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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że  w dniu 11 marca 2021 roku odszedł od nas Śp. Druh i Przyjaciel  

 Jerzy Maria PILECKI 
urodzony 20 maja 1923 r. w Inowrocławiu, z wyboru serca Syn Drohobycza.

Wieloletni Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Drohobyckiej i Przewodniczący Komisji Historycznej.  

Redaktor wszystkich numerów czasopisma „Ziemia Drohobycka” 
i Autor licznych artykułów dokumentujących wojenne losy 

Polaków Ziem Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Zesłaniec sowietów na ich nieludzką ziemię do wyniszczających obozów pracy 

Workuty, Taszkientu, Kokandy, Fergany i Sel-Rocho, gdzie cudem 
i zrządzeniem Opatrzności pomimo skrajnych przeciwności przeżył – by dać 

pisemne świadectwo tamtych lat ludzkich tragedii, niewoli i niesprawiedliwości.                    
Honorowy Członek SPZD  odznaczony Złotym Medalem  

„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. 
Do ostatnich dni swego życia pełnił na miarę upływających sił swoją misję 

przekazywania potomnym informacji o okrutnych latach dyskryminacji 
Polaków przez sowiecki i hitlerowski reżim. Zgromadzone przez Niego 

liczne dokumenty i wspomnienia służyć będą obecnym i następnym 
pokoleniom historyków i badaczy.

Nasz skromny Kolega i Przyjaciel, Śp. JUREK PILECKI, którego całe 
pracowite życie stanowi piękny wzór do naśladowania, pozostanie 

na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci, bo nie umiera Ten, 
kto trwa w pamięci, modlitwie i w sercach żywych.

Urna z Prochami Zmarłego została złożona do grobu rodzinnego 
na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu w dniu 20 marca 2021 roku.

Żegnamy Jurka z wielkim żalem,  
a Rodzinie i Bliskim 

składamy z serca płynące wyrazy współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Zarządu Głównego  

oraz Kół Terenowych i Koła Korespondentów 
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Redakcja U11

Biogram skrócony

Jerzy Maria Pilecki urodził się w 1923 r. w Inowrocła-
wiu. Był jedynakiem. Jego rodzice Anna Kukurewicz-

-Koryzna i mgr praw Zdzisław pobrali się w Stanisławowie, 
gdzie mieszkali ich rodzice. Zmarli kolejno w 1939 i 1940 r. 
Zdzisław Pilecki jako dyrektor Banku Polskiego był przeno-
szony z Inowrocławia do Kielc, Lublina, Krakowa, Lwowa 
i Drohobycza (w 1938 r.). W 1939 r. Jerzy zdał tzw. małą ma-
turę po czwartej klasie gimnazjum. W czerwcu 1940 r. został 
aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat ciężkich robót 
za działalność w polskiej tajnej organizacji. Siedział w wię-
zieniach w Drohobyczu, Samborze, Charkowie oraz obozach 
w Workucie i w Azji Środkowej. Sześcioletnie „rekolekcje” za-
kończył w maju 1946 r. jako repatriant w Wałbrzychu, gdzie 

podjął pracę w Kopalni i Koksowni Bolesław Chro-
bry. W 1947 r. zaliczył maturę w liceum dla dorosłych 
i w 1948 r. podjął studia na Wydziale Chemii Technicz-
nej Politechniki Wrocławskiej. W 1950 r. ożenił się 
z koleżanką ze studiów Haliną Skakowską z Brześcia 
na Bugiem (w 2020 przypadło siedemdziesięciolecie 
ślubu). Pracę inżynierską rozpoczął jeszcze w trakcie 
studiów i zakończył w 1988 r. w stopniu dyrektora 
górniczego II stopnia. W 1991 r. rozpoczął działalność 
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej jako 

członek Zarządu Głównego, przewodniczący Koła Członków Korespondentów, redaktor 
wydawnictw, a od 1993 r. wiceprezes Zarządu Głównego. Często korzystał ze wsparcia ro-
dziny, jedenaście razy odwiedzał Drohobycz, a najstarszy wnuk Maciej bezpośrednio po 
weselu w 2003 r. wyruszył razem z dziadkiem w podróż poślubną na ziemię drohobycką. 
Zgromadził archiwum Komisji Historycznej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, 
które obejmuje około 60 metrów bieżących na regałach. Zrealizował wiele ciekawych inicja-
tyw i jest orędownikiem zachowania równowagi pomiędzy skrajnościami, a także wyraźne-
go rysowania granic między udokumentowaną historią, a mitologią. W każdy rodzaj dzia-

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) U75

Mój Guru

Z wielkim smutkiem dowiedziałem się, że odszedł od nas mój wielki, starszy drohobycki 
Kolega Jerzy Maria Pilecki. Początki naszej znajomości przypadają na czasy dość odle-

głe, a jeden z najstarszych zachowanych listów od Niego, który  zapoczątkował  naszą bliższą 
drohobycką  znajomość i wspólną działalność, nosi datę 5 grudnia 1998 r. Ciągoty drohobyc-
ko-kresowe miałem wcześniej (byłem na Zjeździe Drohobyczan w Przemyślu 17.09.1989 r., 
a i Bytom to drugi Lwów), ale właściwy kierunek moim działaniom nadał właśnie Jerzy. 

Gdy mieszkałem w Bytomiu na Górnym  Śląsku, powierzył mi funkcję swego kuriera, abym  
dokumentował losy tu osiadłych rodaków. To dzięki niemu, a przede wszystkim aby sprostać  
Jego oczekiwaniom (wymieniliśmy między sobą  w tej sprawie obszerną korespondencję 
– ponad 30 listów), zacząłem tworzyć drzewa genealogiczne rodów, które z czasem urosły 
do paru tysięcy nazwisk. Można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki Niemu istnieje Koło 
Członków Korespondentów (KK). I może nawet 
nasze Stowarzyszenie w obecnej formie, bo mam 
możliwość z  tych tysięcy nazwisk  pozyskiwać 
nowych członków do KK. Mnie również przyjął 
na członka KK nr 100 (obecnie mamy nr 630), 
a potem namaścił na swego następcę, czyli Prze-
wodniczącego Koła Korespondentów.  

Szczególnie należy Mu podziękować  za wyda-
wanie „Ziemi Drohobyckiej”. W jej kolejnych nu-
merach  dokumentował losy rodaków w czasie  
II wojny światowej (aresztowanych, straconych, 
wywiezionych na Sybir itd.). A mnie przez to 
zdopingował do zbierania wszelkich materiałów 
i dokumentów związanych z Ziemią Drohobycką 

1. Jerzy Pilecki z matką 
Anną, Kielce czerwiec 

1926 r. 

2. Jerzy Pilecki z żoną Haliną,
Jubileusz 50-lecia ślubu, 

Wrocław 2000 r.. 

łalności zawodowej, czy społecznej angażował się w sposób całkowity, także emocjonalnie.
Jerzy i Halina mają dwóch synów (jedynaków) Krzysztofa (1951) i Piotra (1954), cztery 

synowe, czworo wnuków i sześcioro prawnuków.
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Stefan Dzierżek – Straszyn k. Gdańska U63

Kurier z Drohobycza. Tadeusz Chciuk-Celt

Może zabrzmi to trochę jak banał – jego życiorys to gotowy scenariusz filmowy, tylko 
nie jestem pewien, czy jeden film to nie jest za mało na opowieść o nim.

Prof. Stanisław Nicieja w „Kresowej Atlantydzie” pisze: „Tadeusz Chciuk-Celt obok Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego i Jana Karskiego był jednym z najbardziej wpływowych i bohater-
skich polskich kurierów”.

Był jedynym cichociemnym – kurierem, który dwukrotnie skakał na spadochronie do 
okupowanej Polski i powrócił do Londynu po wykonaniu zadania.

Tadeusz Chciuk-Celt – bo o nim oczywiście 
mowa – urodził się w Drohobyczu w 1916 r. 
w rodzinie o tradycjach patriotycznych, jego 
dziadek  Jan Chciuk brał udział w Powstaniu 
Styczniowym. Tadeusz uczęszczał do Gimna-
zjum im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu, 
a jednym z jego nauczycieli był Bruno Schulz. 
Świetny uczeń, starosta klasy, a także czynny 
sportowiec – hokeista, narciarz. W szkole 
wstępuje do harcerstwa i przewodzi 1 Dru-
żynie Harcerskiej im. Stanisława Żółkiew-
skiego. Wartości wyniesione ze skautingu – 
patriotyzm, honor, miłość do ojczyzny będą 

mu towarzyszyć przez całe życie. Oprócz harcerstwa ma jesz-
cze dwie miłości. Pierwsza to muzyka klasyczna – nie tylko jej 
słucha, ale uczestniczy aktywnie w chórze „Echo”, będąc jego 
dyrygentem. Wiedzę pogłębia w Muzycznej Szkole im. Łysenki 
oraz w Konserwatorium im. Karola Szymanowskiego we Lwo-
wie, gdzie studiuje prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza, 
kończąc tytułem magistra w 1939 r.

Największą miłością jest żona Ewa, którą pieszczotliwe na-
zywa Ewamoja, poznaje ją – jakżeby inaczej – na harcerskim 
ognisku, jest to miłość od pierwszego wejrzenia i na całe życie.

Kiedy we wrześniu 1939 roku Drohobycz zajęli Rosjanie, 
Tadeusz postanawia walczyć z okupantem. Wstępuje do ZWZ 
i rozpoczyna działalność jako tzw. „biały kurier”, przechodząc 
pięciokrotnie granicę sowiecko-węgierską. Nazwa „biali kurie-
rzy” ma podwójne znaczenie – ze względu na białe kombinezo-
ny, które świetnie ukrywały kurierów podczas zimowych nocy 
oraz jako przeciwnicy „czerwonych”, czyli bolszewików.

Każde przekroczenie granicy wymagało wielkiego wysiłku 
i wiązało się z ryzykiem wpadki i zatrzymania przez sowietów. 
Często dochodziło do zbrojnych starć z pogranicznikami. Do 
Budapesztu Tadeusz organizuje przerzuty i służy jako prze-
wodnik dla tych, którzy chcieli walczyć w Wojsku Polskim we Francji. Dostarcza również 
pierwsze dokładne dane o masowych wywózkach ludności polskiej w głąb Rosji, jego rapor-
ty, które zostały przekazane do Paryża, ukazały się m.in. w „Głosie Polski”. Z Węgier przynosi 
rozkazy i pieniądze dla podziemia, również listy i pomoc finansową dla rodzin ze Lwowa 
i Drohobycza i innych miejscowości. Szczególna więź łączy go z 14-letnim Władysławem 
Ossowskim, zwanym „królem kurierów”, który wiosną 1940 r. przeprowadzi bezpiecznie 
przez granicę na Węgry jego narzeczoną Ewę oraz jej brata Jerzego. 

W kwietniu 1940 roku z Budapesztu Tadeusz przedostaje się do Francji i wstępuje jako 
ochotnik do Armii Polskiej. Służy jako podchorąży w 3 Dywizji Piechoty, a po upadku Francji 
ewakuuje się do Anglii. Wstępuje do 1 Brygady Strzelców w Szkocji i kończy Szkołę Podchorą-
żych Artylerii jako podporucznik. W następnym turnusie jest już instruktorem. Młodzieńcza 
energia rozpiera go, pragnie walczyć z okupantem. Dlatego przy pierwszej okazji zgłasza się 
do pracy kurierskiej. Zostaje wysłannikiem londyńskiego rządu w celu zapoznania się z aktu-
alną sytuacją i sporządzenia raportu na temat Polski Podziemnej. Przyjmuje pseudonim ”Celt” 

(książki, zdjęcia, widokówki, mapy, dokumenty, artykuły  prasowe). Dzięki Niemu wiele bez-
cennych pamiątek  ocalało przed wyrzuceniem na śmietnik.  Na Jego prośbę opracowałem 
„Indeksy” nazwisk do książek: W. Budzyńskiego  „Miasto Schulza”, T. Chciuka  „Biali kurierzy” 
i A. Chciuka „Atlantyda”.

Jerzy był też inicjatorem upamiętnienia pomnikiem w Zakopanem ostatniego dyrektora 
Polminu inż. Zygmunta  Biluchowskiego. Miał też i inne propozycje. Sam też wiele osobistego 
dorobku po sobie zostawił, o czym wspomną inni, a ja Mu dziękuję za wszystko, co dla mnie 
uczynił. Bardzo i to bardzo będzie mi Go brakowało. Żegnaj, mój Guru.



1. Rodzina Chciuków. Zdjęcie z Muzeum 
Historii Ruchu Ludowego

2. Tadeusz gra na trąbce. 
Zdjęcie sprzed wojny.

3. Szkocja, 1941 r..



Biuletyn SPZD nr 29 (2021)  Biuletyn SPZD nr 29 (2021)

8 9

– pseudonim, który stanie się częścią jego nazwiska. 
Razem z pięciu innymi cichociemnymi, którym przewodzi rotmistrz Marian Jurecki ps. 

„Orawa”, w nocy z 27 na 28 grudnia 1941 roku mają wylądować w okupowanej Polsce. Jed-
nym z uczestników tej grupy jest Maciej Kalenkiewicz – współtwórca formacji cichociem-
nych. Jest to operacja „Jacket”, trzeci zrzut do okupowanej Polski, który miał dramatyczny 
przebieg. Wskutek braku placówki odbioru oraz pomyłki nawigatora zostali zrzuceni na 
terenie III Rzeszy, w lesie przy drodze Sochaczew – Gąbin, niedaleko miejscowości Kierno-
zia, i zatrzymani przez hitlerowców podczas przekraczania granicy. W trakcie przesłuchania 
w strażnicy doszło do strzelaniny, z której czterech cichociemnych wychodzi z walki zwycię-
sko. Przy pomocy miejscowej ludności ratują się ucieczką. Ciężki balast, tj. specjalne puszki 
z pieniędzmi i pocztą z Londynu, który przeszkadza w drodze i może narazić na kłopoty 
w razie wpadki, Tadeusz ukrywa w lesie. 

Pozostałych dwóch cichociemnych, tj. Marian Jurecki i Andrzej Świątkowski, którzy poszli 
inną trasą, zginęło w walce z Niemcami w Brzozowie Starym.

Po trzech dniach ciężkich marszów, głównie nocami, Tadeusz wraz z drugim kurierem Wik-
torem Strzeleckim docierają bezpiecznie do Warszawy. I w tym miejscu dwa słowa o mojej 
rodzinie. Tadeusz nawiązuje kontakt z młodą łączniczką Batalionów Chłopskich – Weroniką 
– jest to siostra mego ojca, a mój ojciec  Jan Dzierżek, służąc jako przewodnik podczas zimo-
wych nocy, pomaga mu w odnalezieniu ukrytych przesyłek. 

Po półrocznym pobycie i dziesiątkach rozmów w Warszawie, Krakowie i Lwowie z przed-
stawicielami różnych organizacji konspiracyjnych oraz delegaturą rządu na kraj Tadeusz 
kończy swoją misję i w czerwcu 1942 r. rozpoczyna drogę powrotną do Londynu. Przez Sło-
wację kurierskim szlakiem dociera do Budapesztu. Ponieważ droga przez Turcję okazuje się 
spalona, wyrusza w dalszą podróż w sutannie księdza i pod przybranym nazwiskiem Andre 
Varga, jako brat węgierskiego księdza i wielkiego przyjaciela Polaków – Bela Vargi. Przez 
Zagrzeb i Triest docierają szczęśliwie do neutralnej Szwajcarii. Potem przechodzi następne 
zielone granice, jako szwajcarski kwakier pokonuje Alpy, następną jako pomocnik maszyni-
sty. W Lyonie Polacy z tutejszego ruchu oporu uznają go za agenta Gestapo i tylko szczęśliwy 
traf ratuje mu życie. W Tuluzie udaje mu się spotkać ze swoim bratem – Andrzejem (wiosną 
1940 roku przez Budapeszt dotarł do Francji), który został aresztowany i z wieloma więźnia-
mi był przetrzymywany przez Niemców na terenie koszar. Tadeusz pomaga wolontariuszce 
z Polskiego Czerwonego Krzyża i w przebraniu kucharza dostaje się na teren obozu, oprócz 
wieści – tak ważnych w tamtych czasach – zostawia bratu swoją ciepłą odzież. W Hiszpanii 
zostaje zatrzymany przez Guardia Civil i kolejne miesiące spędza w więzieniu w Gironie oraz 
obozie koncentracyjnym Miranda del Ebro. Obóz opuszcza, posługując się fortelem, którego 

nie powstydziłby się Sienkiewiczowski Zagłoba. Podszywając się na porannym apelu pod 
nazwisko współwięźnia, który zmarł minionej nocy, Tadeusz ze zmienioną tożsamością zo-
staje wyczytany do zwolnienia. W końcu dostaje się do Algeciras i stamtąd dopływa moto-
rówką do Gibraltaru. Tam dowiaduje się, że gen. Sikorski w najbliższym czasie będzie wracał 
z Bliskiego Wschodu i otrzymuje propozycję powrotu do Londynu razem z premierem na 
pokładzie Liberatora. Tadeusz poważnie rozważa tę opcję, ale w końcu z niej rezygnuje (!) ... 
Wybiera trasę przez Lizbonę i Bristol, po rocznej podróży od wyjazdu z Warszawy  dociera 
wreszcie do Anglii – 16 czerwca melduje się w Londynie. 

Swego raportu nie zdążył przekazać Gen. Sikorskiemu, który zginął 4 lipca w Gibraltarze. 
Po powrocie do Londynu powierzono Tadeuszowi obowiązki szkolenia kurierów, a od je-

sieni 1943 roku zostaje członkiem zespołu tajnej rozgłośni radiowej „Świt” koło Londynu, 
mającej za zadanie dezinformację Niemców w okupowanej Polsce. Jednym z jego współ-
pracowników  był poeta Stanisław Młodożeniec.

Wiosną 1944 r. Tadeusz zostaje ponownie wysłany do okupowanego kraju – jako emi-
sariusz premiera Stanisława Mikołajczyka, razem z nim uczestniczy w wyprawie Józef H. 
Retinger. Jest to misja „Salamander”, która rozpoczęła się 4 kwietnia w Brindisi. Celem jej 
było zawiadomienie polskiego podziemia o zmienionej sytuacji politycznej Polski po kon-
ferencji w Teheranie. Tym razem powrót z okupowanego kraju odbywał się również drogą 
powietrzną – jest to słynna operacja, znana jako „III Most”. W nocy z 25 na 26 lipca wylą-
dował na lądowisku „Motyl” (niedaleko Tarnowa) brytyjski samolot DC-3 „Dakota”. Postój 
na ziemi zaplanowano tylko na 5 minut, czas niezbędny na błyskawiczną wymianę osób 
i przesyłek. W drzwiach samolotu Tadeusz wymienia uścisk dłoni z Janem Nowakiem-Je-
ziorańskim, który właśnie przyleciał do Polski. Najważniejszym ładunkiem są plany i części 
rakiety V-2 zdobyte przez Armię Krajową. Niestety grunt po opadach był grząski i próby 
startu samolotu zakończyły się fiaskiem. Załoga rozważa nawet spalenie samolotu. Wresz-
cie dzięki determinacji osób uczestniczących w akcji znaleziono skuteczne rozwiązanie, 
pod koła samolotu podłożono deski i problem startu maszyny został szczęśliwie rozwiąza-
ny. Po ponad godzinnym postoju samolot odleciał wreszcie do bazy w Brindisi. Jedna z naj-
cenniejszych przesyłek II Wojny Światowej trafia do Londynu w ręce aliantów.

W grudniu 1945 r. Tadeusz wraca do Polski jako sekretarz Misji ds. Demobilu wraz z jej 
twórcą i kierownikiem Józefem H. Retingerem. Misja przekazuje do zniszczonego kraju 
materiały i sprzęt z demobilu amerykańskiego i angielskiego wartości ok. 5 mln funtów, 
m.in. odzież, żywność, kuchnie polowe. Dzięki niej pierwszy most pontonowy Baileya po-
wstaje w Szczecinie.

I ważne wydarzenie w osobistym życiu Tadeusza, w Krakowie bierze ślub z Ewą, narze-
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czoną, która po pięciu latach pobytu powra-
ca z Węgier. 

Niestety, władze komunistyczne nie wie-
rzą w czyste intencje organizatorów misji 
ds. demobilu, mających na celu pomoc znisz-
czonej wojną Polsce. W kwietniu 1946 r. Ta-
deusz zostaje aresztowany wraz ze świeżo 
poślubioną żoną, która jest w ciąży, i zostają 
osadzeni w więzieniu na Koszykowej w War-
szawie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz 
Wielkiej Brytanii. Dzięki staraniom min. Mi-
kołajczyka, a także Retingera, po dwóch mie-
siącach zostają zwolnieni. Tadeusz dostaje 
pracę w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim 
w Krakowie. Współpracuje również z PSL-
-em przeciw sowietyzacji ojczyzny. Niestety, 
sytuacja robi się coraz bardziej niebezpiecz-
na, inwigilacja i osobiste naciski z-cy ko-
mendanta MBP w Krakowie Józefa Światły 
zmuszają Tadeusza do radykalnych działań. 
28 września 1948 r. wraz z żoną i dwulet-
nią córeczką Oleńką oraz trójką przyjaciół 

opuszcza nielegalnie Polskę. Dzięki kontaktom kurierskim z czasów wojny i przyjaźni z Wa-
cławem Felczakiem– znów „zielona granica” – przez Czechosłowację udane przejście do fran-
cuskiej strefy w Austrii, a stamtąd do Paryża. Są w wolnym kraju, ale życie ich nie rozpieszcza. 
Wraz z końcem wojny czas bohaterów minął, teraz każdy musi sobie radzić sam. Dorywcze 
prace Tadeusza i skromne stypendium Ewy to wszystko, co musi wystarczyć na życie. 

W 1952 r. znów kolejne spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, który potrzebuje za-
ufanych ludzi do nowo powstającej rozgłośni radiowej. Tak rozpoczyna się kolejny etap w życiu 
Tadeusza, tj. praca w Radiu Wolna Europa w Monachium. Przez 30 lat na falach eteru walczy 
z narzuconym systemem i prowadzi audycje dla polskiej wsi jako Michał Lasota. Mottem tej 
audycji było: „Tym, co żywią i bronią – chłopom polskim, szczęść Boże”. Wolne chwile od pracy 
wykorzystuje na rekreację fizyczną, na pobliskich kortach w parku angielskim często rozgry-
wa mecze tenisowe i to tak skutecznie, że gromadzi pokaźną kolekcję pucharów. Od 1976 r. na 
stanowisku zastępcy dyrektora Rozgłośni Polskiej aż do przejścia na emeryturę w 1983 r. 

Zawsze czynny społecznie. Przewodzi kombatantom byłych Żołnierzy AK w RFN, jest pre-
zesem Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Niemczech, ostatnim Prezesem PSL-u na uchodź-
stwie. Nie zaniedbuje również swojej miłości do muzyki – w 1954 roku zostaje pierwszym 
dyrygentem chóru parafialnego „Lutnia” przy polskim kościele w Monachium, a jak sam ob-
liczył, jako widz „zaliczył” ponad setkę przestawień operowych na trzech kontynentach. 

Cały czas prowadzi korespondencję i poszukuje kontaktów ze swoimi towarzyszami broni 
z Drohobycza, Lwowa, Budapesztu i Londynu. Upamiętnia ich oraz swoje losy w czterech 
biograficznych książkach.

Razem z żoną nie zapominają również o swoich rodzicach, którzy pozostali w kraju. W mia-
rę możliwości - utrudnionych z oczywistych względów – starają się im pomóc, przesyłając 
paczki i pomoc finansową. Organizują także pomoc dla swoich sprawdzonych przyjaciół – 
Wacława Felczaka i Tadeusza Żelechowskiego, którzy pomagali w ucieczce na Zachód, a póź-
niej sami popadli w kłopoty, spędzając wiele lat w komunistycznych więzieniach. Wszystkie 
te działania mają charakter tajny, do konspiracyjnej poczty wykorzystano kontakty zaprzy-
jaźnionych osób, tak żeby nie narażać swoich rodzin i przyjaciół na szykany ze strony służb 
bezpieczeństwa.

Za swą działalność w czasie wojny i walkę z okupantem, często ryzykując swoje życie, Ta-
deusz wraz żoną, po ucieczce z kraju, zostają przez ówczesne władze PRL-u pozbawieni 
obywatelstwa polskiego. Przez wiele lat traktowani jako uchodźcy, zobowiązani są do co-
rocznego meldowania się w specjalnym biurze w Paryżu. Dopiero w 1967 roku otrzymują 
obywatelstwo… amerykańskie!

W 1991 r. po 43 latach Tadeusz odwiedza Polskę w związku z odnalezieniem w dalekim 
Krasnojarsku swojego przyjaciela Władysława Ossowskiego, rok późnej wizyta w rodzin-
nym Drohobyczu – jest to zorganizowana pielgrzymka drohobyczan z okazji 600-lecia  ko-
ścioła Św. Bartłomieja.

Tadeusz Chciuk-Celt zmarł 10 kwietnia 2001 roku w Monachium, prochy jego złożono 
z honorami na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Kawaler wielu odznaczeń, m.in. Krzyża Walecznych, Orderu Virtuti Militari i Krzyża Ko-
mandorskiego OOP „Polonia Restituta”, a także egzotycznego Orderu Św. Graala.

Brak w jego kolekcji tylko Orderu „Orła Białego” – czy swoim życiem nie zasłużył na to 
najwyższe odznaczenie?

Bibliografia:
1. Sikora Karolina, „Ostatni emisariusz. Tadeusz Chciuk-Celt. 1916–2001”. Informator o wysta-

wie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2005

4. Z żoną Ewą i córką Oleńką, 
Paryż 1948 r.

5. Działacze PSL – Bruksela 1958, pierwszy 
z lewej najprawdopodobniej Stanisław Kot, 

drugi z prawej – Chciuk



Biuletyn SPZD nr 29 (2021)  Biuletyn SPZD nr 29 (2021)

12 13

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) U76

Tadeusz Chciuk – Marek Celt  w Polsce 1942

W tym roku (2021) mija 20 lat,  jak w wieku niespełna 85 
lat odszedł na wieczną wartę nasz drohobycki bohater 

– Tadeusz Chciuk. Patriotyzm i swoje bohaterstwo dla ojczyzny 
wykazywał od najmłodszych lat i gdyby nie związał swego losu 
z formacją ludowców (PSL-em) i premierem Stanisławem Miko-
łajczykiem, byłby na pewno inaczej honorowany, propagowany 
i doceniany. 

O drugiego, może bardziej znanego drohobyczanina, tj. Bruno-
na Schulza, dbają cyklicznie takie instytucje,  jak uniwersytety 
krajowe i zagraniczne, festiwale, wystawy, teatry, nie mówiąc 
już o publikacjach itd., a dbanie o pamięć o naszym Chciuka pozostaje tylko w gestii naszego 
Stowarzyszenia. Nasz bohater miał dawniej parę wystaw i trochę wydanych książek, ale to 
jest niewspółmierne do jego bohaterstwa, kiedy poświęcał życie dla ojczyzny. Nie udało się 
też dotychczas spopularyzować jego bogatego życiorysu w formie książki, filmu1 czy przy-
najmniej pracy naukowej (magisterskiej czy doktorskiej). Promujmy i  opularyzujmy nasze-
go Chciuka, bo Brunonem Schulzem zajmują się inni.

Najważniejszy okres życia Tadeusza Chciuka to okres wojenny i bezpośrednio powojenny, 
który został przez niego uwieczniony  w czterech książkach: „Biali kurierzy”, „Koncert. Opo-
wiadanie cichociemnego”, „Raport z podziemia 1942” i „Z Retingerem do Warszawy i z po-
wrotem. Raport z podziemia 1944”. 

Okres późniejszy i powojenny odsłaniają już inni autorzy: Jolanta Drużyńska i Stanisław 
M. Jankowski „Ucieczki specjalnego znaczenia” (Rozdział 2 „Uznaję Chciuka za wroga…”), 
Wyd. Rebis 2011 oraz  Andrzej Świdlicki „Pięknoduchy, radiowcy, szpiedzy. Radio Wolna Eu-
ropa dla zaawansowanych”  T.1-2, Wyd. Lena 2019. 

