciężko, a twój szkic do 

niczego, poczty nie udało się odnaleźć – odpowiedziałem.
– No, bo nie umiecie szukać – przerwał mi.
– Słuchaj, pozbyłeś się „gwoździ” na chybcika, rzucając w śnieg bez oznaczenia dokładnego 

miejsca, teraz bardzo trudno w nocy wytropić – starałem się wyjaśnić.
– Ja w dziesięć minut wszystko odnajdę, i pocztę, i swoje „gwoździe”, i ten twój, co rzuciłem 

w śnieg, doskonale pamiętam miejsce – ripostował „Buka” pewny siebie.
– Żebyś miał rację, to… podziękujemy ci razem z Jankiem – zakończyłem lekko poirytowany.

W nocy wyszliśmy z pełnym optymizmu i wigoru „Buką” na kolejną, już trzecią wyprawę. 
Podziwiałem zaciętość i upór Janka i bardzo mu byłem wdzięczny za pomoc. Bez niego – do-
skonałego przewodnika – nawet nie ma co myśleć o poszukiwaniach, bardzo ciężko byłoby 
nam trafić tam i z powrotem, a on doskonale orientował się w terenie. Niestety, kolejne po-
szukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów, nie znaleźliśmy nic. Załamany i zmęczony 
„Buka” przycichł kompletnie, w drodze powrotnej szedł ostatni i nic nie mówił.

Podobnie jak w poprzednich wyprawach, towarzyszyło nam ustawicznie szczekanie psów, 
a zdarzało się, że zaniepokojeni chłopi wychodzili przed chaty. Sytuacja stawała się coraz 
bardziej niebezpieczna, zostawiliśmy zbyt dużo śladów. Uradziliśmy, że więcej nie będziemy 
szukać, ryzyko było zbyt duże. Wreszcie powrót do domu Janka i odpoczynek, za kilka dni 
spróbujemy ponownie. Przed południem odmarsz na stację do pociągu relacji Kutno-War-
szawa. Odnalezione „gwoździe” przewiozła siostra Weroniki – Zosia w specjalnych kiesze-
niach między fałdami wełniaka. Podróż do Warszawy odbyła się bez większych przygód.

Podczas spotkania z „Romanem” złożyłem sprawozdanie z przebiegu poszukiwań i prze-
kazałem odnalezione pieniądze. „Buka” przedstawił sprawę czwartego „gwoździa”, którego 
nie można odnaleźć i oświadczył, że jeżeli nie odnajdziemy w najbliższym czasie, to on spra-
wę dalszych poszukiwań bierze na siebie. Wobec tego „Roman” oznajmił mi, że uważa, iż 
oddałem wszystkie pieniądze powierzone mi przez Centralę.

Po kilku dniach znów powrót do naszej bazy, czyli gościnnej rodziny Dzierżków. Następne 
poszukiwania trwały dwie noce i rezultatem było odszukanie przez Janka jednego gwoździa 
„Buki”. Zdenerwowanie moje rosło, najbardziej chodziło mi o pocztę, ponieważ na duplikat 
z Centrali trzeba będzie bardzo długo czekać. Znów kolejne poszukiwania z pomocą jednego 
z towarzyszy „Buki” i niezmordowanego Janka. Przykro mi było, że tak bardzo wykorzystu-
jemy uczynność i odwagę Janka i jego rodziny, ale obejść się bez niego było niepodobień-
stwem. W tych warunkach byli po prostu niezastąpieni. Tym razem Janek zaskoczył mnie 
kompletnie, zaraz po wyjściu z domu i zanurzeniu się w mroki nocy, zatrzymał nas.

– Słuchaj Tadeusz, chodzimy już tyle razy bez skutku, tym razem będę nie tylko przewod-
nikiem, ale także będę wami dowodził.

– A to czemu? – spytałem kompletnie zdumiony, bo do tej pory nieoceniona pomoc Janka 
i jego lojalność wydawały mi czymś naturalnym.

– Bo inaczej nie odnajdziemy poczty, na której ci tak zależy – odparł zdecydowanie Janek.
– A jak się zgodzimy, to odnajdziesz? – rzekłem powątpiewająco.
– Myślę, że tak.
– A skąd u ciebie taka pewność? – byłem coraz bardziej poirytowany.
– Bo zdaje się wiem, gdzie popełniamy błąd – pewnie bronił się Janek.
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– Słucham, co źle robimy?
– A to już moja sprawa, jak dojdziemy na miejsce, to zobaczysz, czy miałem rację.
– Dobrze, trzymam cię za słowo – zgodziłem się po dłuższej chwili.
– W takim razie przysięgajcie! – tonem nie znoszącym sprzeciwu zażądał Janek.
Złożyliśmy tę polową przysięgę i ruszyliśmy przez zasypane śniegiem pola. A w duchu my-

ślałem – cóż ryzykuję(?), pewnie popadłem w rutynę, popełniam ten sam błąd i szanse na 
odnalezienie tak cennego ładunku maleją z każdą chwilą, a czas nagli. Kiedy dochodziliśmy 
do miejsca poszukiwań, Janek nagle odbił w prawo i kazał nam iść za nim. Byliśmy zdumieni 
tym jego pomysłem, ale szliśmy jak sobie życzył. Wreszcie doszliśmy do drogi.

– Czy tą drogą uciekaliście po walce z Niemcami? – spytał Janek.
– Tak właśnie tu szliśmy – odpowiedziałem, przypominając sobie tamten dzień.
– To idziemy teraz tak samo, jak wy tamtej niedzieli, zgadza się? – upewniał się Janek.
– Oczywiście, i tutaj właśnie zeszliśmy z drogi, poznaję ten krzak… – odrzekłem i powoli 

zaczęło mi świtać w głowie…
No jasne! Teraz dopiero wszystko widzę, panorama i obraz terenu dokładnie taki sam, jak 

pamiętnego dnia, plan Janka genialny! Po prostu niemal wprowadził nas na miejsce z ukrytą 
pocztą, tak naprawdę to Janek odnalazł pocztę. Radość nasza nie miała granic, w trumfie 
wróciliśmy do domu! Chyba mam w życiu szczęście, że trafiam na takich ludzi jak on. Dodam 
tylko, że zarówno Janek, jak i Weronika wykazali się tak dużym patriotyzmem i poświęce-
niem, że należy im się za to odznaczenie.

Po powrocie uradziliśmy, że przed zniknięciem śniegu nie będziemy organizować już żad-
nych poszukiwań. Z wiosną „Buka” zajmie się wyprawami sam, ponieważ zbliżał się czas 
mojego wyjazdu do Krakowa.

W powrotnej drodze do Warszawy wysiadłem we Włochach, żeby wszystko schować na 
melinie. Na drugi dzień dowiedziałem się od „Buki”, że magnes do otwarcia magicznej pusz-
ki już ma. Z puszką i dwoma pistoletami ukrytymi w kurtce wyjechałem do Warszawy. Na 
placu Starynkiewicza przesiadłem się do tramwaju, wśród pasażerów ujrzałem znajomą 
twarz doktora Paczkowskiego – „Wani” – uśmiechnęliśmy się i wymieniliśmy uściski dłoni, 
życząc pomyślności.

Na przystanku przy Dworcu Głównym przeżyłem kilka groźnych chwil. Gdy tramwaj sta-
nął, wrzaski niemieckie mieszały się z polskimi przerażonymi głosami. Tramwaj nagle oto-
czony, do wszystkich wejść tłoczą się uzbrojeni niemieccy żołnierze, bijąc i krzycząc. Obława 
– pomyślałem i odruchowo dotknąłem bezpiecznika pistoletu i osłupiały czekałem, co los 
przyniesie. W razie wpadki wiedziałem, że nie poddam się bez walki, ryzykowałem własne 
życie i utratę poczty. Niemcy opróżniali tramwaj, szarpnięty za rękę i kopnięty z tyłu wy-

leciałem na ulicę jak z procy. Odszedłem kilkanaście kroków i dziwiąc się, że nikt mnie nie 
goni, dyskretnie obejrzałem się za siebie. Teraz zrozumiałem: to oddział wojska wyładowa-
ny na Dworcu Głównym miał dojechać tramwajem na Wschodni, a stamtąd na front. Stąd 
złość i brutalne traktowanie Polaków, podziękowałem w myśli za tak łagodne „wyprosze-
nie" mnie z wagonu…

Wreszcie dotarłem na miejsce, w szczelnie zamkniętej piwnicy zabraliśmy się do otwie-
rania puszki, niestety magnes zdobyty przez „Bukę” okazał się zbyt słaby, aby przyciągnąć 
nakrętkę. A bez tego nie można odkręcić śrubki, bo nastąpi wybuch. Musieliśmy schować 
pocztę i broń na melinie, a „Buka” poszedł polować na lepszy magnes. Dopiero po dwóch 
dniach zaopatrzeni w odpowiedni magnes i na wszelki wypadek w opatrunki znów zeszli-
śmy do głębokiej piwnicy. Tam skupieni i trochę zdenerwowani wreszcie szczęśliwie i bez 
większych trudności otworzyliśmy pocztę.

Pocztę przekazałem „Romanowi”, który po sprawdzeniu wszystkiego dał filmy do powięk-
szenia i skopiowania. Po otrzymaniu moich szyfrów w stanie nadającym się do odcyfrowa-
nia odczytałem wszystkie depesze i zabrałem się do pracy. Otrzymałem konkretne zadanie, 
które zostało zatwierdzone przez Delegata, zgodnie z odszyfrowanym pismem ministra Mi-
kołajczyka.

Przez kilka dni robiłem za prywatnego listonosza z Londynu. Roznosiłem po całej War-
szawie dolary, złote monety i pozdrowienia od bliskich z Anglii. Dzięki druhnie hm. „Czar-
nej Wandzie”, dla której również miałem prywatną pocztę od męża, tj. naszego szefa łącz-
ności radiowej MSW inż. Stanisława Grycko – nawiązałem szereg kontaktów politycznych 
i harcerskich. Bardzo wzruszająca była wizyta u żony kpt. Henryka Ostrowskiego, zastęp-
cy dowódcy naszej baterii w Szkocji. Od upadku Francji nic właściwie o mężu nie wiedzia-
ła, podczas rozmowy nie kryła łez radości. Rozmawialiśmy dużo, odpowiadałem chętnie 
na pytania, bo to wysokiej klasy oficer i pozytywny jako człowiek.

Osoby występujące w tekście:
• „Celt” – Tadeusz Chciuk, także „Marek Celt” – kurier Rządu Londyńskiego, uczestnik ope-

racji „Jacket”
• „Roman” – Jan Domański - kierownik w Biurze Delegata Rządu na Kraj
• „Buka” – Wiktor Strzelecki, kurier, kolega „Celta”, uczestnik Operacji „Jacket”
• „Zenon” – Franciszek Kamiński – Komendant Batalionów Chłopskich
• Weronika Dzierżek – łączniczka KG Batalionów Chłopskich, siostra Jana
• Jan Dzierżek – uczestnik ruchu oporu, członek Batalionów Chłposkich (prywatnie mój oj-

ciec)
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• Wiktoria Dzierżek – matka Jana, Weroniki, Zofii
• „Wania” – dr Alfred Paczkowski – cichociemny, uczestnik operacji „Jacket”
• Czarna Wanda” – Wanda Kamieniecka-Grycko, harcmistrzyni, komendantka Warszawskiej 

Chorągwi Harcerek

Na podstawie książki Marka Celta „Raport z podziemia 1942” oraz wspomnień mojej ro-
dziny– opracowal Stefan Dzierżek (fragment powstającej ksiażki).



Bronisława Wajngarten – Drohobycz T44

Leć do lasu

Od Redakcji: Tekst stanowi fragment z Archiwum „Zapis Pamięci im. prof. Jakuba Gu-
tenbauma” – będącym zapisem wspomnień członków Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu 
w Polsce”.

Z ogromnie mieszanymi uczuciami przystępuję do spisania moich dziejów – mojej 
tragedii życiowej, z nadzieją, że być może tą drogą ktoś mnie odnajdzie i resztki 

mojego życia nie będą do końca samotnością i pełnym sieroctwem. Urodziłam się po-
dobno 10 września 1933 roku w Drohobyczu – tak głosi moja metryka chrztu (metryki 
urodzenia nie posiadałam) – obecnie mam na jej podstawie wyrobiony oficjalny do-
kument tożsamości. Chrzest mój odbył się w Borysławiu w 1942 roku za sprawą mo-
ich polskich opiekunów: państwa Marii i Zygmunta Gamskich. To, co pragnę opisać, jest 
mglistym zapisem w mojej pamięci – pamięci, która nie zachowała wszystkiego, co było 
zapewne spowodowane szokiem, związanym z wymordowaniem mojej rodziny na mo-
ich oczach.

Otóż, w czasie jednej z pierwszych łapanek w Drohobyczu, zdaje się, że był to zimny 
listopad 1941 roku, mieszkałam z ciotką i jej dwoma córkami w centrum Drohobycza, 
chyba przy ulicy Borysławskiej. Tam dotarłyśmy z moją matką i prawdopodobnie z moją 
młodszą siostrą po tym, kiedy  nas zmuszono do ucieczki z Młynek – przedmieścia Dro-
hobycza, gdyż ukraińscy sąsiedzi niemal zmusili nas do opuszczenia naszego siedliska, 
chcąc zapewne uchronić nas przed Niemcami. Moja ciotka nazywała się Frajdenhajm 
(piszą nazwisko nie w pisowni niemieckiej, gdyż najprawdopodobniej tak były pisane 

nazwiska żydowskie w Galicji). Ja nazywam się Bronia Wajngarten – chociaż tego też 
moja pamięć nie jest pewna, ale na to na szczęście mam oficjalny dokument, wystawio-
ny przez dr Rajnholda, który był przewodniczącym Judenratu w getcie drohobyckim. 
Tak właśnie jest  zapisane moje nazwisko w liście, który przekazano moim późniejszym 
opiekunom. Mgła, jaka otacza moją pamięć, pozwoliła mi moje nazwisko zapamiętać 
i nakaz, iż nigdy nie wolno przyznać mi się do niego, jak również wyznać, iż jestem Ży-
dówką, jeśli chcę zostać przy życiu. Wybiegłam trochę naprzód z wyjaśnieniami.

Pamiętam siebie jako siedmioletnią dziewczynkę o niebieskich oczach i blond włosach, 
o tzw. dobrym wyglądzie. Przynosiłam w dosyć dużej bańce na mleko zlewki z obiadów, 
które dawali mi żołnierze niemieccy stacjonujący w koszarach przy ulicy Truskawiec-
kiej. Jak się tam dostawałam doprawdy nie wiem, ale był to jedyny posiłek dla całej na-
szej rodziny. Już w tym okresie nie było z nami mojego ojca, który został zamordowany 
w Borysławiu, chyba byłam tam z matką. Mam przed oczyma duży plac, na którym le-
żały nagie, w okropny sposób zmasakrowane ciała ludzkie – wyglądało to jak w jakiejś 
ubojni zwierząt. Taki obraz majaczy mi pod powiekami. Mój ojciec był blondynem, po-
dobno pracował w rafinerii Galicja w Drohobyczu.

Ale muszą wrócić do opisu śmierci mojej matki, siostry, ciotki i jej dwóch córek. Był 
wczesny poranek, chyba mieszkaliśmy w oficynie dużej kamienicy – tam nadjechały cię-
żarówki i Niemcy kazali nam wyjść z mieszkań i ładowali nas na te ciężarówki jak bydło, 
naturalnie pod groźbą wycelowanych w naszym kierunku pistoletów maszynowych.

Zawieziono nas do lasu niedaleko Drohobycza, prawdopodobnie były to Dereżyce, taka 
nazwa kołacze się w mojej głowie, ale również mogło to być w lesie koło Brodnicy w kie-
runku na Sambor. Tak przynajmniej podaje Thomas Sandkȕhler w swojej pracy doktor-
skiej pt. „Endlȍsung in Galizien – der Judenmord in Ost Polen und die Rettungsinitiativen” 
von Berthold Beitz 1941–44 (Detz Verlag, 1996). Ustawiono nas w jeden długi szereg, 
pod lasem, gdzie były już wykopane rowy. Dlaczego nie byłam razem z matką i innymi 
krewnymi, tego nie potrafię wyjaśnić. Ja zamykałam szereg. Byłam ostatnia i na końcu 
szeregu stał młody człowiek w mundurze niemieckim, ale nie w mundurze SS, z wysu-
niętym do strzału karabinem. Padła komenda: Strzelać! – młody człowiek chwycił mnie 
w ułamku sekundy za rękę i zakrył mnie swoim ciałem, krzyknął: „Leć do lasu!”, las był 
tuż, a krzewy na tyle wysokie, że nie było mnie widać. Instynkt życia kazał mi posłuchać 
tego żołnierza, wydaje mi się, że widziałam moją matkę, jej wzrok przyzwalający mam 
przed oczyma, a potem kiedy leciałam przez las, słyszałam już tylko kanonadę strzałów, 
jakieś straszne krzyki. Jak długo trwał ten mój szalony bieg i jak znalazłam się w mie-
ście, w Drohobyczu – nie wiem. Ktoś zaprowadził mnie do dr. Józefa Rajnbolda, który był 
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chyba już w tym czasie przewodniczącym Judenratu. Ten człowiek starał się za wszelką 
cenę mnie uratować, o czym świadczy list napisany w listopadzie 1942, który miał być 
wysłany po wojnie do Ameryki, a który trafił do moich rąk w 1953 roku. Dr Rajnhold 
po wyciągnięciu mnie z getta znalazł dla mnie młodą bezdzietną rodzinę żydowską – 
nazywali się: Lusia i Leon Walbergowie i prowadzili w tym czasie zakład fotograficzny 
w Drohobyczu Artis (zachowały się moje zdjęcia z tego okresu). To oni pierwsi chcąc 
mnie ratować zmuszali mnie do uczenia się pacierzy Ojcze nasz i Zdrowaś Mario. Kiedy 
jednak i ich miał dosięgnąć miecz zagłady, oddali mnie do polskiej rodziny, do państwa 
Gamskich, którzy mieszkali na Polminie (znana rafineria nafty w Drohobyczu) Oni mnie 
ochrzcili, dali mi swoje nazwisko, ale nagonka na Żydów była ogromna i kiedy jednak 
odkryto, że państwo Gamscy ukrywają dziecko żydowskie (mój przybrany ojciec był 
prześladowany), zmuszeni byli wysłać mnie do Krakowa, do brata Lusi Walberg – Ku-
nysza, który pracował na kolei i nosił nazwisko – Kunicki. Trudno tu opisać, jak sama 
musiałam z Drohobycza pojechać do Krakowa, jak jechałam w wagonie Nur fȕr Deut-
sche wiedziona instynktem samozachowawczym – i śpiewałam starą  miłosną piosenkę 
niemiecką Drunten in der Lobau hab`ich ein Mȁdel geküsst, za co dostałam jedzenie, nie 
wiedząc co śpiewam i jakie to na podróżnych robi wrażenie.

Pan Kunicki oddał mnie do sióstr prezentek w Krakowie, które prowadziły, przy ul. św. 
Jana szkołę powszechną i gimnazjum. Tam zachowały się dokumenty i moje świadectwa 
z ukończenia IV klasy w roku szkolnym 1943/44. Na świadectwie: wyznanie rzymsko-
katolickie i imię ojca Edmund – mimo iż nazywał się faktycznie Zygmunt (Garmski) – 
czyżby tam w „górze” już wtedy przewidziano, że moim mężem przez 46 lat będzie ktoś 
o imieniu Edmund? W klasztorze życie nie było łatwe. Musiałam wstawać rano przed 
szóstą, by już o szóstej uczestniczyć w pierwszej mszy świętej kalikując na chórze (wte-
dy jeszcze nie było elektrycznych organów). Siłą moich wątłych rąk wspomagałam w ten 
sposób organistę przy uruchamianiu organów i śpiewałam, gdyż jak siostry twierdziły, 
Pan Bóg obdarzył mnie „dobrym głosem”, dlatego w ten sposób należało mu składać 
dzięki za otrzymany dar. Niestety skończyły się subwencje, którymi pan Kunicki opłacał 
mój pobyt w klasztorze i szybko znalazłam się w sierocińcu w Kochanowie koło Krako-
wa – na trasie Kraków-Katowice. Nikomu w tym dużym sierocińcu nie przyznałam się, 
że jestem Żydówką. Byłam razem z innymi dziećmi, które zagubiły się w czasie wojny, 
ale jak się pod koniec wojny okazało, duża liczba znalazła swoich rodziców i rodziny. Ja 
jednak – nie.