Wcześniej na łamach  „Ziemi Drohobyckiej” nr 10 z 1997  został opublikowany bardzo cieka-
wy artykuł Jerzego M. Pileckiego „Osiemdziesięciolecie Tadeusza Chciuka”, pomijający jednak 
fragment jego paroletniej walki z Urzędem Bezpieczeństwa, gdzie widać również jego wielkie 
bohaterstwo w pełnym wymiarze. Dobrze się dzieje, że dla popularyzacji twórczości Tadeusza 
Chciuka w Biuletynach nr 23 z 2018, 24 z 2019,25 z 2019, 26 z 2020, 27 z 2020 został prze-

1 Z wyjątkiem filmu dokumentalnego TVP pt. „Emisariusz” z 1998 r.

2. Stanisław Nicieja, „Kresowe Trójmiasto. Truskawiec – Drohobycz – Borysław”, MS Opole 
2009, s. 295.

3. Marek Celt, „Raport z podziemia 1942”, LTW, s. 432.
4. Marek Celt, „Koncert opowiadanie cichociemnego”, LTW, s. 155.
5. Jolanta Drużyńska, Stanisław M. Jankowski: „Ucieczki specjalnego znaczenia”
6. Marek Celt, „Z Retingerem do Warszawy i z powrotem. Raport z Podziemia 1944”, LTW Ło-

mianki 2006, s. 236.
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drukowany jego „Koncert” oraz „Trzeci most” w Biuletynie nr 25 z 2019.
Myślę, że warto również przybliżyć fragment wspomnień Tadeusza Chciuka z pobytu w Pol-

sce podczas okupacji niemieckiej z jego „Raportu z podziemia 1942”. Chciuk przyleciał do 
Polski  jako cichociemny, kurier rządu gen. W. Sikorskiego 28.XII 1941 r. w ramach słynnej 
operacji „Jacket”, a wrócił do Londynu 16.VII 1943 r. (tuż przed śmiercią gen. Sikorskiego). 
Na uwagę zasługują także  wątki drohobycko-rodzinne (ze strony matki). Podczas pobytu 
w Warszawie korzystał z rodzinnej „meliny” swojej ciotki, czyli Aurelii (Reli)  Śpiewakowej 
– żony swego wuja, brata stryjecznego Matusi,  ppłka Władysława Śpiewaka (przebywał 
wówczas w niewoli) i ich córki Anny (po mężu  Mittelstadt). Korzystał też  z pomocy Wacła-
wa Śpiewaka (najmłodszego brata Matusi), który był granatowym policjantem działającym 
w konspiracji i który umożliwił mu dwukrotnie dostanie się do getta na „koszmarny repor-
taż”. W czasie tego pobytu w ramach obowiązków służbowych odwiedził Lwów, zobaczył 
się przy okazji ze swoją Matusią i posłuchał wieści z Drohobycza. Należy zwrócić uwagę, że 
w ramach podróży do Lwowa przez Kraków i Przemyśl korzystał też  z konspiracyjnej go-
ścinności u rodziny w tych miejscowościach.

Z wymienionego „Raportu… 1942” prezentujemy  poniżej  rozdziały „Droga do Lwowa” 
i „Zranione miasto”.

Droga do Lwowa 
Zorientowawszy się mniej więcej w warunkach podróży po Kraju i zebrawszy sporo 

wiadomości o Małopolsce Wschodniej, postanowiłem ruszyć do Lwowa. 
Podróż z Krakowa do Lwowa wryła mi się na zawsze w pamięć. Myślę, że warto ją tu 

opisać, żeby Czytelnik tego raportu poznał warunki życia pod okupacją. 
Ta podróż była jednym długim koszmarem. Trwała od godziny czternastej w środę do 

godziny dziewiętnastej w sobotę. Przeszło trzy dni. W Krakowie udało mi się w ostatniej 
chwili wcisnąć do przedziału z żołnierzami niemieckimi, jadącymi na front wschodni. 
Tłumy ludzi, bite kolbami i pałkami przez „czarnych”, przypuszczały kilkakrotny praw-
dziwy szturm do przepełnionego pociągu. W czasie ostatniego natarcia, kiedy pociąg 
już ruszył i sunął powoli wzdłuż peronu, wskoczyłem razem z jakąś panią do wagonu, 
zajętego przez wojsko. Po długich wspólnych prośbach Niemcy pozwolili nam stanąć 
na korytarzu. Potem „przekupiłem” żołnierzy cukierkami miętowymi i przyjęli nas do 
separatki. Podróż do Przemyśla trwała aż do godziny trzeciej w nocy. Była względnie 
wygodna, ale bardzo denerwująca ze względu na częste rewizje dokonywane przez żan-
darmerię i „czarnych”. Na szczęście żołnierze polubili nas i sprytnie zasłaniali. W innych 
„cywilnych” wagonach działy się sceny tragiczne – ze strzałami, biciem i aresztowania-

mi włącznie. 
W Przemyślu wpadłem w tłum ludzi, gnieżdżących się na dworcu wszędzie gdzie się 

dało. Pociąg do Lwowa odszedł o godzinie dwudziestej trzeciej. Musiałem czekać na na-
stępny. Dwadzieścia godzin męki i niepewności. 

Ponieważ niewielki dworzec przepełniony był do ostatecznych granic podróżnymi, 
żandarmeria niemiecka wpadła na pomysł wyrzucenia wszystkich mężczyzn z budynku 
na pole. Bojąc się, że to może skończyć się łapanką na mężczyzn i nie mając najmniej-
szej ochoty stać na dwudziestostopniowym mrozie i wichurze, zaszyłem się w kąt hallu, 
ukrywając się za plecami kobiet. Po godzinie jednak znalazł mnie tam „czarny”. Skoń-
czyło się na kilku kopniakach i uderzeniach pałką gumową po plecach i raz po głowie. 
Wypadłem jak bomba przez drzwi. Zatrzasnęły się. Jacyś dwaj czy trzej mężczyźni poka-
zali „czarnym” swoje dokumenty i zostali. Ale ja nawet nie usiłowałem wyciągać swego 
dowodu osobistego ze Stratton House w Londynie i świstka z Warszawy, że jestem re-
prezentantem firmy Alfa-Laval. Znalazłem się na placu przed dworcem w grupie kilku-
dziesięciu mężczyzn, tupiących nogami, chuchających, zabijających rękami po dorożkar-
sku, klnących, śpiących na stojąco, nawet płaczących. Zmarznięty na kość, zacząłem się 
rozglądać za możliwością powtórnego dostania się na dworzec, jako że do miasta – ze 
względu na godzinę policyjną – nie można było wyjść bez narażenia się na zastrzelenie 
przez byle patrol. 

Po pewnym czasie odkryłem okno wychodzące na korytarz, łączący dwie poczekalnie. 
Wybiłem małą szybę i otworzyłem okno. Za chwilę byłem wewnątrz, w tłumie różnie 
na to reagujących kobiet, przeważnie ukraińskich. Nie zważając na ich krzyki, a bacząc 
tylko, by nie wpaść na jakiegoś umundurowanego Niemca, przepychałem się w kierun-
ku mojego dawnego kąta, gdzie została moja walizka. Dobrnąłem i odetchnąłem. Była. 
Usiadłem na niej i odpoczywałem. 

Noc tę jednak dane mi było spędzić całkiem nieprzyjemnie. Śladem moim wdarło się 
przez okno kilkudziesięciu przemarzniętych ludzi i zrobiło się naraz jakoś ciasno. Baby 
podniosły wrzask. Niemcy zaczęli od nowa polowanie na mężczyzn. Nie udało mi się 
skryć. Tym razem oberwałem tylko kolbą po plecach i uciekłem już razem z walizką. 
Docierpiałem na mrozie do świtu. 

Dzień spędziłem bardzo smutno. Nie jedząc i nie śpiąc, pętałem się po dworcu. W południe 
podjechał pod dworzec autobus ze Lwowa, mający zaraz tam wracać. Nie chcieli mnie do 
niego wpuścić, bo nie miałem przepustki niemieckiej. Byłem tak zmęczony i zmarznięty, że 
po długich wahaniach zdecydowałem się szukać krewnych, którzy przed wojną mieszkali 
w Przemyślu, na Zasaniu. Szczęśliwie odnalazłem ich. Zdumienie było ogromne, ale wytłu-
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maczyłem jakoś swoją obecność w Przemyślu i poprosiłem o kilka godzin snu. Moja cioteczna 
siostra Marysia2 i jej córka, Haneczka, były niezwykle gościnne i uczynne. Dały mi gorącej her-
baty z jakichś ziółek i przykazały spać i odpoczywać. Wieczorem zbudziły mnie, jak prosiłem, 
i nakarmiły. Poszedłem na stację z tym, że jeśli się nie dostanę do pociągu, postaram się wrócić. 

Wkrótce wyrzucono znowu wszystkich mężczyzn na dziedziniec. Przedostałem się powtór-
nie do wnętrza po dwóch godzinach i dowiedziałem się z przerażeniem i złością, że pociąg 
do Lwowa był i odszedł. Nie mając ochoty na dalszą udrękę, wylazłem z dworca przez okno 
i chyłkiem udałem się bocznymi ulicami znów na Zasanie do krewnych. Była godzina druga 
w nocy, gdy do nich dotarłem, oszroniony, zmarznięty i zły. Wędrówka po ciemnym mieście, 
z ustawiczną obawą przed natknięciem się na Niemców czy policjantów ukraińskich, nie 
należała do przyjemności. 

Rano Marysia zorganizowała mi spotkanie z dalekim krewnym, który jeszcze przed tygo-
dniem był w Oświęcimiu. Zwolniono go jakimś cudem jako „wziętego przez pomyłkę”, ale 
musiał podpisać cyrograf, że o obozie nie piśnie słowa. To co „pisnął” w rozmowie z nami, 
przechodziło wszelkie pojęcie. Piekło na ziemi. Dla więźniów piekło za życia! Znów Infer-
no i jeszcze gorsze niż Getto w Warszawie. Napisałem o tym później artykuł do Młodzieży. 
Pokazałem go „Romanowi”. Ustaliliśmy, że należy ten artykuł rozszerzyć i uzupełnić dany-
mi o obozie w Oświęcimiu, które już były w posiadaniu Delegatury Rządu, tak aby powstał 
z tego raport o KZ Auschwitz. Wspomnę tu od razu, że raport ten, później jeszcze przez ko-
goś przeredagowany, wziąłem ze sobą w drogę do Londynu. Z Budapesztu przesłałem jedną 
kopię pocztą zwykłą, do Lizbony na adres dany mi w MSW. Drugą miała wysłać placówka 
„W”, jak mi obiecał jej kierownik. Wiem od radcy Siudaka, że któraś z tych relacji, a może 
obie, doszły do Londynu. 

Po rozmowie z oświęcimiakiem – koło południa – poszedłem na dworzec, mając nadzieję 
dostać się do lwowskiego autobusu. Nie udało się. Wobec tego wcisnąłem się do poczekal-
ni postanawiając, że tej nocy nie dam się wyrzucić z dworca i że muszę się dostać do po-
ciągu lwowskiego. Schowałem się między same wiejskie kobiety – Ukrainki, i przez wiele 
godzin rozmawiałem z nimi bardzo uprzejmie i częstowałem cukierkami. Odnosiły się do 
mnie z sympatią. Przyszła noc. Zaczęło się kotłowanie, ścisk, krzyki i awantury. Wreszcie 
– znów polowanie na mężczyzn. Poprosiłem wtedy kobiety-sąsiadki, aby mnie nie wyda-
wały. Usłuchały. Wskazywały „czarnym” i żandarmom mężczyzn na prawo i lewo, o mnie 
nie tylko nie bąknęły słówka, ale mnie jeszcze zasłaniały jak mogły, mówiąc między sobą: 

2 Marysia – Maria z Tutaków  Regulina, żona majora artylerii, zaginionego w ZSRR. Rok później jego 
nazwisko znalazło się na liście katyńskiej.

Win takij fajnyj i kulturnyj czołowik. 
Siedziałem jak trusia na walizce, zasłonięty zadkami bab. „Czarni” jednak szukali szczegó-

łowo. Zbliżali się do nas coraz bardziej, torując sobie drogę w tłumie. Wtedy ukląkłem pod 
ścianą, oparłszy ręce o posadzkę. Na mnie usiadła sobie jedna z kobiet, inne skupiły się koło 
mnie. Jedna niechcąco przygniotła mi butem rękę. „Czarny” przeszedł. Odetchnąłem pełną 
piersią, bo i niebezpieczeństwo minęło i baba wstała i ręką mogłem ruszać, i gdy stanąłem 
na nogi, mogłem rzeczywiście oddychać, wchłaniać w zmęczone płuca trochę lepsze, śwież-
sze powietrze. 

Za jakiś czas przyszedł pociąg. Zaczęła się walka o wyjście na peron. Tłum parł na drzwi, na 
kolejarzy i „czarnych” – wypadł na peron i biegł z krzykiem okropnym do przeładowanego 
pociągu. Sądny dzień! Po trzydziestu minutach dobijania się do różnych zamkniętych drzwi, 
udało mi się wreszcie wzruszyć jakąś twarz za zmarzniętą szybą. Błagałem prawie z pła-
czem. Że mam mało bagażu. Że już trzecią noc tu czekam. Że jestem chory. Że to, że tamto... 
Wpuszczono mnie. To znaczy – otworzono drzwi. Ale wejście do wagonu było jeszcze nie 
lada sztuką, tak był przepełniony. Wreszcie wlazłem, pchając się łokciami, kolanami, głową. 
Zatrzasnęliśmy z trudem drzwi, nie wpuszczając już nikogo. Umieściłem jakoś moją walizkę 
na stosie pakunków. Stałem na jednej nodze duszony z wszystkich stron i dźwigając na sobie 
ciężar kilku osób. Ale stałem. I dziękowałem Bogu, że jestem w pociągu. 

Długo jeszcze trwały krzyki i wołania. Wreszcie, po godzinie mniej więcej,  zaczęło się bi-
cie, huknął gdzieś strzał. To „czarni” i żandarmi „robili porządek” z tymi, co się nie dostali do 
pociągu, albo uczepili się okien, schodów i buforów. Zapędzono wszystkich na dworzec. Po 
jakimś czasie pociąg ruszył. Była godzina czwarta rano. 

Zaczęła się męka nieopisana. Podróż kilkunastogodzinna na jednej nodze i przy bardzo 
małych możliwościach ruchu i zmiany pozycji. Robiliśmy wszystko, aby sobie jakoś ulżyć, 
ale nie zorganizowane poczynania, kompletna ciemność , jak również egoizm siedzących, 
nie pozwalały stojącym na polepszenie sposobu podróżowania. Ścierpnięte nogi doprowa-
dzały mnie do szału. Gryzłem wargi do krwi i o mało nie krzyczałem. 

W dzień nie zmieniło się nic. Pociąg jechał bardzo powoli, często stawał, ale nie odważyli-
śmy się wychodzić, bo nigdy nie było wiadomo, kiedy ruszy dalej i każdy się bał, że zostanie 
w polu, w zaspach śnieżnych. Raz tylko – koło południa – kiedy pociąg zatrzymał się, gruch-
nęła wieść, że będziemy stać godzinę. Staliśmy w głuchym polu. 

Wysypało się wszystko z pociągu Umyłem śniegiem rozpaloną twarz i ręce. Zjadłem trochę 
śniegu. Po dłuższym czasie zwalczyłem ból ścierpniętych nóg. Rozmasowałem je i doprowa-
dziłem do jakiego takiego stanu. Rozkoszowałem się słońcem, mroźnym, czystym powie-
trzem, ruchem. 
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Lokomotywa zawyła. Zaczęliśmy tłoczyć się do wagonu. Kłótnie i przekleństwa, krzyki. Za-
proponowałem całemu naszemu przedziałowi, aby się ustawić jak najbardziej ekonomicz-
nie – w szachownicę. Po długiej opozycji ze strony niezadowolonych „siedzących”, zgodzono 
się jakoś na to. Dało to nam trochę swobody. Mogliśmy już dalej jechać, przestępując na 
komendę z nogi na nogę. 

Mimo to, kiedy około godziny siódmej wieczorem dojechaliśmy do Lwowa, po wyjściu na 
peron zrobiło mi się tak słabo, że upadłem jak długi. Poderwało mnie na nogi uderzenie 
pałką gumową po plecach. Zaszyłem się w tłum ludzi i zacząłem z wysiłkiem pchać się ku 
tunelowi i stamtąd ku wyjściu. Odetchnąłem przed dworcem. 

Zranione miasto 
Na szczęście nie było łapanki ani też nikt nie badał dokumentów. Poszedłem od razu do 

krewnych3, których adres dostałem w Przemyślu. Odnalazłem ich. Przyjęli mnie bardzo go-
ścinnie. Zjadłem coś, złożyłem rzeczy i poszedłem szukać meliny. Adres miałem z Warszawy 
i okazał się dobry. Czekano na mnie. Wróciłem do krewnych po rzeczy i przeniosłem je na 
melinę. Spałem. Spałem do następnego ranka jak zabity. Wstałem, mimo kompletnego roz-
bicia wszystkich członków i spuchnięcia nóg. Wstać musiałem dlatego, że spałem w pokoju 
zarezerwowanym przez wojskowy Wohnungsamt.4 Pokój ten miał być każdej chwili gotowy 
do oddania Niemcowi, który może przyjechać z kartką Wohnungsamtu – i nie wolno w nim 
było nikomu mieszkać. Ponieważ jednak w praktyce Niemcy przychodzili zwykle w dzień, 
przeto, jeśli nikt do zmroku nie przyszedł, wieczorem można się już było w nim rozgościć ze 
stosunkowo niewielkim ryzykiem. Aż do rana. Ale tylko do rana. 

Z pokoju tego korzystałem w ten sposób przez blisko dwa tygodnie. Raz tylko miałem 
w nim przykrą przygodę, która – Bogu dzięki – skończyła się pomyślnie. Chcąc pewnego 
dnia odczytać to, co miałem zaszyfrowane w Centrali w sprawie „Kornela”, żeby zreferować 
całą sprawę delegatowi okręgowemu, poprosiłem swą gospodynię, aby nie wpuszczała ni-
kogo do mieszkania, dopóki ja z papierami nie przeniosę się do kuchni. Bałem się, że jakiś 
Niemiec może przyjść oglądać pokój. 

Odszyfrowując w najlepsze swoją depeszę, usłyszałem nagle kroki w korytarzu i słowa 
wypowiedziane po niemiecku męskim głosem. Siedziałem tyłem do drzwi. Zdążyłem za-
słonić kratkowany papier – zapełniony cyferkami – otwartą książką pt. „U księżnej pani” 
Wasylewskiego i udawałem, że czytam. Drzwi otworzyły się w tym momencie i do pokoju 

3 Inż. Stefan Tutak z żoną i synkiem.
4 Urząd mieszkaniowy.

weszli oficer niemiecki z moją gospodynią. Wstałem. Oficer grzecznie poprosił, abym sobie 
nie przeszkadzał. Usiadłem z powrotem. Obejrzał szczegółowo pokój. Podszedł do okna. Za-
pytał o coś. Gospodyni moja zaczęła coś stękać po niemiecku. Spytałem o co chodzi. Oficer 
powtórzył pytanie: który numer domu i jaka ulica? Odpowiedziałem. Czy jest łazienka? Jest. 

Oficer stanął po mojej lewej stronie, położył mi rękę na ramieniu, schylił się nad książką. 
Zdębiałem. Przez głowę mi przepływały myśli, żeby go złapać za gardło. Żeby go pchnąć 
nożem w plecy. Trupa zaciągnę do łazienki. Drżałem wewnętrznie na myśl, że on podniesie 
książkę i zauważy szyfr. – Ach. Polnisches Buch – rzekł swobodnie Niemiec. Wziął w rękę jed-
ną kartkę. Przewrócił ją powoli i wyprostował się. – Gut, also... – zapowiedział, że jeśli weź-
mie to mieszkanie, to przyjdzie z rzeczami przed piątą po południu. – Heil Hitler! – i wyszedł. 

Ciężki kamień spadł mi z przerażonego serca. To były dramatyczne minuty. Nie miałem 
nawet siły robić wyrzutów przerażonej gospodyni. Skończyłem szybko czytanie depeszy. 
Spaliłem niepotrzebne papiery i wyszedłem z domu. Przez dwie noce spałem gdzie indziej. 
Jedną spędziłem u Tutaków, drugą u innych dalekich krewnych – raczej powinowatych – 
państwa Kujawskich z Poznańskiego, którzy, choć również uchodźcy i w złych warunkach, 
nie zawahali się mi pomóc. Myśleli, że przyjechałem z Francji – już po jej klęsce – bo wiedzie-
li od Matusi o moim pobycie tam w wojsku, w 1940 roku. 

Po dwóch dniach wróciłem na dawną melinę. Byłem już spokojny i szczęśliwy, gdy dowie-
działem się, że oficer niemiecki nie przyszedł i że mieszkanie jest nadal do mojej dyspozycji. 
Przez cały czas mego pobytu we Lwowie odbyły się tam dwie łapanki. Jedna na ulicy Zy-
blikiewicza, druga koło Teatru. W pierwszej omal nie wpadłem. Przyszedłem tam bowiem 
zaledwie w pół godziny po jej zakończeniu. Ze ściśniętym sercem chodziłem po ukochanym 
mieście. Trochę inaczej wyglądał Lwów niż za okupacji sowieckiej. Można by powiedzieć, że 
był „nieco lepiej ubrany”, ale jednak – chory jak przedtem. Semper Fidelis cierpiał straszliwie. 
Jeszcze nie otrząsnął się z bolszewickiej czerwonej dżumy, a już go niszczyła hitlerowska 
czarna ospa. Wyrw poczynionych w rodzinach polskich przez stalinowskie wywózki na Sy-
bir, do Kazachstanu – nie dało się wypełnić ani zapomnieć. Tyle zniszczonych istnień ludz-
kich! A doszły do tego jeszcze masakry przeprowadzone przez NKWD tuż przed zajęciem 
Lwowa przez Niemców. Stosy trupów w podziemiach więzienia przy ulicy Łąckiego, piekło 
na Brygidkach. Gdzie tylko odwiedzałem dawnych znajomych – zwłaszcza tych, z którymi 
miałem styczność przed dwoma laty, gdy jako „biały kurier” kursowałem między Budapesz-
tem i okupowaną przez Sowiety Małopolską Wschodnią – witał mnie płacz. Matka mego 
Tońka „Naganowskiego” z białokurierskich szlaków”5 długo nie mogła uspokoić szlochu, gdy 

5 Pani Krasulska – vide tegoż autora Biali Kurierzy, wyd. II, Monachium 1989. Vide op. cit.
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mnie przyciskała do piersi. Patrzyła na mnie przez łzy jak na zmartwychwstałego. Dopiero 
po dłuższym czasie przemówiła, dając szeptem wyraz nadziei, że „skoro pan Tadzik żyji, to 
moży i mój Tońku si wkiedy wróci”. Matka i siostra Jasia Hemmerlinga „Zawieszeńskiego”6 
modliły się w głos o jego życie, ale ja, niestety, mogłem im tylko ogólnikowo dodawać otuchy, 
bo o Jasiu nic nie wiedziałem. Drugim ciężkim zmartwieniem siostry Jasia było zaginięcie 
w lochach bolszewickich jej narzeczonego, a mego druha, hm. Antka Zielickiego, kiedyś dru-
żynowego XV lwowskiej rzemieślniczej drużyny harcerzy, szczególnie blisko współpracują-
cej z naszą  I drużyną gimnazjalną w Drohobyczu. 

Poszedłem na ulicę Tkacką, aż prawie na Zamarstynów, chcąc się dowiedzieć o rodzinę 
Toczyskich, tak mi bliską i sprzed wojny, bo tam miałem wspaniałą stancję w czasie studiów 
na UJK, i z okresu okupacji sowieckiej, gdy jeszcze żył i uczył innych patriotyzmu stary radca. 
Myślałem też o rezerwowej tam melinie. Ale drzwi otworzył mi ktoś obcy, obrzucił nieuf-
nym spojrzeniem i odezwał się szorstko po ukraińsku. Przeprosiłem i odszedłem. 

W wielu lwowskich mieszkaniach były takie zmiany – po czarnej nocy stalinowskiego ter-
roru. A tu i ówdzie już ukraińscy szowiniści dawali się Polakom we znaki. Donosili Niemcom, 
coraz częściej zdarzały się gestapowskie aresztowania. Przeżyłem w tym czasie także nie-
zwykłe, wzruszające dwa spotkania... rodzinne. Stefan zawiadomił Matusię w Drohobyczu. 
Przyjechała natychmiast „tak jak stała”, zobaczyć jednego z czterech, po świecie rozproszo-
nych, synów. Myślała, że jestem w Szkocji, tam pisała jeszcze spod bolszewików, z tułaczki, 
stamtąd dostawała kartki z adresem znajomych Szkotów, a tu nagle... Lwów! Łzom radości 
nie było końca, gorączkowe opowiadania na dwa głosy przeplatały się co chwila. Słuchałem 
słów Matusi o Drohobyczu, o wywiezieniu siostry Stasi z dziećmi w głąb Sowietów, o tułaczce 
Rodziców, wyrzuconych przez bolszewików z ich własnego domu, bez prawa zameldowania 
się gdziekolwiek, o powrocie na ulicę Polną do zdewastowanego mieszkania, gdy Niemcy 
z kolei zajęli Małopolskę Wschodnią. „Ten czas pod bolszewikami – mówiła Matusia – to był 
zły sen, koszmar, o tyle gorszy, że się z niego nie można było zbudzić. Dopiero teraz... – i usta 
jej drżały i oczy wilgotniały. Po Stasię przyszli w nocy 13 kwietnia (1940 roku), nie było jej, 
bo przeczuwała nieszczęście i nocowała u Franusi Karpińskiej (naszej lokatorki, wnuczki 
wielkiego poety). Niczewo – powiedział NKWD-ysta – zaczekamy. Kazali zbudzić i  brać dzie-
ci, w ogromnym płaczu się to wszystko działo. A wcześnie rano Stasia, nie przeczuwając już 
nic złego, przybiegła, wesoła jak szczygieł, wprost w ich łapy. „Tak zbladła, jakby ją kto mąką 
posypał, biedną, nieszczęśliwą”. I zabrali. Rzeczy tyle co uniosła ona i dzieci pozwolili wziąć 
na ciężarówkę. „Mróz był trzaskający. Ale w nas wszystkich, w sercach, w duszach było zim-

6 Vide op. cit.

niej, była Syberia”. 
W tym samym czasie aresztowali agenci NKWD nasze 

lokatorki, panią Krajdochową i jej dwie córki. Starsza, 
Janka, hufcowa harcerek w Drohobyczu, była zaanga-
żowana w konspiracji, ktoś ją wydał. W jej mieszkaniu 
założono „kocioł”. Matusia chciała ostrzec ewentual-
nych „gości”, ale wkrótce bolszewicy kazali rodzicom 
wynosić się z domu. „Dokąd?” — pytał Tatuś. NKWD-ysta uśmiechał się tylko złośliwie. 
„U nas jest wolność — powiedział — jedźcie gdzie chcecie”. I zaczęła się straszliwa wędrów-
ka — od wsi do wsi, nigdzie nie wolno, w mieście tym bardziej. Kilkanaście przeprowadzek 
dwojga staruszków, chorych, bez grosza, póki się ktoś zlitował i wytargował w którejś ze 
wsi „bumagę” i dał klitkę do nocowania. Wegetacja trwała aż do następnego lata. Długo nie 
mogłem przyjść do siebie po tej opowieści. 

Prosiłem potem Matusię, aby opowiedziała o teraźniejszości, o życiu w Drohobyczu pod 
nową okupacją. Mówiła, iż na początku – po powrocie z tułaczki do domu – odczuwała praw-
dziwą ulgę, że tamto zło minęło, że już nie grożą masowe wywózki ani mordowanie więź-
niów przez NKWD. Ale wkrótce nastroje się zmieniły, bieda zaczęła doskwierać, a w mie-
ście działy się rzeczy niesamowite. Najpierw Ukraińcy z tzw. „służby porządkowej” urządzili 
prawdziwy pogrom Żydów, kilkadziesiąt osób zginęło, kilkaset było rannych. Potem Niemcy 
zabronili „aryjczykom” prześladować Żydów, dla siebie to zarezerwowali. Wkrótce kazali 
Żydom nosić na rękawie gwiazdę Dawida, poniżali ich na każdym kroku, nie pozwalali cho-
dzić chodnikami, tylko jezdnią, odebrali sklepy, wyrzucili ze śródmieścia, wreszcie zapędzili 
wszystkich – przy pomocy stworzonej przez siebie Rady Żydowskiej – do najcięższych prac. 
Strzelanie do Żydów było na porządku dziennym. Wreszcie – na jesieni, chyba w listopa-
dzie czterdziestego pierwszego roku – utworzyli getto. Ukraińcy z czasem przekonali się, 
że Hitler to i dla nich okupant. W zachowaniu ich względem Polaków nastąpiła poprawa. 
Ich przyszłość stała się tak samo niepewna jak przyszłość Polaków. „Staraliśmy się – mówi-
ła Matusia – pomagać Żydom, przede wszystkim zaś tym, co zachowywali się przyzwoicie 
w czasie okupacji sowieckiej”. Między innymi wystarała się u ks. Pelczara o metryki chrztu 
dla całej rodziny Langermannów, naszych sąsiadów z ul. Polnej. Niestety, nic im to nie po-
mogło, musieli iść do getta. Ale podobne metryki czasem uratowały kogoś. Są Polacy, co 
ukrywają Żydów, są i niektórzy Ukraińcy. W ogóle zaczyna się w Drohobyczu odczuwać jak-
by kiełkowanie jakiejś ponadnarodowej solidarności. Ale jest strasznie, tylu ludzi wyginęło, 
tylu przepadło, pustka dokoła i nieszczęście, nad każdą myślą górują złe przeczucia. I oba-
wa, żeby tego diabła, co teraz jest, nie zastąpił tamten szatan, co był tu do niedawna, żeby 
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nie wrócili bolszewicy. Tylko w Bogu nadzieja. W tym, że Niemcy pokonają bolszewików, 
a alianci potem Niemców. 

Łzy leciały z oczu Matusi, duże jak groch. Musiałem je jakoś zatamować, odwrócić myśli, 
skierować je gdzie indziej. Zacząłem więc z kolei ja opowiadać. Mówiłem o trzech braciach, 
o szwagrze, o sobie samym, o „niby-wojnie” we Francji, o czekaniu na wojnę w Szkocji. Opo-
wieści „koncertowej” słuchała Matusia cała we łzach, kurczowo trzymając moją rękę w swo-
ich. A potem od razu uklękła do modlitwy. Razem modliliśmy się za wszystkich naszych, 
a szczególnie o ratunek dla Stasi i jej córeczek, nic o nich nie wiedząc, tzn. wiedząc najgorsze. 
Jeśli nie przyszła lub nie przyjdzie na czas pomoc dzięki umowie Sikorskiego z Kremlem, to 
nawet ich mogił nie znajdziemy nigdy gdzieś hen, w Kazachstanie, w Kustanajskiej Obłasti, 
w strasznym sowieckim nie-świecie. 

Dziękowałem Bogu, że mi pozwolił wspomóc materialnie Rodziców. Nikt inny z rodzeń-
stwa tego nie mógł. Matusia, cała we łzach, przyjęła ode mnie dolary, złoto, „młynarki”, czyli 
obecne złote. Powiedziała, że od czasu wywiezienia Stasi z dziećmi „żyła nieszczęściem”, 
ale teraz — tu ze mną we Lwowie — najszczęśliwszy to dzień w jej życiu. Syn, wiadomości 
o trzech innych, pomoc odsuwająca codzienną troskę o to, z czego żyć, za co kupić lekarstwa 
dla Tatusia... 

Skontaktowałem się właśnie wtedy dzięki Matusi z Kujawskimi. Nie dał się Kujawski dłu-
go prosić, gdym mu powiedział, że mam ważną, choć prywatną sprawę w Samborze. Mimo 
ogromnych trudności, pojechał tam natychmiast, odwiedził rodzinę mego przyjaciela z woj-
ska, Mieczysława Ziółki, do którego dochodziły w Szkocji różne sprzeczne, a wszystkie 
straszne, wieści o jego rodzicach – i przywiózł... prawdę. Niestety, w połowie tragiczną. Oj-
ciec Mietka zmarł pokąsany przez wściekłego psa. Matka jednak przeżyła okupację sowiec-
ką i znajduje się pod opieką przyjaciół. Kujawski pomagał mi również w kontaktowaniu się 
z ludźmi we Lwowie. Czasem wieczorami, gdy nie byłem zajęty Podziemiem, opowiadałem 
im obojgu i ich kilkunastoletniemu synowi, Jackowi, niezwykle wrażliwemu na Polskę, o woj-
sku na zachodzie, o gen. Sikorskim, o Warszawie. Nie zapomnę nigdy, jak chłopiec zatrząsł 
się i spuścił nisko głowę, płakał po cichu, same łzy mu leciały na policzki – gdy zaśpiewałem, 
nieznaną im jeszcze wtedy, modlitwę żołnierską: „O Panie, któryś jest na niebie...”. Wzruszył 
się szczególnie przy słowach: „ ...do wolnej Polski nam powrócić daj!”. 

Matusia, po powrocie do Drohobycza, zawiadomiła o mnie matkę Ewy mojej. Jakaż była 
moja radość, gdy mnie pewnego razu Stefan zawiadomił, że mam „gościa z ulicy św. Jana”. 
Znów długie rozmowy, tyle spraw do omówienia, opowiadania, wyjaśnienia.  A najważniej-
sza  była ta,  że dostałem dokładny adres mego dziewczęcia na Węgrzech, że potwierdziła się 
wiadomość, którą miałem z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, iż Ewa moja mieszka 

z ojcem i z małym bratem,  jest zdrowa, uczy się w polskim gimnazjum nad Jeziorem Błotnym, 
nad Balatonem. Przez uczynnych żołnierzy węgierskich tamta trójka miała kontakt z matką 
w Drohobyczu i z całą rodziną, która cudem uniknęła wywiezienia przez bolszewików. Było 
za co dziękować Bogu. Rzadkie jednak były takie pomyślne wiadomości po czarnej nocy so-
wieckiej okupacji. Przeważnie płacz się wciąż jeszcze rozlegał wśród Polaków, ból po stracie 
wszystkich, wywleczonych w mróz z domów, wywiezionych bydlęcymi wagonami w bezkre-
sny nieludzki kraj. Gdy mówiłem nieszczęśliwym o nadziei, o tym, jak ratuje Polaków gen. 
Sikorski, że działa rząd, jest nowe wojsko polskie – oczy, wpatrzone we mnie, trochę jaśniały, 
niepewny uśmiech przebijał się przez łzy, wkrótce błogosławiono w głos Generała. 

Jakie odmienne są – myślałem – losy Polaków w różnych częściach Kraju, ich myśli i troski, 
a wskutek tego i możliwości skutecznego oporu przeciw niemieckiemu okupantowi, szanse 
przetrwania. Kto nie przeżył „raju bolszewickiego”, jak w Małopolsce Wschodniej, na Wileń-
szczyźnie, na Wołyniu, nie wszystko wie o narodowym i osobistym nieszczęściu. Nie zawsze 
– z obawą i smutkiem to obserwowałem – zaangażowani głęboko w zorganizowanej już 
konspiracji w Warszawie ludzie rozumieli trudności np. we Lwowie, niecierpliwili się czę-
sto, posądzali małopolskich rodaków  o małoduszność. A tymczasem Polakom ze wschod-
nich ziem Rzeczypospolitej, zdziesiątkowanym, ogłuszonym, potrzebna była wszechstronna 
i ogromna pomoc, zrozumienie i stopniowe przywracanie do życia i narodowego zdrowia, 
obrona przed wrogiem o wiele groźniejszym niż nieliczni Volksdeutsche – przed wysługują-
cymi się Niemcom skrajnymi nacjonalistami ukraińskimi. 



Andrzej Lerch  – Gdańsk U67

Helonowie w Stupnicy Polskiej

Przeczytane w numerze 27 Biuletynu wspomnienia pani Alicji Wójcik-Morawskiej  
pt. „Spotkanie ze Stupnicą (dawniej Polską)” zainspirowało mnie do podzielenia 

się wspomnieniami o tej polskiej wsi. Mój Ojciec urodził się właśnie w Stupnicy  Polskiej 
i z niej przywędrował do Borysławia, w którym ja się 84 lata temu urodziłem.  Są to – 
de facto  – wspomnienia mojego Ojca.

Skąd się wzięli Helonowie w Stupnicy?
Wiemy na pewno, że mój pradziadek Jan Helon, ojciec Zofii, urodzony w 1860 roku we 

– współcześnie położonej w gminie Brzozów, niedaleko Sanoka – wsi Grabownica Starzeń-
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2. Na zdjęciu zrobionym 
w lipcu 2013 roku na 
cmentarzu polskim 

w Stupnicy tabliczka 
nagrobna Wacława Bor-
ka – z dat można sądzić, 
że być może ojca Teofili...

1. Polski cmentarz w Stup-
nicy na Ukrainie, na którym 

pochowani są rodzice mojego 
Ojca: Zofia i Józef.

siedemnastoletnie panienki, jej brata Józefa.  Obie panienki tak bardzo się zaprzyjaźniły, że 
nawet wyszły za mąż w tym samym roku: starsza o rok Maria za Michała Skrzypeckiego, 
a Zofia za jej starszego brata.

Tak więc Zofia, pierwsza z rodzeństwa Helonów, jako osiemnastoletnia panienka, wy-
chodzi w 1903 roku za mąż za starszego od niej o 8 lat Józefa Lercha ze spolonizowanej 
w drugim pokoleniu rodziny przybyszów z austriackiego Steiermarku, czyli Styrii. Jak wy-
nika z rodzinnych przekazów, młodzi Lerchowie zamieszkali po ślubie w Stupnicy Polskiej, 
wynajmując mieszkanie w budynku Kółka Rolniczego, w którym ulokowali też swój sklep 
– jak się to kiedyś mówiło – kolonialny. Po trzech latach wybudowali sobie nowy, kryty bla-
chą dom na ulicy Pułanek i tam też przenieśli swój sklep.

W tym nowym domu w dniu 29 kwietnia 1908 roku rodzi im się mój Tato, któremu – 
pewnie dla upamiętnienia stryja, który powrócił w rodzinne strony w Steiermarku – nadali 
imię Leopold. Jak widać na zachowanych zdjęciach, moja babka Zofia była szczupłą, deli-
katnej budowy,  piękną kobietą.

W dniu 1 wrzenia 1910 roku urodziła córeczkę Felicję, moją późniejszą matkę chrzestną 
i niedługo po tym – w tym samym roku – zmarła na zapalenie płuc. Ta piękna kobieta zo-
stała pochowana na cmentarzu w Stupnicy. Niestety, będąc w lipcu 2012 roku na zachowa-
nym polskim cmentarzu w Stupnicy, nie znalazłem jej grobu – nie znalazłem również grobu 
dziadka Józefa: większość żelaznych, pordzewiałych krzyży pozbawionych było żeliwnych 
tabliczek z nazwiskiem oraz datami narodzin i śmierci zmarłego – pewnie odkręcono je 
i sprzedano na złom. Na jednym z krzyży znalazłem tabliczkę 
zmarłego Jana Pajdzika. Jedna z sióstr babki Zofii,  Katarzyna, 
wyszła za mąż za Kajetana Pajdzika – po drugiej wojnie świa-
towej ekspatriowała się z synami do Paczkowa na Dolnym Ślą-
sku. Z przekazów od Taty wiem, że pozostali Pajdzikowie zosta-
li w Stupnicy. Jedna z kilku Polek żyjących jeszcze w Stupnicy, 
w rozmowie ze mną w 2012 roku, potwierdziła, że ich znała, 
ale że już nie żyją.

Ponieważ gospodarstwo domowe i opieka nad dziećmi pro-
wadzone były przez wynajmowane opiekunki, które pewnie 
nie spełniały w pełni oczekiwań, dziadek Józef decyduje się na 
powtórny ożenek. Jego wybranką zostaje piękna panna Teofi-
la Borek, z którą żeni się w 1912 roku.  Ze związku tego uro-
dziło się przyrodnie rodzeństwo mojego Ojca – stupniczanie: 
w 1912 roku Maria, 28 maja 1913 roku Józef, a 19 lutego 1915 

3. Nagrobek dzieci ro-
dziny Gazdów, wyróżnia 
się pośród prostych żela-
znych krzyży na cmenta-

rzu w Stupnicy.

ska, przybył w wieku osiemnastu lat do Borysławia i zatrudnił się przy wydobywaniu ropy 
naftowej. W tym czasie w Borysławiu wydobywano ropę naftową już na skalę przemy-
słową, eksploatując złoża metodą otworową. Posiadał pewnie niewielkie doświadczenie 
w pracy związanej z eksploatowaniem złóż ropy naftowej, ponieważ złoża ropy występo-
wały również w Grabownicy, co pozwoliło mu stosunkowo szybko uzyskać odpowiedni 
status zawodowy. A co za tym idzie – i finansowy – skoro po paru latach pracy kupił na 
parcelacji, w  odległej o około 20 km od Borysławia wsi Stupnica Polska, około 10 hektarów 
ziemi i wybudował dom. (Opis Stupnicy wg Słownika Geograficznego  Królestwa Polskiego 
z 1880 roku w załączeniu.)

Stupnica Polska powstała w wyniku parcelacji dóbr, które niegdyś należały do szlachec-
kiej rodziny Stupnickich – większość ziem nabyli Polacy z Borysławia. Rozparcelowane 
ziemie były tak usytuowane, że w efekcie tego Stupnica Polska znalazła się wewnątrz Stup-
nicy Ruskiej, w której drewniane chałupy kryte były – w większości – słomianą strzechą. 
Budynki mieszkalne i gospodarcze budowane przez zasobnych borysławiaków, choć też 

drewniane, kryte były blachą albo dachówką.
Jak wspominał mój Ojciec, Stupnica Polska wyróżniała 

się miejskim rozplanowaniem ulic – powstały m. in. ulice: 
Samborska, Drohobycka, Pułanek i inne.    

Jan Helon,  mając 10-hektarowe gospodarstwo, wkrótce 
żeni się z  zamieszkałą w Stupnicy panną Anielą Szałaj-
kówną, córką Antoniego, która była najmłodszą z pięcior-
ga rodzeństwa. Była jedyną córką, ponieważ pozostała 
czwórka to byli bracia – Władysław, Ignacy, Antoni i Alek-
sander, o którym mówiono w rodzinie „hallerczyk”, po-

nieważ w czasie pierwszej wojny światowej służył w polskich 
formacjach wojskowych pod dowództwem najpierw pułkow-
nika, a później generała Józefa Hallera.  

W roku 1885 przychodzi na świat ich pierwsze dziecko – moja 
babka Zofia, najstarsza z siedmiorga rodzeństwa.

Po ukończeniu szkoły podstawowej Zofia uczęszczała do 
szkoły krawieckiej w Borysławiu. W szkole tej w roku 1902 
poznała, a następnie zaprzyjaźniła się z Marią Lerchówną, któ-
ra mieszkając w pobliskich Tustanowicach, niejednokrotnie 
zapraszała przyjaciółkę do siebie. Przebywając tam, poznała –  
pewnie z racji różnicy wieku – o wiele bardziej statecznego niż 
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roku, dwa i pół miesiąca po śmierci swojego ojca, Stefania. Po-
szukując grobu dziadków Zofii i Józefa Lerchów na polskim 
cmentarzu w Stupnicy, znalazłem grób i krzyż z tabliczką „Wa-
cław Borek + 1/3.1923 w 74 r. ż. Prosi o modlitwę” – być może 
to ojciec Teofili.

 Po drugiej wojnie światowej, po ekspatriacji, przyrodnie ro-
dzeństwo mojego Ojca znalazło się na Dolnym Śląsku – Maria 
z rodziną we Wrocławiu, Józef z rodziną w Wałbrzychu, a Ste-
fania z córkami w Brzegu.

Od 1915 roku  obiema sierotami – małym Poldkiem i malutką 
Felunią – jakiś czas przebywali bowiem pod opieką macochy, 
zaopiekowali się moi pradziadkowie Jan i Aniela Helonowie, 
podejmując trud nie tylko opieki nad nimi, ale i ich wychowa-
nia – osierocone rodzeństwo znalazło swój nowy dom rodzin-
ny.

Pradziadek Jan był osobowością niezwykle dynamiczną i ak-
tywną. Wszak  jako młody człowiek przywędrował z dalekiej 
Grabownicy do Borysławia i w stosunkowo krótkim czasie 
„dorobił się” gospodarstwa w Stupnicy. Ale udzielał się i na in-
nych frontach aktywności zawodowej, a nawet społecznej. Był 
bowiem – w pewnym okresie – „drożnikiem” w Urzędzie Po-
wiatowym w Samborze,  czyli sprawdzał stan powierzonych 
jego nadzorowi dróg, a w latach 1918 do 1922 był również 
wójtem w gminie Stupnica. Wynika z tego, że cieszył się po-

ważaniem wśród okolicznych gospodarzy – nie tylko pol-
skiego pochodzenia. Prowadził też przez wiele lat gminną 
bibliotekę, dlatego pewnie jego córka Stasia tak ukochała 
literaturę polską. Zmarł w 1934 roku i został pochowa-
ny na cmentarzu w Radłowicach, czyli we wsi, do której, 
po sprzedaniu gospodarstwa w Stupnicy, przeniósł się 
jego najmłodszy syn Kazimierz. Prababka Aniela zmarła 
w 1931 roku, nie doczekawszy ślubu swojego najmłod-
szego syna Kazimierza.  

A Tato przebywał u swoich dziadków aż do 1925 roku, 
kiedy to mając ukończone 17 lat – jak wspominał – „wy-

4. Ciocia Kasia z synami 
Antonim i Michałem – 

jeszcze w Stupnicy. 

5. Tabliczka nagrobna 
na cmentarzu polskim 
w Stupnicy – sądząc po 

datach, nie można 
wykluczyć, że to ojciec 

Kajetana Pajdzika – 
męża cioci Kasi, 2013 r.

6. Młody Władysław Kudzia 
– drugi od lewej – w Wojsku 

Polskim około roku 1920, 
jeszcze przed ślubem ze stup-
niczanką Stanisławą Helon.

frunął z Helonowego gniazda” do Borysławia i tam 
się usamodzielnił, pracując i ucząc się. Zaczął jako 
goniec w biurze koncernu naftowego „Małopolska”, 
a poprzez  pracę w Polskiej Poczcie i następnie w re-
feracie wojskowym borysławskiego magistratu, ale 
także przez enkawudowskie kazamaty – w tym wię-
zienie w Samborze – o czym pisałem w numerze 25 
Biuletynu, doszedł do własnego sklepu z materiałami 
włókienniczymi na ulicy 10 Lutego w Gdyni.

Kontynuując wspomnienia o rodzeństwie Helonów, 
rodowitych stupniczan, to w roku 1888 urodził się 
brat mojej babki Zofii, Józef, który po szkole podstawowej 
został skierowany do szkoły organomistrzów we Lwo-
wie. Po jej ukończeniu pozostał we Lwowie, zatrudniając 
się w firmie budującej organy w różnych kościołach. Pra-
cował też przy budowie organów w kościele pod wezwa-
niem św. Barbary na Wolance w Borysławiu, do którego 
wiele lat później uczęszczałem i zdobywałem szlify mini-
stranta. Niestety zakochał się bez wzajemności w pewnej 
lwowiance, co doprowadziło go do samobójczej śmierci. 
Zastrzelił się w roku 1913.

W 1890 urodziła się moim pradziadkom druga córka, Ka-
tarzyna, która wyszła za mąż za Kajetana Pajdzika, kowala, 
który miał w Stupnicy swoją kuźnię, w której zatrudniał 
jednego czeladnika i kilku uczniów. W 1910 roku urodziła 
się im córeczka Józia, ale po sześciu latach, w czasie wojny, 
gdy ciotka Kasia była sama, zmarła na czerwonkę. Panują-
ca w tym czasie epidemia czerwonki zebrała swoje okrut-
ne żniwo i w Stupnicy – w niektórych rodzinach zabierając 
nawet po dwoje dzieci – jak na przykład w zamożnej rodzi-
nie Gazdów, pozostawiając ich bezdzietnymi. Będąc w lip-
cu 2013 roku na polskim cmentarzu w Stupnicy, znalazłem 
zadbany, przedstawiający dwójkę dzieci, ich nagrobek z napisem: „Tu spoczywają najuko-
chańsze dzieci Anny Gazdziny Marynia 9.11.1908–11.10.1916 i Jaś 25.12.1906–22.9.1916 Po-
kój ich duszom” – nagrobka ani krzyża małej Józi nie znalazłem. W 1914 roku, ponieważ 

7. Tabliczka na krzyżu na grobie 
na stupnickim cmentarzu 

wskazuje, że być może tu leżą 
dzieci wspomnianych wspólników 

wujostwa mojego Ojca.

8. Niezwykle skromny grób 
wujostwa Stanisławy i Wła-

dysława Kudziów na cmenta-
rzu w Chełmcu – jak bardzo 

się kochali, mając tylko siebie, 
jak bez siebie żyć nie umieli, 
świadczą daty ich śmierci.

9. Na zdjęciu na początku lat 
50. wujostwo Hellonowie 

z Pleszewa – od lewej: ciocia 
Halina, Rysia, Bożenka i – 

stupniczanin – wujek Zygmunt.
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wybuchła pierwsza wojna światowa, wujka Kajetana powołali do armii Jego Cesarskiej Mo-
ści i skierowali go na włoski front, aż w rejon Dalmacji i Hercegowiny.

Po długiej nieobecności, gdy wrócił, ponownie uruchomił kuźnię – i znowu podkuwał ko-
nie, okuwał wozy i narzędzia rolnicze. W 1920 roku urodził się im ich pierworodny syn 
Antoni, a w 1925 drugi syn Michał. Wujek Kajetan zmarł w przededniu drugiej wojny świa-
towej, po której ciotkę wraz z synami ekspatriowano na Dolny Śląsk, do Paczkowa. Ciocia 
Kasia zmarła w 1956 roku i jest pochowana oczywiście na cmentarzu w Paczkowie.

W 1896 urodziła się moim pradziadkom trzecia córka, Stanisława, która wyszła za mąż 
za młodszego od siebie o dwa lata Władysława Kudzię. Tak zrządziła Opatrzność, że nie 
mieli dzieci, dzięki czemu, gdy pradziadkowie Helonowie podjęli opiekę nad swoimi osie-
roconymi wnukami – moim Ojcem Leopoldem i jego siostrą Felicją – mogli pomóc w ich 
wychowywaniu. Ciocia Stasia ukończyła szkołę krawiecką w Samborze. Była piękną dziew-
czyną i uchodziła w rodzinie za erudytkę, znała bowiem bardzo wiele wierszy i pieśni pa-
triotycznych. Bardzo aktywnie – jak byśmy to dzisiaj powiedzieli – udzielała się społecznie, 
prowadząc w Stupnicy amatorskie kółko teatralne, które wystawiało przedstawienia lub 
inscenizacje w sali budynku Kółka Rolniczego. Jak wspominał mój Ojciec, szczególnie czę-
sto wystawiali sztuki Michała Bałuckiego – pewnie komedie. Z okazji świąt narodowych 
pisywała artykuły do tygodnika „Niewiasty Katolickie”. Jak niesie wieść rodzinna, pisała 
bardzo dużo wierszy, ale niestety nie wiadomo, co się z nimi stało. Wujostwo nie mieli po-
tomków, wiersze gdzieś się zapodziały  – albo jeszcze we wsi Grzmiąca, albo po ich śmierci, 
w Chełmcu. Jak wspomniałem, Stanisława wyszła za mąż za młodszego od siebie i bardzo 
przystojnego Władysława Kudzię, który był asystentem w kopalni nafty w Borysławiu. Jak 
głosi wieść rodzinna, była bardzo zazdrosna o swojego męża, podejrzewając go, że mu się 
podobają – jak mawiała – borysławskie „lafiryndy”. Aby go ustrzec przed nimi, namówiła 
go, aby porzucił pracę w Borysławiu i otworzyli w Stupnicy Polskiej – wspólnie ze Stani-
sławem i Bronisławą Lorenzami – sklep spożywczy. Sklep dobrze im prosperował, tylko że 
gdy wujek Władek sprzedawał w sklepie, to Bronka Lorenzowa towarzyszyła mu, siadając 
przy nim na ladzie sklepowej! To oczywiście doprowadziło do tego, że rozwiązali umo-
wę – z inicjatywy cioci Stasi – z Lorenzami, którzy pozostali w Stupnicy, w dalszym ciągu 
prowadząc sklep. Gdy odwiedziłem cmentarz w Stupnicy w 2013 roku, znalazłem krzyż 
z napisem na żeliwnej tabliczce: „Najdroższe dzieci Aniela i Walenty Lorenz….”, które zmarły 
w 1923 i w 1927 roku – być może to były dzieci tych wspólników wujostwa mojego Ojca.

Po wojnie ekspatriowano ich do wsi Grzmiąca niedaleko Wałbrzycha,  a dokładniej – nie-
daleko Głuszycy Górnej. Ich dom był ostatnim domem we wsi, położony wysoko w Sudetach. 
Po przejściu na emeryturę sprzedali gospodarstwo i wyjechali do Chełmca w wojewódz-

twie dolnośląskim i tam zmarli – obydwoje w 1970 roku – i są pochowani na miejscowym 
cmentarzu.

W 1898 urodził się pradziadkom Helonom syn Michał, który jako młody chłopak pra-
cował u szwagra Kajetana w kuźni. W 1914 roku, mając 16 lat, wraz z innymi sześcioma 
kolegami ze Stupnicy, wstąpił jako ochotnik do Legionów Polskich – najprawdopodobniej 
służył w utworzonej w Kołomyi II Brygadzie zwanej Karpacką, którą od 1916 roku dowo-
dził – wówczas pułkownik – Józef Haller. Legiony organizacyjnie podporządkowane były 
naczelnemu dowództwu armii austro-węgierskiej. Zginął w 1918 roku na „froncie wschod-
nim”, walcząc – już z bolszewikami – pod Odessą.

Już w XX wieku, a mianowicie w 1904 roku, prababka Aniela powiła kolejnego syna, któ-
remu na chrzcie dali imię Zygmunt. Wujek Zygmunt – de facto wujek mojego Ojca – po 
ukończeniu gimnazjum w Samborze, a potem Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie, 
wyjechał hen daleko od rodzinnych stron, aż do Opoczna. Pracując w szkole jako nauczy-
ciel, poznał piękną – też nauczycielkę – starszą o rok Halinę Ofmańską, z którą wkrótce się 
ożenił. Pamiętam ciocię Halę z czasów, gdy mieszkali już w Pleszewie, uczącą języka pol-
skiego w liceum ogólnokształcącym. W pewnym okresie uczyła w tym liceum późniejszą 
premier Rzeczpospolitej Polskiej Hannę Suchocką.

Urodziło im się troje dzieci. Najstarszy Zbigniew, potem Maria, i urodzona już w okresie 
2 wojny światowej Bożenka.

W czasie wojny wujek Zygmunt był współtwórcą Związku Walki Zbrojnej. Po utworzeniu 
Armii Krajowej sprawował – z ramienia Polskiego Państwa Podziemnego – funkcję Komen-
danta Okręgu Białaczowskiego. W 1944 roku, ostrzeżony przez żonę jednego z granato-
wych policjantów, który dowiedział się, że gestapo dostało informacje o działalności wujka 
i mają go nazajutrz aresztować, uciekł razem z synem Zbyszkiem do Warszawy. Wkrótce, 
będąc żołnierzami Armii Krajowej, wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Ciotka Halina 
też się ukrywała i nie było jej w domu przez parę miesięcy,  a obiema dziewczynkami, w tym 
niespełna 4-letnią Bożenką, opiekowała się ich gosposia Handzia, czyli Anna Korej – Ukra-
inka. Niemcy, stosując zasadę odpowiedzialności rodzinnej, gdy ciotka powróciła do córek, 
aresztowali ją i wywieźli do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Na szczęście udało 
się jej przeżyć, choć była obiektem prowadzonych w tym obozie zbrodniczych doświadczeń 
na kobietach.  Zbyszek zginął w powstaniu – na Sadybie, w dniu 02.09.1944 roku – walcząc 
w Zgrupowaniu „Jeleń”, a wujek ciężko ranny w głowę, uratowany przez lekarzy w szpitalu 
św. Ducha, znalazł schronienie u swego przyjaciela w Pleszewie. Po zakończeniu wojny, po 
wzajemnym odnalezieniu się, ocalała rodzina zamieszkała na stałe w Pleszewie.

Wujek Zygmunt zmarł w 1955 roku i jest pochowany na cmentarzu w Pleszewie, a na 



Biuletyn SPZD nr 29 (2021)  Biuletyn SPZD nr 29 (2021)

30 31

nagrobku widnieje – oprócz imienia i nazwiska – pseudonim, jakim posługiwał się w Armii 
Krajowej, a mianowicie „Margas”.

 Ostatnim, urodzonym przez prababkę Anielę dzieckiem – stupniczaninem, był urodzony 
w 1907 syn Kazimierz, który gdy osiągnął młodzieńczy wiek, uczył się u swego szwagra 
Kajetana kowalstwa. Jednakże z czasem przejął gospodarstwo po swoim ojcu i „stał się” rol-
nikiem. Ożenił się w 1932 roku z młodziutką Franciszką, z domu Ukleja, wkrótce sprzedał 
swoją ojcowiznę i kupili dwukrotnie większe gospodarstwo w Radłowicach pod Samborem. 
Mieli pięcioro urodzonych już w Radłowicach dzieci.  Po wojnie ekspatriowali się do Dolic na 
Pomorzu Zachodnim. Wujek Kazik zmarł w 1984 roku. Jak opowiadała potem ciotka Frania 
mojemu Ojcu, wujek – jak to rolnik – pracował pomimo już zaawansowanego „emeryckiego” 
wieku – zmarł mając 77 lat. Pewnego dnia powiedział mniej więcej coś takiego:

„Wiesz, Franiu, dzisiaj zostanę w łóżku, coś się słaby czuję.”
A na drugi dzień przywołał do siebie żonę – ciotkę Franię, objął ją, przytulił i umarł. Na 

taką śmierć to trzeba sobie zasłużyć całym pracowitym życiem!
Ten krótki „przegląd” losów rodziny Helonów – rodzeństwa mojej babki Zofii – wszak 

i po mieczu, i po kądzieli stupniczan, w przekroju od XIX wieku aż po czasy prawie współ-
czesne, sygnalizuje, jak historyczne przełomy i zawieruchy wojenne, miotające naszą Oj-
czyzną, odciskały – bohaterskie i często tragiczne – piętno na polskich rodzinach, i jakiego 
trzeba było mieć silnego ducha, aby stawiać czoła kolejnym wyzwaniom losu, od nowa – 
niejednokrotnie – budując swoją egzystencję i życie rodzinne.