Muszę o tym koniecznie wspomnieć, gdyż obecnie w Polsce, w kościele katolickim 
toczy się dyskusja, czy dziewczęta mogą służyć do mszy. Na Zachodzie jest to już po-

wszechnie przyjęty obyczaj. Ja spełniałam to zadanie już w latach 1944–45. Do moich 
obowiązków należało troszczyć się o wystrój ołtarza, przygotowywać hostie i komuni-
kanty, które kupowałam w specjalnej składnicy oddalonej o 12 km od Krakowa u księży 
salwatorianów, towarzyszenie księdzu „za balaskami” i odmawianie całej liturgii w ję-
zyku łacińskim, dzwonienie dzwonkami, zaopatrywanie ołtarza w wino i wodę oraz do-
syć częste przygrywanie na fisharmonii, zwłaszcza w niedzielę, kiedy koledzy służyli do 
mszy. Nasza kaplica w sierocińcu służyła jako kościół okolicznej ludności z Kochanowa 
i Zabierowa. Tak więc byłam prawdopodobnie jedną z pierwszych dziewcząt służących 
w Polsce do mszy. Kaplicą opiekowali się księża salwatorianie z Krakowa. Jednym z nich 
był ks. Wojciech Olszówka. On to w październiku 1945 roku, kiedy już niewiele dzieci 
zostało w sierocińcu (nie wiem, czy się domyślał mego pochodzenia, ale raczej nie), po-
stanowił zająć się sierotą i zabrał mnie do swoich rodziców w Katowicach Ligocie, gdzie 
zaopiekowali się mną zacni państwo Olszówkowie. Byłam u nich pięć lat, następnie losy 
skierowały mnie do Wejherowa, gdzie w 1952 roku zdałam maturę, jednocześnie ukoń-
czyłam specjalistyczny kurs dla pierwszych nauczycieli języka rosyjskiego. Otrzymałam 
nakaz pracy do szkoły oficerskiej – milicyjnej w Słupsku. Na tym kończą się moje prze-
życia okupacyjne, ale nie skończyło się moje wewnętrzne ukrywanie się. Różne były dal-
sze koleje mojego losu, a zawirowania w Polsce w 1968 roku pozbawiły mnie (i mojego 
męża) pracy tylko z tego powodu, że byłam Żydówką (on nie), o tym władze dokładnie 
wiedziały, a ja myślałam, że nie.

Pragnę zaznaczyć, że to wyrzucenie „za burtę” wzmocniło mnie. Musiałam szukać dla 
siebie nowego środowiska i próbować znaleźć się w nowej rzeczywistości. W efekcie, 
mając za sobą już dwudziestoletni staż pracy podjęłam w czterdziestym roku mojego 
życia karkołomną decyzję: podjęcie studiów na germanistyce. Po ciężkich sześciu latach 
nauki otrzymałam w 1980 roku dyplom magistra filologii germańskiej na Uniwersytecie 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł mojej pracy magisterskiej napisanej w języku nie-
mieckim to: Obraz Galicji w utworach Józefa Rotha. Przynajmniej w ten sposób chciałam 
przybliżyć sobie tak mało mi znaną moją małą ojczyznę! 

Pisałam te wspomnienia z nadzieją, że może dzięki nim uda mi się jeszcze odnaleźć 
krewnych. Może wśród czytelników jest ktoś, kogo los zetknął z kimś z mojej rodziny. 
Bardzo proszę o wiadomość na adres: Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu” w Warsza-
wie, ul. Twarda 6. Czekam na taki moment, kiedy zapomnę o codzienności, a otworzą 
się przede mną szeroko wrota mojego dzieciństwa, które tak głęboko kryje się w czelu-
ściach mojej niepamięci jeszcze do chwili obecnej. 
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Władysław Olszewski – (Bytom) Bolesławiec T42

Nauczycielki z Ziemi Drohobyckiej pionierkami 
bolesławieckiego szkolnictwa

Kiedy dokumentowałem przyjazd pierwszych Kresowian do Bolesławca, okazało 
się, że przybyli oni z Drohobycza 17 września 1945 r. Wśród nich była nauczyciel-

ka z Drohobycza Eugenia Trzaskowska ze swoją mamą Anną. Eugenia urodziła się 21 
września 1914 r. w Drohobyczu w rodzinie Bronisława Trzaskowskiego (1880–1920), 
uczestnika I wojny światowej, i Anny z d. Rożniatowskiej (1880–1968). Miała jeszcze 
dwóch braci: Jana Kazimierza (1906–1969) – harcerza, drużynowego, sybiraka, uczest-
nika walk na Zachodzie w armii gen. W. Andersa, i Tadeusza (1908–14.04.1945) – harc-
mistrza, sybiraka, żołnierza II Korpusu gen. W. Andersa, który zginął w bitwie o Bolonię 
w ostatnich dniach wojny.

Po ukończeniu szkoły podstawowej Eugenia Trzaskowska w latach 1929–1934 uczęsz-
czała do Prywatnego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Drohobyczu. Dyrektorem 
szkoły był wtedy Zygmunt Schneider, a języka polskiego uczyła tam Józefina Szelińska, na-
rzeczona Brunona Schulza. Egzamin dojrzałości Eugenia Trzaskowska zdała 28 lutego 1934 
r. z wynikiem bardzo dobrym. Rozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielskim. Pracowała ko-
lejno:
• w Radeliczu w szkole powszechnej mieszanej (55 % Polaków) jako nauczyciel etatowy 

(24 godz. tyg.) do 22 czerwca 1941 r.;
• w Majdanie od 1 lutego 1942 r. do 30 czerwca 1944 r. w szkole polskiej jednoklasowej 

(100 % Polaków) jako nauczyciel etatowy w wymiarze 30 godz. tyg.;
• w Rychcicach od 1 września 1944 r. do 30 czerwca 1945 r. w szkole powszechnej jako 

nauczyciel etatowy (30 godz. tyg.).
W pierwszych dniach po przyjeździe do Bolesławca poznała Stefanię Tajcher, z którą 

postanowiła otworzyć pierwszą polską szkołę. Pracując jako nauczycielka języka pol-
skiego, wyszła za mąż za Bronisława Mazura (1913–1976), nauczyciela przedmiotów 
ścisłych i języków obcych, z którym dochowała się dwóch córek: Marii i Krystyny. Krysty-
na Dudak zawodowo poszła w ślady rodziców, dochowała się czwórki dzieci, z których 
troje też wybrało zawód nauczyciela. To już trzecie „nauczycielskie” pokolenie w rodzi-
nie. Właśnie w domu Krystyny (członka Koła Korespondentów SPZD) kultywowany jest 
patriotyzm i pamięć o ziemi przodków. Tu zachowały się pamiątki, zdjęcia rodzinne, 

tu na ścianie wisi niezwykły „obraz-rama” z dokumentami i odznaczeniami poległego 
pod Bolonią w 1945 r. Tadeusza, tu wreszcie zachowała się pamięć o Mamie, która tak 
zapamiętała swoje pierwsze dni w Bolesławcu utrwalone potem przez nią we „Wspo-
mnieniach nauczycielki” opublikowanych w „Głosie Bolesławca” 1 października 1993 r.:

Do Bolesławca przyjechaliśmy pierwszym transportem 17 września 1945 roku z Drohoby-
cza. Widok zrujnowanego miasta nie zachęcał do osiedlania się, toteż ówczesny Naczelnik 
Stacji P. Władysław Zieliński użył podstępu, zapowiadając, że to koniec trasy, a wagony 
musi odesłać. Potem zjawili się urzędnicy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR), 
tłumacząc ludziom, że Bolesławiec ma piękną przyszłość przed sobą, potrzebni są tylko 
ludzie. Zdecydowaliśmy się na pozostanie. Ludzie byli zresztą zmęczeni sześciotygodnio-
wą jazdą. Rozbiegli się więc po mieście szukać dachu nad głową. Domy były zrujnowane, 
bez drzwi i okien. Część przybyłych osiedliła się przy ul. Gdańskiej, ja przy ul. Sikorskiego 
21 (mieszkam tu do dziś). Mieszkańcy poddrohobyckich wsi osiedlili się w Łaziskach bądź 
Tomaszowie. Byłam szczęśliwa, że jestem pod dachem. Gdy pewnego dnia załatwiałam 
coś w magistracie (w ratuszu), poznałam panią Stefanię Tajcher, która wróciła z obo-
zu Ravënsbruck. Ucieszyła się bardzo, że jestem nauczycielką tak jak ona. Powiedziała, 
że musi otworzyć nową szkołę. Po paru dniach zjawił się P. inspektor Dziubiński, jeszcze 
w mundurze wojskowym. Sprowadziła go pani Stefania z Legnicy. Poszliśmy do budynku 
dzisiejszej szkoły ekonomicznej przy ul. Komuny Paryskiej. Tu odbyła się krótka narada 
pedagogiczna, na której postanowiono otworzyć szkołę 1 października. Pani Tajcherów-
na na odwrotnej stronie druków poniemieckich napisała ogłoszenie o zapisach do szkoły 
i przykleiła na słupie przy szkole oraz przy ratuszu.

1 października 1945 r. Tajcherówna poszła z dziećmi do kościoła (ja nie zdążyłam, bo 
musiałam załatwić urzędowe formalności), a później rozpoczął się pierwszy rok szkolny. 
Pierwsi uczniowie to oczywiście dzieci z naszego transportu, ale były też dzieci rodziców 
wracających z obozów niemieckich. Pamiętam trochę nazwisk, niektóre bez imion: Irena 
Bojko i jej brat, Danuta Czernigiewicz, Lusia Potocka, Regina Dziemianko, Basia Dzięgie-
lewska oraz Zubiak, Nowińska, Szulc, Dąbrowska, Pawliszak… Było chyba 38 uczniów. Po 
tygodniu nauki przyjechał transport z tarnopolskiego, a z nim nauczycielka Marysia Ro-
żenko (Żamirska). Podzieliłyśmy się przedmiotami: Pani Tajcher – historia, Marysia – bio-
logia i geografia, ja – język polski. Z matematyką było różnie – każda po trosze, poziom 
dzieci był różny, ponieważ były w rozmaitym wieku, ale musiałyśmy sobie radzić. Pani 
Stefania zazwyczaj brała jakiegoś ucznia lub kilku i z wózkiem udawała się na tzw. „roz-
dobędy”. Przywoziła kredę, tablice, ławki, druki, jakieś papiery, aby było na czym pisać, 
ołówki, atrament. Pod koniec listopada przyjechał transport ze Stanisławowa, a z nim 
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od każdej strony mnie osacza,
ja chcę się wyrwać, lecz nie mogę,
bo wciąż Twe oczy na mnie patrzą.
Więc w falę wspomnień się zanurzam
w nich się zatapiam bez pamięci
i jest mi smutno i radośnie,
a w oku moim łza się kręci.
I widzę znów majowy ranek
świeży jak płatki wonnej róży
i lśni od kropel chłodnej rosy
szkoła i trawa, płot, podwórze.
Akacja zapach swój upojny
bez przerwy w przestrzeń cicho sączy
a pod parkanem w bujnych drzewach
rozpryska wróbli spór gorący.
Gromada dziewcząt w bramę wchodzi,
beztroską tryska gwar dziewczęcy,
Kaskada śmiechu tnie powietrze,
w nim jak dzwonek Twój śmiech
dźwięczy.
I dziś po latach słyszę Ciebie,
aksamit Twego głosu niski,
jakby czas stanął w tym śmiechu
taki realny i taki bliski… (…)
Po burzach czarnych, ciężkich gromach
latach doświadczeń, cierpień wielu
wspominam Ciebie z drżeniem serca
Nauczycielko-przyjacielu …
I wiązkę wspomnień Ci posyłam
jak bukiet kwiatów najcudniejszych
z białych jaśminów, bzów liliowych
z róż i fiołków najwonniejszych…

Tak się szczęśliwie złożyło, że niedawno harcmistrz Zdzisław Abramowicz „odnalazł” 
wspomnianą wyżej Stefanię Tajcher i opisał jej losy w artykule „Nauczycielka w obo-

P. Olga Zyzoń, nauczycielka. Było nas już 
cztery. Obydwie z panią Rożenko przygoto-
wałyśmy św. Mikołaja: było przedstawienie, 
tańce, śpiewy. Święty Mikołaj obdarował 
dzieciaki skromnie, biednie, ale paczuszki 
były. Cała sala „Meksyku (później „Zodia-
ku”) była pełna. Dzieci z rodzicami, staro-
stwo, magistrat z burmistrzem, przedsta-
wiciele partii. Władze PPR-u dostarczyły 
nam papieru kolorowego, bibuły itp. My 

władzom miasta przygotowałyśmy fikuśne paczuszki od św. Mikołaja.
W budynku obecnej szkoły ekonomicznej uczyłyśmy do grudnia (45), potem przenieśliśmy 

się do budynku obecnej „piątki”, ponieważ przyszły mrozy, a tam kaloryfery były popsute 
i nie było żadnego ogrzewania. Po świętach Bożego Narodzenia pan inspektor Dziubiński 
(mieszkał już w Bolesławcu), wspólnie z panią Tajcher, otworzyli pierwszą klasę liceum. 
Próbuję przypomnieć sobie pierwszych uczniów tej klasy: Adam Czupkiewicz, Wiktoria 
Czupkiewicz, Adam Humenny, Maria Ursel, Krystyna Włóczkowska, Halina Ożga, Jadzia 
Kucharczyk, Jadzia Galusińska, Stanisław Merdas, Tadeusz Szewczuk, Krystyna Perkow-
ska, Marian Zieliński, Andrzej Markowski, Stanisław Milan, Dziubiński, Gomółka, Łapczyń-
ski i inni, których nie zapamiętałam. Przedmiotami znów podzieliłyśmy się, z tym, że na 
wiosnę doszedł nauczyciel matematyki Bronisław Mazur. W międzyczasie panią Tajcher 
zwolniono z kierownictwa, bo przybył mężczyzna, Pan Tatarczan, a razem z nim nauczy-
cielka Pani Maria Markowska. Tak zakończył się pierwszy rok szkolny 1945/46.

Warto wspomnieć, że Eugenia Trzaskowska-Mazur w latach sześćdziesiątych odnala-
zła w Gdańsku swoją byłą nauczycielkę, dr Józefinę Szelińską, z którą korespondowała 
i której poświęciła wiersz. Wśród listów zachowały się też życzenia świąteczne przesła-
ne przez Józefinę Szelińską w 1974 r.

SWOJEJ NAUCZYCIELCE DR JÓZEFINIE SZELIŃSKIEJ
(fragmenty)
Z pożółkłej kartki fotografii 
Spoglądasz na mnie jakby żywa 
Jak dawniej droga i kochana 
pełna uśmiechu i szczęśliwa.
I nagle wspomnień rój najmilszy

1.Tableau maturalne Eugenii 
Trzaskowskiej z 1934 r.
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morzutnie podjęła więc tajne nauczanie. 
Została jednak zdekonspirowana, osadzo-
no ją w więzieniu, skąd skatowaną wysłano 
do obozu koncentracyjnego Ravënsbruck, 
a następnie do kacetu Neu Rohlau. U schył-
ku wojny, podczas przymusowej ewakuacji 
więźniarek w głąb Rzeszy, trafiła jeszcze do 
„osławionego” Dachau. Cudem ocalała, cho-
ciaż w niemieckich kaźniach przeżyła czte-
ry lata cierpienia, poniżania i bólu.

Wyszła z porzuconego przez uciekających 
oprawców obozu wraz z kilkoma innymi więźniarkami, chciała jak najszybciej opuścić 
to straszne miejsce. Wychudzone i słabe Polki nie czekały więc na transport. Piesza dro-
ga do wolności okazała się bardzo niebezpieczna, któregoś dnia zostały ostrzelane przez 
jakiegoś niemieckiego zwyrodnialca, ukrytego w lesie. Na szczęście nie trafił on żadnej 
z kobiet. Wędrując nadal wrażym terenem, obawiały się potem każdego szelestu, w koń-
cu szczęśliwie dotarły do swoich rodzinnych stron. Stefania już wcześniej straciła jedną 
z sióstr, zamęczoną w obozie na Majdanku. Teraz z drugą ruszyła na tzw. ziemie odzyska-
ne. 7 września 1945 r. przyjechała do Bolesławca. Pierwsi mieszkańcy miasta często widy-
wali Panią Stefanię. W obozowym pasiaku, zabiedzona i wynędzniała, nie myślała o sobie, 
lecz od chwili przybycia do zrujnowanego grodu podjęła starania, by uruchomić w nim 
polską szkołę dla dzieci naszych Rodaków. Zdobywanie sprzętów i wyposażenia – a nawet 
zwykłego papieru – pochłaniało ją bez reszty. Znajdywane niemieckie pisma miały czy-
ste odwrotne strony, te więc służyły do sporządzania notatek. W połowie września 1945 
r. do utworzonej klasy zapisano szesnaścioro dzieci w różnym wieku. 2 listopada szkoła 
urządziła pierwszą uroczystość Wszystkich Świętych. Uczniowie własnoręcznie wykonali 
wieńce, czcząc nimi pamięć pomordowanych i poległych Rodaków.

7 grudnia 1945 r. szkoła Pani Stefanii miała już stu czterdziestu pięciu sztubaków, przy-
była też kolejna nauczycielka, Pani Zyzoń. 10 grudnia 1945 r. została utworzona maleńka 
drużyna harcerska imienia Świętej Jadwigi. Powoli krzepło polskie życie w zgruchotanym 
Bolesławcu. W roku 1958 władze oświatowe, wbrew pragnieniom nauczycielki – rzekomo 
ze względu na słabą kondycję zdrowotną Pani Stefanii – wysłały ją na emeryturę. Ona sama 
nie czuła się stara, była tym faktem po prostu rozżalona. Później jako emerytka zajmowa-
ła się szkolną biblioteką. Praca stanowiła bowiem cały jej świat, bezpieczną rzeczywistość, 
w której mogła nie wracać pamięcią do okrutnych lat niemieckiego barbarzyństwa.

5.Zdjęcie „obrazu-ramy” z pamiątkami 
po Tadeuszu Trzaskowskim.

zowym pasiaku – Stefania Tajcher” opubli-
kowanym 13 sierpnia 2020 r. w „Expressie 
Bolesławieckim”:

Stefania Tajcher urodziła się 15 lipca 
1893 r. w Borysławiu w powiecie drohobyc-
kim w województwie lwowskim. Gdy ukoń-
czyła szkołę podstawową, podjęła naukę 
w seminarium nauczycielskim. Niestety, 
wkrótce wybuchła I wojna światowa, a jej 
rodzina, uchodząc przed represjami, trafi-
ła do czeskiej Pragi. Stefania, pragnąc ak-
tywnie uczestniczyć w życiu uchodźców, 
prowadziła tam różne zajęcia dla polskich 
uciekinierów. Pozwolono jej także konty-
nuować własną, przerwaną wojną, edu-
kację. Ukoronowaniem tych starań stał się 
nauczycielski egzamin dojrzałości, który 
zdała w Pradze 17 października 1917 r. – 
zgodnie z wymogami określonymi przez Mi-
nisterstwo Oświaty w Wiedniu. Po wojnie 
i powrocie do Ojczyzny – jako dyplomowa-
na nauczycielka – rozpoczęła w roku 1923 
pracę w województwie lubelskim. Było to 
jej prawdziwe powołanie, czerpała z niego 
wielką satysfakcję. Jednak świat – jak zwy-
kle! – nie wyciągnął wniosków z tragedii 
lat 1914–1918. Rozgorzała kolejna wojna 
światowa, jeszcze okrutniejsza, pochłania-
jąca miliony żołnierzy i ofiar cywilnych, 
mordowanych każdego dnia. Stefania Taj-
cher natychmiast po wkroczeniu niemiec-
kich bandytów została wyrzucona ze szkoły, 
przejętej na potrzeby okupanta. Wiedziała, 
że jedynym dostępnym dla niej sposobem 
oporu jest kształcenie polskich dzieci, sa-

3. Życzenia świąteczne 
od Józefiny Szelińskiej z 1974 r.