 

Sabina Mazurak  – Opaka U30-1

Kronika opacka (1917–1919) 
(cd z Biuletynu 27 s. 89)

Od Redakcji: „Kronikę opacką”, odnalezioną przez rodzinę (która nie wiedziała o jej istnie-
niu) wiele lat po śmierci Autorki, Redakcja otrzymała od pani Magdy Serwatki z Wałbrzycha. 
Tak wyjaśnia ona okoliczności powstania „Kroniki” oraz koligacje rodzinne z Autorką: „Jest 
to tekst pisany przez Sabinę Mazurakównę, później Korabiowską, w Opace, gdzie przebywała 
u swojej cioci Kiszykowej, która była żoną księdza greckokatolickiego. Sabina Mazurakówna 
była młodszą siostrą mojej babci Emilii z Mazuraków Sucharkowej, Mamy mojej Mamy. Cio-

1. Babcia Emilia z Mazura-
ków Sucharkowa

2. Dziadek Stanisław 
Sucharek

cia Kiszykowa była kuzynką mojej prababki, a mamy Sabiny 
i Emilii. Sabina zwana była w rodzinie ciocią Ninią. Została 
wdową jeszcze przed wojną, nie miała dzieci. W kwietniu 
1946 roku przyjechała wraz moją Babcią Emilią, czyli swoją 
siostrą, oraz z moją Mamą z córeczkami Basią i Hanią, i swo-
ją siostrzenicą, moją ciocią Lelą, do Głuszycy (wtedy Giesz-
cze Górne), gdzie transport z Drohobycza dotarł po dwóch 
tygodniach i się zakończył. Ciocia Ninia mieszkała najpierw 
w Głuszycy, potem w Mirsku, gdzie zmarła w roku 1969.

Po Nowym Roku 1917 zaczęli uszczuplać żywność 
w wojsku z powodu tego, że koalicja nie zgodziła się 

na pokój. Prezydent amerykański pośredniczył o pokoju, 
ale go nie chcieli słuchać. Niemcy i Austria wzięli się ostat-
niej deski ratunku i zagrozili podwodnymi łódkami. Teraz 
już zatapiają nieprzyjacielskie okręty, od 1 lutego, i dużo 
już zatopili. Więc walczą teraz na morzu, a na lądzie pra-
wie spokój panuje, bo zimno bardzo. Śniegi spadły wielkie 
i mrozy silne. Gazety piszą, że historyczna zima tego roku. 
Wszędzie zima, nawet i w ciepłych krajach, gdzie rzadko 
kiedy śnieg bywa. Żołnierze, co przychodzą z włoskiego 
frontu, mówią, że 4–5 metrów śniegu tam leży. A lawina 
śnieżna jak zacznie sunąć z góry na dół, to przygniata żoł-
nierzy całe bataliony. Odkopują potem samych trupów, 
straszne rzeczy się dzieją. Drożyzna okropna, chleba brak, 
po miastach ludzie żyć nie mają z czego, a chociaż pienię-
dzy mają, to kupić nie ma co. 

W Wiedniu brak kartofli, to jedzą buraki cukrowe. Posyła 
ciocia z Opaki do Wiednia cioci Gruszkiewiczowej i Rakow-
skiej prowianty, bo brak im tam wszystkiego, a omasty przede wszystkim. Piszą podziękowa-
nia serdeczne jak żebracy, aż żal pomyśleć, że to ludzie na stanowisku, a dzisiaj tak biedują. 
Materie, czyli ubrania, są okropnie drogie. Materia na sukienkę wełniana, która kosztowała 
10 koron metr najwyżej, dziś kosztuje 50 koron i więcej i nie jest nawet dobra. Metr barcha-
nu kosztował 80 halerzy albo 1 koronę, to teraz 6 do 8 koron. Buciki kosztowały 14 koron 
lub 20 koron, to już drogo były zapłacone, a teraz 60 do 80 koron. Trzeba bucików, to musi 
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się zapłacić, bo w zimie przecież boso cho-
dzić nie można, a i w lecie nie wszyscy chodzą 
boso. Męskie buty wynoszą od 150 koron do 
200 koron. Pomimo tego że taka drożyzna, 
to jednak eleganckie panie stroją się jedna 
przez drugą w ubiorach, tylko już biedniej-
sze panie zostają w tyle, bo nie mogą im do-
równać. A najbardziej to już w Drohobyczu 
Żydówki sadzą na siebie, i skąd ta szarańcza 
nabiera tyle pieniędzy. Baby czy tam panie 
biorą zasiłek wojenny, a Żydzi swoim cygań-
skim sposobem wyciągają od nich pomału, 
tak w mieście, jak i na wsi. Żydzi ani sieją, ani 
orzą, a żyją i dobrze im się powodzi, bo zyski 
ciągną z głupich katolików. Teraz sprzedają 
naftę lub sól, cukier, a tylko za zboże pienię-
dzy nie chcą, bo jeść nie ma co. Na wsi dzisiaj 
chłop o wiele większy pan jak pan prawdzi-
wy z miasta, dawniej chłopa za nic mieli, bo 
to chłop, a teraz? Urzędnicy z miasta udają 
się do chłopa, proszą o zboże, o kartofle, bo 
tam nie ma tego w mieście, jednym słowem - 
wracają dawne czasy głodowe, o których sta-
rzy ludzie opowiadają. Od ruskich świąt jest 
Walera w Opace, więc przyjemniej nam czas 
chodzi, a względnie mnie. Sankowałyśmy 
do Schodnicy, do Podbuża, do Nahujowic do 

Gruszkiewiczów, tam nocowałyśmy. Bardzo szczerze nas przyjmowali i na noc zatrzymali. 
A w końcu do Smólny i Załokcia do ks. Jachna, tam nasłuchałyśmy się gramofonu i płaczu 
p. Jachnowej, bo syn ich Bohdan poszedł do wojska do strzelców ukraińskich. Nasz Władzio 
też asenterowany i pójdzie też na tę rzeź straszną. Biorą wciąż i biorą do wojska, tak że mało 
co już zostawią mężczyzn, chyba starcy, dzieci i kobiety zostaną.

Wszystko zboże wojsko zarekwirowało, a natomiast dają kartki na cukier, chleb itd. Ale 
kartek jest więcej jak chleba lub czego innego. We Lwowie brak chleba do tego stopnia, że 
tłum po ulicach wołał: niech przyjdą Moskali, to nam dadzą jeść. Brak też jest opału, więc 

3. Sucharkowie na początku XX w., 
dzieci Waleria, Julia, Władysław

4. Dom Sucharków w Drohobyczu, 
w którym mieszkali w latach 1919–1946

z tego powodu pozamykane były szkoły niektóre. Pozamieniali też szkoły na szpitale, bo 
dużo bardzo teraz żołnierzy poodmrażało sobie nogi, ręce, nosy; mówią też, że znaleźli 
zamarzniętego żołnierza, miał zaciśnięty karabin w ręce, to gdy mu wyjmowali karabin 
z rąk, to palce się połamały jak patyczki; i wiele innych przykładów jest na ten temat.

Jaskółki pokojowe co gdzieś zaczynały latać jeszcze zeszłego roku w lecie, do dziś nie 
przyleciały, no teraz zima, więc siedzą gdzieś w Afryce, chociaż tam też jest wojna, ciężko, 
żeby do lata tu doleciały. Koalicja się przygotowuje do ofensywy na wszystkich frontach; 
mówią nawet, że już rozpoczęli na zachodnim froncie. W naszych gazetach tego nie ma 
i pewno nie będzie. Byłoby źle z nami, jesteśmy dosyć blisko bojowej linii. Żeby tylko sie-
dzieć na miejscu, żeby się nie tułać po świecie i prosić o kawałek chleba.

Waleria odjechała do Medenic 1 marca 1917 r., znowu smutno nam bez niej, przyzwy-
czailiśmy się do niej, bo była całe 2 miesiące. Sanna się już zepsuła, więc jeździłyśmy wóz-
kiem. Słyszałam w Drohobyczu, że w Dolinie są już Moskale, lecz sądzę, że to nieprawda, 
bo w gazecie nie ma wzmianki o tym. 

4 marca znowu pozimniało, mróz do 12 stopni Reaumura i sanna jest znowu. Jeździ-
łam na święta do Nowego Miasta, byłam tam cały tydzień. Święta zeszły o tyle przyjem-
nie, że między swoimi, bo przyjechały też Mama i Jula. Jeździłam z Julą do Jarosławia do 
Władka*¹². Mizerny żołnierz z niego, opalony, wynędzniały, mundur ma podarty, jednym 
słowem - nie wygląda wcale na jednoroczniaka, ale na dziada biednego. Możliwe, że jak 
zwyknie do swego nowego życia, przyzwyczai się do niego, bo on dopiero drugi miesiąc 
przy wojsku. Ja myślę, że lepiej byłoby mu w swoim wojsku (polskim). Wikt ma bardzo 
kiepski jak sam napisał, chleba mało, jak wszędzie zresztą. 

W Nowym Mieście nasi mają się nieźle, zagospodarowali się dobrze, mają aż 2 krowy. 
Dzieci śliczne, młodsze oboje Tosio i Marylka, ogromnie miłe stworzonka. Bawiłyśmy je 
z Julą. Parę dni przed świętami były ciepłe, w święta pozimniało i deszcz nawet padał 
pierwszy dzień świąt, za to na drugi dzień było ładnie. Miałyśmy ładną podróż do Jarosła-
wia. Po świętach wracałyśmy Mama, Jula i ja do domów, one do Medenic, ja do Opaki. Ru-
skie święta zeszły mi dość wesoło, w poniedziałek obie z Lunką jeździłyśmy do Podbuża, 
a z powrotem do p. Jachnów. Wstąpiłyśmy, posłuchały gramofonu itd. I do domu. Niemoż-
liwy był wiatr, mało nas z wózka nie powywracał, mówiłam, że pewno się ktoś powiesił. 
A wojna trwa dalej i końca nie widać. W Rosji rewolucja nie przyspieszyła końca wojny 
ani też nowy rząd nic nie wymyślił. Na froncie francuskim zaczęła się ofensywa francuska, 
a Niemcy tam biorą po skórze. W Galicji i w ogóle na całym froncie rosyjskim niby spokój 
panuje, mimo zapowiedzianej ofensywy wiosennej, ale czekajmy spokojnie, coś to już wy-
niknie z tej wojny. Wiosna tego roku nie dopisuje, już koniec kwietnia upływa, a w polu 
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jeszcze prawie żadnych robót nie było, pewno dlatego, że zeszłego roku w grudniu ludzie 
orali, więc zima swego nie daruje i w kwietniu są jej ostanie podrygi. Dziś na przykład 
22 kwietnia całe popołudnie okropna zawierucha śnieżna, że nie można nosa na dwór 
wystawić. 

Rosyjska ofensywa zaczęła się przy końcu czerwca, o ile sobie przypominam to 23 czerwca, 
zajęli kilka miast i na tym się skończyło ich zwycięstwo. Austriacy się poprawili i za jednym 
zamachem aż do granicy ich wypędzili; dobrze, że Moskale uciekali z frontu, to łatwo prowa-
dzić ofensywę z takim przeciwnikiem. Ofensywa trwała kilka tygodni, teraz już prawie cały 
sierpień stoją na miejscu, a za to na froncie włoskim zaczęła się większa działalność.

Byłam w Medenicach kilka tygodni w maju i czerwcu, wracając do Opaki, pojechałam po 
Romka do Przemyśla. Walercia pojechała do Opaki z Wujciem i Lunką. Wracając z Przemyśla 
do Opaki, w Samborze zostałam niby zaaresztowaną, że miałam napisaną źle legitymację, 
wzięli mnie do kancelarii stacyjnej, protokół złożyłam i poszłam do starostwa, dostałam 
na 5 dni kartę podróżną, zapłaciłam 2 korony grzywny i po strachu. A ja myślałam, że mnie 
uśmiercą gdzie na jakiej wierzbie. Przesiedziałam całą noc na dworcu w restauracji, a dru-
giego dnia jazda do Borysławia. W Opace myśleli, że posiedzę parę dni w ciupie, tymczasem 
skończyło się na strachu tylko. Drożyzna to już jest taka okropna nie do opisania: 1 metr bar-
chanu 14 koron, nie mówiąc o wełnianej materii, której cena dochodzi do 100 koron, jedwab 
stosunkowo jest jeszcze tani, bo gotową bluzkę jedwabną można kupić za 40 kr. Koszula 
damska czy męska niżej 30 kr dostać nie można, a nici to już trudno się dokupić, maszynowe 
strasznie podrożały i nie ma dobrych do wyszywania, zapału nie ma wcale. D.m.c. Chleba 
w mieście nie ma, nie można słuchać opowiadania, jaka nędza w mieście panuje bez chleba 
i kartofli, a to jest najważniejszy artykuł spożywczy. Lato, stosunkowo, do późnej jesieni jest 
bardzo ładne i urodzaje ładne u nas, chociaż nie wszędzie, bo mówią, że na Węgrzech nie ma 
dobrych urodzajów. 

Wakacje dosyć nam przyjemnie zeszły, a właściwie są na ukończeniu. Jest Romko jeszcze. 
Był Milko na urlopie, był ksiądz Ardan z siostrzeńcem 3 tygodnie, Waleria była 2 miesią-
ce, już odjechała razem z księdzem Ardanem 22 sierpnia. Jesień ładna tego roku, tak jak 
lato całe dopisało, mniejsze urodzaje jak w roku 1916, ale dosyć by było, gdyby do wojska 
mniej zabierali, a siana to już znacznie mniej, zboża i kartofli tak samo. Cena to już tak po-
szła w górę, że dalej nie idzie, kartofla po 80 kr za 100 kg i wszystko tak samo. Po miastach 
zwłaszcza bieda okropna między ludnością cywilną. Chleba nie ma, drzewa nie ma ani wę-
gla na opał, ani jeść co, ani zagrzać się przy czem. Ciocia Kiszykowa sprzedała wieprzka 
850 koron, był duży, ale nie tłusty. Strach pomyśleć, dawniej za te pieniądze były 4 krowy 
i to ładne, dzisiaj jedna świnia tyle kosztuje. Naturalnie zamiana panuje jak w dawnych cza-

sach, kiedy nie było jeszcze pieniędzy. Za wieprza zamieniała 
pani Piwkowa kawę, herbatę. 1 kg kawy 100 kr, herbata 140 kr 
i to jeszcze niby tanio, po protekcji. Materie strasznie też drogie, 
po 100 albo 150 kr do 200 kr za jeden metr wełniany materii, 
a jeszcze dodatku nie można dostać, bo zarekwirowana przez 
wojsko wełna, bawełna itd. Metr barchanu kosztuje 24 kr, płót-
no białe lub kolorowe 25 do 30 kr. Fartuszek brukselinowy co 
kosztował dawniej 4 korony, to teraz 50 kr. Trudno nawet zapa-
miętać wszystko. Kto mieszka w mieście, a ma większą rodzinę 
do wyżywienia i odziewania, a pensja mała, to chyba cudem ja-
kimś wyżyć może. Powysychali, pomizernieli, że się widać przez nich, jak przyjedzie kto ze 
wsi, to się oglądają za nim i zazdroszczą, że dobrze wygląda, a przyjść do sklepu, to skórę 
zdzierają, takie drogie wszystko, dokupić się trudno. Zima się już zaczęła w 2 połowie listo-
pada, śnieg upadł, ale niedługo leżał, później była jeszcze pogoda i sucho. Za to wiatry sza-
lone panują w listopadzie, zdzierają strzechę z budynków, kominy zawalają, drzewa, płoty 
itd. Sensacja się odbyła w Opace, a mianowicie odbyło się wesele, a właściwie ślub wzięła 
Zosia Tatomirówna, nauczycielka, z teologiem p. Koropeckim 20 listopada 1917 r. Było małe 
urozmaicenie u nas, bo trzeba było jechać furami do cerkwi, takie było błoto.

Smutna u nas jesień wojenna, końca wojny nie widać, jedyna rozrywka dla mnie, że jest ks. 
Adam, jest chociaż z kim porozmawiać, a poza tem smutnie się wlecze moje życie a  właści-
wie ucieka. Jesień już minęła, a zaczęła się zima i to bardzo ostro się bierze od razu, bo już 
z początkiem grudnia. Na święta jeździłam do Medenic, lecz i tam nie zaznałam przyjem-
ności żadnej, minęła moja prawdziwa wesołość; jeżeli się kiedyś śmieję, to chyba z musu, 
a zaraz przychodzą mi smutne myśli do głowy i po humorze. Wojna ma się niby ku końcowi. 
Na razie jest zawieszenie broni na froncie rosyjskim, a są w toku rokowania, które się od-
bywają w Brześciu Litewskim. Minęły święta polskie i rok nowy (1918); ludzie sobie skła-
dają życzenia noworoczne, a mnie nikt dobrze nie życzy, tak jak bym chciała. Ruskie święta 
minęły również prędko bez urozmaicenia, chyba tyle, że nie można było nosa pokazać na 
dwór, tak okropna była zawierucha śnieżna. Już pewno cała zima będzie taka z wiatrami. 
Zima tego roku lekka, bo trwała tylko do połowy stycznia. Od połowy stycznia do połowy 
lutego były dnie łagodne, rano przymrozki, a w dzień ciepło.

Niespodziewane nieszczęście spadło na nasz dom. Ciocia Kiszykowa zachorowała rap-
townie dnia 13 lutego 1918 roku rano (na środę), a do piątku do godziny 9. już było po 
wszystkim. W strasznych mękach życie zakończyła zaopatrzona świętymi sakramenta-
mi. Straszny, bo niespodziewany ten wypadek  wyprowadził nas wszystkich z równowagi. 

5. Sabina z Mazuraków 
Korabiowska
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Wujcio odchorował te stratę, na serce zachorował, a my były w strachu, żeby nie poszedł 
za żoną zaraz. Ciocia się do ostatka tak dobrze trzymała, że mogła żyć jeszcze z 10 lat, 
a tymczasem inaczej się stało; nie ten umiera, kto chory, tylko ten, komu Pan Bóg śmierć 
ześle. A ciocia prosiła śmierć zawsze, i przed samą śmiercią, bo już się była strasznie na-
męczyła, miała mękę straszną, ale krótką. W żołądku i kiszkach strasznie ją bolało. Na 
pogrzebie nie było Milka, a tak go pragnęła jeszcze widzieć nieboszczka; był daleko na 
froncie włoskim. Była Zosia Rakowska i p. Maciurakowa z Romkiem, Milcia i Mama, więcej 
nikogo z krewnych przyjezdnych dalszych. Gruszkiewicze też byli, ale oni mieli niedaleko 
ze Smólny. I dużo, dużo ludzi ze wsi, cała wieś prawie, bo pogrzeb był w niedzielę, a po-
goda sprzyjała. I takie jest to życie marne, że aż strach zbiera pomyśleć. Człowiek żyje po 
to, ażeby się całe życie męczył, tak też i ciocia w życiu wesołych chwil mało, a smutnych 
dużo; całe życie żyła w strachu, że Wujcio umrze, a ona zostanie sama, tymczasem Pan Bóg 
zrządził inaczej. Ot, nie wiem, czy długo tu jeszcze ja pozostanę.

Wiosna w 1918 roku bardzo zmienna i zimna dosyć. Początek maja był ciepły, w połowie 
maja zimno bardzo i przymrozki rano, później pocieplało znowu, a 30 maja był mróz silny 
bardzo; pomarzła w ogrodzie kartofla, fasola itd. A w tym dniu było święto Bożego Ciała. 
Dziś, znaczy 2 czerwca, też zimno bardzo niczym w zimie. Wojna trwa ciągle i ani nie widać 
jej końca, tylko drożyzna rośnie coraz większa. Buciki damskie kosztują 300 do 700 koron, 
tak samo i męskie, a sukienka też do 700 koron, kostium nie bardzo porządny 1200 koron. 
Do tego dochodzi, że biedni ludzie będą nie ubrani i nie obuci. 

Dawno nie zaglądałam do mojej kroniki, bo jeszcze jak na wiosną 1918 roku. Lato zeszło 
u nas bez zmian wielkich, chyba co się tyczy wojny, to nasi dostali łupnia porządnego na 
froncie włoskim w czerwcu. Masa naszych wyginęła i potopiła się w rzece Piawa i natural-
nie musieli się nasi cofnąć pod naporem włoskiej ofensywy. Na froncie francuskim też nasi 
cofać się zaczęli, ponieważ Francji przyszły na pomoc wojska angielskie i amerykańskie, jak 
i Włochom tak samo. Lato nie dopisało tego roku, urodzaje kiepskie, siana mało, kartofli 
też mało i drobna, a w dodatku i wykopać trudno, bo deszcz przeszkadza, a najbardziej epi-
demie, które się szerzą – hiszpanka, czerwonka – ludzie leżą, to robota stoi, a nie ma pra-
wie takiego domu i człowieka, żeby nie przebył którejś z tych chorób. Po innych wsiach to 
i umierają dosyć, jest po kilka pogrzebów dziennie. A u nas nie ma dużo wypadków śmierci, 
chorują, ale wychodzą zdrowi.

To są skutki wojny, bo właściwie choroby te pochodzą z frontów, które żołnierze pozawo-
zili. Piąty rok wojny już się dał we znaki każdemu człowiekowi (chociaż są tacy paskarze, 
którzy porobili majątek w czasie wojny, to chcieliby, żeby trwała wiecznie). 

Tymczasem narody wojujące zbudziły się do życia, dopiero teraz w tym roku 1918, a w mie-

siącu październiku za pomocą amerykańskiego prezydenta Wilsona 7 października prokla-
mowała Rada Regencyjna Niepodległą Polskę składającą się ze wszystkich 3 zaborów, za-
częli formować Wojsko Polskie, sądy polskie zaprowadzać w Królestwie Polskim. W Galicji 
31 X i 1 XI zajęli Polacy wszystkie miasta w zachodniej Galicji po Przemyśl. Rozbrajali żoł-
nierzy austriackich, zajmowali urzędy wszystkie, a Austriacy jak niepyszni poddawali się im 
bez najmniejszego oporu. Tak samo postępowali we wschodniej Galicji Ukraińcy, rozbrajali; 
byle jaki żołnierzyk czy student  żołnierza czy oficera …? z czapki kazał zdjąć, a na miejsce 
jej odznaki polskie, orzełki czy kokardki biało-czerwone, ukraińskie niebiesko-żółte, a ży-
dowskie biało-niebieskie i taka mieszanina narodowości wojskowej. Ciekawe jest, jak się to 
skończy, kto zwycięży. W ten sposób powstało państwo czeskie, węgierskie itd.

Niesłychane rzeczy się dzieją, wojna domowa się rozpoczęła polsko-ukraińska. Według 
noty Wilsona Polska ma sięgać po Kamieniec Podolski, a Rusini nie chcą o tym słyszeć, tylko 
mówią, że po Przemyśl ich państwo ma sięgać, po San. To znaczy, że San ma tworzyć gra-
nicę polsko-ukraińską, natomiast toczą się zawzięte walki w Przemyślu, Lwowie, a nawet 
i w Borysławiu o mało że nie przyszło do rozlewu krwi. W Borysławiu Legioniści objęli straż 
w pierwszych  dniach listopada i mieli bronić Borysławia do upadłego. Drohobycz zaś zajęli 
Rusini i zarządzili, żeby do Borysławia nic nie dowozili z okolicy; poustawiali straż, milicję 
i tydzień cały nic do Borysławia nie dopuścili. Tymczasem uradzili Polacy borysławscy, żeby 
wojsko polskie ustąpiło w liczbie 240 ludzi, więc z 9 na 10 w nocy przeszli przez Opakę. 
Chłopi opaccy stawiali im opór na dziale, uzbroiwszy się w kosy i widły. Zdawało im się, 
że Polacy, a właściwie Mazurzy-robotnicy, napadają wieś i rabować, palić będą. Zaalarmo-
wali wieś, w samą północ dzwonić na trwogę zaczęli, więc zerwałam się z łóżka i dalejże 
na dwór patrzeć, czy się już wieś nie pali. Więc się chłopi pozrywali i poszli naprzeciw Po-
lakom. Nasi tymczasem byli uzbrojeni, mieli maszynowe karabiny, więc zaczęli na Bojków 
prażyć porządnie i ostatni pouciekali w las, kosy i widły pogubili w lesie, i siedzieli tam 
cicho, a było tam ciemno, pochmurno, więc Bojko jeden na drugiego strzelał. Tak się nasi 
przedarli i w niedzielę rano (10 X) przeszli przez Opakę. Atakowali ich też w Załokciu, Pod-
bużu, Urożu i nareszcie pod Samborem  mieli ich niby rozbroić kozacy, którzy byli w Sam-
borze; a czy to prawda, dowiemy się kiedyś o tem. Dosyć, że się wprost nie żyć nie chce, co 
się nie dzieje w świecie. Wojsko ucieka z frontów, Austria się już rozpadła na wzór Rosji 
(bo właściwą przyczyną tego są bolszewicy). Niemcy tak samo rozpadają się. Wilhelm ab-
dykował, Karol tak samo. Najgorsze jest to, że już 3 tygodnie nie mamy gazety, pociągi nie 
kursują, tory poprzerywane, więc jesteśmy odcięci od świata zupełnie; gdzie kto jaką gazetę 
dostanie, to ją sobie wprost wydzierają. Przykra jest teraz sytuacja bardzo, zwłaszcza temu, 
kto zmuszony jest mieszkać między Rusinami! Pewnie! Ciekawe jest, co się z nami stanie 
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i w ogóle z Przemyślem, Lwowem, Drohobyczem, Borysławiem, bo te miasta nas obchodzą 
najwięcej. Początkowo rządzili Przemyślem wspólnie Polacy i Rusini, następnie Polacy wy-
pędzili Rusinów po krótkich walkach i zbliżali się w stronę Sambora. Tymczasem dostali 
Rusini pomoc kozaków z Rosji i nasi byli zmuszeni się cofnąć. Teraz nas dochodzą wieści, że 
Przemyśl został zdobyty szturmem przez kozaków. To samo się dzieje ze Lwowem; Polacy 
zdobyli cały Lwów, Rusini zaś otoczyli go dokoła i nie dopuszczają żywności, chcą wygłodzić 
mieszkańców Lwowa. Mówią też, że dużo Żydów Polacy wycięli czy pozabijali, coś 7 tysięcy 
za to, że dawali Polakom zatrutą żywność. Więc za to komendant Lwowa – Roja – pozwolił 
pohulać na karkach żydowskich. Rusinom, czyli Ukraińcom, żal bardzo Żydów, bo Żydzi za-
pomagają ich swoimi pieniędzmi, bo jawnie przeszli na stronę ukraińską i pójdą wspólnie 
walczyć z Polakami. Może doczekamy się jeszcze, że i Rusini poznają się na Żydach i wezmą 
się do nich i wypędzą do Palestyny; na razie zdaje się, że bez Żyda żyć nie będzie. Polacy się 
już opamiętali, ale jednak za późno trochę.

Zima w roku 1918 zaczęła się wcześnie, bo już w połowie listopada, śnieg spadł i mrozy 
wzięły silne i zrobiła się dobra sanna droga na cały miesiąc; w połowie grudnia śnieg top-
nieć zaczynał. Święta Bożego Narodzenia tego roku były ze śniegiem, natomiast ruskie nie – 
ładnie i ciepło było, miało się wrażenie, że to jest Wielkanoc. Wojna polsko-ruska trwa dalej 
pomimo tego, że mówili, że rok 1919 przyniesie już pokój. Rusini zdobywają Lwów i jakoś 
im tam nie idzie, chociaż tam ma być 3 dywizje kozaków z Rosji. Pewno i Polacy mają moc 
wojska, bo mają tam być pułki warszawskie. Z początkiem lutego była okropna strzelanina 
i jak pisze gazeta ukraińska, Polacy następowali, a Ukraińcy odpierali ataki. W każdym razie 
na wschód, północ i południe od Lwowa toczą się walki, jedynie na zachód jest Lwów otwar-
ty. Niektórzy mówią, że jest we Lwowie dobrze, wszystko taniej, jak na przykład w naszym 
drohobyckim powiecie. Cukier ma być po 4 korony za kilogram, natomiast u nas 84 korony 
i to dostają tylko protegowani. Ile jest w tym prawdy, to się wyjaśni dopiero później, po 
wojnie. Obok Przemyśla są też walki, jak Chyrów, Nowe Miasto, a parę razy Polacy zapędzili 
się już pod Sambor. Później znowu się cofnęli. W gazecie ukraińskiej pisano, że o Lwowie 
decydować będzie nie oręż, ale konferencja pokojowa; ale w takim razie po co się bić i krew 
przelewać daremnie. 

W 1919 r. zima się znowu poprawiła w lutym i nawet jest bardzo zimno, śniegi spadły 
duże na pół metra, sanna jest wspaniała. W marcu pogody stałej nie było ani też wielkiego 
zimna. W kwietniu na początku była pogoda niby, dopiero w Wielkim Tygodniu było ciepło 
naprawdę i kto mógł, posiał zboża. Wielkanoc 20 kwietnia była możliwa, tylko zimno było, 
a drugiego dnia świąt spadł śnieg i leżał 2 dni, a słota była cały tydzień przeplatana desz-
czem i śniegiem; później był pogoda 2 dni, a 1 i 2 mają zrobiła się zima jeszcze większa, 

spadł śnieg duży, że gdyby to było w zimie, to byłaby wspaniała sanna; śnieg poleżał sobie 
parę dni. Wiosnowanie w roku 1919 zaczęło się dopiero po ósmym maja i pogoda sprzyja. 
Tydzień przeszedł bez deszczu. Drożyzna już tego roku dochodzi do maksimum, za dzień 
orania na przykład każą sobie płacić 400 koron albo pół korca owsa, a owies w cenie do 900 
koron za 100 kg, żyto tak samo, a pszenica 1000 koron, i jak wyżyć biednemu człowiekowi 
z rodziną. Żebraków tyle chodzi, że nie można nastarczyć tego dawania. Materia po 600 ko-
ron metr, kapelusz damski 300 do 400 koron, buciki tak samo po 600 koron. Korzec kartofli 
także dochodzi do 400 koron. W dodatku korony się podarły, a nowych nie ma. Ukraińskie 
karbowańce i hrywny, mimo tego że nowe i mocne, a nikt z kupców brać nie chce; korona 
choć podarta, to ma wartość teraz, jak to długo potrwa - zobaczymy. Mówiono, że w maju już 
się na pewno wojna skończy, a to już połowa maja, a końca nie widać. Z gazety dowiaduję się 
teraz,  że Polacy wcale nie myślą  zawierać pokój z Ukraińcami, dlatego że nie posłuchali ich 
wówczas Ukraińcy, kiedy oni chcieli. Z początkiem kwietnia udało się było Ukraińcom odciąć 
Lwów zupełnie, tak że 10 dni nie mieli dowozu do Lwowa, lecz się poprawili Polacy i zajęli 
na powrót linię kolejową Gródek Jagielloński i naturalnie, że nie pomarli z głodu we Lwowie, 
kiedy jeszcze walczą dotychczas. Żeby się już raz pogodzili i otworzyli drogę kolejową, żeby 
się mogli ludzie pozbierać rozpuszczeni po świecie. Dochodzą nas wieści o strasznej nędzy 
we Lwowie i Przemyślu i gazety podają to samo. W Stanisławowie wychodzi polska gazeta 
pod tytułem „Znicz”, którą czasem czytam z zajęciem wielkim, lecz bardzo skąpe są wiado-
mości, bo jest pod cenzurą ukraińską. Dochodzą mnie wiadomości o zbliżaniu się Polaków, 
co mnie bardzo cieszy, lecz nie mogę im nawet okazać swej radości. Prawda jest to, co powie-
dział Wujko, że to co jego cieszy, to mnie smuci i na odwrót. Okropny popłoch w Ukrainie, 
a to dlatego,  że przerwali linię Polacy koło Starego i Nowego Sambora i prawda to jest, bo 
już 17 maja rozbitki wracają przez Opakę. Natomiast z Drohobycza i Borysławia w sobotę 
tego samego dnia wieczorem nadeszła pomoc w liczbie 80 ludzi. Reszta ze wsi okolicznych 
pouciekała, co się bardzo nie podobało podolskim rozbitkom, powiadają, że oni nie są obo-
wiązani bronić Ukraińców, tylko swoją Kołomyję, a do Kołomyi Polacy nie pójdą, więc mają 
czas jeszcze. W niedzielę, tj. 18 maja, przyszła większa pomoc 3 „kurini”, jak oni to nazywają, 
wojsko poszło na Podbuż, a komenda została w Opace i naturalnie u księdza zakwaterowali 
się na nocleg; tymczasem jeszcze się nie ściemniło, jak nadjechali w szalonym pędzie ordy-
nansi z Drohobycza, ażeby wracali, bo są już Polacy w Uniatyczach koło Drohobycza. Natu-
ralnie, że ci zaraz dali drapaka, a wojsko zawróciło z Podbuża. W nocy o godz. 2 przyjechała 
do nas patrol z Borysławia z wiadomością, że o kilka kilometrów od Borysławia są Polacy, 
druga patrol z Uroża przyjechała też i powiedziała, że spotkały się patrole w Nahujowicach 
czy w Jasienicy i postrzelali do siebie trochę. Przespali się do rana i rano odjechali do Bory-
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sławia, ale nie byli pewni, czy Borysław nie jest zajęty już przez Polaków. 
Niespokojni jesteśmy, co nam przyszłość przyniesie, bo mają bardzo bronić Borysławia 

Ukraińcy, a w przeciwnym razie zapalić, gdyby obronić nie mogli. Dzień 19 maja bardzo 
przyjemny dla mnie, ponieważ zobaczyłam już rano żołnierzy polskich. Rano 19 maja jesz-
cze się kręcili Ukraińcy, rabowali, a koło 10. już reszta odeszła. Może za pół godziny zjawiła 
się już polska patrol. Wzięli do niewoli kilku ze wsi Ukraińców i wbrew ich przypuszczeniu 
nic im nie zrobili, lecz przeciwnie – traktowali jeńców papierosami i chlebem. A Ukraińcy 
bardzo straszyli naród Polakami, że zabijają, nosy odcinają i inne głupstwa gadali; a kto był 
głupi, to wierzył i bał się; myśmy tylko bali się bitwy, bo mówili, że będą bronić Borysła-
wia i w Opace też ustawią armaty. Tymczasem Opaka nie widziała ani jednej ukraińskiej 
armaty, uciekali, a armaty pozostawiali Polakom, żeby więcej mieli. Dzisiaj właśnie to jest 
21 maja, byli żołnierze polscy z Borysławia za owsem i sianem, bo im tego brak, a reszta 
wszystkie zapasy mają. Opowiadał jeden porucznik, że Ukraińcy uderzyli na Polaków na 
całym froncie. Polacy mieli zabronioną ofensywę przez Koalicję i byliby może siedzieli spo-
kojnie jeszcze z rok na miejscu, lecz kiedy ich Ukraińcy rozdroczyli, więc oni dalej na nich. 
Spod Chyrowa począwszy, uciekali aż do Starej Soli, tam raz stawiali opór, drugi raz koło 
Borysławia odrobinę i aż pod Stryjem, ze Stryja uciekli dalej. Drohobycz i Borysław został 
zajęty 19/5, Stryj 20/5, a dziś 21/5/1919 mówił porucznik jeden, że już jest w rękach pol-
skich Stanisławów, Brzeżany, Tarnopol, czy to prawda, okaże się. Jeżeli prawda, to należy 
się order Ukraińcom za uciekanie, i Rosjanie tego nie dokazali, żeby w przeciągu tygodnia 
tyli kawał przelecieć, czy nie wrócą jeszcze, to pytanie. I nie wrócili, zatrzymali się Ukraińcy 
aż pod granicą rosyjską, tam się złączyli z bolszewikami i dalej trwają walki. Ukraińcy ucie-
kając, niszczyli okropnie polską ludność, zabierali dobytek, mordowali, nad kobietami się 
pastwili. Przykład jest taki: pod Brzeżanami  spędzili kilkaset kobiet i ustawili z nich tyra-
lierę, Polacy myśleli, że to wojsko  ukraińskie, strzelali do kobiet, więc w ten sposób padło 
około 200 kobiet niewinnych; Polacy się cofnęli naturalnie, gdy się spostrzegli o podstępie 
podłym. Ukraińcy już niby zaczęli znowu ofensywę, lecz im się nie udał podstęp, musieli 
znowu uciekać. 

Wraz z życiem Polski zaczęło się i dla mnie nowe życie, lecz czy coś z tego będzie, pokaże 
się. Bieda na świecie i tyle, zawierucha wojenna ustaje, a rok nie dopisuje, słota wciąż, nie 
w porę roboty wiosenne pokończono, teraz znowu sianokosy przyszły, a deszcz przeszka-
dza w koszeniu siana i cóż z tego, że trawa ładna, kiedy gnije skoszona. Na dołach zboże 
zżęte gnije w kopkach, rozpacz ogarnia gospodarzy.

Naszą rodzinę spotkał cios okropny, zmarł nasz kochany Tarnawczyk*⁸ na samo Wnie-
bowstąpienie 29 maja 1919 roku. Dowiedziałam się o śmierci dopiero w tydzień po po-

grzebie, ponieważ jeszcze poczta nie kursowała regularnie, a na czas nie przyszła wiado-
mość, więc na pogrzebie nikogo z rodziny nie było, tylko Józia*¹⁶, bo ona od jesieni zeszłej 
tam siedzieć musiała. 

Boże, Boże, daj na ludzi opamiętanie, żeby ludzie byli lepsi, mniej grzeszyli i wojnę za-
kończyli.

Jesień w 1919 r. była ładna cały wrzesień i październik, dopiero z początkiem listopada 
śnieg spadł i zginął za 3 dni, aż w połowie listopada znowu upadł i była sanna, 2 dni ko-
rzystaliśmy ze sportu saneczkowego. 

Wojna niby się skończyła w Galicji, walk nie ma, ale w Rosji wciąż się biją z bolszewika-
mi. Galicja niby przyznana jest Polsce przez Koalicję, ale Ukraińcy z tego nie są zadowo-
leni, chcą Galicji dla siebie. Drożyzna okropna, niczego się dokupić nie można; chociaż 
jest wszystko, tylko drogo bardzo, a kto ma mało pieniędzy, to nie może wyżyć. Dlatego 
paskarstwo się szerzy, nie ma końca temu.  

Przypisy dotyczące osób zaznaczonych gwiazdką przygotowała Magdalena Serwatka:
ad*8. Tarnawczyki to Antoni i Domicela Tarnawczykowie, Domicela to siostra Sabiny 

i Emilii 
ad*9. Walercia to córka Emilii, najstarsza siostra mojej mamy
ad*10. Dorko Gruszkiewicz to ksiądz greckokatolicki, rodzina wujcia Kiszyka
ad*11. Maryla to córka Tarnawczyków urodzona w 1914r. 
ad*12. Władek, który pokaleczył palce, to syn Sucharków, brat mojej mamy, w wyniku 

tego wypadku z niewypałami nie miał dwóch palców
ad*13. Ludwik to najmłodszy brat Sabiny i Emilii
ad*14. Tosio to syn Tarnawczyków
ad*15. Romek, Lunka to chyba dzieci Kiszyków, ale tego nie jestem pewna
ad*16. Józia to starsza siostra mojej mamy 
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Dominik Mieczysław Baczyński (1922–1922) U19

Z Drohobycza do Władywostoku

Od Redakcji (Władysław Olszewski): Kompletując materiały i książki o tematyce kre-
sowo-sybirackiej dla organizowanej w Bolesławcu Biblioteki Kresowej, wyłuskałem książkę 
Dominika Mieczysława Baczyńskiego „Ty musisz żyć, aby dać świadectwo prawdzie  –  pa-
miętnik zesłańca”  (Wydawnictwo MON, Warszawa 1999, s. 541).  Książka ta zawiera wiele 
wątków dotyczących okupacji w Drohobyczu (cały pierwszy rozdział) oraz późniejsze dzieje 
Autora na Syberii, warto więc ją zarekomendować naszym czytelnikom. Dominik Baczyński  
urodził się w Drohobyczu w 1922 roku.  Uczył się w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły 
(figuruje w Sprawozdaniu za rok szk. 1938/39 jako uczeń kl. IVa). Uczestniczył w II wojnie 
światowej, walcząc  z Niemcami w szeregach Wojska  Polskiego  we wrześniu  1939 r. Podana 
we wstępie do książki informacja o jego bliskim pokrewieństwie z  Krzysztofem Kamilem Ba-
czyńskim wg biografa poety Wiesława Budzyńskiego nie znajduje potwierdzenia.

Dominik Baczyński  to  socjalista, który po napaści Niemców na Związek Radziecki w czerw-
cu 1941 roku  zorganizował z zaprzyjaźnionej młodzieży 15-osobowy oddział pn. „Polska 
Drużyna Ochotnicza”. Oddział ten w szeregach Armii Czerwonej walczył aż pod Stalingradem. 
Wszyscy jego członkowie, oprócz Autora, polegli. Został sam. Walcząc, dosłużył się stopnia 
lejtnanta gwardii, był ranny i dostał się do  niewoli niemieckiej. Kiedy z niej uciekł,  został 
uznany  przez NKWD za szpiega i w procesie skazany na karę śmierci zamienioną później  na  
10 lat „ciężkich obozów w oddalonych  regionach Związku Radzieckiego”. Dotarł  aż do Wła-
dywostoku.  

Autor to też wielki polski patriota,  przez prawie 13 lat  pobytu  na Syberii wszędzie pod-
kreślał swoją polskość. Po wyroku, będąc już wolnym człowiekiem na stanowisku, nie zrezy-
gnował z wyjazdu do Polski mimo intratnych i bardzo dobrze płatnych propozycji zostania. 
Granicę w Przemyślu przekroczył 5 grudnia 1955 r.

Życie nie szczędziło Autorowi doświadczeń. Jest jedynym znanym mi osobiście człowiekiem, 
którego życie układało się według wskazania Seneki: „Powinniśmy się nadstawiać na ude-
rzenia Losu". Żołnierz polskiego Września, ochotnik w Armii Czerwonej, jej oficer, obrońca 
Stalingradu, skazany został niewinnie po bitwie o to miasto na karę śmierci, zamienioną na-
stępnie na dziesięć lat stalinowskich łagrów. W ciągu dziewięciu i pół roku przeszedł ich aż 
trzydzieści sześć, rozmieszczonych w różnych regionach wschodniej Syberii. 

Niezwykłe losy Autora sprawiły, że i jego książka jest niezwykła. Nie znam podobnej, napi-
sanej przez Polaka, która stanowiłaby kliniczny obraz tego, co nazywa się stalinizmem. Przy 

czym wartość opisu polega na egzemplifikacji cech tego systemu poprzez ukazanie losów 
konkretnych ludzi, wymienionych z imienia i nazwiska. 

Obok głównego bohatera Czytelnik poznaje ludzi o równie powikłanych losach: Rosjan, Ży-
dów, Ukraińców, Gruzinów, Litwinów, Bułgarów i przedstawicieli innych narodowości. Widać, 
jak w warunkach ekstremalnych jedni łamią się jak zapałki, drudzy potrafią zachować god-
ność i szacunek, wykazać solidarność, stanąć w obronie skrzywdzonego, słowem zachować to, 
co nazywamy człowieczeństwem. Stronice tej książki zaludniają politycy, wojskowi, uczeni, 
działacz, a także różnej maści awanturnicy. Stalinowskie łagry gromadziły bowiem nie tylko 
więźniów politycznych, lecz i zwykłych kryminalistów. Poznajemy więc życie autentycznego 
świata przestępczego, jego swoistą moralność, obyczaje, niepisane prawo, organizację, wobec 
których enkawudowski aparat bywał niekiedy bezradny.

Chociaż Autor spotykał na swej drodze bardzo często sytuacje beznadziejne, nie zionie nie-
nawiścią, nie szlocha nad własnym losem i nie złorzeczy. Opisuje bardzo wiele zdarzeń tra-
gicznych, lecz także śmiesznych czy tragikomicznych. Ludzie w łagrach nienawidzili się; mor-
dowali, ale też przyjaźnili się i kochali, jak w normalnym życiu. I trzeba przyznać, że Dominik 
Baczyński miał trochę szczęścia, inaczej zresztą nie przeżyłby. 

Pytano mnie często, jak odkryłem Baczyńskiego. Przeczytałem kiedyś w „Polityce” fragment 
jego listu i pomyślałem sobie, że musi to być człowiek z charakterem. Osobiste spotkanie po-
twierdziło moje przypuszczenia. Już po kilkunastu minutach rozmowy wiedziałem,  że film, 
który zamierzałem zrealizować, powinien być interesujący, gdyż człowiek ten, tak ciężko do-
świadczony przez życie, promieniował optymizmem. Pod koniec naszej rozmowy byłem pe-
wien, że narodzi się z tego spotkania książka. 

Kim jest Autor wspomnień? Jego dziadek, szlachcic, powstaniec 1863 roku, po stracie mająt-
ku przeniósł się do Krakowa, gdzie zasilił elitę galicyjskich urzędników. Tam też przyszli na 
świat jego dwaj synowie: Mieczysław i Stanisław. Synem Stanisława był Krzysztof Kamil, zna-
komity poeta, powstaniec warszawski. Ojciec Autora wspomnień, z zawodu inżynier, z zami-
łowania żołnierz, był oficerem I Brygady Legionów. Dominik Mieczysław urodził się w 1922 
roku w Drohobyczu, gdzie ojciec pracował jako inżynier przy regulacji tamtejszych rzek, dzia-
łając również społecznie. Miał zaledwie dwa lata, gdy zmarł ojciec, a matka poszła w świat, 
oddawszy dziecko do ochronki – tak się wówczas nazywał dom dziecka.

W Drohobyczu spędził młody Dominik lata szkolne. Dumny jest ze swego Gimnazjum im. 
Władysława Jagiełły, które słynęło ze znakomitych wykładowców. Jednym z nich był Bruno 
Schulz, nauczyciel rysunków. Tam też zastała Baczyńskiego wojna. Zamiast odbywać waka-
cyjne ćwiczenia, uczniowie-junacy otrzymali mundury, karabiny, po pięć granatów i pojechali 
kopać okopy gdzieś w okolice Rzeszowa. Tu zaskoczył ich szybko przesuwający się front. Żoł-
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nierze-uczniowie biorą udział w prawdziwej walce na bagnety. Wraz z oddziałem Baczyński 
dostaje się do niewoli. Po kilku dniach, kiedy młodzi jeńcy wypucowali już wszystkie czołgi 
w Drohobyczu, Niemcy pozwolili im uciec. 

Dowódca drużyny z wojny wrześniowej, leczący ranę w rodzinnym domku na przedmie-
ściach Drohobycza, dowiaduje się pewnego dnia od kolegi, że do miasta mają wejść Rosjanie. 
Od tego właśnie zdarzenia rozpoczyna się opowieść Autora. 

Wspomnienia, spisywane w latach 1975–1985, były przeznaczone dla własnych dzieci. In-
walida, przykuty od wielu lat do wózka, chciał zostawić im „napisaną prawdę o swoim życiu”. 
W tamtych czasach nie mógł nawet marzyć, że jego wspomnienia ukażą się kiedyś drukiem. 
Stąd ich obszerność – liczą ponad tysiąc stron maszynopisu. Wybrałem z nich trochę więcej 
niż połowę, zachowując zarówno ważność, jak i kolejność wydarzeń. Taśma ludzkiej pamięci 
działa wybiórczo, dlatego też jedne zdarzenia opisane zostały zbyt drobiazgowo, drugie bar-
dziej zwięźle. Należało nadać narracji pewien rytm. Wybierając, kierowałem się także warto-
ścią dokumentacyjną i literacką przekazu. 

W nowej rzeczywistości. Część I 
Jak bomba wpadł rano do mnie Władek, podniecony i strasznie przejęty.
 – Słyszałeś?! Do miasta mają wejść Rosjanie. Podobno Niemcy cofną się za Bug, a na 

te tereny wejdą Rosjanie. Wczoraj była w Drohobyczu taka rosyjska niby-misja wojsko-
wa. Niemcy witali ich z całą paradą jak najlepszych swoich sojuszników. Ciekawe, co teraz 
powie Wiktor. Podstępnie wzięli Lwów i są już podobno w Stryju. Niemcy ściągają działa 
z wylotów ulic i wszystko wskazuje, że przygotowują się do szybkiego wyjazdu. Na ulicy 
Stryjskiej gromadzą się już ludzie, pewnie chcą zobaczyć tę bolszewicką armię. Może pój-
dziemy zobaczyć, co się tam dzieje? 

– Jeśli zaczekasz, aż się ubiorę. 
– Pewnie lekarz kazał ci leżeć w łóżku, a ja cię namawiam...
– Nie przejmuj się moją raną. Chcę zobaczyć tę armię. Nasz Stary mówił, że idą nam na 

pomoc, podobno słyszał przez radio jakieś orędzie prezydenta Mościckiego, a oni sprzy-
mierzyli się z Niemcami. Jeszcze jedno nieszczęsne Zaolzie. Jeszcze raz głupi Słowianie 
własnymi rękami pomagają podstępnym Teutonom w ich „Drang nach Osten”. 

Szliśmy z Władkiem w stronę rynku. Nie było już niemieckich patroli, wymarłe od kilku-
nastu dni ulice zaroiły się teraz ludźmi. Wieść o wejściu Rosjan rozniosła się lotem błyska-
wicy po mieście. Większość śpieszyła na ulicę Stryjską, którą miała wkroczyć do miasta 
Armia Czerwona. Na rynku ładowali się na ciężarówki niemieccy żołnierze, a nad ratuszem 
nadal powiewała flaga ze  swastyką. Pogoda się popsuła, zaczął padać drobny deszczyk, na 

jezdni tworzyły się brudne kałuże wody.
Jadą! Jadą! Wiadomość z początku ulicy Stryjskiej przeleciała teraz aż do rynku. Ludzie 

wychodzili na jezdnię zobaczyć, co się dzieje w dalekiej perspektywie. Przezornie, by nie 
urazić rany, stanąłem na wysokich stopniach zamkniętej apteki. Bardzo byłem ciekaw 
tych bolszewików, tak bardzo kontrowersyjnych w mojej wyobraźni. Najpierw na rynek 
wjechał truchtem mały oddział konnicy. Na wychudzonych, zmęczonych koniach, po grzy-
wy obryzganych błotem, siedzieli jeźdźcy w długich, szarych szynelach, postrzępionych 
u dołu. Zmęczeni jak ich konie, brudni, nie ogoleni, zrobili na mnie złe wrażenie. Ich dziwne 
sukienne czapki, z maleńkim sukiennym daszkiem i wysokim szpicem na czubku, przy-
pominały mi obrazek ze znaczka pocztowego, który kiedyś wymieniłem z kolegą. Gdzieś 
w rogu rynku ktoś krzyknął: „Niech żyje Armia Czerwona!”, ale nikt nie podchwycił tego 
okrzyku, było tylko kilka pojedynczych oklasków. Po kilkunastu minutach na rynek zaczęły 
wjeżdżać rozklekotane, ochlapane błotem, odkryte ciężarówki, na nich żołnierze skuleni, 
w przemokniętych szynelach. Na poszarzałych twarzach zdawał się pojawiać przyjazny 
uśmiech, gdy znowu rozległ się ten sam głos: „Niech żyje Armia Czerwona!” Podświado-
mie zacząłem porównywać tych żołnierzy z naszym wojskiem i Niemcami. Wprawdzie po 
krótkiej, ale wielce pouczającej wojaczce wrześniowej wiedziałem już, że nie piękny mun-
dur ani świetna prezencja są miernikami wartości żołnierza, to jednak pierwsze wrażenie 
zawsze się liczy i pozostaje na długo w pamięci. Stałem jeszcze jakiś czas, przyglądając się, 
jak niemrawo i ociężale gramolą się żołnierze z zabłoconych ciężarówek. 

– Czy wiesz, po co oni noszą te szpiczaste czapki? – zagadnął mnie gruby, starszy jego-
mość. – Nie wiem... Taki pewnie jest ich wzór nakrycia głowy, zresztą niech ich pan zapy-
ta. – To ja ci powiem. Aby tam na czubku głowy wszy mogły się swobodnie schodzić na 
miting – zarechotał rubasznym śmiechem. – A wiesz, dlaczego noszą te czerwone gwiazdy 
na czapkach? – Odczep się pan – odburknąłem opryskliwie. Pojawienie się tych żołnierzy 
jako sojuszników Hitlera komplikowało sprawę organizacji oddziału bojowego, który mie-
liśmy zamiar wraz z kolegami utworzyć. Myśląc o tym trudnym problemie, wlokłem się 
powoli do domu, gdyż nie zagojona rana dawała znać o sobie.

– Bumażka u was jest? Ocknąłem się z zadumy, zaskoczony nagłym pytaniem. Przede mną 
stał młody, bezwąsy czerwonoarmista i  uśmiechał się przyjaźnie. Spod jego dziwnej czapki 
wymykały się kosmyki jasnoblond włosów. Przewieszony przez ramię na parcianym pasie  
karabin z długim dłutowatym bagnetem sterczał mu wysoko nad głową.

– Wy mienia nie ponimajetie? Wy Polak? Nu i choroszo, czto wy Polak... Milczałem patrząc 
z niechęcią na żołnierza. Zakurim? – wyciągnął z kieszeni szynela woreczek z tytoniem. 
Bumażka u mienia toże jest. – Z twarzy nie znikał przyjazny uśmiech. Wyjął kawałek gazety, 



Biuletyn SPZD nr 29 (2021)  Biuletyn SPZD nr 29 (2021)

46 47

oderwał fragment potrzebny na papierosa i podając mi go z tytoniem, powtórzył: – Zaku-
rim korieszok? Na wstrieczu i drużbu! 

Odwróciłem się do niego plecami i odszedłem bez słowa. Kiedy po kilkunastu metrach 
obejrzałem się, widziałem wciąż wyciągniętą rękę z tytoniem, a na twarzy przykre rozcza-
rowanie. Ten obraz pamiętam do dziś jak świetnie zachowaną fotografię. Obraz młodego 
żołnierza, ofiarowującego mi być może szczerą, bezinteresowną przyjaźń, i moje zachowa-
nie. Niesmak i poczucie wyrządzonej mu krzywdy. Przecież ten prosty żołnierz nic nie wie-
dział o politycznej grze  Stalina z Hitlerem, nie wiedział o naszej wrześniowej tragedii. Roz-
kazali mu, więc znalazł się tu w najlepszej wierze, że przychodzi jak przyjaciel. Był w moim 
wieku. Parę dni później spotkałem Wiktora. Wysiadał z czarnej limuzyny przed ratuszem, 
gdzie znalazłem się przypadkowo w swoim codziennym bezcelowym spacerze po mieście. 
Razem z nim wysiadło kilku innych nie znanych mi osobników. Żywo o czymś rozmawiając, 
weszli do  ratusza, gdzie mieściły się teraz nowe władze miasta. Nie miał oczywiście czasu 
długo rozmawiać ze mną. Spieszył się na posiedzenie Rady Miejskiej, na której członka 
został powołany; na co dzień był I sekretarzem partii w „Polminie”. Obiecał, że wpadnie 
do mnie któregoś dnia, by szczerze porozmawiać. Nie zjawił się jednak przez czas dłuższy. 
Może i lepiej, gdyż nie podzielałem jego entuzjazmu dla nowej, socjalistycznej władzy. 

Z Kazią widywaliśmy się teraz rzadziej. Każde z nas zajęte było sprawami dnia codzien-
nego, które urastały do nierozwiązywalnych. Chleb i wszystkie inne artykuły gdzieś znik-
nęły, handel powrócił do bezwalutowej wymiany towarowej zamierzchłych czasów, a po-
jawiający się w mieście chłopi żądali za swe towary materiałów — skóry na buty, obuwia, 
odzieży, nafty. Nie miałem nic do wymiany, toteż przymieraliśmy z mamą głodem. Od czasu 
do czasu poratował nas Władek, przynosząc jakieś paczki. Prowadzili ze Staszkiem mocno 
podejrzany interes. Skąd brali wojskowe mundury i bieliznę, które wymieniali następnie 
z chłopami na żywność, nie mam pojęcia. Przy czym handlowali umundurowaniem wszyst-
kich trzech armii: polskiej, niemieckiej i radzieckiej. Znikali na kilka dni, zjawiali się z to-
warem, zamieniali na produkty żywnościowe i znowu znikali. Bałem się, że kiedyś wpadną. 
Nowa władza nie bardzo kwapiła się do zorganizowania zaopatrzenia ludności w żywność. 
Owszem, konfiskowała składy bogatych hurtowników, ale towary ładowano do wagonów 
i wywożono na wschód. Z wielkim trudem miasto wracało do względnej stabilizacji. Zorga-
nizowano wypiek chleba, przywrócono obieg pieniędzy. Na równi ze złotówkami chodziły 
ruble, w dość dowolnej relacji. Zaczęto tworzyć administrację, uruchamiać zakłady i  fabry-
ki, które pracowały dychawicznie z powodu braku surowca. Rana w biodrze, która wyda-
wała się już zabliźniona, znowu mi się otworzyła. Tym razem badanie szpitalne wykazało, 
że tkwi tam jeszcze odłamek metalu. Po krótkiej i bolesnej operacji, niemal na żywca, rana 

wreszcie naprawdę zaczęła się goić. Blizna po niej została jednak na całe życie. 
Od wszędobylskiego Władka dowiedziałem się, że wkrótce mają wznowić zajęcia wszyst-

kie szkoły. Wybrałem się więc na zwiad  do naszej poczciwej budy. Na budynku nie było już 
tablicy: Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły. Niemieccy żołnierze, którzy tu sta-
cjonowali, zamienili szkołę na koszary. W klasach połamany sprzęt, zaśmiecone, zabłocone 
korytarze, puste butelki i puszki po konserwach, pudełka po papierosach, łuski od naboi, 
słowem bardak, żeby wyrazić się w obowiązującym języku. Niemcy zabrali bogate zbiory 
wszelkich minerałów, ze szlachetnymi, drogimi kamieniami włącznie, które gromadzono 
ponad wiek, porozrzucali wspaniały księgozbiór, porozbijali portrety sławnych ludzi nauki 
światowej. Idąc pustymi korytarzami myślałem, że przeszli tędy wandale, a nie żołnierze 
narodu, który uważa się za lepszy od innych. Wiedziałem już, że naszego dyrektora, sena-
tora, aresztowano i wywieziono gdzieś na wschód. Krążyły plotki, że zmarł w drodze na 
Syberię. 