4. Poświadczenie przynależności 
Eugenii Trzaskowskiej.

2. Zdjęcie szkolne Eugenii Trzaskowskiej 
z seminarium – kurs 3.
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Stefan  Dzierżek – Straszyn k. Gdańska T61

„Schindler z Borysławia”

Od Redakcji: Historia Bertolda Beitza opisana już była przed laty w Biuletynie SPZD. 
Teraz zostały podane nowe fakty dotyczące tej postaci.

Być może, gdyby Steven Spielberg lub inny słynny reżyser nakręcił o nim film, byłby 
równie rozpoznawalny w świecie popkultury jak Oskar Schindler. Jego życie w ni-

czym nie ustępuje w konfrontacji ze słynnym rodakiem. 
Bertold Beitz urodził się w 1913 roku w Zemmin, w Meklemburgii. Karierę zawodo-

wą rozpoczyna jako bankowiec, a następnie od 1938 r. zostaje zatrudniony w filii Shel-
la w Hamburgu. W 1939 bierze ślub z Elzą Hockkeim, rok później rodzi się pierwsza 
z trzech córek. Można by powiedzieć, że wiedzie spokojne, uporządkowane życie ojca 
niemieckiej rodziny, gdyby nie jeden „szczegół”. W roku jego zaślubin wybucha jedna 
z najtragiczniejszych wojen światowych.

W roku 1941 Beitz, mieszkając już w okupowanej Polsce, trafia do Borysławia – stolicy 
zagłębia naftowego – i obejmuje funkcję dyrektora ekonomiczno-handlowego w niemiec-
kim koncernie „Karpaten Öl AG” z centralą we Lwowie. Zakład w Borysławiu, który jest 
ważną częścią koncernu, uzyskuje status zakładu zbrojeniowego, również pod wzglę-

Do końca życia wielką radość sprawiała jej korespondencja z uczniami, którzy przed laty 
opuścili mury szkolne – a często i Bolesławiec. Byli lekarzami, inżynierami, naukowcami – 
albo po prostu pożytecznymi ludźmi różnych zawodów. Nie zapomnieli nigdy o swojej Pani 
w Obozowym Pasiaku…

Z artykułu dowiadujemy się, że Stefania Tajcher urodziła się w Borysławiu. Tak więc 
Eugenia Trzaskowska i Stefania Tajcher urodzone na Ziemi Drohobyckiej stały się po 
wojnie pionierkami bolesławieckiego szkolnictwa. 18 września 2020 r. głównym punk-
tem obrad Bolesławieckiej Rady Seniorów było podjęcie uchwały o uhonorowaniu śp. 
Stefanii Tajcher poprzez nadanie jej imienia ulicy lub placowi w Bolesławcu. Rada pod-
jęła również uchwałę o uhonorowaniu pierwszych po II wojnie światowej nauczycieli 
pracujących w Bolesławcu poprzez umieszczenie ich imion i nazwisk na tablicy pamiąt-
kowej.



dem zaopatrzenia w żywność, co było dość istotne – jak się później okaże – zwłaszcza 
pod kątem pracujących tam Żydów. Zakład zatrudniał 13 tysięcy osób, utrzymywał i za-
opatrywał ok. 80% ludności Borysławia, należały do niego: sieć elektryczna, gazowa 
i wodociągowa, a także 700 domów. Beitz tworzy przyzakładowy obóz, do którego prze-
nosi żydowskich pracowników wraz z rodzinami. Utworzono tam kuchnie zakładowe, 
które wydawały dziennie 25 tysięcy porcji żywnościowych. W porozumieniu z rejono-
wym komisarzem Helmrichem zakłada spółkę aprowizacyjno-ogrodniczą, która prowa-
dzi sklepy dla załogi. Później doszła jeszcze do tego własna piekarnia, którą kierował 
i pomagał Beitzowi polski piekarz – pan Morski.

Momentem przełomowym dla Beitza były wydarzenia w 1941 roku, kiedy komanda 
SS przy pomocy ukraińskiej policji rozstrzelały dwie duże grupy Żydów, nazywając ten 
mord „Inwalidenaktion”. Wydarzenia te wstrząsnęły Beitzem i stały się motorem do 
szukania możliwości przeciwdziałania temu. Od tego czasu pojawia się wszędzie, gdzie 
grozi niebezpieczeństwo pracującym Żydom. Zdobywa leki w czasie epidemii tyfusu, 
ułatwia wyjścia z getta, przesyła żywność, pomaga całym rodzinom. Wszystko to dzieje 
się w ciszy, bez rozgłosu i przy zachowaniu tajemnicy – taka praca u podstaw.

W sierpniu 1942 Niemcy przystąpili do likwidacji getta i wywózki Żydów z Borysławia 
i innych miejscowości. Przerażonych pędzono na dworzec kolejowy, osoby chore, słabe 
i dzieci zabijano już na miejscu. Pozostałych SS-mani siłą ładowali do bydlęcych wago-
nów, a pociągi kierowano do obozów koncentracyjnych. 

Obserwując to wszystko na rampie w Borysławiu, Beitz miał powiedzieć: „Kiedy widzi 
się zastrzeloną kobietę z dzieckiem na ręku, a ma się własne dziecko, to zmienia to po-
stać rzeczy”. Starannie ubrany i na pozór oficjalny pojawiał się nawet kilka razy dziennie 
na dworcu i po krótkiej rozmowie z dowódcą uzyskiwał zwolnienie stojących na rampie 
– tych, których wymieniał z nazwiska. Argument zawsze był tylko jeden – są niezbędni 
do pracy dla niemieckiej „maszyny wojennej”. Wśród „fachowców” byli ogrodnicy, fry-
zjerzy, krawcy – ratował, kogo się dało.

– Kto ma ausweis pracy w „Karpathen Öl AG”, wystąpić! – ponad krzykami rozlegał się 
donośny głos dyrektora Beitza. Niestety, tylko nieliczni mieli szansę przeżycia.

Pierwszy raz pojawił się na dworcu, żeby ratować swoją sekretarkę, panią Lockspeiser 
– Żydówkę, niestety bez powodzenia. Gdy ją już odnalazł, poprosiła także o wyratowa-
nie matki, na co Beitz zgodził się natychmiast, ale stojący obok SS-man wepchnął kobietę do 
wagonu. Córka nie chciała zostawić samej matki i zniknęła razem z nią w wagonie. Paradoks 
tego tragicznego dnia – uratował ponad 200 innych Żydów...

Jednym z uratowanych był drohobycki fotograf Gustaw Russ. Tak wspomina tamten dzień:
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o wszystkim rozmawiać. Takie działania Beitza i to na szeroką skalę nie mogło być nie 
zauważone przez drohobyckie gestapo. „Dzięki” donosicielom (a takich nigdzie nie bra-
kowało) był przesłuchiwany pod zarzutem wystawiania fałszywych świadectw pracy. 
W 1942 roku został wezwany do dystryktu SS we Wrocławiu pod zarzutem propolskich 
sympatii i pomocy Żydom w ucieczkach. Tym razem Beitzowi sprzyjało szczęście, kie-
rownikiem dystryktu był jego kolega szkolny z Greifswaldu. Ostrzegł jedynie Beitza, 
żeby był bardziej ostrożny, a telegram denuncjujący wylądował w kominku. Chociaż na 
miejscowych SS-manach zawsze robił duże wrażenie, pomagała mu w tym plotka, że 
przyjaźni się z Gӧringiem, ale to była tylko plotka…

Wspomina po latach: „To było straszne obciążenie psychiczne, wszyscy mnie obser-
wowali, wiedzieli gdzie i kiedy wyjeżdżam samochodem. Traktowali mnie jak ostatnią 
deskę ratunku, bali się, że może i mnie wywiozą. Dzisiaj nie zniósłbym już tego wszyst-
kiego, ale wtedy miałem dwadzieścia osiem lat i starałem się nie myśleć, co może mnie 
spotkać jutro…”.

Jedno z ostatnich zorganizowanych działań Beitza odbyło się wiosną 1944 roku. Wie-
dząc o planowanej likwidacji borysławskiego obozu, namawiał robotników do jak naj-
liczniejszych ucieczek i przeczekania krótkiego okresu w lasach, aż do nadejścia Armii 
Sowieckiej. 

Ile istnień żydowskich uratował, nikt tego nie zdołał obliczyć, nigdy nie było „Listy Be-
itza”. Profesor Ryszard Wolwowicz (z Drohobycza) zakłada, że nie mniej niż Schindler. 
Być może było ich tysiąc, a może i więcej, zakładając, że jednorazowo z rampy wyprowa-
dzał nawet i po 150 osób. Niestety, wiele z tych uratowanych nie przeżyło nawet wojny, 
pozostali już po jej zakończeniu rozproszyli się po świecie. Ocenia się, że nawet połowa 
ocalonych Żydów na ziemi drohobyckiej zawdzięcza życie Beitzowi.

Pomagał także Polakom, współpracował potajemnie z komórką AK, która była zakon-
spirowana na terenie „Karpaten Öl AG”, ostrzegał przed planowanymi akcjami policyj-
nymi. Beitz przestrzegał, żeby nie robili żadnego sabotażu, bo wtedy nie będzie mógł ni-
komu pomóc. Kiedy w kwietniu 1944 roku zostaje zmobilizowany i powołany na front, 
Polacy z podziemia występują do Beitza z niezwykłą propozycją – „My pana ukryjemy 
wśród naszych i przechowamy”. Oczywiście odmówił, nie skorzystał z tej propozycji – 
nie chciał być dezerterem, a być może nie chciał też niepotrzebnie nikogo narażać.

W mundurze Wehrmachtu stacjonuje najpierw w rejonie Poznania, potem bierze 
udział w obronie Berlina. By poddać się Amerykanom, oddział, gdzie pełnił służbę, wy-
cofuje się do Turyngii. Gdy wojna się skończyła, wrócił do Hamburga, na miejscu zastał 
już skrzynię ze swoimi rzeczami, które Polacy z Borysławia wysłali na adres rodziców.

„O czwartej nad ranem obudziło nas z matką gwałtowne łomotanie do drzwi. Nowa 
akcja(!), szybko ubieramy się. Targuję się o matkę, która jest chora, pomaga banknot 
tysiączłotowy i matka zostaje w domu. Idę w grupie pędzonej kolbami i pejczami na 
dworzec kolejowy, cel wywózki jasny – stacja docelowa Bełżec! Wrzaski wściekłych SS-
-manów, ujadające dookoła psy, krzyki przerażenia, pojedyncze wystrzały z pistoletów 
i osuwające się bezwładnie ciała dopełniały obrazu panującego terroru i kompletnego 
zdziczenia. Zanim wepchnięto mnie do wagonu, przyjechał Beitz. Znał mnie, cudem zna-
lazłem się wśród szczęśliwie uratowanych. Kto tego koszmaru nie przeżył, trudno pojąć 
rozmiary całej grozy skazanych na zagładę”. 

Gustaw Russ dostaje pracę jako mikrofotograf w instytucie geologicznym. Końca woj-
ny doczekał dzięki pomocy Polki – Janiny Opałko, która później zostaje jego żoną. Już po 
wojnie  Russ do końca swego życia utrzymywał kontakty z Beitzem.

Inne wspomnienie.
Mosze Horowitz: „Jak szalony wpadłem do biura, gdzie Beitz urzędował – ratuj pan 

moją żonę i dziecko, zabrali je pod rzeźnię! – krzyczałem jak opętany. Zanim się spo-
strzegłem, dyrektora już nie było. Później dowiedziałem się, że minuty dzieliły żonę od 
śmierci. Stała zrozpaczona, naga, obok leżała martwa córeczka”.

Mina Horowitz: „Byłam nieprzytomna z bólu, mój skarb, moje dziecko nie żyje! Beitz 
musiał kilkakrotnie wykrzyczeć moje nazwisko, byłam jak ogłuszona. Jak automat wy-
pełniłam rozkaz Beitza, żeby zabrać stojącego obok mnie (obcego) ośmioletniego chłop-
czyka”.

„Miałem uczucie, że anioł zstąpił do piekła” – powiedział mieszkający po wojnie w Izra-
elu Zygmunt Spiegler, któremu Beitz trzykrotnie uratował życie.

Podobnie jak większość Niemców, Beitz i jego żona zatrudniali żydowskich rzemieślni-
ków do prac w swoim domu. Z tym, że sposób, w jaki ich traktowano, był zgoła odmienny 
od tego, co działo się dookoła. To był rodzaj pozytywnej demonstracji w obcowaniu i za-
chowaniu względem Żydów. 

Wspomina jeden z uratowanych: „Pewnego dnia dostałem polecenie drobnej naprawy 
w domu dyrektora. Gdy pojawiłem się, państwo Beitz jedli akurat śniadanie i ku mojemu 
zdumieniu zaprosili mnie do stołu. Wstydziłem się i poprosiłem, czy zamiast tego mógł-
bym dostać coś do jedzenia dla matki. Pani Beitz zapraszała nadal, a po skończonym 
śniadaniu i wykonanej pracy dostałem paczkę z chlebem, kiełbasą i miodem”.

Również samo mieszkanie Beitza dawało ukrywającym się Żydom schronienie w czasie 
przeprowadzanych obław, o których osobiście uprzedzał „swoich” Żydów. We wszyst-
kim wspierała go żona Elza, to był jedyny jego sprzymierzeniec – mógł z nią szczerze 
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sobie opinię publiczną zarówno w Niemczech, jak i Polsce. W RFN zwłaszcza środo-
wiska wypędzonych zarzucają mu wspieranie „czerwonego przemysłu zbrojeniowe-
go”, a w Polsce zupełnie nie pasuje swą osobą do antygermańskiej retoryki ówczesnych 
władz. Wierząc w słuszność swoich poczynań i mając do tego możliwości, ponieważ stoi 
na czele Fundacji Kruppa, inicjuje programy pomocowe na rzecz polskiej nauki – wspo-
maga dużymi kwotami Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i KUL w Lublinie. Być może 
mając w pamięci bezbronne dzieci, te z Borysławia i Drohobycza, które ginęły od kul 
SS-manów – przekazuje na Centrum Zdrowia Dziecka pół miliona dolarów.

Jego wysiłki na polu politycznym nabrały przyspieszenia, kiedy kanclerzem zostaje 
Willy Brandt. To on właśnie wysyła Beitza z listami do władz polskich z propozycjami 
rozpoczęcia negocjacji. Zwieńczeniem tych wieloletnich starań jest udział Beitza w ofi-
cjalnej delegacji niemieckiej w 1970 roku na czele z Willy Brandtem, podczas której 
podpisano traktat pomiędzy obu państwami. Beitzowi proponowano nawet stanowisko 
ambasadora, ale odmówił, nie zamierzał być zawodowym politykiem. W swojej natu-
rze był osobą skromną, nigdy nie był „Parteigenosse”. Poza Kilońskim Yacht Clubem nie 
należał do żadnego stowarzyszenia ani do partii. Jedynie aktywnie udzielał się w ruchu 
olimpijskim, od 1972 do 1988 był członkiem władz MKOL – widział, że sport to miejsce, 
które łączy młodzież wielu narodów.

Doczekał upadku muru berlińskiego, nowego ładu w Europie i symbolicznego pojedna-
nia Polski i Niemiec w osobach premiera Mazowieckiego i kanclerza Kohla w Krzyżowej. 
Polskę odwiedzał wiele razy. Za działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego 
odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta. W 1993 
roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zmarł 30 lipca 2013 roku, niespełna dwa miesiące przed swoimi setnymi urodzinami. 
Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Essen tylko w kręgu najbliższej rodziny. W oficjal-
nych uroczystościach hołd zmarłemu złożył Prezydent Niemiec Joachim Gauck, a cere-
monię uświetniła  West-Eastern Divan Orchestra po batutą Daniela Barenboima. Godne 
pożegnanie człowieka, który doświadczył czasów XX wieku i był cząstką jego burzliwej 
historii.

Opracował – Stefan Dzierżek
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2. Krystyna Jagiełło, Anioł przemówił po niemiecku



Od Polaków dostaje po wojnie wiele szczerych podziękowań, z niektórymi ma okazję 
się spotkać osobiście, m.in. z piekarzem Morskim z Borysławia.

Od Żydów – medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i drzewko zasadzone w Yad 
Vaschem, o czym w Niemczech poinformowała skromnie tylko lokalna gazeta. Wystę-
pował jako świadek podczas procesów nazistów, m.in. przeciw Hildebrandtowi w 1966 
roku przed sądem w Bremie. Uczestniczyło w nim ponad 200 Żydów, którzy przeżyli 
holokaust. Do legendy przeszło zdarzenie, jakie miało miejsce na sali rozpraw. W cha-
rakterze świadka zeznawała Hilda Berger, której życie uratował Beitz, a potem  zatrud-
nił ją jako sekretarkę w swoim biurze. Serdeczne, pełne wzruszeń powitanie Żydówki 
i Niemca właśnie w tym miejscu wywołało niemałą sensację! I jeszcze jedna ciekawost-
ka związana z Hildą Berger – od 1944 roku pracowała również jako sekretarka w fabry-
ce Schindlera – takie symboliczne połączenie tych dwu postaci…

„Ja nie walczyłem przeciwko, ja walczyłem o coś” – wspomina miniony czas. – „To co 
robiłem, było według mnie po prostu normalne, jako dyrektor mogłem coś zrobić, a nie 
tylko bezsilnie patrzeć na to wszystko, co się dzieje wokół mnie”.

Takie postępowanie Beitza w czasie wojny i sposób narracji po wojnie – bez strojenia 
się w piórka antyfaszysty – było dla wielu Niemców nie do zniesienia. Był jak wyrzut 
sumienia, że można było pomóc prześladowanym, jeżeli tylko miało się cywilną odwagę 
i odrobinę dobrej woli!

Kolejna zmiana w życiu Beitza następuje w 1952 roku, kiedy magnat przemysłowy Al-
fred Krupp zatrudnia 39-letniego wówczas dyrektora towarzystwa ubezpieczeniowego. 
Beitz przenosi się do Essen i staje się powiernikiem Kruppa, a po jego śmierci w 1967 
roku wykonawcą testamentu i główną postacią w koncernie. Zgodnie z wolą zmarłego 
cały majątek przechodzi na własność Fundacji Kruppa, której przewodniczy Beitz, za-
siada także w radzie nadzorczej Spółki. Doprowadza do rozkwitu Zakłady Kruppa i staje 
się jednym z największych niemieckich przemysłowców.