Idąc korytarzem, znalazłem się naprzeciw sekretariatu. Otworzyłem drzwi. Za biurkiem 
siedziała młoda dziewczyna. Pod kędziorami jasnoblond włosów opadających na oczy 
zobaczyłem ładną, sympatyczną twarzyczkę z wyraźnymi śladami po ospie. Ubrana była 
w zieloną wojskową bluzę, granatową spódniczkę,  a na nogach miała zgrabne buty z cho-
lewami. Mogła mieć najwyżej dziewiętnaście lat.

– Podobno zapisujecie do szkoły? – Do której klasy? – zapytała po ukraińsku. – Do liceum. 
– U nas nie ma liceów. — W polskiej szkole  chodziłbym do klasy maturalnej. 

– Rozumiem, jesteśmy w trakcie organizacji szkoły. Dyrektora jeszcze nie mianowano. 
Nie wiadomo też, ilu zgłosi się profesorów i uczniów. Ja tu będę komsorgiem. Jestem Tania 
Szkuro albo po prostu Tania. Poznajmy się – podała mi zgrabną rączkę. – Co to znaczy kom-
sorgiem? – zapytałem, przedstawiając się. – Komsomolski organizator. 

– Komsomolski organizator – powtórzyłem słowa, nadal nie rozumiejąc ich znaczenia.
– Nie wiesz? – była zgorszona moją niewiedzą. – Komsomoł to młodzieżowa organizacja 

komunistyczna. Nigdy o niej nie słyszałeś? Nie należałeś do żadnej organizacji? 
– Należałem do harcerstwa, byłem nawet drużynowym. Też chyba nie wiesz, co to takiego.
– Jesteś Polakiem? – Tak, jestem Polakiem. – Zaskoczony i stremowany tym nieoczeki-

wanym spotkaniem, zapomniałem o ranie i oparłem się  lewym bokiem o biurko. Sykną-
łem z bólu. – Co ci jest? – zaniepokojona wybiegła zza biurka. – Nie, nic, uraziłem się tylko 
w ranę. – W ranę? Byłeś ranny? Z kim walczyłeś? – Walczyłem z Niemcami, byłem na fron-
cie i zostałem ranny.  Patrzyła z podziwem, ale aby nie dać mi tego odczuć, obojętnym gło-
sem powiedziała: – Biłeś się za panów, broniłeś kapitalistów i obszarników pańskiej Polski. 
– Tyle nauczono was z naszej historii? – odparowałem. – Jak na komsorga, marna to wiedza, 
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ciężko ci będzie znaleźć wspólny język z nami. Podobno ma tu być polska szkoła, więc po-
wiem ci po polsku: Broniłem swojej ojczyzny, Polski!  Ale co ty, Ukrainka i sowietka, możesz 
o tym wiedzieć? Nie podjęła dyskusji, spokojnie i pojednawczo stwierdziła tylko: – O tym 
jeszcze porozmawiamy, a zapisy do poszczególnych klas odbędą się w najbliższych dniach. 
Tymczasem masz w prezencie kilka książeczek, może z nudów sobie poczytasz. – Broszury 
były w języku polskim i ukraińskim. Na jednej z nich, z czerwoną okładką, widniały ogrom-
ne litery: WLKSM. 

Wracałem do domu, rozmyślając nad swoją przyszłością. Bardzo chciałem skończyć 
szkołę...,  ale za co żyć? Matka namawiała mnie, abym zostawił szkołę i poszedł  do pracy 
w jakimś biurze, co nie było trudne, bo znałem język ukraiński i miałem małą maturę, 
a urzędników potrzebowano. Rozmyślałem, czy warto usłuchać matki... Mój wrodzony 
upór wziął górę nad realizmem. Nie! Muszę skończyć szkołę, chociażbym miał głodować. 
Chwycę się każdej pracy, byle się uczyć! W klasie zjawiła się mniej niż połowa kolegów. 
Kilku zginęło podczas wojny polsko-niemieckiej, innym udało się uciec na Węgry lub do 
Rumunii, niektórzy wraz z rodzicami wyjechali na zachód, by uniknąć „bolszewickiego 
raju”, a byli zapewne i tacy, którzy zrezygnowali z dalszej nauki. Brakowało też kilku profe-
sorów. Byli oficerami rezerwy, walczyli we wrześniu i podzielili los żołnierzy tej kampanii. 

Nasze liceum zostało połączone z Liceum Żeńskim im. H. Sienkiewicza w jedno koedu-
kacyjne. Zapewne staliśmy się problemem dla sowieckiej „nar oświaty”. Nie było dla nas 
programów, podręczników, odpowiedniej kadry wykładowców, nie ustalono organizacji 
klas i kierunków nauczania. Wszystko było płynne, niejasne, prowizoryczne. Nasi profeso-
rowie, nie czekając na oficjalne nowe programy, uczyli według starych polskich programów 
liceum matematyczno-fizycznego... I tak już zostało. Doszedł tylko język rosyjski zamiast 
historii powszechnej, historia WKP(b) oraz nauka o konstytucji ZSRR. Z literatury polskiej 
powyrzucano „burżuazyjnych” pisarzy i poetów lub większość ich dzieł. Mimo kłopotów 
natury programowej i organizacyjnej  życie szkoły nabierało normalnego rytmu. Tragedia 
wrześniowa nie zatarła się wprawdzie, ale jakby przybladła i głębiej weszła w nas samych. 

Osobiście byłem bardzo zadowolony z połączenia liceów, gdyż mogłem teraz siedzieć 
w jednej ławce szkolnej z Kazią. Moja radość życia kończyła się jednak wraz z powrotem 
do domu. Za ostatnie pieniądze, jakie pozostały nam z polskich czasów (nasze złote były 
w obiegu do końca grudnia 1939 r.), kupiłem pół worka ziemniaków, trochę sacharyny, 
kapusty i warzyw. Pozostało jeszcze trochę pieniędzy na chleb, który zaczął się pojawiać 
coraz regularniej... I to wszystko. Do niedostatku już się dawno przyzwyczaiłem, ale te-
raz groził nam  z matką po prostu głód. Na dobitkę zaskoczyła nas wczesna w tym roku 
zima, byliśmy prawie bez opału. Musiałem więc znaleźć szybko jakieś środki na utrzyma-

nie domu. Tylko gdzie ich szukać? Pomyślałem o Naftule. Tuż obok stacji kolejowej Mała, 
bo też i Centralna istniała do wybuchu wojny, był mały składzik drzewa i węgla. Bogatsi 
zaopatrywali się w opał w hurtowni, biedota kupowała u Naftuły. Tak bowiem nazywał się 
stary Żyd, właściciel owego składu opałowego. Przed wojną niewiele miał roboty. Z siwą 
brodą, w czarnym wyszmelcowanym kapeluszu, nieokreślonego koloru fartuchu stał zwy-
czajnie w bramie swego składu. W oczekiwaniu na rzadkich klientów przyglądał się ulicy, 
kłaniał się nisko znajomym przechodniom, czasem rzucał jakiś żart lub zapraszał do sie-
bie. W deszczowe dni rozpinał czarny parasol i tak trwał na swym codziennym posterun-
ku jak wieża kościelna, dzwonnica czy kominy rafinerii – należał do pejzażu. Drohobycza. 
Tuż przed wybuchem wojny przechodziłem koło składu Naftuły z matką. – Moje uszano-
wanie dla pani pułkownikowej – przywitał matkę, zdejmując z głowy wielki stary kape-
lusz. – Syn pani pułkownikowej? Dzień dobry, panie Naftuła. Tak, to mój syn, gimnazjalista. 
–  Skąd go znasz i dlaczego on ciebie tytułuje pułkownikową? – zapytałem. – Twój ojciec 
był radnym miejskim i posłem do Sejmu Galicyjskiego. Zapewne Naftuła widywał twojego 
ojca w mundurze oficerskim i awansował go na pułkownika. W mieście znany był jako 
inżynier. W czasie pogromów żydowskich za Austrii i hajdamaków hałyckiej armii wiele 
żydowskich rodzin  znalazło w naszym domu przy ulicy Śnieżnej schronienie. Hajdamacy 
najpierw ojca aresztowali, ale potem traktowali go z szacunkiem i nie nachodzili więcej 
naszego domu. Ojciec twój był dziwakiem, nie umiał dbać o własne interesy, ale o byle 
łazęgę czy chama potrafił walczyć u starosty lub prezydenta miasta. Kandydował na rad-
nego z trzech list: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.  Naftuła pewnie pamięta tamte czasy 
i stąd ten szacunek do nas. 

Wybrałem się więc do Naftuły. Mały przed wojną składzik rozrósł się teraz do dużej bazy 
przeładunkowej. Na bocznicę, która prowadziła do składu, przychodziły wagony węgla, 
drzewa,  torfu, kamienia, wapna i innych towarów. Naftuła zaś jako kierownik bazy siedział 
teraz w wygodnym i ciepłym kantorku z sekretarką i rządził. Przedstawiłem się. – Moje 
uszanowanie panu oficerowi – przywitał mnie jak starego  znajomego. Czego szanowny 
pan sobie życzy? – Przepraszam, panie Naftuła, ale jeśli chodzi o ścisłość, to byłem zale-
dwie kilkudniowym kapralem, a przychodzę do pana w sprawie pracy. – Pracy? Bardzo 
dobrze – zatarł z zadowolenia ręce – poszukuję kogoś do pomocy. – Z największą przyjem-
nością pracowałbym jako pański pomocnik, ale chodzę do szkoły i mogę pracować tylko 
w nocy lub po południu. – Pan, panie oficer, do łopaty! Świat się kończy! To zajęcie dla 
niepiśmiennego chłopaka... – Przede wszystkim nie jestem oficerem, a ponadto jesteśmy 
z matką w krytycznym położeniu i nie mam wyboru, muszę zarobić na utrzymanie. – Ja 
rozumiem, ale żeby do łopaty, nuu, to za ciężko dla pana. – Wiem, ale myślę, że dam sobie 
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radę. Ile płacicie od tony? Dwa ruble... Obojętnie, jaki materiał. - Dobrze. Więc mogę dziś 
wieczorem przyjść do pracy? – Nuu, jak pan chce... 

Wieczorem, razem z Władkiem, przystąpiliśmy do pracy. Władek był teraz w podobnym 
położeniu co ja. Stary, zdziecinniały ojciec, niegdyś austriacki wachmistrz, pobierał przed 
wojną niewielką rentę; obecnie nie dostawał nic, musiał więc Władek utrzymać ojca i sio-
strę, która chodziła do szkoły podstawowej. Na pierwszą naszą pracę Naftuła zarezerwo-
wał wagon węgla. Wydał nam najlepszy sprzęt, pomógł otworzyć wagon, udzielił kilku 
fachowych rad i wskazówek. Na całe życie zapamiętałem te pierwsze zarobione ruble. 
Po całonocnej pracy czuliśmy się jak wymięte szmaty. Kręgosłup bolał jak po tęgim laniu, 
starte do krwi ręce z pęcherzami jak śliwy paliły ogniem. Naftuła patrzył na nas wczesnym 
rankiem z politowaniem, kiwając siwą głową, a my udawaliśmy bohaterów, chowając do 
kieszeni pierwsze zarobione pieniądze. 

Tania próbowała werbować do organizacji komsomolskiej. Zupełnie mnie to nie intere-
sowało. Natomiast gdy wysunięto moją  kandydaturę na starostę klasy, zgodziłem się i zo-
stałem wybrany. Z racji tej funkcji dość często musiałem spotykać się z Tanią. Była zdolnym 
organizatorem i wprost urodzonym działaczem społecznym. Spokojna, rozważna, osobi-
stym wdziękiem i taktem potrafiła zjednać sobie szacunek tak uczniów, jak i grona nauczy-
cielskiego. Nawet nasz stary pedagog, obecnie dyrektor szkoły, pan Zygmunt, wspierał ją  
swoim autorytetem, traktował po ojcowsku, choć nigdy nie podzielał jej poglądów. 

Organizacja komsomolska, mimo usilnych starań Tani, rozwijała się z wielkim trudem. 
Choć była to szkoła polska, z polskim językiem wykładowym, organizacja składała się z Ży-
dów i Ukraińców, w sumie liczyła kilkanaście osób. Mimo szacunku, jakim darzyłem Tanię, 
i częstych na ten temat rozmów ani mi się śniło wstępować do Komsomołu. Inna rzecz, że 
wstąpienie do Komsomołu uważane było za zdradę narodową. Nie to jednak było argu-
mentem najważniejszym. Nie mogłem nabrać przekonania do władzy, która jawnie starała 
się zniszczyć żywioł polski na zajętych ziemiach. Nie odpowiadała mi także ideologia śle-
pego posłuszeństwa autorytetowi „wodza i nauczyciela”. Cokolwiek powiedział Stalin, to 
dla Rosjan i naszych komunistów stawało się  natychmiast świętą Ewangelią. Nie kryłem 
swoich  poglądów przed Tanią, co często  kończyło się ostrą sprzeczką, a  czasem obraź-
liwymi  dla obu  dyskutujących  stron słowami i zapewnieniami o bezcelowości rozmów 
na ten temat. Nie przeszkadzało to do nich wracać, by znowu skończyć je kłótnią. Toteż 
byłem niezmiernie zdumiony, kiedy podczas wyborów do samorządu szkolnego, a później 
jego przewodniczącego właśnie Tania zgłosiła moją kandydaturę i co dziwniejsze, zosta-
łem wybrany przytłaczającą liczbą głosów. Po zebraniu  zapytałem, dlaczego tak postąpiła. 
Roześmiała się wesoło i dodała niby żartem: – Nie spotkałam nigdy większego uparciucha 

– a poważniejąc dodała: – Sprawy szkoły wymagają, aby przewodniczącym był ktoś uparty 
jak ty. – Ale ja nie jestem w organizacji. – Nie jesteś, ale będziesz, a różnice zdań stwarzają 
możliwość wyboru najlepszego wariantu. – Może masz rację, ale do organizacji i tak nie 
wstąpię. Możesz się nie łudzić. – Wstąpisz, wstąpisz... To tylko kwestia czasu. – Uważasz 
się za genialnego psychologa? – Niezupełnie. Poznałam na konferencji miejskiej twoje-
go kolegę, Wiktora Świdra. Śmiały, bezkompromisowy i odważny mówca. Po konferencji 
rozmawiałam z nim o różnych sprawach, a także o szkole. Wspominałam o trudnościach 
w naszej komsomolskiej organizacji i prosiłam o radę. To on pierwszy wymienił twoje na-
zwisko i opowiedział mi bardzo dużo o tobie. O rekomendację nie musisz się martwić, on 
ci ją da. – Już i o tym pomyślałaś? Zupełnie niepotrzebnie. Nie mam zamiaru wstępować do 
organizacji. Mówiłem ci to wiele razy. Roześmiała się przekornym, łobuzerskim śmiechem, 
pokazała mi język i uciekła. 

Mimo częstych i ostrych z nią sprzeczek, sam przed sobą przyznawałem się, że imponuje 
mi ta dziewczyna. Potrafiła naszej szkole zapewnić priorytet i szczególną opiekę miejskiej 
„nar oświaty”. Była urodzoną działaczką. Prosta i serdeczna w byciu, wyróżniała się śmia-
łością sądów i rzadko spotykanym taktem. Nigdy nie dopuszczała do spięć mogących zni-
weczyć wysiłek, z jakim starała się pozyskać nas dla swojej idei. Należałem do tych, z któ-
rymi było jej najtrudniej; nie akceptowałem idei, a przy tym byłem uparty i wybuchowy. 
Czasem niby żartem powtarzała: „Jesteś typowym polskim sobiepanem. I pracuj tu z ta-
kimi”, dodawała wzdychając. Wieczór był mroźny i należało do pracy ciepło się ubrać. Na 
stary, wyszmelcowany ferszalunk wdziewałem połatany kubrak, gdy usłyszałem pukanie 
do drzwi. Pewnie Władek wstąpił po mnie po drodze, pomyślałem. – Właź! Co się wygłu-
piasz? W otwartych drzwiach ujrzałem Tanię. – Wybierasz się gdzieś? Chciałam zobaczyć, 
jak mieszkasz... – Zamierzała chyba coś jeszcze powiedzieć, ale z kuchni wyszła matka, sły-
sząc, że z kimś rozmawiam. Przywitała się z nieznajomą. – Widzisz – powiodłem ręką po 
mieszkaniu – tak mieszkają burżuje... Aha, ukrywam nadwyżki żywności w postaci całego 
worka  ziemniaków. Tam w rogu stoi armata, zwana po polsku wiatrówką, z której z bliska 
można by zabić wróbla. To by było wszystko, co szanowny komsorg może u burżuja zoba-
czyć. Przepraszam cię, ale muszę już iść do pracy. Czekają na mnie wagony pełne węgla. 
W kapitalistycznej i obszarniczej Polsce mogłem się uczyć bez tej ciężkiej pracy nocnej, 
a władza radziecka traktuje mnie po proletariacku. Łopatą do głowy. – Nie wiedziałam, że 
tak żyjesz... – Przepraszam cię, ale na mnie już czas. Kiwnąwszy głową matce na pożegna-
nie, wyszła ze mną na ulicę. – Mam ci coś ważnego do powiedzenia, ale zacznę od pytania. 
– Powiedz mi, co się stało z tymi czterema parami nart? – Mówiłem ci już, że wypożyczyłem 
je chłopcom. Zima w pełni, śniegu po pas, a narty otrzymaliśmy w spadku po kapitalistycz-
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nej szkole. – Nie żartuj sobie, NKWD prowadzi w tej sprawie śledztwo, wzywali mnie dziś 
po południu. – A co ich to obchodzi? – Nie same narty ich obchodzą, ale ci, co uciekli na nich 
za granicę. Ostry mróz, którego dotąd nie odczuwałem, lodowatym zimnem przeszedł mi 
po plecach. Skąd ona wiedziała, komu pożyczyłem te narty? Kto zdradził i co powiedziała 
Tania w NKWD? – Nie obawiaj się, niczego nie powiedziałam w NKWD. Gdyby to był kto 
inny, a nie ty... Wiesz, za to idzie się do więzienia albo do łagru na Sybir. 

Jako starosta klasy wysłuchałem „paternoster” za zachowanie się  klasy na lekcjach języ-
ka rosyjskiego u Babci Mariuszy. Maria Pietrowna Silina, zwana przez nas Babcią Mariuszą, 
była starszą, siwą, bardzo łagodną panią. Traktowała nas jak niesfornych, rozbrykanych 
wnuków. Jej lekcje przypominały raczej gwarny ul w czasie rojenia niż klasę: Babcia na 
pewno nikomu się nie skarżyła, ale wszystkowiedząca Tania nie omieszkała wytknąć za-
chowania się klasy na tak ważnych lekcjach. Złożyłem samokrytykę i przyrzekłem tem-
perować kolegów. Do Babci odnosiliśmy się z sympatią, czego nie można było powiedzieć 
o wykładowcy historii WKP(b) i nauki o konstytucji. Swoim zachowaniem doprowadzał 
całą klasę do wściekłości. Średniego wzrostu Ukrainiec, nie grzeszący bystrością umysłu 
ani  inteligencją, pozował na Czapajewa. Nosił podobne wąsy i strój wojskowy, czapkę ku-
bankę zsuniętą na tył głowy. Silił się też na sprężysty, wojskowy krok, ruchy i gesty na-
śladujące bohatera wojny domowej, co nas jeszcze bardziej rozśmieszało. Wykładowcą za 
to był straszliwie nudnym. Traktowaliśmy go jak nieszkodliwego cudaka... do półrocznej 
konferencji, kiedy okazało się, że stosuje  tylko dwa stopnie: dwóje i tróje. Nawet prymusi 
zasługiwali u niego tylko na tróje. „Wojenna narada” całej klasy nie przyniosła odpowiedzi, 
dlaczego tak się dzieje i co robić. Ktoś wpadł na pomysł, aby uczyć się na pamięć całych roz-
działów. W dalszym ciągu po odpowiedzi ucznia padało to samo: „Sidaj, posredstwienne” 
(siadaj, dostatecznie). Niezmiennie takim samym wyrokiem kwitował każdą odpowiedź. 
Rozszyfrował go dopiero Dolek Krygiel. – Wiecie – powiedział któregoś dnia – zdaje mi się, 
że znalazłem sposób na Czapajewa. Przez parę tygodni wsłuchiwałem się w jego nudziar-
skie wykłady i dziś zaprezentuję wam odkrytą metodę: według jego systemu „co trzeci” 
mnie wywoła do odpowiedzi. Lekki szmer poszedł po klasie, gdy Czapajew jako pierw-
szego wywołał do odpowiedzi Dolka Krygiela. Z coraz większym zdumieniem słuchaliśmy 
odpowiedzi Dolka. Takich banialuków jak klasa klasą nikt nie słyszał. Kpi z Czapajewa czy 
co? Jeszcze przez kilka minut Krygiel opowiadał różne rzeczy, związane luźno z tematem 
odpowiedzi, po czym głosem pełnym patosu wypowiedział ostatnie zdanie: „I tak pod kie-
rownictwem mądrej partii bolszewików, pod wodzą wielkiego, genialnego Stalina zbudo-
waliśmy społeczeństwo, jakiego nie znała historia ludzkości!” Czapajew podniósł dumnie 
głowę, klasa zobaczyła rozpromienioną twarz. Cholera, uderzyłem się w czoło, że też wcze-

śniej nikt z klasy nie zwrócił uwagi, że każdy bez wyjątku wykład Czapajewa kończył się 
właśnie tymi słowami. Przecież rzadko na jego wykładach drzemałem, powinienem był to 
dawno odkryć. No cóż, za brak inteligencji mogłem mieć pretensję tylko do siebie. Odkrycie 
Dolka stało się odkryciem powszechnie wykorzystanym. Na koniec roku istniały tylko dwa 
stopnie: dobre i widminno. 

Trzecim nauczycielem, którego często wspominam, był wykładowca przysposobienia 
wojskowego. Wasyl, świeżo upieczony lejtnant wojsk pancernych, czuł się obco i jakoś 
niepewnie w tej roli. Nie obraził się ani nie zdziwił, kiedy korzystając ze statusu starosty 
wytknąłem mu po pierwszych lekcjach kilka nieścisłości i błędów w jego wykładach. Za-
ciekawiły go moje spostrzeżenia i uwagi. Zapytał, skąd mam taką znajomość wojennego 
rzemiosła. Opowiedziałem mu o poruczniku Bródce, czyli jego poprzedniku w szkole, i na-
szym „starym”, z września, chorążym Ościsławskim. I tak zaczęła się nasza przyjaźń. Wasyl, 
wysoki, smukły, przystojny chłopak, był zaledwie trzy lata starszy ode mnie. Miał naturę 
flegmatyka i decyzje podejmował zawsze po namyśle. Stał się częstym gościem w naszym 
domu. Był zachłannie ciekawy wszystkiego. Bardzo szybko nauczył się czytać i pisać po 
polsku, a właściwie przypomniał sobie język, którego uczyła go jego polska babka. Z tam-
tego czasu zapamiętał „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”. Pochodził z wioski koło Kijowa, są-
siadującej z polską osadą przy cukrowni. Mieszane małżeństwa były tu rzeczą naturalną, 
ponieważ stosunki między wioską a osadą były zawsze przyjazne. 

Od czasu do czasu Wasyl towarzyszył nam z Kazią do kina, a któregoś dnia zabraliśmy go 
do czytelni. Biblioteka i czytelnia miejska mieściła się w budynku dawnej synagogi. W wiel-
kiej sali modlitw, przerobionej obecnie na czytelnię, zachowano cały wystrój wnętrza, usta-
wiono gęsto stoliki i krzesła, pozostawiając tylko wąskie przejście przez środek. Wasyl, 
który pierwszy raz znalazł się w żydowskiej świątyni, z ciekawością zaczął przyglądać się 
wspaniałej ornamentyce sufitu i ścian. Musiało go to mocno zaciekawić, skoro zaczepił 
o stolik, przewracając go razem z rozłożonymi na nim książkami i zeszytem. – Gapa! Gbur! 
– zawołała czarnulka zza przewróconego stolika. Wasyl bez słowa postawił stolik na miej-
scu i sięgnął po  rozsypane książki i notatki. Zrobiła to samo czarnulka i głowy ich spotkały 
się gdzieś po drodze dość energicznie, bo czarnulka aż krzyknęła z bólu. Wasyl stał czer-
wony jak piwonia, zawstydzony, skonfundowany, nie bardzo wiedząc, co ma teraz zrobić. 
Rozgniewana dziewczyna chciała coś krzyknąć, lecz przeszkodził jej wybuch śmiechu Kazi. 
Popatrzyła na nas i stojącego z miną skazańca Wasyla i sama wybuchnęła  śmiechem. – Ja...
ja... ja bardzo przepraszam – jąkał się zmieszany Wasyl. – Ja naprawdę nie chciałem. – To 
pan mówi po polsku? – zdziwiła się dziewczyna – przecież pan Rusek. – Ukrainiec spod Ki-
jowa – sprostował. – Trochę się przy oglądaniu tych malowideł zagapiłem. – Przy wyborze 
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książek mogę pomóc, jestem nauczycielką języka polskiego w szkole. 
Kazia trąciła mnie łokciem, aby odejść, zostawiając czarnulkę i Wasyla samych. Nauczy-

cielka miała czarne krucze włosy, upięte do tyłu w kok, gładką cerę, dołeczki na policz-
kach i podbródku, co wskazywało na jej wesołe usposobienie. Zabrzmi to jak wymyślona 
naprędce literacka fikcja, ale w kilka miesięcy później stali już oboje na ślubnym kobier-
cu. Pomimo nabytej wprawy całonocna praca nie pozostawała bez wpływu na zmęczenie 
podczas lekcji. Zwłaszcza ostatnia, piątkowa noc wywierała największy skutek. W soboty 
czułem się najbardziej zmęczony. Wprawdzie dość długo udawało mi się uniknąć przyła-
pania na drzemce, w czym pomagała mi Kazia, w końcu i to musiało  się zdarzyć, a co gor-
sza, na lekcji, której się najbardziej bałem. Właściwie cały czas patrzyłem na tablicę, przy 
której jeden z kolegów wyprowadzał jakiś wzór trygonometryczny. Nawet nie zdawałem 
sobie sprawy, kiedy dalszy ciąg wzoru był już snem. Ocknąłem się na głos „Cesarskiego 
żandarma”, który mierzył mnie srogim spojrzeniem. – Proszę powtórzyć ostatnie zdanie 
kolegi przy tablicy. Aby zyskać na czasie – liczyłem, że Kazia mi podpowie – zacząłem oma-
wiać wzór. Profesor przerwał mi odpowiedź kategorycznym: – Proszę powtórzyć ostatnie 
zdanie kolegi przy tablicy. Mogłem tylko milczeć. – No tak... jeśli się  śpi na lekcji. I to kto? 
Starosta klasy! Wstyd! 

Usłużny sekretarz Komsomołu doniósł zaraz po lekcji o zdarzeniu Tani. Spotkałem ją na 
korytarzu na dużej przerwie. – Przeliczyłeś się ze swoimi silami – zaczęła. – Długo tak nie 
pociągniesz. – Muszę, nie mam innej możliwości. Ani zwariowany książę Tarnawski, ani 
bogaty wujek już nie mogą finansować mojej nauki, gdyż obaj zostali za Bugiem; zresztą, 
gdyby nie zostali, też by nie mogli. – Przecież jesteś zwolniony z opłaty. – Wiesz, że mu-
szę utrzymywać dom. Kilka dni później Tania znowu zaproponowała mi wstąpienie do 
Komsomołu. – W tej twojej organizacji są prawie sami Żydzi i Ukraińcy – odparłem. – My 
jesteśmy do gnębienia. Ostatnio na zebraniu komitetu szkolnego zażądali zwolnienia pro-
fesorki chemii, pani Piaseckiej, bo jej mąż jest we Francji oficerem polskiej armii. Wnio-
sek odrzuciłem kategorycznie, przecież jej mąż spełnia tylko swój żołnierski obowiązek. 
W urzędach jesteśmy ludźmi gorszej kategorii. Przedwczoraj byłem na zebraniu przewod-
niczących komitetów szkolnych w czytelni miejskiej. Wyszedłem w połowie, bo inaczej 
doszłoby do skandalu... Jak taki Żydziak, syn przedwojennego adwokata, który potrafił 
wyprowadzić chłopu ostatnią krowinę z obory, przeciągając w nieskończoność sprawę, 
może powiedzieć o nas Polakach: „Wy już jesteście w worku... tylko pozostało was jesz-
cze związać i wrzucić do wody”. I ty mnie namawiasz do Komsomołu. – A może właśnie 
w organizacji miałbyś większą możliwość obrony Waszych spraw, sam nic nie zdziałasz, 
zastanów się. – Nie jestem tego taki pewny. W organizacji są prawie sami Żydzi i Ukraińcy, 

jeden głos się nie liczy. –  Dlaczego jeden? Gdybyś ty wstąpił, wstąpiliby i inni. 
Mroźna zima dawała się we znaki mieszkańcom Drohobycza. W czasie działań wojennych 

zniszczono gazownię w pobliskiej Daszawie, a większość budynków była ogrzewana przez 
tę gazownię. Drewno i węgiel na równi z żywnością stały się towarami deficytowymi. Skład 
Naftuły oblegany był od rana do wieczora przez szczęśliwców, którzy otrzymali przydział. 
Pracowaliśmy więc z Władkiem przez wszystkie pięć nocy tygodnia. Było to chyba we wto-
rek. Po drewnianej rampie szedł w naszą stronę jakiś człowiek. Zaciekawiony, kogo to nosi 
tak późno, wyskoczyłem z wagonu na oświetloną rampę i oko w oko stanąłem przed pro-
fesorem matematyki, samym „Cesarskim żandarmem”. Zaskoczeni, patrzyliśmy na siebie 
w milczeniu. Profesor opanował się pierwszy. – Nie wiedziałem, że tu pracujesz... Szukam 
kierownika, bo sekretarka powiedziała, że poszedł gdzieś do wagonów. Od trzech dni stoję 
już za węglem. Mam przydział na pół tony... – Proszę mi dać ten przydział i poczekać na 
rampie, spróbuję to panu załatwić. Trochę zdyszany wpadłem do kantorka Naftuły. – Co 
się stało, panie oficerze? – Mam pilną sprawę do pana. Tam na rampie czeka mój profesor 
matematyki. Trzeci  dzień staje w kolejce po węgiel i nie może go dostać. – Nuu, to już cał-
kiem źle... Profesor powinien uczyć, a nie stać w kolejce. Niech pan każe jego furmanowi 
podjechać pod hałdę. Ja sam załaduję. – Dziękuję, panie Naftuła, ja już załaduję, proszę tylko 
załatwić formalności... I z kolejką, bo furmani gotowi by go zjeść... Poczciwy Żyd podreptał 
za mną na rampę i wraz z profesorem poszliśmy szukać jego furmana. Kiedy przejeżdżał  
wzdłuż długiej kolejki furmanek, podniósł się taki wrzask i złorzeczenia, że wystraszony 
woźnica zatrzymał konia. – Sza, buby! – krzyknął donośnym głosem Naftuła. – Jeśli się za-
raz nie uciszycie i nie przepuścicie furmanki, nikt z was nie otrzyma dziś węgla. Zamykam 
bramę i do widzenia. Dla waszej wygody siedzę tutaj do nocy, a powinienem zamykać skład 
o dziewiętnastej! To mój pracownik i nie będzie czekał w kolejce. Nuu, kto tu jeszcze chce 
coś gadać?! Uciszyło się natychmiast i po półgodzinie ucieszony profesor odjechał z węglem. 

Marcowe słońce przygrzewało coraz mocniej. Z dachu kapało monotonnie, w rynnie dud-
niła woda. Przebudziłem się na chwilę, gdy matka wychodziła do kościoła, i ta monoton-
ność odwilży zaraz mnie znowu uśpiła. Odsypiałem w niedzielne przedpołudnie cały ciężko 
przepracowany tydzień. Wydawało mi się w pewnym momencie, że ktoś puka do naszych 
drzwi. Może mi się zdawało, a może śniło. Schowałem głowę pod kołdrę. Pukanie jednak 
powtórzyło się, było coraz głośniejsze i coraz bardziej natarczywe. O tej porze nie spodzie-
wałem się żadnych gości. Kogóż u licha mogło teraz przynieść? – zastanawiałem się, prze-
kręcając klucz. Pod drzwiami stał młody mężczyzna o wymizerowanej, poszarzałej twarzy, 
z gęstym ciemnym zarostem. Ubrany był w stary wojskowy rosyjski szynel, a na głowie 
miał zniszczony kaszkiet. – Pan do kogo? – spytałem zdziwiony. Wymienił moje imię i na-
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zwisko. Poprosiłem go do izby. Usiadł ciężko na podsuniętym mu krześle i wyciągnął przed 
siebie zmęczone nogi. Rozglądał się chwilę po mieszkaniu, później zaczął mi się przyglądać. 
– Tak właśnie sobie pana wyobrażałem. Stefa dokładnie mi pana opisała, zresztą jesteście 
do siebie podobni. Na dźwięk imienia siostry zerwałem się jak ukłuty igłą. – Co pan wie 
o mojej siostrze? Gdzie ona teraz jest? Pochylił nisko głowę, czołem prawie dotykając stołu, 
tak że nie widziałem jego twarzy, tylko rozwichrzoną czuprynę. – Ona nie żyje... zginęła 
w obronie Warszawy – powiedział ledwie słyszalnym głosem. Stałem chwilę zdrętwiały, 
gardło ścisnął ból, oczy zrobiły się mokre i zwiastuna tej strasznej wieści widziałem przez 
mgłę. Nogi ugięły się w kolanach, przytrzymałem się stołu i usiadłem na krześle. – Jak to 
się stało? Kiedy? Skąd pan o tym wie? – Jestem niedoszłym drużbą na ich weselu... Jerzy 
był moim serdecznym kolegą. Razem pracowaliśmy u Gerlacha. – Drżącą ręką wyciągnął 
zmiętego papierosa. Zapalał go długo. – Kiedy we wrześniu zaczęto organizować robotni-
cze bataliony, zgłosiliśmy się z Jerzym. Stefa poszła z nami jako sanitariuszka... Z piecho-
tą jakoś sobie radziliśmy, ale jak przyszły czołgi, zrobiło się całkiem źle. Brukowcem  ani 
bagnetem nie dasz rady. Dowództwo naszego odcinka postanowiło zorganizować nocny 
wypad. Poszło nas dwudziestu ochotników, prawie sami chłopcy z Woli. Akcja udała się 
niespodziewanie dobrze. Zaskoczyliśmy pewnych siebie, śpiących Niemców. Granatami 
obrzucili chłopcy zaspane załogi, kilka czołgów podpalili butelkami z benzyną. Piekło za-
częło się, gdy dowództwo zarządziło odwrót. Najpierw Niemcy prali z karabinów maszy-
nowych, potem oświetlali teren rakietami i ruszyli na nas. Wycofywaliśmy się odskokami. 
Szkopy zaniechali pościgu i zaczęli walić po nas z moździerzy. Błysk ognia i chmury ziemi 
pokryły naszych. Gdy znaleźliśmy się na swoich pozycjach, brakowało kilku osób. Także 
Jerzego i Stefy. Wróciliśmy po nich. Zginęli oboje od jednego pocisku. Zabraliśmy ich ciała 
i pochowali na wolskim cmentarzu. 

Przerwał na chwilę opowiadanie, jakby jeszcze raz przeżywał to zdarzenie, śmierć bli-
skich kolegów. Ręka mu drżała, gdy zapalał zgasłego papierosa, a ja nie mogłem się zdo-
być ani na jedno słowo... – Parę dni później Warszawa skapitulowała – ciągnął dalej. – Nie 
chciałem iść do niewoli. Przez kilka dni ukrywałem się w szopach, rozwalonych domach, 
po czym ruszyłem na wschód do przyjaciół. Udało mi się bez większych kłopotów przejść 
przez zieloną  granicę. Po drugiej stronie chwyciła mnie sowiecka straż graniczna. Tra-
fiłem do więzienia w Brzesku. Takich jak ja było tam sporo. Oskarżono mnie o dywersję 
i szpiegostwo, gdyż miałem przy sobie pistolet, zabrany na granicy zabitemu Niemcowi. 
Ale oni mi nie wierzyli. Dzień i noc ciągali na przesłuchanie. Nie chcieli uwierzyć w moją 
wersję, powtarzając w kółko „Wriosz! Wriosz! Ty nie bołtaj jazykom, tolko skaży, kakuju 
zadaczu ty połucził...”. I tak bez przerwy dzień w dzień. Po pewnym czasie udało mi się 

uprosić jednego sędziego śledczego, by próbował skontaktować się z towarzyszami we 
Lwowie. Sędzia sprawdził podane adresy. Trwało to bardzo długo, jak widzisz... 

Kilka dni temu wypuszczono mnie z więzienia. – Kim byli wasi towarzysze ze Lwowa... 
Komuniści? – Tak, niektórzy znali mnie z działalności w KZMP. – Czy i Stefa należała do 
KZMP? – Oczywiście! Narzeczona Jerzego była nasza... Zamyśliłem się głęboko przez dłuż-
szą chwilę i nawet nie zauważyłem, jak przybysz, oparłszy głowę na stole, zasnął. Żal mi 
było go budzić, ale przecież powinienem się nim zająć, nakarmić. Lekko dotknąłem jego 
ramienia. Zerwał się gwałtownie i stanął z rękami założonymi do tyłu. Zamrugał ocza-
mi, otrząsając się z resztek snu. – Przepraszam, to taki więzienny nawyk. W nocy często 
zrywali nas na śledztwo, zakładali na założone do tyłu ręce kajdanki i tak prowadzili... 
Jestem bardzo zmęczony, trzeci dzień idę pieszo. Nie miałem na bilet pieniędzy. – Proszę 
się umyć i położyć spać. Obudzę na obiad, jak matka wróci z kościoła. Proszę jej nic nie 
mówić o śmierci Stefy, znajdę ku temu jakąś okazję. Niech pan powie, że uciekł pan z tam-
tej strony i idzie do Lwowa. Do nas wstąpił pan przypadkowo. Dobrze? – Jak pan chce! 
Wypoczywał do obiadu, potem spał do późnego wieczora. Razem z Kazią odprowadziłem 
go na stację kolejową, zaopatrując we wszystko, co mogłem, dałem mu też trochę rubli. 
Po drodze jeszcze raz opowiadał o walkach w obronie Warszawy, o śmierci Jerzego i Stefy. 
Spotkałem go rok później na zjeździe Komsomołu we Lwowie. Był członkiem sekretariatu 
Komsomołu na Zachodniej Ukrainie, jak nazywali Rosjanie zajęte ziemie II Rzeczypospoli-
tej. Tej nocy na rozmyślaniach spędziłem wiele godzin. A więc Stefa znalazła swoją drogę 
życiową w komunistycznej organizacji młodzieżowej. Może więc i ja powinienem wstąpić 
do Komsomołu? Ale zaraz budziła się wątpliwość – nie była to przecież polska organizacja. 
Zapewne polscy komuniści nie zgadzają się na okupację tych ziem? W Komsomole będę 
mógł pomóc rodakom. A jeśli mnie zbojkotują? Przecież oprócz sióstr Maruszewskich Po-
lacy nie wstępują do tej organizacji. Takie i podobne myśli kłębiły mi się po głowie przez 
wiele godzin. Nazajutrz powiedziałem spotkanej na korytarzu Tani, że zdecydowałem się 
wstąpić do Komsomołu. Podniecona, co się jej rzadko zdarzało, gestykulując żywo, mó-
wiła: – Wiesz, ogromnie się cieszę. Będziesz pierwszym uczniem Polakiem, który się na 
to zdecydował. Jesteś popularny, lubiany, teraz za tobą pójdą inni! Kilku już wprawdzie 
zdradzało chęć, ale każdy obawiał się być pierwszym.

Przez otwarte okna wdzierały się zapachy wiosennego parku. Różowe kwiaty kaszta-
nów zaglądały do okien, drżąc lekko od kołyszącego je wiatru. Siedziałem za długim sto-
łem zasłanym zielonym suknem i chociaż ten wiosenny dzień nie należał do zbyt ciepłych, 
było mi trochę duszno. Właściwie nie miałem powodu do zdenerwowania. Trzy znaczą-
ce rekomendacje starych członków partii: Wiktora, Wasyla i Tani, były wystarczającym 
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poparciem, ale taka oficjalna konfrontacja, podobna do publicznej spowiedzi, na pewno 
u każdego wywołuje jakieś zdenerwowanie. Patrzyłem na siedzących za stołem kolegów, 
którzy dziś w roli sędziów mieli wydać ostateczny wyrok co do mojej przynależności do 
Komsomołu. Grunberg, Krigiel, Wilman, Schwarc, Suprun, Gawryluk. Twarze obojętne, ani 
wrogie, ani przyjazne, niektóre jakby znudzone. Pewnie jak ja też nie lubią zebrań. Na twa-
rzy Iwasienki ironiczny uśmieszek. To zrozumiałe, przegrał kiedyś ze mną, rywalizując 
w wyborach na starostę klasy. Pewnie mi będzie chciał dołożyć. Złośliwe, świńskie oczka 
Margulesa niczego dobrego nie wróżą. Biegają po zebranych,  jakby szukały wspólników 
do powiedzenia „nie”. Czyżby obawiał się o swoją funkcję sekretarza? Nie mam zamia-
ru mu jej odbierać. Mam wystarczająco dużo pracy w komitecie szkolnym. Dwie głowy 
brzydkich jak nieszczęście sióstr Maruszewskich co chwila pochylają się w szeptach do 
sekretarza. Pewnie spiskują coś zawzięcie. O tych jedynych Polkach w Komsomole krąży 
złośliwa opinia, że wstąpiły do organizacji, bo pies z kulawą nogą nie chciałby patrzeć na 
takie brzydoty, a tutaj mają głos. Dlaczego nie zaczynają, na co jeszcze czekają, denerwuję 
się coraz bardziej. Widzi to siedząca obok mnie Tania. Pod stołem przyciska  moją nogę 
pantofelkiem i ledwie dosłyszalnym szeptem uspokaja: – Uspokój się... Bez nerwów... Spo-
kój. No, nareszcie! Och, jak ja nienawidzę tych proceduralnych form, tej sztucznej atmos-
fery i dętej powagi. „Towarzyszu sekretarzu, towarzyszu przewodniczący, kolego kandy-
dacie!” Sakramentalne formułki. Znamy się prawie wszyscy od pięciu lat i mówimy sobie 
po imieniu. – Prosimy o dokładny życiorys, kolego kandydacie. Opowiadam. Odpowiadam 
następnie na podchwytliwe pytania Margulesa, Iwasienki, Maruszewskich... – Ojciec kan-
dydata był legionistą, piłsudczykiem, podobno wysokiej rangi? – pyta dociekliwie Iwa-
sienko. – Był i walczył o wolność Polski, jak przystało na każdego uczciwego Polaka. Pił-
sudski był komendantem Legionów i ojciec podlegał mu jak wszyscy legioniści. – Kolega 
kandydat korzystał ze stypendium hrabiego Tarnawskiego. To stypendium przeznaczone 
było dla synów szlacheckich. Czy kolega kandydat przyznaje się do tego stanu? – Księcia 
Tarnawskiego – prostuję dla ścisłości. – Tak jest! Szczycę się moim żołnierskim pocho-
dzeniem i nie widzę tu nic sprzecznego z socjalistyczną ideą. Waryński, Dzierżyński czy 
choćby Jarosław Dąbrowski lub Walery Wróblewski też byli rodową szlachtą. Czy to hańba 
należeć do klasy szlacheckiej? Zresztą tamto to tylko historia, liczy się przecież dzień dzi-
siejszy. – A właśnie – podchwyciła Maruszewska. – We wrześniu był kolega podoficerem 
w polskiej burżuazyjnej armii, bronił kapitalistów i obszarników... Czy tak? Miałem ochotę 
plunąć w tę szkaradną, końską gębę. Gdyby to pytanie zadał Żyd lub Ukrainiec, pies mu 
mordę lizał, ale Polka?! Całą siłą woli opanowałem pierwszy odruch i patrząc w jej głupie, 
cielęce ślepia wysyczałem przez zęby: – Uważam, że był to obowiązek każdego uczciwego 

Polaka i Polki. W szeregach naszej armii walczyli chłopi i robotnicy, socjaliści i komuniści, 
kazetempowcy w naszym wieku. Byli przecież Polakami. Bronili tego, co było im najdroż-
sze – Ojczyzny. Tylko zdrajcy mogą myśleć inaczej. 

Niepotrzebnie chyba powiedziałem to ostatnie zdanie, bo podniósł się rwetes. Tania 
z trudem uciszyła gwar i uspokoiła wielce obrażone siostry. Na chwilę zapadła cisza. Za-
brał teraz głos I sekretarz komsomolskiej organizacji, towarzysz Margules. Z drwiną i szy-
derstwem komentował moje wypowiedzi, wyciągał prowokujące wnioski, oskarżał o butę 
i dumę, insynuował różne, nie wypowiedziane przeze mnie, myśli. Ogarniała mnie coraz 
większa wściekłość. Jeszcze chwila, a wstanę i trzasnę w tę wypasioną gębę, podbiję mu 
te chytre, świńskie oczka. Pies im mordę lizał z całą ich zasraną organizacją. Obejdę się 
bez ich towarzystwa. Tania musiała dojrzeć w moim oczach narastającą wściekłość i do-
myślała się, co mogę zrobić, bo jej pantofelek mocniej przycisnął mi nogę, a nachylając 
się, szepnęła: – Jeszcze chwilę cierpliwości... Margules skończył i Tania bez słowa wstała. 
Mówiła spokojnie, rzeczowo, nie broniła i  nie usprawiedliwiała mojej wypowiedzi, ona 
tylko argumentowała i wyjaśniała: – Już samą decyzją wstąpienia do organizacji wykazał 
wielką odwagę, naraża się przecież  na bojkot swoich kolegów Polaków, miano zdrajcy, 
zemstę... a może bratobójczą kulę. Nie przyszło mu to łatwo, wiem o tym dobrze. Wiem 
także, że służyć będzie wiernie idei i będzie jej bronić do końca, jak to Polacy potrafią. 
Znam jego przeszłość i pochodzenie, nie przynoszą mu one ujmy i nie powinny wzbudzać 
naszej nieufności. Ludzie pochodzenia szlacheckiego walczyli na barykadach Komuny Pa-
ryskiej, brali także aktywny udział w Rewolucji Październikowej... oddawali za nią życie. 
Wierzę mu i jestem pewna, że nie zawiedzie tego zaufania. Wynik tajnego głosowania za-
skoczył nawet samą Tanię. – Przyjęty niemal jednogłośnie – oznajmił przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej. Wkrótce przekonałem się, że Margules miał słuszne powody do obaw 
o swoją funkcję I sekretarza i dlatego sprzeciwiał się przyjęciu mnie do organizacji. Na 
zebraniu sprawozdawczym,  jakie odbyło się jesienią, zostałem wybrany przytłaczającą 
większością na I sekretarza Komsomołu naszej szkoły, a na konferencji powiatowej jed-
nym z kilku pełnomocników komitetu powiatowego. Wbrew obawom moje wstąpienie 
do Komsomołu nie spotkało się z bojkotem kolegów Polaków w szkole. Nie wynikało to 
wprawdzie z ich sympatii do władzy radzieckiej, ale z przeświadczenia, że mogę im pomóc, 
gdyż jako przewodniczący komitetu szkolnego dałem tego wielokrotnie dowody. Robiłem, 
co mogłem. Broniłem ich z konferencyjnych trybun, a także interweniując u władz dzięki 
pomocy Tani i Wiktora. Czasem mi się udawało, częściej, niestety, nie. NKWD prowadziło 
wobec Polaków swoją politykę, nakazaną przez Stalina – niszczenia żywiołu polskiego.
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Maciej J. Dudziak – Witnica U21

Z dorzecza Dniestru nad Wartę: 
przemiany społeczno-kulturowe osadników

na przykładzie rodzinyDudziaków

Od Redakcji: Artykuł ten jest raportem z badań terenowych, przeprowadzonych przez auto-
ra (studenta IV roku Instytutu Etnografii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu). W 1995 
roku (maj–czerwiec) w środowisku rodu Dudziaków, przybyłego w 1945 roku ze wsi Rychcice 
pod Drohobyczem do Nowin Wielkich i innych pobliskich miejscowości w gminie Witnica. Raport 
jest fragmentem pracy licencyjnej autora pisanej w ramach laboratorium dyplomowego w In-
stytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Poznańskim. Opublikowany został 
w: Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym nr 4, 1997 r. s. 107–122.

Klasyfikując geograficznie subregion drohobycki, zaliczyć go można do Pogórza Sambor-
sko-Drohobyckiego z najwyższymi wyniesieniami liczącymi od 300 do 500 m n.p.m. Jest 

to kraina pocięta wieloma strumieniami i rzekami wypływającymi z Bieszczadów Wschod-
nich, a łączącymi się na Nizinie Naddniestrzańskiej w wielkie jeziorzysko.1 Interesująca nas 
wieś, usadowiona w dorzeczu Dniestru, położona jest 8 km na północny-wschód od Drohoby-
cza. Miała dwie nazwy: polską Rychcice i ukraińską Rychtyczki. Wraz z okalającymi wsiami 
i przysiółkami: Lipowice, Michałowice, Paczajowice, Starowieś, Wacowice, Chaty i Chatki two-
rzyły Rychcice najważniejszy ośrodek osadniczy na terenie byłego powiatu drohobyckiego. 
Przez południową jego część przepływa Czarny Potok i Bar wpadające do Tyśmienicy, dopły-
wu Dniestru, tworząc podmokłą dolinę okalającą Rychcice.2

1. Charakterystyka etnograficzna Rychcic
Mieszkańcy Rychcic to przykład typowej społeczności dwuetnicznej, w której elementy polski 
i ruski współistniały obok siebie, tworząc wzajemnie przenikający się pejzaż kulturowy.3

1 Czyżewski, Ziemie Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Polska Południowo-Wschodnia, (red.) Z. Czer-
ny, Lwów 1939, s. 27.
2 B. Chlebowski, W. Wawlewski (red.). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, t. X, Warszawa 1889, s. 70.
3 Rychciczanie nazywając ludność niepolską „Ukraińcami” wyraźnie odróżniają ich od „Rusinów”, którzy 
w ich mniemaniu byli zwykłą, spokojną ludnością podobną do nich. Natomiast „Ukraińcy” kojarzeni są 
z UPA, mordami itp. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku chodzi o tę samą ludność. Por. D. Ma-
telski, Ukraińcy i Rusini w Polsce 1918–1935, Poznań 1996.

Wieś tworzyła dwa odrębne zespoły osadnicze, 
określane lokalnie „polską stroną” i „ruską stroną”, 
odpowiadające podziałowi etnicznemu i religijnemu 
wsi.4 Rychcice to były dwie wsie: nasza – polska i ruska 
– Rychtyczki, tyle ze na polskich mapach to wszystko 
Rychcice się nazywało!5 Część ruska posiadała wła-
sną cerkiew z parafią w Michałowicach, szkołę czte-
roklasową, w której dzieci uczyły się języka i historii 
ukraińskiej. Nauka kontynuowana była ewentualnie 
w siedmioklasowej szkole polskiej, w której również 
językiem wykładowym, obok polskiego, był do klasy 
czwartej język ukraiński. Izolacja polskiej i ruskiej 
strony mimo odległości wynoszącej około 1 km nie 
przeszkadzała we wzajemnych kontaktach: Kto kim 
był, decydowało to, czy chodziłeś do kościoła, czy do 
cerkwi, no i gdzie mieszkałeś, chociaż wielu z naszej, 
ale też i z ich strony, szło za żoną albo za mężem na 
drugą stronę.6

Brak antagonizmów na tle zróżnicowania kulturo-
wego przejawiał się na wielu płaszczyznach: Jak kto 
miał znajomych czy rodzinę na ruskiej stronie to wszyst-
kie święta razem, to znaczy podwójnie obchodzili. Jak 
mnie koleżanka, Ukrainka poprosiła, bym jej dziecko do 
chrztu w cerkwi trzymała, to co miałam odmówić?!7

Małżeństwa mieszane również nie należały do rzadkości. A dziewczyny to zawsze woleli-
śmy brać z Ukrainek i na zabawy też chodzić na ruską stronę, bo i bezpieczniej, nasi, panie, 
strasznie bili, i weselej! Żadnej różnicy między dziewczynami nie ma, czy polska, czy ukraiń-
ska ona jest.8

Warunki tygla kulturowego, w jakich znaleźli się mieszkańcy zarówno jednej jak i dru-
giej strony Rychcic wymuszały niejako zachowania nacechowane wzajemną życzliwością. 

4 Informacje o podziale wsi na dwie strony znajdują się również w Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa 1889, t. X, s. 70.
5 Informator ur. 1927 Rychcice, wyw. 1/1, mieszk. Nowin Wielkich.
6 Informator ur. 1910 Rychcice, wyw. 6/1, mieszk. Nowin Wielkich.
7 Informator ur. 1919 Rychcice, wyw. 2/III, mieszk. Nowin Wielkich.
8 Informator ur. 1910 Rychcice, wyw. 7/1, mieszk. Nowin Wielkich.

Medal wybity przez Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Gorzowie Wlkp. 
z okazji wizyty papieskiej (proj.

Rousanna i Andrzej Nowakowscy 
i Jerzy Lewandowski, brąz, 70 mm).
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Umożliwiło to w warunkach rychcickich pokojowe współistnienie o wielopokoleniowej 
tradycji. Rychcice były wsią o charakterze rolniczym, jednakże bliskie sąsiedztwo z ośrod-
kiem miejsko-przemysłowym, jakim był Drohobycz powodowało stosunkowo szybką 
transformację tradycyjnej kultury typu ludowego, jaką do lat dwudziestych naszego wie-
ku reprezentowały Rychcice, w kulturę wiejską z bardzo mocnymi akcentami miejskimi. 
Jak zbudowali w Drohobyczu rafinerie Dross i Polmin, to chłopy zaczęły tam pracować, bo 
nie było tak ciężko jak na gospodarstwie, stała płaca i tylko osiem, dziesięć godzin... No i jak 
zaczęli obracać się między miastowymi to im trochę wstyd było robić tak jak dawniej. Oni się 
już tacy światowcy porobili.9

W Rychcicach przeważało budownictwo drewniane oraz wykonywane z budulca organicz-
nego. Budowano mało, przeważnie ze słomy wymieszanej z gliną dawało to taką maź, z której 
wyklejano ściany. Budynki gospodarcze stały osobno, a wszystko było bielone. Na ruskiej stro-
nie do malowania chat używali niebieskiej farby, sinki. Wszystko kryto słomą, a dopiero przed 
samą wojną zaczęli powoli chaty murować i kryć dachówką. Zbudowano szkołę i kilka nowych 
stodół. Bieda była, no i czasu zabrakło.10

Pomimo naporu miejskich wzorców kulturowych tradycja obchodzenia podstawowych 
świąt nie uległa większym zmianom. Do najważniejszych świąt cyklu rocznego należały świę-
ta Bożego Narodzenia: Od samiusieńkiego rana wszyscy pościli. W Wigilię Bożego Narodzenia 
przez cały dzień wolno było pić jedynie herbatę. Rychtowało się słomę, a później rozbijało się ją 
po wigilijnej izbie mówiąc: Kokoko!!! Żeby się kurki nieśli, kaczki nieśli, gęsi nieśli! Na tak rozbitą 
słomę kładło się dwa snopki siana pod stół, a w rogu izby ustawiało się dziadka, czyli snopek 
owsa, który ojciec na Nowy Rok, po tym jak go kolędnicy zmłócili, wystawiał dla wróbli.11

Do wigilijnego zestawu dań należały pierogi, barszcz z uszkami, kapusta oraz kutia. Ko-
lację rozpoczynał gospodarz domu, dzieląc się ze wszystkimi opłatkiem, następnie ze spe-
cjalnie przygotowanymi kolorowymi opłatkami szło się do zwierząt. Opłatek wrzucało 
się jeszcze do studni. Po kolacji wszystkie niezamężne dziewczęta wychodziły przed dom 
i stukając łyżkami „o siebie” nasłuchiwały psiego szczekania. Z której strony pies zaszcze-
kał, z tej strony miał nadejść przyszły mąż dziewczyny.12 Ze słomy leżącej na podłodze 
pleciono sznury, którymi oplatano drzewa w sadzie, a potem tłuczono je trzonkami od 
siekier mówiąc: będziesz rodzić, czy nie będziesz?13

9 Informator ur. 1913 Rychcice, wyw. 6/1, mieszk. Nowin Wielkich.
10 Informator ur. 1927 Rychcice, wyw. 1 /II, mieszk. Nowin Wielkich.
11 Informator ur. 1914 Rychcice, wyw. 8/11» mieszk. Nowin Wielkich.
12 Informator ur. 1919 Rychcice, wyw. 2/1V, mieszk. Nowin Wielkich.
13 Informator ur. 1914 Rychcice, wyw. 8/II, mieszk. Nowin Wielkich.

Po kolacji schodziły się do siebie rodziny życząc sobie tzw. „kieliszka”, czyli pomyślności. 
Przed północą tłumnie wyruszano na pasterkę, po której gospodarz zapalał świecę na 
stole, w izbie, w której odbyła się wieczerza. W momencie, gdy świeca gasła, gospodarz 
wprowadzał do izby krowę, która zjadała siano ułożone na podłodze i wypijała wodę po 
zmywaniu wigilijnych naczyń. Działo się to na pamiątkę tego, że Pan Jezus urodził się mię-
dzy bydlętami i na sianku.14

Powyższy zarys obyczajowości okołobożonarodzeniowej pozwala stwierdzić, iż w spo-
łeczności rychciczan zachowało się wiele elementów wyodrębniających grupę, która później 
stała się jednym ze składników nowego krajobrazu kulturowego na Ziemiach Zachodnich. 