Cały czas dąży do zbliżenia stosunków Niemiec z Polską. Ma świadomość, że to jedna 
z dróg do zakończenia „zimnej wojny” w Europie oraz szukania nowego ładu i życia 
w pokoju dla przyszłych pokoleń. Pierwsza okazja nadarza się dopiero  po „paździer-
nikowej odwilży”, jaka nastąpiła w Polsce w 1956 roku. Od tego czasu systematycznie 
uczestniczy w Targach Poznańskich i tam nawiązuje kontakt z ówczesnym premierem 
J. Cyrankiewiczem. W grudniu 1960 roku za wiedzą kanclerza Adenauera odwiedza 
Warszawę, gdzie „takiego przyjęcia nie zgotowano po wojnie jeszcze żadnemu gościowi 
z RFN” – jak donosił korespondent „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Swoim działaniem 
na rzecz pojednania, tego u podstaw, ponieważ nie był zawodowym politykiem, zraża 
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Artur Cembik – Szczecin T65

Podróże Andrzeja Chciuka – cz. 1 Australia

Wybuch drugiej wojny światowej skutkował decyzją o opuszczeniu przez Andrze-
ja Chciuka Drohobycza i wyborze życia na emigracji – najpierw we Francji, a od 

1951 roku w Australii. Doświadczenie przystosowania się do nowych warunków na an-
typodach wymagało od pisarza nie tylko przekroczenia granic geograficznych, kanonów 
społecznych, ale również  zweryfikowania obszaru poznawania samego siebie. Drohoby-
czaninowi zmuszonemu do podjęcia ciężkiej pracy fizycznej na obczyźnie towarzyszyło 
poczucie bezradności i degradacji społecznej, co także mogło mieć wpływ na rozpad 
jego dotychczasowej tożsamości. W Emigranckiej opowieści autor pisał:

U siebie w Polsce Polak nie tęskni za Polską, tylko na nią klnie […]. Na emigracji do-
chodzi jeszcze i inny czynnik – tęsknota. Choć te wszystkie nasze latarniki, Wigilie na 
Sybirze, Srule z Lubartowa, Wierzby nad Sekwaną, Panowie Balcerowie, Litwo, ojczyzno 
moja, Do kraju tego i Dopóki w sercach naszych – to element ograny, taniocha […] to 
jednak tęsknota może i zmobilizować […] każdy tęskni w ten sposób za swą młodością 
i stylem życia, który mu się wydawał przyrodzony1.

Mieszkając na antypodach, jako dziennikarz lokalnej prasy, Chciuk dwukrotnie odbył 
sponsorowaną przez środowiska polonijne podróż po Australii: pierwszą – w latach 
1961–1962 (z małą przerwą), kolejną – w 1977 roku. Swoje plany podróżnicze pisarz 
zdradzał w listach Mieczysławowi Grydzewskiemu, prosząc go o wsparcie. 21 paździer-
nika 1961 roku pisał, że planuje „[…] objazd wszystkich dużych, małych i najmniejszych 
ośrodków po Australii, wyspach i Nowej Zelandii”. Na tę eskapadę wysłały go „Wiado-
mości Polskie”, by zebrał reportaże i materiały na temat emigracji na kontynencie. Sam 
Chciuk deklarował, że zrobi „propagandę dla czytelnictwa” polskich książek i czasopism. 
Planował, że spotka rodaków przy strzelaniu do krokodyli, psów dingo i bawołów, poła-
wiaczy pereł, poszukiwaczy złota, budujących tamy i koleje w buszu – zadanie to „cieka-
we, aczkolwiek męczące”2.

Możliwość uczestniczenia w życiowej przygodzie tak naprawdę dawała pisarzowi 
namiastkę wolności. W zamian za to winien był rodakom i redaktorom emigracyjnych 
czasopism wnikliwe zdanie sprawy z owych wojaży. Redakcja czasopisma na bieżąco 

1 A. Chciuk, Emigrancka opowieść, Londyn 1975, s. 328.
2 List Andrzeja Chciuka do Mieczysława Grydzewskiego z dnia 21 października 1961 roku

informowała swoich czytelników o przebiegu wyprawy, czyniąc z niej jeden ze swoich 
ważniejszych tematów. Poza tym wciąż powtarzano, że wyprawa ta mogła dojść do skut-
ku tylko dzięki hojności sponsorów, a także

[…] dzięki serdecznej gościnności i uczynności całego społeczeństwa polskiego w Au-
stralii, czego wzruszających dowodów mieliśmy dziesiątki w każdym skupisku polskim, 
do którego zawitał nasz wysłannik. Jest to dowód, że ogół dobrze rozumie cel naszej 
akcji i potrzebę książki o Emigracji Polskiej w Australii. Wszyscy razem tworzymy naszą 
historię i powinna być ona zanotowana dla wszystkich pokoleń3.  

Podobna atmosfera społecznej mobilizacji towarzyszyła drugiej podróży pisarza po 
kontynencie. „Tygodnik Polski” w 1977 roku donosił, że trzydziesta rocznica powstania 
powojennej emigracji polskiej w Australii jest najlepszym powodem, by stworzyć jej 
monografię in statu nascendi. Poza tym w środowisku brakowało całościowej publikacji, 
która by uwzględniała materiały z wszystkich stanów tego kraju. Redakcja uzasadnia-
ła swoją decyzję względami patriotycznymi, moralnymi, widząc w Chciuku najlepszego 
autora tej wyjątkowej kroniki.

W okresie wakacji szkolnych i z końcem roku sfinansujemy mu wyjazdy do Perth, Kan-
bery, Hobart, Newcastle i in., aby ponownie mógł nawiązać kontakt z tymi ośrodkami, 
których od czasu swego objazdu w latach 1961–1962 […] nie miał okazji już odwiedzić. 
Zapowiadając tą drogą naszą inicjatywę, prosimy Społeczeństwo, by mu pomogło w jego 
niewdzięcznej ale nieodzownej pracy dla dobra nas wszystkich […]. Wierzymy, że książ-
ka przez ukazanie wielkich osiągnięć naszej Polonii usunie pewne animozje personalne 
czy lokalne wśród pewnych kół, przyczyni się do scalenia naszych wysiłków i harmonij-
nej współpracy wszystkich Polaków4.

Nadzieje pokładane w autorze były wielkie, a on starał się odwdzięczyć swoim  chle-
bodawcom reportażami z różnych części kontynentu: Australii Południowej, Nowej 
Południowej Walii, Australii Zachodniej, czy Tasmanii. Na tej ostatniej odwiedził głów-
ne ośrodki polonijne skupione w miastach Hobart, Wayatinah, Launceston, dokładnie 
przyjrzał się działalności klubów polskich, które tam popularyzowały kulturę naro-
dową. W jego sprawozdawczym tonie znalazła się też nostalgiczna nuta wspomnień 
o Karpatczykach, którzy – jako pierwsi Polacy – pojawili się na tym dziewiczym terenie. 
Według Chciuka ich potomkowie poddali się procesowi asymilacji i dzisiaj trudno ich 
odróżnić od tubylców. Jednym z prężniejszych ośrodków polonijnych na mapie podróży 

3 O podróży Chciuka, „Wiadomości Polskie” 1962, nr 37, s. 1.
4 Komunikat w sprawie książki o nas wszystkich, „Tygodnik Polski” 1977, nr 42, s. 7.
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autora była Adelajda. Autor poddał krytyce mieszkających tam rodaków, wśród których 
nie brakowało „snobów i zarozumialców”, jednak tym, co najbardziej go zaskoczyło, był 
u nich brak kultury wymiany myśli oraz przekonanie o własnej doskonałości. Porówna-
nie Polaków ze społecznością australijską wypada dla nich zdecydowanie niekorzystnie. 
Ci ostatni „[…] potrafią się ścierać, wymieniać odmienne poglądy, dyskutować zażarcie 
– lecz po zebraniu antagoniści idą razem na piwo i są dalej przyjaciółmi […]”5. 

W Marayongu, gdzie odwiedził polski Dom Dziecka, pisał o „słomianym zapale” roda-
ków, ich skłonności do pieniactwa i krytykowania każdej inicjatywy lokalnych władz: 
„[…] ach, ten wygasający zapał polski, ta grupka fanatyków […] i te grupy, które pyszczą, 
nie wiedząc, o co chodzi […]”6. Tymczasem australijskie dzieci uczęszczając do szkół 
koedukacyjnych, uczą się polskiej kultury,  tego, „jak przyjmować emigrantów, czy przy-
jaźni, „[…] która już wkrótce będzie przynosiła procenty”7. W artykule Chciuk zwrócił 
uwagę na duże zasługi polskiego duchowieństwa w zakładaniu polonijnych instytucji 
kulturalno-edukacyjnych. Pisarz z poczucia obowiązku, a także mając na uwadze pokła-
dane w nim nadzieje, odwiedził polonijne firmy, jak choćby te w Sydney (dezynfekcyjne, 
przesyłkowe, rozpowszechniania filmów itd.8) lub zapoznał się z innymi formami ak-
tywności Polaków (np. w niewielkim mieście Northam), których podziwiał za ich ope-
ratywność. Większość z nich stanowi grupę pracowników fizycznych pracujących „na 
drogach […], na kolei, w lesie, w cegielni, w sklepach […]9 . Jednak to szczególne „wizyto-
wanie” kraju wyzwoliło w Chciuku krytyczne nastawienie wobec własnego środowiska, 
pewną drażliwość na coś, co wyróżnia Polaków spośród innych narodowości – ich me-
galomanię, brak solidarności, czy nieprzestrzeganie zasad savoir-vivre’u.

Symbolem polskiej społeczności na piątym kontynencie z jej wadami i zaletami jest Hi-
ghlands, nazwany przez autora „słowiańską krainą pachnącą eukaliptusem”10. Ta część 
górzystej Wiktorii – jak pisze Chciuk – ze względu na jej wieloetniczny charakter jest 
jedną z nielicznych, gdzie Australijczycy mogą się czuć jak mniejszość narodowa. Jej 
mieszkańcy tworzą mieszane rodziny słowacko-ukraińsko-polsko-rosyjskie. Sielanko-
wą, iście arkadyjską wizję tego miejsca podkreślają bliskie relacje między mieszkańcami 
oparte na życzliwości i chęci pomocy sobie, a przede wszystkim harmonijna koegzysten-
cja człowieka z przyrodą. Upływający czas odmierza rytm niedziel i dni powszednich, 

5 A. Chciuk, Adelajda po raz drugi, „Wiadomości Polskie” 1962, nr 9, s. 5.
6 Tegoż, Dzieciarnia ma raj w Marayongu, „Wiadomości Polskie”  1962, nr 37, s. 5.
7 Tamże.
8 Tegoż, Spacerkiem po polskich firmach w Sydney, „Wiadomości Polskie” 1962, nr 31, s. 5.
9 Tegoż, Northam, „Wiadomości Polskie” 1962, nr 5, s. 5.
10 Tegoż, Highlands – słowiańska kraina pachnąca eukaliptusem, „Wiadomości Polskie” 1962, nr 6, s. 5.

odpoczynku i pracy: „Wieczorem jedziemy do państwa Lebidków. Są tam ich kumowie 
[…], inni Ukraińcy, Polacy co przybyli w odwiedziny z Polski […]. Sąsiedzkie gadu, gadu, 
kawały, pieśni ukraińskie, polskie i rosyjskie, do których przygrywa na harmonii mały 
synek Lebidków”11.  Bohaterowie tego reportażu nie tęsknią za krajem, mają świado-
mość polityki prowadzonej przez polskie władze, które nie zezwoliłyby im w kraju na 
posiadanie takich dóbr jak na obcym kontynencie. Są samowystarczalni, nie mają przed 
sobą żadnych tajemnic, wspólnie na pustkowiu postawili kościół, a ich byt zapewnia 
uprawa ziemniaków i hodowla bydła. Autor kreuje się na znajomego sąsiada, który uci-
na sobie pogawędki z przyjaciółmi, skraca z nimi dystans, a zwykła rozmowa przybiera 
postać intymnych zwierzeń.

Czy jednak udało się Chciukowi dzięki podróżom stworzyć pełną panoramę polskiej 
emigracji na antypodach? Można powątpiewać. Zbyt dużo w jego relacjach niekonse-
kwencji, chaosu, a merytoryczne uwagi na temat życia ludzi, czy działania polonijnych 
organizacji w dużej mierze są wypierane przez dygresje i komentarze o charakterze 
osobistym. Pisarz również niepotrzebnie wdaje się w polemiki i spory ze swoimi prze-
ciwnikami, gubiąc tym samym główny cel swojej podróży. Jednak on sam nie krył za-
dowolenia z możliwości bezpośredniego obcowania z rodakami i podpatrywania, jak 
„wrastają” w swoją nową ojczyznę. Wielu z nich jednak zarzucało autorowi marnowanie 
czasu na „wyżerce i pijaństwie” oraz wymyślaniu plotek, obmów, kierowanie się zazdro-
ścią, czy nawet chęcią zemsty wobec tych, których nie darzył sympatią12.

Zdaniem Dariusza Czai „w trakcie podróży jesteśmy za blisko wszystkiego. Za blisko 
świata, co przed nami, i za blisko samych siebie”13, co zresztą potwierdzałoby cytowane już 
spostrzeżenia na temat Chciuka. Stopniowo odkrywa on, że nawet Australię da się oswoić, 
jeśli na mapie swojej podróży uwzględni się miejsca zamieszkałe przez rodaków, dlatego 
wszystkie swoje reportaże z podróży poświęca emigrantom właśnie, spychając niejako 
lokalny koloryt wyspy do roli wdzięcznych ozdobników, epizodów. Autor wyraźnie oży-
wia się zainteresowany zagmatwanymi losami napotkanych rodaków, dziejami zwykłych 
ludzi, którzy nagle z jego perspektywy urastają do rangi najważniejszych rozmówców lub 
głoszą uniwersalne prawdy egzystencjalne. W reportażu Kalgoorlie przytacza przypadko-
wo usłyszaną opowieść o młodym małżeństwie mieszkającym na zagubionej wśród pu-
styni stacyjce. Ludzie ci przeżyli zsyłkę w Kazachstanie, do Australii trafili wraz z trans-

11 Tamże.
12 List Tadeusza Lewandowskiego do Andrzeja Chciuka z dnia 3 listopada 1962 roku, archiwum Bogu-
miły Żongołłowicz.
13 D. Czaja, Topografie pamięci, w: tegoż, Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010, s. 5. 
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portem sierot polskich. Tu się poznali, pokochali. Tragizm tej pary polegał na tym, że po 
latach okazało się, iż małżonkowie są rodzeństwem14. Ta i podobne historie wydają się 
być najcenniejszą wartością publikacji podróżnika.

Przemieszczając się po antypodach, przyjmuje on perspektywę zwykłego turysty, cze-
mu daje wyraz w tytule cyklu publikacji – Z wędrówek Chciuka. Obrana przez niego tra-
sa nie odbiega od standardowych wycieczek, jednak relacja z doświadczania nowych 
miejsc z czasem zostanie wyparta przez liczne dygresje. W tekście Trzy porty autor pi-
sze: „Tadzio Kubisz spotkany w Bowmano w pociągu opowiadał, to będziecie mieli bar-
dzo ciekawy reportaż: polowania, pustynia, powodzie, upały, bawoły, dzikie świnie […]. 
Ale dlaczego w tytule jest: «Port Pirte – Kołomyja»? A bo jak w Kołomyi pociąg w tym 
mieście jedzie nie po nasypie, ale po ulicy”15. Następnie Chciuk przedstawia Polaków-
-prominentów i źródła ich dochodów, by artykuł zakończyć dezaprobatą wobec mło-
dzieży, którą spotkał w jednym z okolicznych barów.

Pisarz precyzyjnie wymienia środki lokomocji, które pomagają mu w owych prze-
mieszczeniach: prywatne auta, ciężarówki, pociągi, autobusy, samoloty, a nawet auto-
stop. Interesują go przestrzenie przejściowe, miejsca przesiadkowe, które stanowią 
integralną część podróży: poczekalnie dworcowe, kafejki, kasy biletowe – miejsca po-
zbawione przynależności do kogokolwiek, niczyje, a jednak obiecujące to, co niebawem 
pokaże nowe miejsce podróży. Przez prawie rok, różnymi środkami lokomocji, Chciuk 
przebył 43 tysiące kilometrów, odwiedzając Polaków rozsianych po całym kontynen-
cie. W jego odczuciu przemieszczenia dokonane na tak wielką skalę były doświadcze-
niem niezwykle inspirującym, a przede wszystkim dostarczyły mu bogatszej wiedzy 
o ludziach i świecie niż lata obserwacji w jednym miejscu. Autorka biografii Chciuka 
tak podsumowuje wojaże pisarza: „Czy ta podróż była potrzebna? Trudno na to pytanie 
jednoznacznie odpowiedzieć […]. Pisarz nastawił się na przygodę. I tę przygodę – a nie 
Polonię – traktował jako bohatera swoich reportaży”16.

W jednej z recenzji Emigranckiej opowieści czytamy: „Wszyscy emigranci, według au-
tora, żyją ciut-ciut – na niby, trochę rozdarci między przeszłością i teraźniejszością”17. 
Lektura „podróżniczej” publicystyki pisarza z Drohobycza dowodzi, że staje się on nie-
jako więźniem dawnych czasów, miejsc i ludzi, którzy powracają w jego twórczości, wy-
pierając często negatywnie ocenianą teraźniejszość. Drohobyckie wspomnienia Chciuka 

14 A. Chciuk, Kalgoorlie, „Wiadomości” 1964, nr 43, s. 3.
15 Tegoż, Trzy porty, „Wiadomości Polskie” 1962, nr 19, s. 5.
16 B. Żongołłowicz, O pół globu od domu…, Toruń-Melbourne 2007, s. 70.
17 J. Surynowa-Wyczółkowska, Nasi w Australii,  „Orzeł Biały” 1976, nr 139, s. 32.

sprawiają, że jest on ciągle w ruchu, nieustannie uobecnia przeszłość, a w konsekwencji 
wzmacnia tylko zajmowane miejsce „pomiędzy” swoją małą ojczyzną a obcym kontynen-
tem. Tym, co naprawdę określa tożsamość autora, jest język jego dzieciństwa i młodości 
jako substytut utraconego świata. I właśnie za pomocą bałaku drohobyczanin buduje 
dystans wobec australijskiego świata, jakby chciał wyprzeć ze swojej narracji wszystko 
to, co zakłócałoby obraz jego „polskiej Australii”.

*W artykule wykorzystano fragmenty pracy doktorskiej Artura Cembika Przemiesz-
czenia Andrzeja Chciuka… Z Drohobycza do Australii, którą autor obronił 1 grudnia 2020 
roku na Uniwersytecie Szczecińskim.



Alicja Wójcik-Morawska – Pabianice T52

Historia Kościoła w Stupnicy Polskiej
(Moja I i II wyprawa do domu rodzinnego)

Jak już wcześniej wspominałam, że za życia moich rodziców nie udało mi się pojechać 
do Stupnicy. W październiku 1992 roku otrzy-

małam od pani, która mieszka w moim domu rodzin-
nym zaproszenie. Na zaproszeniu było napisane, że 
dokument pozwoli nam przekroczyć granicę ukra-
ińska wciągu trzech tygodni. Była pełna mobilizacja, 
ja dojechałam z córką do Przemyśla małym autkiem 
jaki był Fiat Bis, a mój brat Bogusław ze swoją żoną 
Lucyną dojechał pociągiem.

Bez żadnych trudności, w krótkim czasie przekro-
czyliśmy granicę. Brat znał drogę i szczęśliwie doje-
chaliśmy do Stupnicy. Nie jestem w stanie opisać mo-
ich emocji jakie mi towarzyszyły, gdy stanęłam pod 
domem w którym się urodziłam, który mój ojciec 
wybudował własnymi rękami. Łzy płynęły mi ciur-
kiem. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez 
gospodarzy. Nie przeszkadzała nam nawet bariera 
językowa. Oni po ukraińsku, my po polsku, a rozu-

1. Mój rodzinny dom

2. Dom Marii i Jakuba 
Mareckich



Biuletyn SPZD nr 28 (2021)  Biuletyn SPZD nr 28 (2021)

104 105

mieliśmy się doskonale bez tłumacza.
Za płotem mojego domu stoi dom moich dziadków 

Jakuba i Marii Mareckich. Obecni właściciele rów-
nież nas serdecznie przyjęli i ugościli. Oba te domy są 
w bardzo dobrym stanie co dobrze świadczy o obec-
nych gospodarzach.

Pojechaliśmy oczywiście i na stary, polski cmen-
tarz. Pochowani są tam moi dziadkowie Jan Samo-
jedny, Jakub Marecki, dwie moje małe siostrzyczki 
i wielu innych krewnych. Brat pamiętał gdzie leżą 
nasi bliscy (miał 21 lat jak wjechał „z własnej woli” 
ze Stupnicy). Grób dziadka Jakuba zaimponował mi 
swoim pięknem i doskonałym stanem. Niestety resz-
ta cmentarza wyglądała okropnie. Cały cmentarz 
zarośnięty, krzyże poprzewracane, bez tabliczek. Na 

środku cmentarza stał drewnia-
ny krzyż, który został wykonany 
przez mojego ojca Władysława 
Samojednego.

Podczas I podróży poznałam 
jeszcze kilka Polek, które po 
roku 1958 pozostały w Stupnicy 
min. Danutę Grzyb, Albinę Łatę, 
Wandę Mojakową. Każda z nich 
z wielkim bólem opowiadała, 
że nie ma już naszego, polskie-
go kościoła. W nocy 18 sierpnia 
1988 r. kościół runął bezpow-

rotnie. Ówczesne władze Stupnicy budowały swoje 
domy i potrzebowały blachy, drzewa. Postanowili po 
cichu, w barbarzyński sposób zdobyć te materiały. 
Kościół runął w swoją 53 rocznicę istnienia, rozcią-
gnięty przy pomocy lin i traktorów. Żal zapanował 
nie tylko wśród garstki Polaków ale również i Ukra-
ińców. Kościół był chlubą na całą okolicę. Przeżył 

czas wojny, banderowców, czas komuny, a w czasie 
niepodległości runął. Do dzisiaj jest jeszcze kilkana-
ście pozostawionych desek ale nikt z mieszkańców 
ich nie rusza. Wiadomość o kościele przygniotła nas 
bardzo. Czas mojego urlopu się kończył musieliśmy 
wracać do Polski. O drodze powrotnej i sytuacji na 
przejściu granicznym nie będę pisać, powstałby ko-
lejny artykuł. Na granicy pod koniec listopada stali-
śmy 12 godzin w lesie, 4 osoby w małym aucie, w tym 
inwalida bez nogi z schorowanym kręgosłupem. Po-
wiedziałam sobie nigdy więcej ja tu nie przyjadę!!!

Po latach przykre wspomnienia poszły w dal, a ja 
chciałam pokazać mojemu synowi Dominikowi dom 
w którym się urodziłam, piękną ziemię drohobycką. 
Latem 2009 roku wybraliśmy się autem do Stupni-
cy. Bez przeszkód dotarliśmy na miejsce. Odnowiłam 
stare znajomości, gdzie witano nas serdecznie jak ro-
dzinę. Co nie co odnowiłam groby moich dziadków. 
Zwiedziliśmy Drohobycz, Borysław, Schodnicę, Tru-
skawiec. Po Drohobyczu oprowadzał nas pan Józef, 
który doskonale znał miasto i jego historię. Pokazy-
wał nam takie miejsca gdzie żaden przewodnik nie 
zaprowadzi. Miejsca katowni Polaków, drohobyckie 
„Brygidki”, Polski cmentarz... Truskawcem byliśmy 
zachwyceni, przepiękny stary polski kurort. Pozo-
stałe miasta też miło nas rozczarowały. Wiele bu-
dynków było odnowionych, czysto na ulicach. Dro-
gi dojazdowe były tragiczne, ale to miało swój plus 
bo jechało się wolno i można było podziwiać piękne 
krajobrazy, piękne cerkwie...

Postanowiłam odnaleźć miejsce gdzie stał kościół. 
Chodziłam z synem po Stupnicy, pokazywałam mu domy, które wybudował niegdyś mój 
ojciec. A po kościele ani śladu! Szczęśliwie trafiłam na byłego sołtysa i on swoim „dżipem” 
obwiózł nas po całej wsi, poznałam kolejnych Polaków i dotarliśmy do miejsca gdzie był 
kościół. Ukazał się przed moimi oczami przerażający widok. Po 21 latach na tym miejscu 

8. Fundamenty kościoła

10. Danuta Segyłyn

3. i 4. Stary polski cmentarz 
w Stupnicy Polskiej

5. Grób dziadka –
Jakuba Mareckiego

(1908–1990)

6. Grób dziadka –
Jana Samojednego 

(1860–1935)

7. Tu stał kościół

9. Kościół parafialny w Stupnicy 
Polskiej. Widok od pn. wsch. strony, 

1935 r.
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była dżungla, drzewa, chaszcze... Wybuchłam pła-
czem, trzęsłam się jak osika.

Wówczas były sołtys zawiózł nas do DANUTY 
SEGYŁYN z d. Łysik, Polki. Przez łzy powiedziałam 
jej kilka słów: „Pani Danusiu, czy nie możecie choć 
małego, symbolicznego krzyżyka przybić na jakimś 
z tych drzew, w końcu to miejsce poświęcone?” Słowa 
te zrobiły na pani Danusi niesamowite wrażenie.

Po naszym wyjeździe pani Danusia choć nie młoda osoba 
zaczęła ostro działać. Chodziła od urzędu do urzędu celem 
otrzymania zgody na oczyszczenie tego terenu i jego wykup. 
Po dwóch latach uzyskała taką zgodę. Ruszyły prace przy 
wycinaniu drzew, chaszczy. Pracę te generalnie wykonywał 
jej syn  MIROSŁAW i wnuk LUBOMIR SEGYŁYN. Z czasem 
włączyła się w tą akcje cała społeczność wsi m.in. młodzież 
szkolna (szkoła stoi obok byłego kościoła), młodzież i oczy-
wiście żyjący w Stupnicy Polacy (10 osób).

Pani Danusia postanowiła nie tylko oczyścić teren do fun-
damentów ale i zbudować na tym miejscu kapliczkę. Roz-
poczęła się zbiórka funduszy na zakup figury Matki Boskiej 
Różańcowej i dwóch aniołków, płytek... Pani Danusia nawet 
przyjechała do Polski, do Dolic, gdzie tyle mieszka potom-
ków byłych Stupniczan. Ja również zbierałam gdzie się da. 
Ukraińcy też przynosili swoje datki. Po kolejnych dwóch la-
tach powstała piękna kapliczka.

Odprawiono po wielu, wielu latach w tym miejscu po raz 
pierwszy po wojnie msze św. Figurę poświecił ks. Jerzy 
Raczkowski z Drohobycza, bonifrater o. Stanisław oraz gre-
ko-katolicki ks. Stanisław z parafii stupnickiej. Uroczystość 
odbyła się we wrześniu 2012 r.

Moja II wizyta w Stupnicy dobiegła końca. Wyjeżdżając po-
stanowiłam z synem, że jeszcze tu wrócimy i zorganizujemy porządkowanie polskiego, 
starego cmentarza (ale to już dalsza historia – moja III wizyta). Szczęśliwi i pełni pięknych 
wrażeń, bez żadnych kłopotów wróciliśmy do Polski. 

 

12,13,14,15. Pierwsza msza 
św. odprawiona w miejscu 

dawnego kościoła

11. Kapliczka

Alicja Wójcik-Morawska – Pabianice T51

Stupnica Polska
krótka historia i lista mieszkańców

Wieś w powiecie samborskim, 16 km. na płd.-
-wsch. od Sambora, 15 km na płn.-wsch. od 

Podburza /znajdował się tam urząd pocztowy/. Na 
płd.-zach. leżą Mokrzany, na zachód Sielec, na połu-
dnie Horodyszcze, na płd-wsch. Kotownia, na wsch. 
Niedźwieda, na płd. Nahujowice (dwie ostatnie w w 
powiecie drohobyckim). W płn.-zach. części wsi prze-
pływa Bystrzyca, dopływ Dniestru. W obrębie wsi 
od prawej rzeka Stupieńka, która z dwoma odnogami Mała i Wielka nadpływa z Mokrzan. 
Główna część wsi leży w dolinie Stupieńki Wielkiej i na prawym brzegu Bystrzycy. Na płd.-
-wsch. leży Las Kołtawa. Wzniesienia otaczające wieś znajdują się od 300–351 m. n. p. m.   

Wedle przedwojennego określenia, wieś położona była w Małopolsce Wschodniej, pomię-
dzy miastami powiatowymi Sambor i Drohobycz na Podkarpaciu. Jest to stara słowiańska 
osada. Wokół Stupnicy piętrzą się malownicze zalesione i nagie zbocza górskie, są liczne 
lasy, górskie potoki. Te rozległe i urodzajne ziemie od Rusi Czerwonej i Sanem do Dniestru 
nękały, tratowały czambuły tureckie. Pustoszały wojska tureckie, a także Wołosi, Moskale 
i Austriacy. Zasiedlali ja Polacy, Niemcy, Madziarowie, Żydzi, Ormianie i Cyganie.                            

W Stupnicy znajduje się potężne grodzisko z VIII–XII w., gdzie odnaleziono także ślady ce-
ramiki sznurowej. W 2013 r. były przeprowadzane prace wykopaliskowe przeprowadzone 
przez grupę archeologów z Lublina i Drohobycza. Za wiele nie znaleziono min. zapinkę do 
pasa w kształcie głowy konia.

Stupnica należy do najstarszych osad Samborszczyzny. Po raz pierwszy jest wymienia ją 
dokument z dnia 10.11.1377 r. we Lwowie przez księcia Władysława Opolczyka, nadający 
wieś Dziordziowi, wojewodzie wołoskiemu. Stał się on protoplastą rodziny STUPNICKICH, 
herbu SAS, w których rękach Stupnica pozostawała przynajmniej do początków XVII w.

W bibliotece w Łańcucie znajduje się dokument, którym dowiadujemy się, że Spytko 
z Melsztyna, wojewoda i starosta krakowski, pan na Samborze, dnia 13.12.1390 r. sprzedaje 
Henrykowi niegdyś wójtowi w Łańcucie wójtostwo w Nowym Samborze za 80 grzywien mo-
nety praskiej, pozwalając mu założyć miasto na prawie magdeburskim i oznaczając bliższe 
warunki. W dokumencie jest wymieniona również Stupnica oraz świadek podpisania tego 

1. Mapa rosyjska z 1940 r. Stupnica 
Polska tuż przed upadkiem wsi
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dokumentu Dzurgio ze Stupnicy wojewoda wołoski. W 1589 połowa wsi była określana jako 
własność Herburtów, Budzyńskich i Przybosiów. W połowie tego stulecia część wsi należały 
min. do Bandrowskich herbu SAS, Osękowskich i Popielów. Następnie Stupnica przeszła do 
hrabiów ŁOSIÓW, którzy wybudowali w niej murowany dwór.  

W 1830 roku było 169 domów, liczyła gmina 843 km kw. ; na obszarze znajdował się dwór 
hrabiów Łosiów. Było 853 Rusinów i 48 Polaków. Parafia rzym.-kat. była w Dublanach, we 
wsi była cerkiew pw. św. Jerzego. Niegdyś był to monaster bazylianów, który zostawał pod 
zarządem monasteru spaskiego. Była szkoła podstawowa /1 klasa/, była kasa pożyczkowa 
gminna z kapitałem 994 zł i gorzelnia. W 1863 i 64 poszukiwano tu ropy, natrafiono tu na 
jej ślady. 

Pod koniec XIX w. nabył ją lwowski aptekarz Juliusz Nahlik. Ale w Stupnicy był też folwark, 
który kupił również Juliusz Nahlik. Z transakcją wiązał nadzieję na szybki, dziś byśmy po-
wiedzieli spekulacyjny, zysk. Folwark został nabyty nie po to, by go prowadzić, ale po to, aby 
go rozparcelować i rozprzedać. A chętnych na zakup było wielu. Okolice Sambora to prze-
piękna okolica. Pod koniec XIX wieku był to jeden kraj – Królestwo Galicji i Lodomerii pod 
habsburskim berłem, jedna rzymska diecezja z biskupem w Przemyślu, choć dwa narody.

W zachodniej Galicji, tam gdzie Jasło, Krosno i Sanok, ludzie chcieli kupować ziemię, poja-
wiały się pierwsze „amerykańskie fortuny”, ale brakowało na rynku ziemi. Taka okazja jak 
parcelujący się majątek w Stupnicy nie trafiała się wcale często. Kilka ogłoszeń w „Przy-
jacielu Ludu” wystarczyło, by wielu chętnych stawiło się na dworcu kolei transwersalnej 
w Kranzbergu, by oferowane grunty obejrzeć. Stawili się też mieszczanie i targowiczani-
nie. Wielu wybrało Stupnicę na swój nowy dom. Potem i oni namawiali innych do wybrania 
Stupnicy. Pod Krosnem większość stanowili Polacy, pod Samborem prawie wszystkie wioski 
były zamieszkane przez Ukraińców. Ukraińską, czy może lepiej powiedzieć ruską, wsią była 
też Stupnica, która swoje zabudowania rozłożyła nad brzegiem rzeki Bystrzycy. Tak rodziła 
się wieś Stupnica Polska. Ładna, lekko pagórkowata okolica, piękne drewniane domy, a na 
cmentarzu groby Klarów, Węgrzynów, Lorenców, Samojednych, Mareckich i wielu innych 
Polaków. Obecnie nie leży nawet w Polsce.  

Spis kolonistów w Stupnicy, którzy do dnia 6 lipca 1898 zakupili grunty:
1.  Zydroń Jan z Okocima
2.  Trzeboniak Klemens ze Żarnówki k. Makowa
3.  Dudek Szymon ze Szczucina pow. Tarnów
4.  Jaskot Filip z Kolbuszowskiego
5.  Sznajder Jakub z Miejsca Piastowego
6.  Kilar Teofil z Miejsca Piastowego
7.  Zemlik Franciszek z Grzechini k. Makowa
8.  Jaworek Jan z Białej k. Makowa
9.  Maciąg Jan z Kolbuszowskiego
10.  Klos Wilhelm
11.  Kudzia Wincenty ze Zawoi k. Makowa 
12.  Toczkowa Józefowa ze Żarnówki
13.  Wacyra Józef z Dęba, Kolbuszowskie
14.  Fasula Jan z Morawskiej Ostrawy
15.  Rusin Wojciech z Osielca k. Jordanowa
16.  Tereszkiewicz Marcin z Chmielówki, Rzeszowskie
17.  Pelczarski Stanisław z Temeszowa, Brzozowskie
18.  Wacyra Jakób z Baranowa
19.  Palczarski Michał
20.  Kawa Tomasz z Wadowickiego
21.  Ptak Wawrzyniec spod Krakowa
22.  Sitarz Józef z Chmielówki
23.  Pelczar Wojciech spod Krosna
24.  Mlak Jakób z Wadowickiego
25.  Ostrowski Jan z Grabownicy, Sanockie
26.  Hausner Jan spod Krosna
27.  Helon Jan z Grabownicy, Sanockie
28.  Keler Stanisław z Krościenka
29.  Kuznar Jan z Krościenka
30.  Klimek Stanisław ze Schodnicy
31.  Pelc Tomasz spod Łańcuta
32.  Wojtaba Walenty spod Oświęcima

W 1898 r. koloniści wystosowali „Odezwę do braci włościan z okolic przeludnionych”. Opi-
sali w niej realia panujące w kolonii, swoje plany wobec osady, a całość spuentowali zapro-

2. Stupnica Polska. Mój dom rodzinny zbudowany przez mojego ojca 
cieślę-stolarza Władysława Samojednego (1908–1990) 
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szeniem do obejrzenia wolnych parcel. Stupnica w ich relacji jawiła się jako prężna i ambit-
na osada, gdzie każdy mógł spokojnie budować szczęście swojej rodziny – taki nasz mały raj 
na ziemi.

20 osiadłych już rodzin zachwalało ziemię dobrą, pszenną i tanią. Jedyną niedogodnością 
– co szczerze przyznawali – było nastawienie Ukraińców, którzy niechętnie patrzą na na-
pływ mazurów i starają się wszelkimi sposobami od osiedlenia się [Mazurów] odsunąć. Wśród 
jedenastu sygnatariuszy odezwy znajdujemy nazwiska: Jakuba Sznajdra, Szymona Dudka, 
Teofila Kielara.

Odrębny byt administracyjny Stupnica uzyskała pod koniec 1904 r. Wówczas pod obrady 
galicyjskiego Sejmu Krajowego trafił wniosek mieszkańców z 1902 r., poparty przez Radę 
Powiatową w Samborze, C. K. Starostwo i Wydział Krajowy, o utworzenie nowej wsi. Opis 
zawarty we wniosku jest techniczny: 145 działek pod zabudowę, około 900 mieszkańców. 
Sprawozdający wniosek w imieniu Wydziału Krajowego dr Józef Wereszczyński zaznaczył, 
że mieszkańców nowej osady nie łączą z dotychczasowymi mieszkańcami Stupnicy żadne 
relacje majątkowe i rodzinne. Widać to było wyraźnie w sprzeciwie rady gminnej ze Stupni-
cy, która oponowała wobec narodowościowego różnicowania wsi – polskiej wobec ruskiej. 
Ukraińcy sugerowali inne nazwy: Nahlikówka (od właściciela terenu, organizatora nowej 
wsi) lub bardziej neutralne przymiotniki: Nowa lub Mała. Wnioski te nie zostały uwzględ-
nione. Nie rokowało to dobrze na przyszłość. Mieszkańcy mazurskiej osady byli świadomi 
narodowo i politycznie. Wiedzieli, czego chcą.

Z czasem Stupnica  Polska stała się bardzo dużą wsią. Większość  gospodarzy pracowało 
jak to oni mówili „na szybach” w Borysławiu. Ziemie swoje albo dzierżawili Ukraińcom lub 
zatrudniano ich jako parobków. Patrząc na zdjęcia przedwojennych mieszkańców Stup-
nicy Polskiej nie chce się wierzyć, że mieszkali  na wsi. Piękne kreacje u kobiet, garnitury 
u panów, eleganckie obuwie itd... Domy ich też różniły się od chałup ukraińskich. Więk-
szość to były domy drewniane ale na podmurówce, pod blachą. Były też i domy murowa-
ne jak choćby dom Kmiecików, Ziomków. Obejście koło domów i same domy były czyste, 
zadbane czego zazdrościli Polakom Ukraińcy. Wokół domów często były sady i pasieki. 
Dobrze się żyło mieszkańcom, dostatnio, większość z nich miała od 3–13 dzieci. Bardzo 
duża grupa gospodarzy posyłało swoje dzieci do szkół średnich a nawet wyższych. Zachę-
cali ich do tego księża a zwłaszcza ks. Józef Wawro, ks. Józef Kilar (zamordowany latem 
1941 przez NKWD) .

Z czasem wieś liczyła ponad dwa tysiąca ludzi, była szkoła, piękny kościół zbudowany 
w latach 1934–35, gmina, klub. Do Borysławia, Drohobycza, Sambora, Dublan, Truskawca, 
a nawet Lwowa nie było daleko. Okolice piękne i urodzajne.

Dla łatwiejszego poznania mieszkańców sporządziłam alfabetyczny spis nazwisk.

Alfabetyczna lista mieszkańców Stupnicy Polskiej od 1898 do i po 1945 roku:
A. 1 = ADAMSKI, 2 = ALBRRYCHT
B. 3 = BACH, 4 = BALOWSKI, 5 = BARUD /BARUT/, 6 = BEC, 7 = BERDYCHOWSKI, 8 = 

BEZKLUBY, 9 = BOCHEŃSKI, 10 = BOREK, 11 = BORULA, 12 = BRAJA, 13 = BRAJTA, 14 = 
BURDA, 14/1 = BYSTRZYCKI, 14/2 = BURIAK (Ukr.), 14/3 = BELCZYK

C. 15 = CEGIELNY, 16 = CYBUCHOWICZ, 17 = CZAPLA,
D. 18 = DEPKA, 19 = DOMOWICZ, 20 = DRANOWSKI, 21 = DUDEK,
F. 22 = FASULA lub FASOLA, 23 = FIGURA, 23/1 = FRĄCZ
G. 24 = GAZDA, 25 = GNIADY, 26 = GOLC, 27 = GOLISZ, 28 = GONT, 29 = GORGOŃ, 30 = GRO-

DZIK, 30/1 = GRZYB,
H. 31 = HADAŁA, 32 = HALUCH, 33 = HAUSNER, 34 = HELLON (HELON), 35 = HERNALSKI,     

36 = HOSZKO, 37 = HUDZIKIEWICZ,
I. 38 = IWANOWICZ,
J. 39 = JANDA, 40 = JANKOWSKI, 41 = JANUSZEWSKI, 42 = JARACZ, 43 = JASKOT, 44 = JA-

STRZĄBEK, 45 = JAWOREK, 46 = JURKIEWICZ, 47 = JÓZEFCZYK,
K. 48 = KACZMARCZYK, 49 = KAFEL, 50 = KAPERA, 51 = KASPRZYK, 52 =KAWA, 53 = KELER, 

54 = KILAR, 55 = KLARA ( 51/I i 51/II), 56 = KLIMEK, 57 = KLOS, 58 = KMIECIK, 59 = KO-
CHAŃSKI, 60 = KORBEL, 61 = KOZIOŁ, 62 = KOZUBEL, 63 = KRETOWICZ, 64 = KRUPA, 
65 = KRÓL 66 = KUBASZCZYK, 67 = KUDŁA, 68 = KUDZIA, 69 = KULPA, 70 = KUROWSKI, 
71 = KUŹNAR, 72 = KWAŚNIK,

L. 73 = LECH, 74 = LORENC,
Ł. 75 = ŁATA, 76 = ŁYSIK
M. 77 = MACIĄG, 78 = MARECKI, 79 = MICHALIK, 80 = MICHALCZYK, 81 = MICHALISZYN,  

82 = MICHNOWICZ, 83 = MICHALIK, 84 = MLAK, 85 =MOJAK, 
N  86 = NOWAKOWSKI,
O. 87 = OPALA, 87/1 = OPIELA, 88 = OSTROWSKI, 89 = OTTO, 90 = OLEKSY,
P. 91 = PAJDZIK, 92= PALUCH, 93 = PALUSZKIEWICZ, 94 = PANEK, 95 = PARCZYŃSKI, 

96 = PATER, 97 = PELC, 98 = PELCZAR, 99 = PELCZARSKI, 100 = POLNAR, 100/1 = 
PRUSZ, 101 = PRZYSZLAK, 102 = PTAK,

R. 103 = ROCHWAL, 104 = ROGALA, 105 = ROLNIAK, 106 = RUSIN, 107 = RYGIEL, 108 = 
RYNDOWICZ, 109 = RZEŹNIK, 

S. 110 = SAMOJEDNY, 111 = SERAFIN, 112 = SEREMET, 113 = SITARZ, 113/1 = SŁAWĘCKI, 
113/2 SOKÓŁ (Ukr.), 114 = STARUSZKIEWICZ, 115 = SZAŁAJKO, 116 = SZCZEPAŃSKI, 
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116/1 = SZCZUREK, 116/2 = SZKRABIK, 117 = SZNAJDER, 118 = SZOPA, 119 = SZWA-
BIK = /GRABIK/,

Ś. 20 = ŚLIWIAK, 121 = ŚWIDERSKI, 122 = ŚWIDNICKI,
T. 123 = TERESZKIEWICZ, 123/1 = TOCZEK, 124 = TRZEBONIAK, 125 = TRACZ, 126 = TRZE-

MIŃSKI, 127 = TYCZYSZYN,
U. 128 = UKLEJA, 129 = URBAN, 
W. 130 = WACŁAWSKI, 131 = WACYRA z Dęba, Kolbuszowskie, 132 = WACYRA z Baranowa, 

133 = WAJDA, 13/1 = WANAT, 134 = WĄS, 135 = WĘGRZYN, 136 = WIECZOREK, 137 = 
WOJTABA,

Z. 138 = ZAJĄCZKOWSKI, 139 = ZEMLIK, 140 = ZENDWALEWICZ, 140 = ZIĘBA, 141 = ZIO-
MEK, 142 = ZYDRO, 143 = ZAD lub ŻAD.

W czasie wojny część Polaków uciekła ze Stupnicy a zwłaszcza po ultimatum ze strony 
band UPA jeśli mieli gdzie min. do Iwonicza, Wrocanki koło Krosna, Miejsca Piastowe-
go, Borysławia, Drohobycza, Sambora, Schodnicy nawet do Lwowa. Jak ogłoszono koniec 
wojny w maju 1945 wszyscy wrócili do swoich domów. Po wojnie reszty dopełnił Układ 
Jałtański. Polacy zapisywali się „dobrowolnie” na wyjazd do Polski w nowych granicach. 
Tam czekały na nich ziemie zachodnie opuszczone przez Niemców. Kilka rodzin zostało.

Repatriacja 1945, 1946, 1957/1958 
Stupnica Polska przestała być polską. Mieszkańcy aby pozostać tu musieli wyrzec się 

polskości, przyjąć obywatelstwo rosyjskie. Był to cios nie do przyjęcia. Większość lud-
ności w kilku turach opuściło swoje domy, ziemię. Pozostała tylko garstka, kilku bardzo 
wiekowych Polaków. Trzecia i ostatnia repatriacja odbyła się w lecie 1958. Kto wtedy nie 
wyjechał musiał zgodzić się na przyjęcie obywatelstwa rosyjskiego. Przenosząc się na zie-
mie odzyskane, otrzymywali domy, ziemię na własność, pracę w zakładach. W1945 roku 
większość ludności (około 60%) ze Stupnicy Polskiej przeniosło się na Pomorze Szcze-
cińskie, w okolice Stargardu Szczecińskiego, głównie do Dolic (Dolice – gmina wiejska 
w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie stargardzkim. Sie-
dzibą gminy jest wieś Dolice). Inni wyjechali do Rzeplina, Bralęcina, Kostrzyna, Piaseczni-
ka (w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego). Jeszcze inni wyjechali do 
Maćkowic koło Przemyśla, Krosna, Miejsca Piastowego (w strony przodków) i na Dolny 
Śląsk min. do Wałbrzycha, Legnicy, Kłodzka, Bolesławca Śląskiego, Środy Ślaskiej, Miękini, 
Prochowic, Chełmca k. Jawora… Na ziemie lubuską min. do Słubic. Z Borysławia do Wał-
brzycha i jego okolic, ze Lwowa do Wrocławia itd.

W Stupnicy pozostały polskie groby – groby naszych przodków i nieliczna grupa Pola-
ków min. pani DANUTA SEGYLYN z d. ŁYSIK, DANUTA GRZYB, WANDA MOJAKOWA, CZE-
SŁAWA ŚLIWIAK z d. ZIĘBA i WANDA RYNDOWICZ ze swoimi rodzinami. Te panie żyją 
do dnia dzisiejszego (20.10.2020) w Stupnicy, są to osoby wiekowe potrzebujące naszej 
pomocy materialnej i wsparcia duchowego, że o nich pamiętamy. 



Jan Rybotycki – Wrocław T66

Wspomnienie o Romanie Kiniarzu
9.08.1932–27. 10.2020

Znów odszedł ktoś bliski z naszego schodnickiego grona. 
Tuż przed świętem Wszystkich Świętych 27 październi-

ka 2020 r. zmarł Roman Kinarz, nasz nieodżałowany krajan, 
kolega i przyjaciel. 

Romek urodził się 9 sierpnia 1932 r. w Schodnicy. We wrze-
śniu 1945 r. został wraz z siostrą i rodzicami ekspatriowany 
z terenów II Rzeczpospolitej do Polski pojałtańskiej. Rodzi-
na osiadła w Środzie Śląskiej, gdzie Romek ukończył szkołę 
powszechną i zdał maturę w średzkim Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Mikołaja Kopernika. W latach 1951–1955 odbył 
studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, 
uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Wrocławskie zakłady w których pracował, pełniąc 
w każdym z nich funkcje kierownicze: Zakłady Elektroniczne ELWRO, Instytut Automatyki 
JASE, Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej ELPO. Za wzorową pra-
cę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Dziękujemy Ci Drogi Romku za Twoje pracowite życie, za czas poświęcony Stowarzysze-
niu Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej – w którym m.in. pełniłeś przez dwie kadencje funkcję 
członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego – za Twoją pogodę ducha, za życzliwość 
okazywaną ludziom.

Nigdy niepogodzeni do końca z odejściem Bliskich nam Osób, pozostajemy na ziemi 
chwilę dłużej, z nadzieją i wiarą na wspólne spotkanie. Pewne jest bowiem, że my wszy-
scy do Ciebie Romku dołączymy, każdy w swojej kolejności zapisanej w Bożych planach.
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„Oto dom drewniany, szary,
Chociaż ubogi i chociaż stary –
Pamięta jeszcze me lata dziecinne:
Przeróżne zabawy, psoty niewinne,
Niewprawne granie na skrzypkach małych,
naukę, czytanie po dzionkach całych…
Pomni on także czasy późniejsze – 
Lata wojny – te najstraszniejsze,
Gdy nieraz głodni, znękani, zmęczeni,
Czekaliśmy jutra: czy się odmieni?
Dziś jeszcze dom ten drewniany, szary
Chociaż ubogi i chociaż stary
Jest w myślach moich żywym wspomnieniem,
Bo Matce i Ojcu jest wciąż schronieniem”. 

Zmarły Adam obdzieliłby swoją biografią kilka osób i każda z nich byłaby zasłużoną.
Urodził się w Borysławiu. Mieszkał w dzielnicy Mraźnica-Horodyszcze. Uczęszczał do 

Szkółki Limanowskiej, później do szkoły powszechnej im. Stanisława Staszica na Mraź-
nicy. W 1938 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum Kupieckim na Bani. W 1939–1941 uczęsz-
czał do gimnazjum. Brał czynny udział w konspiracji.

Pod pseudonimem „Kruk”, w sierpniu 1942 roku, został żołnierzem Armii Krajowej. 
Współpracował z cichociemnym komendantem Kedywu ppor. Jackiem Przetockim. Zor-
ganizował podręczny skład broni na terenie kopalni „ Miriam”. W czasie akcji „Burza” 
brał udział w ochronie ważnych obiektów przemysłu naftowego, w czasie wycofywania 
się Wermachtu i Własowców. Za swoją działalność konspiracyjną  został odznaczony 
w 1981 roku Krzyżem Armii Krajowej ustanowionym dnia 1 sierpnia 1966 roku przez 
dowódcę AK. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Po ukończeniu studiów na Uniwersy-
tecie i Politechnice Warszawskiej, od 1952 roku był nauczycielem a potem dyrektorem 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Widzewie pod Łodzią. Później w Instytucie Bu-
downictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa  w Warszawie – Odział w Kłudzien-
ku, na stanowisku  kierownika Zakładu Doskonalenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa. Był 
konsultantem wykonanych tu kilkudziesięciu filmów w zakresie mechanizacji rolnictwa 
i uprawy roślin.

Po przejściu na emeryturę w 1991 r. pracował w Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Szkół Rolniczych w Pszczelinie. Od 1992 r. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dro-

2.Boguslawa i Adam Krupowie na zebraniu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 

Drohobyckiej. Zdjęcie Anna Łanczont

Anna Łanczont T68

Wspomnienie o Adamie Krupie
8.07.1925–2. 01.2021

W czasie pandemii, w otoczeniu najbliższej rodziny, 
Adam Krupa odszedł ze swoimi dobrymi uczynka-

mi w zaświaty. Opuszczającego ziemski padół Adama, Anioł 
zabrał w ukochane rodzinne strony o których wspominał 
w książce „Borysław w okruchach wspomnień”.

„Miasto w gorączce naftowej, miało pewne elementy 
budownictwa mieszkaniowego, nie powstające w innych 
układach miejskich. Do nich należały socjologicznie spój-
ne budynki robotnicze. Największe firmy naftowe w Bo-
rysławiu  zaczęły budować dla swoich robotników baraki 
mieszkalne. Były to budynki drewniane, obite deskami lub 
pokryte tynkiem wapienno-glinianym. Obiekt mieścił po 
kilkanaście mieszkań.

Te budynki mieszkalne nazywano kasarniami /z niemieckiego: Kaserne-koszary/. 
Charakterystycznym zjawiskiem społecznym w Borysławiu była duża zażyłość między 
pracownikami tej samej firmy i wręcz „patriotyzm” względem swojego zakładu pracy. 
Mieszkańcy kasarni stanowili często „kasarnianą rodzinę”. Panowała w niej prawdziwa so-
lidarności i życzliwość, bez względu na narodowość. W latach dwudziestych po pierwszej 
wojnie światowej, większe firmy zaczęły budować dla swoich pracowników tak zwane 
kolonie czyli osiedla z murowanymi kasarniami i zapleczem socjalnym /świetlice, szkoły, 
kantyny robotnicze, a nawet szwalnie i sklepy. Czarna Kasarnia przy ulicy Limanowskiej 
3 doczekała się wiersza. Z albumu Adama Krupy:

1.Adam Krupa. Zdjęcie 
z archiwum Adama Krupy

Na ziemi zależni jesteśmy od czasu, który przemija, a znaczony jest momentami naro-
dzin i śmierci. Pozostawiamy po sobie nie tylko buty i telefon głuchy – jak mówi poeta – ale 
także, a może przede wszystkim, pamięć. Śp. Roman pozostawił po sobie pamięć zacnego 
człowieka.

Do zobaczenia Romku ! Niech Bóg otoczy Cię swoją światłością !
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hobyckiej. W latach 1994–1997 przewodniczący Koła Warszawskiego i wiceprezes Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia. Autor lub współautor licznych opracowań naukowych 
z zakresu metod i środków dydaktycznych. Autor i realizator  programów edukacyjnych 
w TV z zakresu techniki rolniczej, współautor dwutomowego opracowania dokumen-
talno-albumowego” Borysław w okruchach wspomnień”. To nie miały być okruchy, tylko 
cztery opasłe tomy, niestety z przyczyn losowych ukazały się tylko dwa.

Każdy swój wolny czas poświęcał młodzieży z ziemi drohobyckiej. Organizował kolo-
nie najczęściej w Lesku połączone ze zwiedzaniem polskich zabytków .

Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej za-
wdzięcza mu stałą ekspozycję poświęconą Zagłębiu Naftowemu i Wosku Ziemnego. 

Cieszył się dużym poważaniem i szacunkiem. W piękny zimowy dzień spoczął w grobie 
rodzinnym w Brwinowie. Zostanie w naszej pamięci Jego życzliwość, pozytywne widzenie 
świata, pogodny uśmiech i pomocna dłoń.

Na podstawie wspomnień oraz: 
1. Lesław Będkowski, Adam Krupa, Bogusława Krupa, „Borysław w okruchach wspomnień”
2. Tadeusz Wróbel „Ludzie Borysławia”



Errata do Biuletynu SPZD nr 27 (2020)
(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)
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o mnie nie pamięta

Autor:  Sabina Mazurak-Opaka

578 PAWLISZEWSKA

SIEMIAK

575 … z d. Mazurczak

576 MAZURCZAK

z d. Kaczmarek

ZAŁUZIŃSKI

Powinno być

Klajnowa

źleśmy

o mnie pamięta

Autor: Magdalena Serwatka

578 PALUSZEWSKA

SIEMAK

575... z.d. Mazurak

576 MAZURAK

z d. Przebieracz

ZAŁOZIŃSKI

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 29. stycznia 2021 
roku zmarł w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie

 Śp. Stanisław FURMAN 
urodzony w roku 1936 w Żurowie. Wieloletni sympatyk i czło-

nek Koła Warszawskiego Stowarzyszenia Przyjaciół  Ziemi  Dro-
hobyckiej. Nasz Druh i Przyjaciel. Miłośnik utraconych terenów 
wschodnich II  Rzeczypospolitej. Absolwent Akademii Wycho-

wania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Organizator i Komandor Zlotów Kresowych  
młodzieży i seniorów między innymi z Grodna i z Ziemi Drohobyckiej. Człowiek wiel-
kiego serca niosący dobro naszym Rodakom z Kresów Wschodnich II RP. Inicjator 
budowy Domu Seniora w Polsce dla Polonii i Polaków pragnących spocząć w Ziemi 
Ojczystej.

Staszek Furman w Światowej Federacji Sportu Polonijnego pełnił funkcję Przewod-
niczącego Komisji Seniorów i Komisji Kresowej. Współorganizował między innymi 
Sympozja Sportu Polonijnego i Międzynarodowe Rajdy Gwiaździste. Współpracował 
nad Encyklopedią Sportu Polonijnego. Odszedł Człowiek o duszy wypełnionej dobro-
cią i współczuciem dla bliźnich.

Rodzinie Zmarłego składamy najszczersze wyrazy solidarności w żałobie.
Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej

oraz Andrzej KEMPA – Prezes Światowej Federacji Sportu Polonijnego 

Żegnamy Cię Staszku z bólem serc. Jesteś i będziesz w naszej pamięci i modlitwach.
Koleżanki i Koledzy Koła Warszawskiego SPZD
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WIA. Spotkanie z Towarzystwem Polskim, zwiedzanie  muzeum Sergiusza, polski kościół, 
inne zabytki Borysławia. Wieczorem zapraszamy na wieczór ukraiński z muzyką i przysma-
kami lokalnymi. 

Dzień 8
Śniadanie, przejazd do Polski. Całodniowy przejazd tranzytowy. Planowana godzina po-

wrotu późnym wieczorem/ nad ranem dnia następnego w zależności czasu postoju na gra-
nicy Ukraińsko-Polskiej. 

Cena: 1750 pln 
Cena zawiera : 

• transport autokarem klasy turystycznej (VIP) zgodnie z programem 
• zakwaterowanie w sanatorium w pokojach 2,3 os.
• wyżywienie w sanatorium 2 razy dziennie w formie szwedzkiego stołu, żywność dietetycz-

na, możliwość doboru przez lekarza odpowiedniej diety. Lekarze – dietetycy opracowali 
kilkanaście rodzajów diet, które w połączeniu z leczniczymi procedurami i truskawieckimi 
wodami mineralnymi dają bardzo dobre efekty lecznicze

• konsultację lekarską z doborem zabiegów i odpowiedniej diety, zabiegi wg zaleceń leka-
rza, od 3 do 5 dziennie (np. kąpiele: perłowe, sosnowe, z ekstraktem ziołowym, inhalacje, 
zabiegi fizykoterapii, aplikacje ozokerytowe, masaż ręczny – w zależności od choroby pod-
stawowej)

• opiekę pilota podczas przejazdu i całego pobytu
• ubezpieczenie TU Europa

Cena nie zawiera:
•  dokupienia w bardzo korzystnych cenach pakietów zabiegowych m.in.: balneoterapia: 

kąpiele radonowe, siarkowe, jodowo-bromowe, wirowe czyszczenie jelit wodą mineral-
ną, wlewy doodbytnicze; prysznice podwodne z masażem cyrkulacyjnym,  aplikacje błota 
z Morza Martwego, zielonej glinki; hirudoterapia – leczenie pijawkami.; tampony: tampo-
ny ginekologiczne z błotem z Morza Martwego, z Saków nad Morzem Czarnym; nawadnia-
nia radonowe i jodowo-bromowe; hydrokolonoterapia.
Ważne informacje: 

• dopłata do pokoju 1 os.: 350 pln 
• konieczność posiadania paszportu, ważnego min. 6 miesięcy 
• walutą lokalną są hrywny ukraińskie 

Wyjazd przełożony ze względu na pandemię na połowę lipca 2021!


Alicja Wójcik-Morawska – Pabianice T70

Informacja o wyjeździe do Stupnicy w 2021 r.

Organizator wyjazdu: Biuro Podróży SANTA KLARA, ul. Niemierzyńska 24, 71–436 
Szczecin, mail : biurosantaklara@gmail.com / www.santaklara.pl tel. 509647021.

Dzień 1
Spotkanie i wyjazd ze Szczecina przez Wrocław o godz. 21.00. Przejazd w stronę Truskawca.

Dzień 2
Przejazd tranzytowy do Truskawca (śniadanie w drodze, we własnym zakresie, kawa/ 

herbata zapewniona) Planowany przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych. Zakwa-
terowanie, konsultacja lekarska i planowanie zabiegów. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, zabiegi. Po zabiegach jak najszybciej wyjazd do STUPNICY. Cmentarz „stary” 

i „nowy”, Msza św. przy kapliczce, na miejscu polskiego kościoła, który zburzono w 1988 r. 
Czas wolny na poszukiwaniu „własnych” domów. Obiadokolacja  i nocleg.

Dzień 4
Śniadanie, zabiegi do południa. Po południu wycieczka do SAMBORA. Spacer po Starym 

Rynku na którym usytuowany jest Ratusz i zabytkowe kamienice, Kościół św. Jana Chrzci-
ciela i Kościół św. Stanisława wraz z przylegającym klasztorem oo. Bernardynów. Następ-
nie Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy, pozostałości samborskiego zamku z XVI wieku oraz 
resztki murów obronnych. Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień 5
Śniadanie, po zabiegach przejazd na przyjemną, wycieczkę do pobliskiego DROHOBYCZA. 

W programie zwiedzania min. Rynek z Ratuszem, Kościół św. Bartłomieja, drewniane cer-
kwie w tym Cerkiew św. Jerzego. Spacer po miejscowości, powrót do hotelu obiadokolacja 
i nocleg. 

Dzień 6
Wczesne śniadanie, całodzienna wycieczka do stolicy Ukrainy – LWOWA. W programie 

zwiedzania  min. Opera, Prospekt Swobody, pomnik Adama Mickiewicza, Cmentarz Łycza-
kowski, Lwowski Rynek –wpisany na światową listę UNESCO, Czarną Kamienicę, Kościół 
Bożego Ciała. Msza św. w Katedrze. Czas wolny. Powrót na obiadokolację, nocleg.

Dzień 7 
Dzień wolny. Śniadanie i zabiegi wedle swoich własnych preferencji. Wyjazd do BORYSŁA-
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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.)

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T6 (S6–1)

Nasi Matuzalemowie – Jubilaci
Ukończyli 90 lat i więcej

Od Redakcji: Z okazji osiągnięcia pięknego wieku prosimy przyjąć szczere wyrazy przyja-
znej pamięci i najwyższego szacunku oraz serdeczne życzenia dobra we wszystkich postaciach. 
Wiernym Przyjaciołom Ziemi Drohobyckiej życzymy długich jeszcze lat życia w dobrym zdro-
wiu i pomyślnym biegu codziennych wydarzeń.

 BADECKI Jan urodzony w Zadach 05.10.1929, syn Józefa i Anny z d. Gabrysz, mieszka 
w Zwróconej k. Ząbkowic Śl.

 BANASZEWSKA Stanisława urodzona w Rychcicach 02.02.1928, córka Jana Puniacha 
i Marii z d. Furtan, żona Jana, mieszka w Kłodzku.

 BŁAUCIAK Stanisława urodzona w Rychcicach 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, miesz-
ka w Zielonej Górze.

 GABRYSZ Adam urodzony w Zadach 25.09.1930, syn Franciszka i Emilii z d. Kocopej, 
mieszka w Głogowie.

 JAGIELNICKA Danuta urodzona w Borysławiu 1926, mieszka we Wrocławiu …..(?)

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

 MAZUR Eleonora urodzona w Wacowicach 14.12.1930, żona Bronisława, córka Józe-

fa Sahaja i Marii z d. Buń, mieszka  w Strzelinie-Szczawin.

 MAZUR Stanisław urodzony w Rychcicach 8.01.1929, syn Mikołaja i Rozalii z d. Ba-
łanda, mieszka w Żaganiu.

 MINIACH Henryka urodzona w Rydze 4.07.1927, żona Władysława dypl. płk. pilota  
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 Tomaszowie Maz.

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

 WINIEWICZ Edward urodzony w Drohobyczu 4.09.1930, syn Jana i Antoniny z d. 
Urbanowicz.

 ZDAN Jadwiga urodzona w Birczy 11.1916 (104 lata !). córka Stanisłąwa Seredyńskie-
go i Julii, mieszka Lubaczów, była mieszkanka Drohobycza, (ciocia Członka KK Nr 408).

 ZIELONKA Tadeusz urodzony w St.Wsi 28.12.1928, syn Michała i Katarzyny z d. 
Duma, mieszka Nowa Sól. 



Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T7 (S7-1)

Nowi Członkowie Koła Korespondentów SPZD

Od Redakcji: Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych 
do Koła Korespondentów. Dane na dzień 31.10.2020 (od nr 571 do 606)

574. DEMSKA Leokadia – ur. 06.02.1952 Sobótka, córka Michała Lachowicza i Katarzyny 
Garbicz, korzenie Medenice, mieszka Sobótka.
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587. FURTAN Włodzimierz – ur. 13.08.1955 Drohobycz, syn Karola i Katarzyny z d. Gębuś, 
mieszka Kamieniec Ząbkowicki.

601. GOŁĘBIOWSKA Dorota – ur. Choszczno 22.12.1969, córka Mariana Słowika i  Emilii 
z d. Leśniańskiej, mieszka Suliszewo, korzenie Medenice.

590. HILAROWICZ Agata – ur. 29.04.1972 Zabrze, córka Eugeniusza Hilarowicza i Marii, 
mieszka Gliwice, korzenie Stebnik.

603. HILAROWICZ Marian – ur. Gliwice  1951, syn Władysława i  Anny z d. Kulik, mieszka 
Warszawa.

589. JACH Piotr – ur. 28.07.1967 Witnica, syn Stanisława i Jadwigi z d. Maćkała, mieszka 
Witnica, korzenie Rychcice.

596. JAREMA Wacław – ur. 28.09.1958 Wałbrzych, syn Bolesława i Apolonii z d. Duplaga, 
mieszka Dąbrowa Tarnowska, korzenie Drohobycz.

573. JUNAK Jan – ur. 28.11.1951 Gdańsk, syn Kazimierza i Zofii, korzenie Medenice, 
mieszka Gorzów Wlk.

572. KUTEREBA Józef – ur. 27.12.1947 Nowiny Wlk., syn Bronisława i Eleonory z d. Błau-
ciak, mieszka Gorzów Wlk. , korzenie Rychcice.

584. MACYGON Edward – ur. 9.08.1949 Świerkocin, 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. 
Wołoseckiej, mieszka Nowy Sącz.

588. MINIACH Tadeusz – ur. 12.05.1935 Wacowice, syn Grzegorza i Rozalii z d. Miniach, 
mieszka Smołdzino.

597. MAZURKIEWICZ Zofia – ur. Wołoszcza 05.07.1946, córka Józefa Gabrysza i Anny, 
mieszka Karłowice.  

599. LEŚNIAŃSKI Jerzy – ur. Choszczno 25.04.1955, syn Bronisława i Janiny, mieszka 
w Ełku, korzenie Medenice.

576. MAZURAK 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 Ziem-
nice, korzenie Drohobycz.

582. NOWAK-ŚWIERNIAK Danuta – ur. 6.10.1946 Kiełcz, córka Władysława Świerniaka 
i Marii z d. Domin, mieszka Zielona Góra, korzenie Rychcice.

595. PADEREWSKI Aleksander – ur. 16.09.1957 Szczecin, syn Mścisława i Aliny z d. Iz-
debskiej, mieszka Kanada, korzenie Majdan.

578. PAWLISZEWSKA Agnieszka – ur. 14.12.1978 Choszczno, córka Zbigniewa Śrem-

skiego  i Teresy z d. Mazurak, mieszka Pamięcim.
585. PIELUCH-SIEMASZKO Bożena – ur. 1.02.1953 Stronie Śląskie, córka Piotra Pielucha 

i Karoliny, mieszka Dzierżoniów, korzenie Rychcice.
583. SACHAJ-ZAJĄC Halina – ur. 4.09.1947 Bibice, córka Stanisława Sachaja i Katarzyny 

z d. Kaliczak, mieszka Bibice, korzenie Stara Wieś.
581. SAWICKA  Janina  – ur. 24.06.1934 Drohobycz, córka Jana Soi  i Julii z d. Śmietań-

skiej, mieszka Bolesławiec.
592. SIEMIAK Elżbieta – ur. 1.12.1954 Bydgoszcz, córka Michała Siemiaka i Jadwigi, 

mieszka Bydgoszcz, sympatyk.
579. SIKORA Stanisław – ur. 4.04. 1948  Łaziska, syn Jana i Marii z d. Dudziak, mieszka 

Stary Kisielin, korzenie Rychcice.
600. SKOCZYŃSKI Wojciech – ur. Drohobycz 19.05.1931, syn Władysława i Barbary z d. 

Howarth, mieszka Gliwice
586. SOBCZYK Maria – ur. 12.12.1949 Jędrzychów, córka Józefa Sikory i Józefy Mazur, 

mieszka Warszawa, korzenie Rychcice.
575. STEFAŃSKA Maria – ur. 25.02.1954 Świerczyn, córka  Franciszka Żurawicza i Fran-

ciszki z d. Mazurczak, korzenie Medenice, mieszka  Łódź.
577. SZYMAŃSKI  Jan – ur. 12.07.1959 Suliszewo, syn Wojciecha i Zofii z d. Kowalik, 

mieszka Suliszewo.
591. TRYBUS Beata – ur. 5.03.1963 Gliwice, córka Stanisława Dziury i Heleny z d. Hilaro-

wicz, mieszka Gliwice, korzenie Stebnik.
604. WĘGRZYNOWSKI Bogusław – ur. Wałbrzych 1952, syn Czesława i Krystyny z d. Do-

magała, mieszka Pobiedziska.
602. WĘGRZYNOWSKI Ryszard – ur. Borysław 24.09.1940, syn Edwarda i Marii z d. Mu-

zyczyn, mieszka Wałbrzych.
599. WÓJCIK-MORAWSKA Alicja – ur. Stupnica Polska 27.01.1957, córka Władysława 

Samojednego i Heleny z d. Mareckiej, mieszka Pabianice.
580. ZASADA-MAŁECKA Magdalena – ur. 9.11.1957 Cieszyn, córka Krzysztofa Zasady 

i Haliny z d. Mróz, korzenie Drohobycz, wnuczka ppłk. Władysława Mroza, mieszka 
Ruda Śląska.
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T8-1

Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci 

Od Redakcji: Wszystkim Rodzinom Naszych Drogich Zmarłych wyrazy głębokiego współ-
czucia składa Redakcja. Niech wdzięczna pamięć o Nich nam zawsze towarzyszy…

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

 BŁASZKÓW Hanna – *Warszawa 16.01.1942 †29.10.2018 Drzonów, z d. Krzysz-
kowska. Pozostawiła męża Stanisława i dzieci: Stanisława, Tomasza i Wojciecha.

 BŁAUCIAK Maria – *Zady 20.01.1934 †06.06.2019 Koziniec k. Ząbkowic Śl., córka 
Franciszka Badeckiego i Józefy Gabrysz, żona Józefa. Pozostawiła: m. Józefa i syna Romana.

 BODIO Krystyna – *Drohobycz 9.11.1927 †09.05.2019 Gliwice, córka Władysława 
Romańskiego  i Wiktorii z d. Michalskiej. Pozostawiła dzieci: Alinę i Piotra.

 BUŃ Maria – *Wacowice 28.08.1931 †15.01.2018 Wacowice, córka Marcina Minia-
cha i Marii z d. Kosyk Pozostawiła dzieci: Igora i Władysława.

 CHŁOŃ Eleonora – *Wacowice 1936 †19.06.2019 Jegłowa k. Strzelina, żona Jana, 
córka Piotra Miniacha i Anny z d. Buń. Pozostawiła dzieci: Alicję, Bogusława, Czesława, 
Leszka, Mirosława  i Stanisława.

 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.

 CHOMA Maria – *Drohobycz 07.09.1925 †29.11.2019 Wrocław, żona Kazimierza 
(„Borski”), córka Pawła Romankiewicza i Zofii z d. Turek. Pozostawiła dzieci: Krystynę 
i Zdzisławę. Warto przypomnieć, że odeszła  żona i siostra Zbigniewa („GODEBSKI”), któ-

rzy uczestniczyli m.in. w akcji dywersyjnej na stację kolejową w Rychcicach podczas któ-
rej zginął cichociemny Jacek Przetocki („KAROL”).

 DĄBROWSKA Anna – *Borysław 18.03.1930 †08.2020 Wałbrzych, córka Jana Stążki 
(ofiara NKWD) i Bronisławy z d. Wołoszańskiej. Pozostawiła dzieci: Małgorzatę i Mariana.

 DIUG Rudolf – *Rybnik 1940 †2019 Wałbrzych. Pozostawił żonę Lidię z d. Pasiniewicz.

 DOMIN Józef – *Świerkocin †2020 Świerkocin, syn Jana i Józefy z d. Ossowskiej.

 DUDYCZ Władysław – *Schodnica 28.02.1923 †20.03.2020 Mieroszów, syn Jana 
i Matyldy z d. Papierkowskiej. Zostawił dzieci: Jadwigę, Marka i Olgę. Syn „Kuriera' który 
złapany zmarł w drodze na Sybir.

 DUDZIAK Aniela – * Rychcice 01.01.1926 †29.01.2020 Nowiny Wlk.. żona Piotra, 
córka Piotra Dudziaka i Katarzyny z d. Jach, pozostawiła dzieci: Henryka i Krystynę.

 DUDZIAK Stanisława – *Rychcice 18.12.1924 †12.03.2020 Lubiszyn, córka Micha-
ła Sikory i Elżbiety Nikolak, żona Grzegorza. Pozostawiła dzieci: Czesława, Krystynę, Sta-
nisława.

 DZIURA Helena – *Stebnik 23.02.1938 †08.06.2020 Gliwice, córka Władysława 
Hilarowicza i Anny z d. Kulik. Pozostawiła męża Stanisława i córkę Beatę.

 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, Kamilę, 
Pawła i Sebastiana.

 GŁOGOWSKA Czesława – *Drohobycz 28.01.1928 †23.03.2020 Bytom, żona Bole-
sława, córka Antoniego Raińskiego i Marii z d. Cieślińskiej. Pozostawiła córkę Grażynę. Czło-
nek Honorowy SPZD, zasłużona dla Drohobycza za przekazanie swojego domu przy ul. Tru-
skawieckiej na „Dom Polski”. Oznaczona przez Prezydenta R.P. „Złotym Krzyżem Zasługi”.
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 GRYCIUK Maria – *Drohobycz 09.1932 †08.2020 Ostroszowice, córka Teofila Przy-
chlińskiego i Olgi z d. Wowk, siostra Ryszarda Przychlińskiego (członka KK).

 HARAŹNA Danuta – *Drohobycz 21.01.1928 †2019, 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 – *Rychcice1935 †2019 Lubin, syn Jana i Marii z d. Dudziak. Po-
zostawił dzieci: Alicję i Marię.

 JACH Ludwika – *Wacowice 29.05.1928 †2018 Nowa Sól, córka Wincentego Jacha 
i Julii Kaliczak. „Sybiraczka” z cała rodziną.

 JAREMA Jarosław – *Drohobycz 02.10.1933 †15.03.2020 Drohobycz, syn Stanisła-
wa i Anieli z d. Mazur. Pozostawił dzieci: Bogdana i Romana.

 KIEBZAK Urszula – *Drohobycz 06.10.1931 †13.09.2020 Mielec, córka Eugeniu-
sza Przychlińskiego i Eugenii z d. Chimiak. Pozostawiła syna Bogdana (członka KK).

 KIWACKI Józef – *Zady 06.06.1925 †17.07.2020 Gaworzyce, syn Macieja i Antoni-
ny z d. Kiwackiej. Pozostawił żonę Jadwigę i dzieci: Annę, Elżbietę i Zdzisława.

 KOŃSKI Emil – *Dublany 10.11.1932 †Szklary, mąż Anny z d. Sikora. Pozostawił 
żonę i dzieci: Józefa, Elżbietę, Kazimierę i Kazimierza. Korzenie Rychcice.

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

 KULS Józefa – *31.12.1931 †12.03.2018 świerkocin, żona Michała, córka Waw-
rzyńca Maćkały i Rozalii Oczkość. Pozostawiła dzieci: Andrzeja, Małgorzatę, Jana, Stani-
sława i Zygmunta.

 KUCYK Anna – *Rychcice 31.10.1928 †21.08.2020 Jędrzychów, córka Jana Kucyka 
i Katarzyny z d. Buńdziów.

 KUDERSKA Katarzyna – *Rychcice 05.10.1936 †08.03.2020 Witnica,  żona Micha-
ła, córka Macieja Rupniaka i Franciszki z d. Dudziak. Pozostawiła dzieci: Marię, Bogusła-
wa, Jadwigę, Ewę, Małgorzatę i Andrzeja.

 KUDERSKI Jacek – *Witnica 10.02.1967 †28.07.2020 Witnica, syn Michała i Kata-
rzyny z d. Rupniak. Pozostawił żonę Renatę i córkę Paulinę. Korzenie Rychcice.

 ŁABUSIŃSKA Joanna – *Drohobycz 09.12.1933 †17.02.2018 Nowa Sól, córka Jana 
Sznajdra i Michaliny z d. Mróz. Pozostawiła córkę Hankę. Członek KK Nr 43.

 MACYGON Władysława – *Krymka k. Łukowa 28.11.1928 †03.11.2018 Boguszy-
niec, z d. Kędziora, żona Józefa. Pozostawiła dzieci: Jana,  Henryka, Marię, Tadeusza i Sta-
nisława.

 MAZUR Kazimierz – *Jędrzychów 17.06.1960 †18.08.2020 Jędrzychów, syn Piotra 
i Franciszki z d. Dudziak. Pozostawił żonę Lilę z d. Jach i dzieci: Beatę, Michała i Piotra.

 MAZURAK Franciszek – *Medenice 03.06.1924 †15.06.2019 Szczawno Zdr., syn 
Jana i Katarzyny z d. Radelickiej. Pozostawił dzieci: Bogusławę i Krystynę.

 MINIACH  Zdzisław – *Wacowice 14.09.1942 †07.2020 Toruń, syn Józefa i Walerii 
z d. Kosyk. Pozostawił żonę Teresę i dzieci: Marcina i Zbigniewa.

 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, Tomasza  i Wojciecha.

 MUSIAŁ Andrzej – *Jaworze 05.07.1950 †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 23.12.1934 †14.01.2019 Nowiny Wlk., syn Józefa i Fran-
ciszki z d. Pielech. Pozostawił syna Józefa.

 OSOWSKA Julia – *Rychcice 08.07.1945 †15.05.2020 Drzonów, żona Stanisława, 
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córka Michała 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, córka Stefana Hor-
dyńskiego i Marii z d. Dżułyśka, „Sybiraczka”, członek KK. Pozostawiła dzieci: Ewę, Iwonę 
i Krzysztofa.

 PASINIEWICZ Daniela – *Majdan 28.07.1938 †14.04.2020 Głuchołazy, córka Sta-
nisława Pasiniewicza i Józefy z d. Ważnej.

 PAWLISZYN Tadeusz – *Głogów 1959 †12.2019 Gaworzyce, syn Józefa i Stanisła-
wy. Pozostawił żonę Irenę i dzieci: Annę, Barbarę i Tomasza. Korzenie Rychcice.

 PERZ Jadwiga – *Majdan 1929 †2019 Kłodzko, córka Michała Ważnego i Marii z d. 
Łosik. Pozostawiła syna Zbigniewa.

 PIELUCH Józef – *Stronie Śl. 30.7.1948 †22.09.2019 Stronie Śl., syn Piotra (Sy-
birak) i Karoliny. Pozostawił żonę Łucję i dzieci: Bartłomieja i Macieja. Członek KK Nr 220. 
Korzenie Rychcice.

 PIZOŃ Czesława – *Rychcice 04.12.1933 †30.03.2020 Opole, żona Jana, córka Paw-
ła Sikory i Marii z d. Sarat. Pozostawiła syna Jerzego. Członek KK Nr 270.

 PSIUK Bronisław – * Rychcice 04.10,1930 †04,2020 Mosina, syn Grzegorza i Kata-
rzyny z d. Pielech. Pozostawił dzieci: Kazimierę, Genowefę, Jadwigę, Marię i Elżbietę.

 PUNIACH (MAĆKAŁA) Anna – *Rychcice 31.01.1930 †02.07.2020 Jędrzychów, 
wdowa po Karolu Maćkale i Józefie Puniachu, córka Wojciecha Mazura i Katarzyny Per-
chun. Pozostawiła dzieci: Czesławę,Józefa, Kamilę,Kazimierza i Mieczysława (Puniach).

 ROMAŃSKI Marian – *Drohobycz 29.01.1924 †28.08.2018 Wałbrzych, syn Micha-
ła Romańskiego i Anny z d. Zagórnej. Pozostawił dzieci: Annę, Leona i Zdzisława.

 RUPNIAK Józef – *Rychcice 06.11.1926 †05.01.2020 Kostrzyń n. Odrą, żona Anna 
z d. Tomczyszyn, syn Ludwika i Katarzyny z d. Watral. Pozostawił żonę Annę i dzieci: Lesz-

ka, Mirosława i Tadeusza.

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

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

 SIKORA Anna – *Rychcice 10.09.1928 †19.08.2019 Obora, żona Józefa, córka Pio-
tra Buńdziowa i Marceli Wojtuściszyn. Pozostawiła dzieci: Danutę, Grażynę i Tadeusza.

 SKOCZYŃSKI Władysław – *Drohobycz 02.08.1926 †31.03.2020 Warszawa, syn 
Władysława i Barbary z d. Howarth. Więcej: T. Wróbel „Ludzie Borysławia” T.III s. 125.

 SŁOWIK Emilia – *Medenice 1931 †06.08.2020 Suliszewo, córka Andrzeja Le-
śniańskiego i Rozalii z d. Lachowicz. Pozostawiła dzieci: Dorotę i Jana.

 STOSIO Helena – *Drohobycz 26.10.1930 †12.08.2020 Wałbrzych, córka Ignacego 
Cymbrykiewicza i Julii z d. Pacholczyk, członek Koła w Wałbrzychu i Autorka licznych fra-
szek i wierszy do naszego Biuletynu.

 STYCZYŃSKI (STRYCZEK) Zbigniew – *15.11.1934 †29.10.2020 Gliwice, syn Kazi-
mierza Stryczka i Marii z d. Dudycz. Członek KK  Nr 141.

 SZYDLARSKA Anna z d. SERWATKA – *Drohobycz1940 †14.08.2019 Szczawno Zdr.

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

 TOPOLA Alfred – *Hneliczki k. Zbaraża 07.11.1926 †2018 Mikołów, syn Tomasza 
i Heleny. Pozostawił żonę Gabrielę i dzieci: Iwonę i Marzenę. Korzenie Drohobyckie. abs. 
Szkoły Techn. w Drohobyczu, pracownik Rafinerii „Polmin”, abs. Politechniki Śl., wieloletni 
Dyrektor Nacz. Zakładu Energetycznego w Gliwicach.

 WĘGRZYNOWSKA Krystyna – *Borysław 01.01.1932 †17.06.2019 Pobiedziska, 
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córka Franciszka Domagały i Marcjanny z d. Budyń. Pozostawiła syna Bogusława (Czł. KK).

 WESOŁOWSKA Józefa – *Rychcice †31.08.2020 Poznań, córka Michała Sikory i Ka-
tarzyny z d. Pielech. Pozostawiła córkę Barbarę.

 ZAŁOZIŃSKI Zygmunt – *Borysław 1937 †26.02.2020 Wałbrzych, syn Artura Za-
łozińskiego i Marii. Wieloletni trener Dolnośląskiego ZPN, wychowawca wielu świetnych 
piłkarzy wałbrzyskich. Pozostawił Rodzinę: żonę i synów z rodzinami.

 ŻUKOWSKA Wanda – *Drohobycz 15.04.1940 †11.05.2020 Chojnów, córka Karola 
Dąbrowskiego i Marii z d. Korpak. Pozostawiła dzieci: Mariusza i Monikę. Członek KK Nr 188.



Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) T9

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.01–30.11.2020

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

Wykaz nie obejmuje środków otrzymywanych przez Koła Terenowe SPZD. Wpłaty w wa-
lutach obcych są podawane w przeliczeniu na złotówki, a wielokrotne są sumowane.

Środki z funduszu wydawniczego i darowizn są także wykorzystywane na podstawie 
uchwał Zarządu Głównego na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajanów lub pla-
cówek na Ziemi Drohobyckiej.

Wpłaty na ręce Przewodniczącego KK
         Składka Pomnik
Dudak Krystyna, Bolesławiec     50.-  50.-
Gubiń Jadwiga, Bolesławiec *       20.-
Jurkowski Zdzisław, Bolesławiec *      20.-

Kołecka Maria, Bezrzecze       300.-
Kowalski Robert, Bolesławiec     300.-
Krawczyk Krystyna, Bolesławiec    40.-
Maj Stanisław, Bolesławiec*       20.-
Niedzielenko Andrzej, Ziemnice    300.-
Olszewski Władysław, Bolesławiec    50.-  100.-
Raszkiewicz Stanisław, Bolesławiec    50.-  50.-
Raszkiewicz Wiktor-Alina, Bolesławiec   100.-
Sawicka Janina, Bolesławiec     100.-
Wojewódzka Danuta, Gorzów Wlkp.    40.-
* – Członkowie Związku „Sybiraków” w Bolesławcu

Styczeń 2020
         Składka 
Bednarska Maria, Drawno     50.-
Berezowska Maria, Ligota Grn.    100.-
Bonder Józefa, Witnica      70.-
Błaszków Anastazja, Nowa Sól    50.-
Błaszków Bronisław, Głogów     50.-
Dolina Jadwiga, Mielec      70.-
Dorywała Bogusława, Cieszyn     80.-
Dudziak Zdzisław, Kostrzyń     70.-
Fujak Marta, Oświęcim      130.-
Furmanek Janina, Międzyrzecz    100.-
Kibiń  Alicja, Kraków      50.-
Lataś Zofia, Kęty       70.-
Mazur Mieczysław, Wrocław     200.-
Mikosz Henryk, Knurów     50.-
Mirecki Zdzisław, Bolesławiec     70.-
Myszkowska Zdzisława, Kolbudy    100.-
Pachla Wiesław, Lądek Zdr.     100.-
Piłko Anna, Warszawa      200.-
Potężny Janusz, Wrocław     50.-
Radlak Iwona, Będzin      35.-
Ruczkowska Ludmiła, Kłodzko     135.-
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Rzadki Jerzy, Warszawa      165.-
Sahaj Ewa, Jędrzychów      150.-
Seredyński Janusz, Opole     40.-
Stępień Wiesława, Katowice     80.-
Stysiał Zofia, Katowice      100.-
Świątek Maria, Gliwice       50.-
Świerzewski Mateusz, Bolesławiec    40.- 
Urbanowicz Danuta, Warszawa    100.-
Waloch Stanisława, Sulechów     50.-
Werner Jacek, Opole      50.-
Wilk Jadwiga, Bydgoszcz     40.-
Zazula Jan, Lubin       100.-

Luty 2020
         Składka
Błauciak Henryk, Gorzów Wlkp.    100.- 
Bromowicz Tomasz, Radom     100.-
Dembska Leokadia, Sobótka     50.-
Frąc Zdzisław, Rybna      50.-
Furtan Edward, Gorzów Wlkp.    50.-
Furtan Stanisław, Złotoryja     250.-
Garbaczewska-Bryniarska Krystyna, Pietrzykowice 120.-
Grudecki Tomasz, Wrocław                   120.-
Gruszka Kamil, Bolesławiec     20.-
Junak Jan, Gorzów Wlkp.     60.-
Karaś Jerzy, Gorzów Wlkp.     50.-
Kuterba Józef, Gorzów Wlkp.     100.-
Lorenz Roman, Legnica      200.-
Maćkała Teresa, Międzylesie     60.-
Nowicka Alicja, Szczecin     50.-
Piotrowska Alicja, Kraków     50.-
Seredyński Janusz, Opole     40.-
Stoińska Ewa, Poznań      100.-
Świerniak Wiesław, Bolesławiec    50.-
Wojtuściszyn Bronisław, Gorzów Wlkp.   40.-

Wysoczańska-Zubal Luba, Jelenia Góra   30.-
Zubkiewicz Zdzisław, Zgorzelec    25.- 

Marzec 2020
         Składka
Bałanda Józef, Gorzów Wlkp.     50.-
Cembik Artur, Binowo      200.-
Jaworski Mirosław, Będzin     50.-
Ilnicki Piotr, Warnice      100.-
Iwaszkiewicz Barbara, Warszawa    150.-
Koniuszy Alicja, Rokietnica     30.-
Malik Bolesław, Bydgoszcz     150.-
Mazurak Dariusz, Bytom     100.-
Mirek Lidia. Gliwice      100.-
Pawliszewska Emilia, Recz     60.-
Pietluch Bożena, Działoszyn     60.-
Seredyński Janusz, Opole     40.-
Stefańska Maria, Łódź      50.-
Strugała-Stawik Halina, Legnica    200.-
Wierzba Emilia, Szczecin     50.-

Kwiecień 2020
         Składka Pomnik
Alaborski Andrzej, Warszawa     50.-
Anforowicz-Niklik Barbara, Mysłowice   50.- 
Błaszkiewicz Teresa, Szczawin    100.-
Błaszków Stanisław, Wrocław     60.- 
Błauciak Jan, Polkowice      100.-
Bujacz Rozalia, Choszczno     60.-
Bundziów Marian, Lubin     50.-
Cembik Artur, Szczecin        100.-
Czernigiewicz Mieczysław, Toruń    100.-
Dąbek Irena, Nowa Ruda     50.-
Dębińska Kazimiera, Bolesławiec    35.-
Dudziak Marian, Jeninek     100.-
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Dyka Elżbieta, Strzelce Opolskie    60.-
Dynia Zdzisław, Gliwice        50.-
Eisler Ryszard, Gliwice        100.-
Flis Lesław, Zabrze      50.-
Gruchman-Olejniczak Mariola, Poznań   200.-
Gutaj Teodor, Jelenia Góra     60.-
Guzikiewicz Michalina, Goleniów    100.-
Huczyński Bogusław, Żelków     50.-
Jabłoński Aleks., Niemcy     174,46
Jakubiak Barbara, Gorzów Wlkp.    100.-
Josse Jerzy, Tychy       50.-
Kapuściński Wincenty, Łańcut     150.-  50.-
Kempka Alicja, Radzionków     50.-
Koszewar Jadwiga, Głogów       100.-
Kulakowski Michał, Warszawa    80.-
Kwiatkowska Jadwiga, Wrocław    60.-  50.-
Lenart Marian, Stary Węgliniec    135.-
Leśniański Józef, Sławecin     50.-
Malec Andrzej, Gliwice      200.-  50.-
Martini-Simon Ruta, Świdnica     40.-
Mazur Mieczysław, Wrocław       150.-
Michalak Urszula, Częstochowa    50.-
Mikosz Henryk, Knurów       50.-
Miler Emil, Gdańsk        50.-
Musiał Emilia, Motyl      100.-  100.-
Oczyński Zdzisław, Opole     50.-
Osińska Gabriela, Kraków     100.-
Paderewska Alina, Szczecin     250.-
Petryczko Ewa, Bytom      100.-
Piekarczyk Anna, Kłodzko     150.-
Piotrowska Alicja, Kraków     100.-
Pisowicz Lidia, Bielsko-Biała      100.-
Popławska Danuta, Gliwice     100.-
Serdeczny Wiesław, Szczawno Zdrój    100.-
Seredyński Janusz, Opole     40.-

Sikora Stanisław, St. Kisielin     50.-
Szkwarek Magdalena, Warszawa    50.-
Waligóra Teresa, Tarnów     100.-
Zabawczuk Wanda, Otmuchów    50.-  50.-
Zazula Grzegorz, Radzionków     100.-

Maj 2020
         Składka Pomnik
Bednarska Maria, Drawno      50.-
Berezowska Maria, Kluczbork       50.-
Błaszków Bronisław, Głogów       50.-
Błauciak Michał, Lubin      100.-
Błauciak Zbigniew, Płock      70.-
Bożenko Lech, Toruń      150.-
Bronder Anna, Sosnowiec      100.-
Chmura Zbigniew, Leżajsk      100.-
Dorczyńska Anna, Strzelin     30.-  30.-
Dub Sergij, Poznań         130.-
Dziedzic-Kubela Lucyna, Siemianowice    50.-
Fiała Edward, Lublin      50.-
Fitzke Andrzej, Kraków      100.-
Furtan Edward, Gorzów        20.-
Gabrysz Stanisław, Gaworzyce     100.-
Garbacik Bolesław, Sopot      300.-
Grabowy Stanisława, Skierniewice    200.- 
Grunberg Elżbieta, Warszawa     100.-
Jeśkowiak Izabela, Ujazd Górny     50.-
Kaczmarek Alicja, Bytom       40.-
Kamiński Mieczysław, Żary     100.-
Kądziołka Marta, Bytom      40.-
Klonowski Krzysztof, Głogów     120.-
Kluczyński Arkadiusz, Świdnica     50.-
Kocoń Mirosława, Nowa Sól     100.-
Kolarska Danuta, Kraków      100.-
Kowal Maria, Choszczno      35.-
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Kozioł Teofil, Nowa Ruda      50.-
Kozłowska Barbara, Szczecin      100.-
Krasowska Lucyna, Krosno     304.99
Lerch Andrzej, Gdańsk      200.-
Maczel Danuta, Bolesławiec     50.-
Majewska Iwona, Warszawa     100.-
Malik Bolesław, Bydgoszcz      150.-  100.-
Miśko-Iwanek Krystyna, Wrocław    80.-
Nowak -Świerniak Danuta, Zielona Góra   100.-
Olesiak Jerzy, Sosnowiec      50.-
Petryczko Ewa, Bytom        30.-
Pietraszczyk Maria, Jastrzębie Zdrój    40.-
Piwowarczyk-Świgoń Marta, Kraków    100.-
Pieluch-Siemaszko Bożena, Dzierżoniów   200.-
Pielech Tadeusz, Jędrzychów     100.-
Popek Agata, Bydgoszcz      150.-  100.-
Ruczkowska Ludmiła, Kłodzko       50.-
Seredyński Janusz, Opole      40.-
Sikociński Wojciech, Częstochowa    200.-
Smolicz Maria, Wrocław      70.-
Sobów-Kowalczyk Elżbieta, Drzonów    200.-
Urbanowicz Zenon, Sulechów       30.-
Waloch Stanisława, Sulechów     50.-
Wilk Ryszard, Zielona Góra     80.-  70.-
Winnicka Bogdana, Drawno        100.-
Woch Waldemar, Katowice     100.-

Czerwiec 2020
         Składka Pomnik
Aleksandrowicz Danuta, Szczecin    100.-
Bandrowski Alojzy, Dominikowo     100.-
Bugajska Magdalena, Krosno     100.-  50.-
Cetnarowska Zofia, Bochnia     50.-  50.-
Chamielec Maria, Lubin      100.-
Czerniak Maria, Bolesławiec     70.-

Golonka Anna, Wrocław      100.-
Gruszka Wiesław, Zielonka     20.-
Ilnicki Piotr, Warnice      100.-
Jach Piotr, Witnica       40.-
Jakubowski Ryszard, Bolesławiec     100.-  50.-
Kawczyński Wiesław, Piaseczno     200.-
Klementowicz  Ryszard, Kraków     100.-
Kliś Ryszard, Wrocław      100.-  50.-
Kowal Maria, Choszczno        50.-
Lataś Zofia, Kęty         20.-
Lec Zdzisław, Bolesławiec      200.-  200.-
Łysy Franciszek, Żary      50.-
Macygon Edward, Witnica     40.-
Macygon Jan, Witnica      40.-
Manasterski Czesław, Iwiny     100.-
Moszczyńska Zuzanna, Kłodzko     100.-
Müller Jan, Nowa Ruda      100.-
Niedzielenko Andrzej, Ziemnice     120.-
Olesiak Jerzy,  Sosnowiec        30.-
Pielech Zdzisław, Sosnowiec     50.-
Sachaj Zbigniew, Nowa Sól     50.-
Siemak Elżbieta, Bydgoszcz     100.-
Serdeczna Maria, Wałbrzych     100.-
Seredyński Janusz, Opole      40.-
SPZD Koło Krosno         400.-
Sobczyk Maria , Warszawa      50.-
Sobol Eugeniusz, Mielec      100.-
TMLiKPW Bolesławiec        500.-
Wilczewski Witold, Wrocław     200.-
Wójcik-Morawska Alicja, Pabianice    50.-
Żukowska Wanda, Choszczno     80.-
  
Lipiec 2020
         Składka Pomnik
Chojnicki Stanisław, Bolesławiec       50.-
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Dub Sergiusz, Poznań         50.-
Franuszkiewicz Iwona, Kęty     200.-
Horzempa Mirosław, Wartowice       50.-
Jarema Wacław, Dąbrowa Tarnowska    50.-
Kibin Alicja, Barlinek        50.-
Kołodziej Maria, Osieczany Myśl.    60.-
Krawczyk Krystyna, Bolesławiec       40.-
Krzysztofiak Waldemar, Wartowice      100.-
Milan Józefa, Nowy Sącz      60.-
Miniach Tadeusz, Smołdzino     100.-
Sabik Janusz, Gdańsk      70.-
Sahaj-Zając Halina, Zielonki     70.-
Seredyński Janusz, Opole      40.-
Sitarek Ryszard, Stargard      50.-
Swaryczewski Tadeusz, Gliwice     100.-
Ważny-Włada, Katowice      50.-
Wojciechowska Janina, Gorzów Wlkp.    50.-
Wojtuściszyn Franciszek,      100.-

Sierpień 2020
         Składka Pomnik
Ciesielska Zofia, Kraków      150,-  300,-
Horzempa Mirosław, Wartowice       50,-
Nowicka Alicja, Szczecin      50,-
Lenartowicz Zofia, Gdańsk     100,-
Mazurkiewicz Zofia, Karłowice     70,- 
Nowaczyk Zygmunt, Dziećmorowice    50,-
Pieluch Bogusław, Legnica      50.-
Seredyński Janusz, Opole      40.-
Słota Irena, Katowice      100.-  50.-
Koło SPZD Wałbrzych      100,-

Wrzesień 2020
         Składka Pomnik
Dub Sergiej, Poznań       50.-

Furtan Włodzimierz, Kamieniec Ząbk.    80.-
Gołębiewska Dorota, Suliszewo     100.-
Gumienny Tadeusz, Słupsk     100.-
Kapusta Stanisława, Gorzów Wlkp.     100.-
Lorenz Roman, Legnica        100.-
Małecka Magdalena, Ruda Śląska     50.-  100.-
Paderewski, Olek, Kanada           200.-
Pisowicz Lidia, Bielsko-Biała     50.-
Seredyński Janusz, Opole      40.-
Skoczyński Wojciech, Gliwice     100.-
Stasiowski Krzysztof, Bielsko-Biała    100.-
Stasiowski Leszek, Bielsko-Biała     100.-

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



Darowizna lub 1%
 na pomoc Ziemi Drohobyckiej

T13

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 młodzie-
ży kresowej w Polsce, finansowanie renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kultural-
nej na Ziemi Drohobyckiej. Aby to uczynić należy:

• dokonać wpłaty dowolnej kwoty (darowizna) na konto FLMŚ 57-516 Wójtowice, 
ul. Górna 19, nr konta: 80 1090 2297 0000 0005 8801 ze wskazaniem „Fundusz 
Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” lub

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

Zarząd Główny SPZD
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
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