W Rychcicach wykształciło się specyficzne nazewnictwo własne, charakteryzujące rela-
cje między Polakami a Ukraińcami oraz określające stopień zasiedzenia. I tak niektórych 
Polaków zamieszkujących Rychcice ludność ukraińska nazywała „mazurami”. Nazywanie 
kogoś „mazurem” oznaczało tyle samo co Polak, ale nie nasz, obcy, nietutejszy, przybysz. 
Rychciczanie używali również nazwy „mazur” dla określenia Polaków zamieszkujących 
tereny dalej na zachód. Jak w 1941 roku był głód to jeździliśmy na zachód, w okolice Lublina, 
do pracy. Tam mieszkali mazurzy, bo tak ich my nazywali. Inaczej mówili.15

To zaznaczenie obcości znalazło także swe odbicie w licznie występujących na tych te-
renach nazwiskach, takich jak Mazur, Mazurek, Mazurowski. Samych siebie mieszkańcy 
wsi określali pojęciem „rychcickie ludzie” . Dzieci z mieszanych polsko-ruskich małżeństw 
nazywano „kucykami”.

2. Ród
Bardzo ważnym elementem decydującym o familiarnym charakterze społeczności Rych-

ciczan były wielkie rody. W Rychcicach prawie wszyscy byli rodziną. Spokrewnione ze sobą 
rodziny Dudziaków, Watralów, Tarnawskich, Bundziowów, Mazurów i kilka mniejszych two-
rzyły wielkie rodziny. Wszyscy sobie pomagali. Nikt nie stał poza rodziną.16

Przejawy więzi łączących ze sobą ludzi występowały na bardzo różnych płaszczyznach. 
Jak ktoś miał duże gospodarstwo, a mało rąk do pracy, to zapraszał do siebie, do pomocy, 
do koszenia trawy, na żniwa, do zbierania lnu czy ziemniaków. Kobiety zbierały się na dar-
cie pierza. Zawsze wszyscy sobie pomagali. Ci, co zapraszali, nie płacili tylko organizowali 
poczęstunek, a jak mieli za co stawiali wódkę, zapraszali orkiestrę i wszyscy się bawili.17

14 Informator ur. 1914 Rychcice. wyw. 8/1, mieszk. Nowin Wielkich.
15 Informator ur. 1927 Rychcice, wyw, 1/1, mieszk. Nowin Wielkich.
16 Informator ur. 1919 Rychcice, wyw. 2/V, mieszk. Nowin Wielkich.
17 Informator ur. 1914 Rychcice, wyw. 8/II, mieszk. Nowin Wielkich.
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Rodziny skupione były przy najstarszych członkach rodu. Wszyscy mieszkali na kupie: 
dziadkowie, ich dzieci z żonami oraz z wnukami – wszyscy razem!18 Bliskość dziadków 
i wnuków powodowała, iż przekaz kulturowy między pokoleniami odbywał się bez za-
kłóceń. Jak byłem mały, to często po pracy schodzili się do siebie na wieczorki do jednej izby. 
Czasem było kilkadziesiąt osób!... i opowiadali o duchach, dawnych czasach, a myśmy tego 
słuchali jak najlepszej książki, jak najlepszego filmu! Często po tych wieczorkach to myśmy 
po dworze bali się chodzić!19 Wieczorne spotkania odbywały się jeszcze tu nad Dolną War-
tą, stopniowo wypierane przez radio, prasę i telewizję.

Jednym z częstszych nazwisk powtarzających się w Rychcicach było nazwisko Dudzia-
ków. Nie spokrewnione często ze sobą bezpośrednio rodziny o tym nazwisku w warun-
kach mnogości powtarzających się imion i nazwisk używały przezwisk, wywodzących się 
najczęściej od jakiegoś przodka. I tak byli we wsi Dudziakowie Jacenci od imienia Jacenty 
i Dudziakowie Bonifani od imienia Bonifacy. Przezwisko nabierało z czasem charakteru 
integralnej części nazwiska pozwalającej na automatyczne zorientowanie się z kim ma 
się do czynienia i w jakim stopniu jest się z nim skoligaconym: Ja z domu jestem Dudziak, 
a mówili na nas Dudziaki Micie, a poszłam za Pietryka Jacentowego, też Dudziaka, a my 
przecież żadna rodzina!20

Podczas „wieczorków” jednym z wiodących elementów w opowiadaniach były duchy, de-
mony i upiory. Prym wśród tych historii wiodły opowieści o Błędzie. Był, to duch, pojawia-
jący się pod postacią płomyków, biegających wieczorami nad łąkami. Interesującym faktem 
istniejącym w świadomości rychciczan jest coś, co nazwać można by niedookreślonością, 
występującą w opowieściach o Błędzie. Polega ona na ogromnej trudności w skonkrety-
zowaniu Błęda jako, na przykład upiora, demona, czarta czy diabła. Błąd w świadomości 
„rychcickich ludzi” jest raczej stanem umysłu, w którym człowiek nie wie, gdzie się znajdu-
je, którą ścieżką ma wrócić, choć Błąd atakuje umysły zawsze w miejscach znanych. Wra-
całam raz od chorego wujka, który mieszkał w Chatkach. Szłam przez łąkę. Nagle wchodzę 
w mgłę, a dzień przecież! No i w tej mgle nic nie widzę, nie wiem gdzie jestem gdzie iść. Idę 
parę metrów w prawo, parę w lewo i czuję jak nogi zapadają się w błoto... Ledwo się wyrwa-
łam! Stanęłam, zmówiłam „Zdrowaś Mario" i błoto puścił!21

Te elementy, które w przekazie międzypokoleniowym pozwalały grupie zachować toż-
samość w warunkach ciągłej interakcji kulturowej z ludnością ukraińską, umożliwiały 

18 Informator ur. 1919 Rychcice, wyw. 2/Y II, mieszk. Nowin Wielkich
19 Informator ur. 1945 Nowiny Wielkie, wyw. 3/1, mieszk. Witnicy.
20 Informator ur. 1926 Michałowice, wyw. 5/I, mieszk. Nowin Wielkich
21 Informator ur. 1914 Rychcice, wyw. 3/II, mieszk. Nowin Wielkich.

również zachowanie stosunkowo silnej spójności grupy także w warunkach poprzesie-
dleniowych.

3. Sytuacja przed przesiedleniem
W 1944 roku w związku z działalnością Ukraińskiej Powstańczej Armii, napływać zaczę-

ły do wsi informacje od zaprzyjaźnionych Ukraińców o ruchach UPA. Chcieli w ten sposób 
ostrzec Polaków i dać im czas do przygotowania obrony. Przychodzili do domów, często 
wieczorem, żeby ci co UPA sprzyjali, nie widzieli, i mówili: Józyk, uważajcie na siebie, bo tam-
ci przyjdą i was pozabijają! No my uciekać nie chcieli. Zaczęlim się organizować.22

W wyniku alarmujących wiadomości o działaniach UPA podjęto decyzję o zorganizowa-
niu w Rychcicach obrony. Zaczęliśmy kopać schrony. Ustalone były hasła rozpoznawcze. Na 
wieży kościelnej ustawiony był punkt obserwacyjny, a teren dookoła wsi patrolowany był 
przez uzbrojonych w kosy, widły i siekiery mężczyzn.23 W stanie ciągłego napięcia mijały 
dni, tygodnie, miesiące. Nic się nie zmieniło. Oczekiwanego napadu nie było. Powszechne 
jest przeświadczenie, iż uniknięto go tylko cudem. Wreszcie, któregoś wieczora ktoś przy-
biega i krzyczy po ukraińsku, że dziś będą mordować, że dziś będzie napad! Nic. Siedzimy 
i czekamy. Minęło parę godzin, a tu znowu ktoś woła, że dowódca oddziału UPA, który miał 
napaść na Rychcice, połamał obie nogi i napadu nie będzie.24

Przetoczył się front. Zima 1945 przyniosła rychciczanom ogromne zmiany. Na począt-
ku stycznia pojawiły się pogłoski o możliwości wyjazdu na zachód, gdzieś do Niemiec. 
Przyjeżdżali urzędnicy z Drohobycza. Mówili, że jak chcemy zostać, to możemy, tylko obywa-
telstwo zmienić będziemy musieli, bo tutaj przyjdą Sowieci. Ludzie zaczęli się zastanawiać, 
tym bardziej, że mieli w pamięci „czornyj dziób, biała sraka to je polskaja oznaka! – jak ci 
niektórzy Ukraińcy do nas mówili.25 Decyzję podjęto solidarnie. Wyjeżdża cała polska wieś! 
Decydujący się na wyjazd udowodnić musieli swoją polskość poprzez okazanie odpowied-
nich dokumentów: dowodów osobistych, metryk, świadectw szkolnych itp. Jak ktoś chciał 
jechać, a miał żonę Ukrainkę to mógł, ale te, które miały mężów Ukaińców musiały zostać.26

Panowało powszechne poczucie tymczasowości sytuacji. Sprzedawano lub oddawano 
na przechowanie pozostającym w wiosce znajomym, z rzadka rodzinie sprzęty, czasem 
zwierzęta z nadzieją, iż po rychłym powrocie rzeczy te będą odebrane. Niezbędne papie-

22 Informator ur. 1920 Michałowice, wyw. 10/1, mieszk. Nowin Wielkich.
23 Informator ur. 1919 Rychcice, wyw. 2/1, mieszk. Nowin Wielkich.
24 Informator ur. 1926 Rychcice, wyw. 5/1, mieszk. Nowin Wielkich.
25 Informator ur. 1921 Rychcice, wyw. 1/1, mieszk. Nowin Wielkich.
26 Informator ur. 1919 Rychcice, wyw. 2/11, mieszk. Nowin Wielkich.
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ry, jak akty przekazania własności itp. załatwiane były w działającym od wiosny 1945 
roku Okręgowym Komitecie do Spraw Przesiedleńczych, a w późniejszym czasie w PUR-
-ze działającym w Drohobyczu. Myśmy nie zabierali zwierząt. Ojciec wszystko sprzedał. Ku-
pił za wszystko, no może nie do końca za wszystko, samogonu, bardzo się później przydał.27 
Wieś opuszczana była w atmosferze przygnębienia. Jak ruszyły furmanki, to ludzie zaczęli 
gromadnie płakać. Moja to poszła na pole jeszcze ziemniaków ukopać, w domu jeszcze chle-
ba napiekła i pojechaliśmy.28 Pozostającym sąsiadom, znajomym polecono opiekować się 
budynkami, kościołem, cmentarzem. Dzwon zakopaliśmy na cmentarzu. Baliśmy się, by So-
wieci, tak ja k w 1939, wszystkiego nie porozbijali.29

Znaczący jest fakt, iż moi informatorzy w chwili przesiedlenia byli osobami bardzo mło-
dymi, stąd niektóre relacje wskazują na przygodowe i humorystyczno-sensacyjne ujęcie 
wspomnień. Nikt nie zabierał ziemi w woreczki, bo i po co. My myśleli, ze szybko wrócimy. 
Trzy tygodnie przed transportem ja za mąż wychodziłam, jeszcze w Rychcicach, a później to 
były trzy tygodnie transportu, trzy tygodnie pociągiem. W życiu tyle pociągiem nie jecha-
łam! To była nasza podróż poślubna.30

Poszczególne grupy organizowane w jeden transport, przygotowywane były na zasadzie 
pokrewieństwa i powinowactwa: jeden transport – dwie wielkie rodziny, plus ich znajo-
mi, w sumie ponad 90 rodzin. Daty odjazdu transportu wyznaczane były w przybliżeniu 
kilkutygodniowym. Oczekujące grupy obozowały na drohobyckim dworcu. Powszechny 
był żal, smutek i przygnębienie. Na dworcu ludzie mieszkali w takich namiotach zrobionych 
z plandek. Nikt się do siebie prawie nie odzywał. Jeden stary chodził kilka dni, sam do siebie 
gadał, krzyczał, że on stąd nie wyjedzie, wreszcie dostał piany na ustach i... nie dojechał... 
zmarł.31 

4. Wyjazd na zachód
Podjechał pociąg towarowy ciągnięty przez dwie lokomotywy. Zapakowano się do wa-

gonów. Bydło jechało osobno. Trasa przejazdu wiodła przez Sambor, Przemyśł, Lublin, 
Gorzów Wlkp. do stacji Witnica, gdzie badana grupa przybyła 17 września 1945 roku. 
Pociąg się zatrzymał. Kazali wysiadać. Powiedzieli, że dalej nie pojedziemy. My wyładowy-
wać się nie chcieli, bo tu wszędzie piasek. My nie wiedzieli, że na piasku coś się może urodzić, 

27 Informator ur. 1927 Rychcice, wyw. 1/1, mieszk. Nowin Wielkich.
28 Informator ur. 1910 Rychcice, wyw. 6/1, mieszk. Nowin Wielkich.
29 Informator ur. 1929 Rychcice, wyw. 11/1, mieszk. Nowin Wielkich.
30 Informator ur. 1921 Rychcice, wyw. 10/11, mieszk. Nowin Wielkich.
31 Informator ur. 1927 Rychcice, wyw. I/II, mieszk. Nowin Wielkich.

my do tej pory to piasku na oczy nie widzieli. Mój jak pracował w Drohobyczu, w fabryce 
to raz ukradł piasku w kankę, to nam pokazał jak piasek wygląda. Ta joj ta takie to suche 
było.32 Obcość miejsca i złe warunki glebowe powodowały niechęć do osiedlania się w re-
jonie Witnicy. My nie chcieli się tu osiedlić. Przyjechali z UB, chcieli nas siłą. Ale my się nie 
dali, kupa nas była.33 W stojącym na witnickiej bocznicy transporcie zaczynało brakować 
żywności i paszy dla zwierząt. Zaczęto myśleć o poszukiwaniu jakiegoś schronienia, tym-
czasowego, wierzono bowiem w rychły powrót do Rychcic. Miejski charakter zabudowy 
w Witnicy pozwolił osiedlić się tu tylko kilku rodzinom, nakazując innym szukanie miejsca 
w okolicznych wioskach. Przybyłe tym transportem rodziny osiedlono w następujących 
miejscowościach: Witnica – 11 rodzin, Nowiny Wielkie – 30, Swierkocin – 18, Boguszyniec 
– 7, Mosina – 10, Białczyk – 7, Pyrzany – 3 rodziny. Poza tym pojedyncze rodziny osiadły 
w Gorzowie Wlkp., Zieleńcu, Czechowie, Wieprzycach i Małyszynie.34

Najliczniejsza grupa znalazła się w oddalonych o 9 km od Witnicy Nowinach Wielkich. 
Nowiny to nazywały się najpierw Dąbkowice. Później Jastrzębiec, a dopiero na samym koń-
cu Nowiny Wielkie.35 Nowiny położeniem przypominają trochę Rychcice. Północna skarpa 
pradoliny Warty i pofałdowany wzgórzami teren przechodzi ku południowi w rozległe pa-
stwiska i łąki, opierające się o rzekę Wartę (w Rychcicach: Czarny Potok i rzeka Bar). Wa-
runki terenowe, jak i możliwość osiedlenia się w grupie, oraz stosunkowo bliska odległość 
od miast: Witnica 9 km, Gorzów Wlkp. 16 (w Rychcicach ważnym elementem w krajobra-
zie kulturowym subregionu był Drohobycz) powodowały, iż Nowiny Wielkie wydawały 
się bardzo dobrym miejscem zamieszkania.

Zajechalim do Lubiszyna, a tam same lasy! To co ja w lesie miał robić, jak ja jestem mecha-
nikiem?! Zabrałem brata i przez las przybyliśmy do Nowin.36

Potem nawiązano kontakty z „rychcickimi” przybyłymi innymi transportami, osiedlony-
mi w Myśliborzu, Lubiszynie i koło Zielonej Góry. Następowało łączenie rodzin, zmiana 
miejsca zamieszkania. Pozostawiony majątek poniemiecki, przedstawiający dużą wartość 
dla rychciczan, zajmowany był niekiedy tylko w takiej części, w jakiej został pozostawiony 
w starej wsi. Mamusia powiedziała, że nie godzi się zajmować więcej niż się miało w domu.37 
Powszechne było nastawienie nieprzeprowadzania zmian w gospodarstwie, w przekona-

32 Informator ur. 1914 Rychcice. wyw. 8/11. mieszk. Nowim Wielkich.
33 Informator ur. 1932 Rychcice, wyw. 4/1, mieszk. Nowin Wielkich.
34 Informator ur. 1933 Rychcice, wyw. 9/1, mieszk. Nowin Wielkich. Dane zweryfikowane archiwaliami 
Zarządu Miejskiego i Zarządu Gminnego w Witnicy.
35 Informator ur. 1910 Rychcice, wyw. 6/1, mieszk. Nowin Wielkich.
36 Informator ur. 1933 Rychcice, wy w. 9/1, mieszk. Nowin Wielkich.
37 Informator ur. 1927 Rychcice, wy w. 1 /II, mieszk. Nowin Wielkich.
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niu, że już niedługo wrócą tutaj prawowici właściciele, a oni wyjadą z powrotem do Rych-
cic. Gdzieś około roku nic się nie rozpakowywało, nic specjalnego się nie robiło, tak aby jakoś 
żyć. Jadło się tylko w talerzach poniemieckich.38

Pierwszy okres zadomowienia się na nowych terenach był tak ciężki dla niektórych 
rychciczan, iż nie wytrzymując presji obcego środowiska kulturowego decydowali się na 
wyjazd na wschód. Nie mogli się pogodzić z myślą, że mają tu mieszkać. Więc jak się nie 
zanosiło na masową przeprowadzkę z powrotem do Rychcic, to oni spakowali się i wyjechali 
w Przemyskie.39 Problemy z przystosowaniem się do nowych warunków mieli wszyscy 
rychciczanie. Tutaj prawie wszystko murowane. Woda z pompy, a często i w domach była. 
Maszyny na prąd, a w dodatku wszystko żelazne!40

Do bariery natury materialnej powstającej wskutek dysproporcji technologicznej, do-
łączyły trudności w porozumieniu się z ludnością innych regionów Polski. Polegały one 
przede wszystkim na poczuciu własnej odrębności rychciczan oraz stereotypowym po-
strzeganiu innych: „zabużanin” – Ukrainiec, poznaniak – folksdeutsch, warszawiak – zło-
dziej. Oni [tzn. nie pochodzący ze Wschodu – przyp. aut.] mówili na nas Ukraińcy, mordercy, 
„zabugole’’ i się wyśmiewali. Na zebraniach mówili „Panowie, panie i wy chamy zza Buga.41 
W opinii rychciczan podziały między osadnikami pogłębiało wyraźne preferowanie przez 
władze lokalne osadników z Polski centralnej.

W Nowinach Wielkich przewagę liczbową mieli osadnicy pochodzący z terenów dzisiej-
szej Ukrainy, co być może było czynnikiem wyciszającym wewnętrzne napięcia panujące 
na wsi. Nas, znaczy z różnych miejscowości, ale ze Wschodu, była w Nowinach kupa, więcej 
nas było to i się nas bali, nie chcieli otwarcie gęby podnosić.42

Do tarć wśród osadników dochodziło również między grupami pochodzącymi z tego 
samego regionu. W granicach osadnictwa interesującego nas transportu43 osiedliła się 
w Pyrzanach zwarta grupa przesiedleńców z powiatu złoczowskiego (dzisiejsza Ukraina). 
Grupa ta wykazywała całkowitą hermetyczność w stosunku do innych osadników, a nawet 
wrogość. Kiedy byłem w straży pożarnej, to mieliśmy pożar w Pyrzanach. Wymóg gaszenia 
był taki, by rozebrać stodółkę graniczącą z palącym się budynkiem, by pożar się nie roz-

38 Informator ur. 1927 Rychcice, wy w. 1 /II, mieszk. Nowin Wielkich.
39 Informator ur. 1927 Rychcice, wy w. l/III, mieszk. Nowin Wielkich.
40 Informator ur. 1921 Rychcice, wy w. 11 /1, mieszk. Nowin Wielkich.
41 Informator ur. 1920 Michałowice, wy w. 10/1, mieszk. Nowin Wielkich.
42 Informator ur. 1927 Rychcice , wyw. tamże. Liczba transportów bez wglądu w archiwa PUR-u jest dość 
trudna do ustalenia. Prawdopodobnie było ich pięć (Witnica. Myślibórz. Lubiszyn, Lubiń Legnica. Jędrzy-
chowo).
43 Informator ur. 1927 Rychcice. wyw. tamże.

szerzył. To oni przylecieli całą wioską, samochód przewrócili i nie kazali gasić.44 „Rychcic-
kie ludzie” z Nowin Wielkich, przenosząc stereotypy etnicznych podziałów wyniesione 
ze swych stron ojczystych, zapewne kierowały się tym, że mieszkańcy Pyrzan pochodzili 
ze wsi o nazwie Kozaki, więc podobnie jak inni mieszkańcy sąsiednich wsi uznawali ich 
zupełnie bezpodstawnie za Ukraińców. Wieczorem to strach było po Pyrzanach chodzić, bo 
oni po ukraińsku mówili. A gdy się ktoś do ich spraw trącał to mówili „ Ty nie swój, ty obcy, 
ty się nie wtrącaj”.45 Nie zdawano sobie sprawy, że ta „obcość” znaczyła tyle co „mazur” 
w Rychcicach, a po ukraińsku mówiło wtedy między sobą bardzo wielu przybyszów ze 
Wschodu. Sytuacja kryzysowa trwała do momentu rozluźnienia więzi społecznych i ro-
dzinnych panujących wśród tradycyjnych społeczności rychciczan i kozaczan, czyli mniej 
więcej do połowy lat sześćdziesiątych. Procesy przystosowawcze, obejmujące46 swym za-
sięgiem wzajemne „dopasowywanie się” osadników, pochodzących z różnych regionów 
kraju, odbywały się w czasie pierwszych lat kolonizacji nowego terenu osadniczego, a wa-
runki je j przeprowadzania nie sprzyjały szybkiej adaptacji.47

5. Adaptacja poprzez rozluźnienie więzi tradycyjnych
Najszybciej do nowych warunków życiowych zaadoptowali się młodzi rychciczanie. 

Zaraz jak przyjechaliśmy, to ja sobie wyszukałem ładną młockarnię na prąd, kosiarkę, 
a i mebli nawiozłem.48 Do uprawy ziemi zaczęto stosować nowe, tu poznane narzędzia. 
Początkowo sceptyczni starsi rychciczanie z czasem przyzwyczaili się do adaptacyjnych 
działań dzieci. Zorganizowaliśmy straż pożarną w Nowinach, na jej czele stanął Józef Du-
dziak. Rodzice patrzyli na to krzywym okiem, mówili: „Na co to wam ? Przecież będziemy 
wracać do Rychcic!” No, ale o powrocie to jakoś nie było słychać.49

Równocześnie z przejmowaniem nowych wzorców technologicznych następował proces 
wytrącania najbardziej zachowań tradycyjnych. Właściwie wszystko było i jest tak jak daw-
niej, wszystkie obrzędy i jedzenie to samo, ale na przykład wróżenia już nie ma, po Wigilii, bo 
tu poznaniacy, tu już inaczej.50

Przesiedlenie w grupie powodowało zmniejszenie się ryzyka szybkiego wytrącania 

44 Informator ur. 1932 Rychcice. wyw. 4/1, mieszk. Nowin Wielkich.
45 Informator ur. 1932, wyw. tamże.
46 K. Żygulski. Repatrianci na Ziemiach Zachodnich, Poznań 1962, s. 69.
47 K. Żygulski, op. cit., s.54.
48 Informator ur. tamże.
49 Informator ur. 1919 Rychcice, wyw. 2/III, mieszk. Nowin Wielkich.
50 Informator ur. 1927 Rychcice. wyw. l/II, mieszk. Nowin Wielkich.
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tradycyjnych zachowań.51 Dlatego też owo poczucie więzi rodzinnej, bliskość wnuków 
i dziadków powodowały, iż pomimo zagrożeń dla przywiezionych wzorców kulturowych 
wielka rodzina kultywowała prawie wszystkie tradycje. Zbierali my się dalej kupą na dar-
cie pierza, na żniwa się pomagało, wesela robiło się dla wszystkich krewnych.52 Zwartość 
grupy przejawiała się w solidarności. Nigdy nikogo z naszych nikt nie uderzył, bo by pół wsi 
przybiegło!53

Częste kontakty między rychciczanami osiedlonymi w różnych rejonach Ziem Zachod-
nich kruszyły poczucie społecznego wyizolowania, występującego silnie w pierwszym 
okresie osadniczym. Przyjeżdżali do nas z Jędrzychowa (woj. zielonogórskie) rowerami! 
Jechali po trzech, czterech, aby ze znajomymi i krewnymi się zobaczyć. Dzieci do siebie 
na wakacje posyłaliśmy.54 W dalszym ciągu odbywały się tradycyjne święta wyróżniają-
ce rychciczan spośród innych grup osadniczych. Na weselach i zabawach dalej tańczo-
no „kołomyjkę”. Spotykano się w dalszym ciągu na „wieczorkach”, na których opowieści 
o rychcickim Błądzie do tego stopnia były sugestywne, iż pokolenie wychowane już w wa-
runkach poprzesiedleniowych, również kultywowało wiarę w tego demona. Błąd istnieje, 
chociaż ja w duchy nie wierzę! Idę kiedyś tu w Nowinach do kolegi, mieszkał trzy domy dalej 
na tej samej ulicy, idę, a tu ciemno, bo światła jeszcze nie było, idę... i ja nie wiem gdzie ja 
jestem. Wokół sadza, nic, ale to nic nie widać. Patrzę, a tu małe światełko, idę i dochodzę do 
polnej drogi, a ja jestem kilometr od domu, w łąkach. A to przecież tylko trzy domy były!55

Rozpoczęto stawiać małe domki, budynki gospodarcze, zmieniając w ten sposób kul-
turowy krajobraz poniemieckiej wsi. Ten dom zbudowali Niemcy i to jest dom niemiecki, 
chociaż ja go wyremontował, ale ten dom tu – to jest już dom rychcicki, bo rychcickie ręce go 
wybudowały i nawet klamki mosiężne te same co tam miałem, to tu wstawiłem.56

6. Zakończenie
Z czasem w Nowinach Wielkich stosunek liczbowy ludności zabużańskiej, w tym rychcic-

kiej, zaczął ulegać zmianie na niekorzyść rychciczan. Do wioski zaczęli przybywać, liczniej 
niż dotychczas, osadnicy z innych części Polski, w tym, najliczniej reprezentowana grupa 
z Wielkopolski. Efektem nakładania się na siebie kolejnych fal osadniczych reprezentują-

51 Zagrożeniami owymi była polityka PRL mająca na celu rozbicie tradycyjnych społeczności w imię „no-
woczesnej” społeczności socjalistycznej.
52 Informator ur. 1914 Rychcice, wy w. 8/11, mieszk. Nowin Wielkich.
53 Informator ur. 1945 Nowiny Wielkie, wyw. 3/VI, mieszk.Witnicy.
54 Informator ur. 1927 Rychcice, wyw. 1/11, mieszk. Nowin Wielkich.
55 Informator ur. 1945 Rychcice, wyw. 3/VII, mieszk. Nowin Wielkich.
56 Informator ur. 1910 Rychcice, wyw. 6/1, mieszk. Nowin Wielkich.

cych zupełnie odmienne regiony etnograficzne Polski było powstanie w Nowinach Wiel-
kich zjawiska wielokulturowości. Efekt ten uniemożliwił w pierwszym etapie adaptacji 
do nowych warunków kulturowych szybką i „bezbolesną” integrację ogółu społeczności 
nowinian.

Rychciczanie wkraczając w zupełnie obcą rzeczywistość społeczno-kulturalną przeżyli 
zjawisko, czy też raczej stan psychiczny, który w literaturze przedmiotu określany zwykle 
bywa szokiem kulturowym. Szok ów charakteryzuje się przeżyciem o naturze głęboko 
emocjonalnej określonej grupy społecznej wywołanym drastycznie zmienionymi warun-
kami kulturowymi w jakich grupy, czy też grupa – nagle się znalazła. Jest to przeżycie 
posiadające bardzo głęboki wymiar egzystencjalny i jest z reguły pierwszym etapem ada-
ptacji.57

Drugie pokolenie rychcickich osadników, wychowane już w warunkach poprzesiedle-
niowych, kontestując tradycyjne zachowania rodziców stopniowo, acz systematycznie za-
rzucało, czy też nie odtwarzało, niewyuczonych wzorców. Zaczęliśmy wyśmiewać się z tego 
ja k nasi rodzice tańczą, jak mówią, że inni mówią na nas „ Ukraińcy ”, dawne bajki i opowie-
ści stały się zabobonami.58

Kontestacja tradycyjnych wzorców połączona z wpływem pobliskiego Gorzowa (więk-
szość młodych ludzi uczyła się w pobliskim mieście) powodowały, iż wielu młodych podej-
mowało decyzje o wyjeździe z Nowin, osłabiając tym samym tradycyjnie istniejące więzi. 
Ludzie żenili się, a że pracy było mało, mieszkać nie było gdzie, a każdy chciał wygodnie, to 
wyjeżdżali!59 Wynikiem takiej atomizacji rodu był brak wzajemnej znajomości krewnych. 
Dotyczy to przede wszystkim trzeciego i czwartego pokolenia rychcickich przesiedleń-
ców. Poznałem kiedyś w szkole dziewczynę, była z Gorzowa, wszystko dobrze szło, aż się 
okazało, że ona też Dudziaczka i że jestem je j kuzynem!60

Rychciczanie stanowią dziś jedną z wielu grup składających się na kulturowy krajobraz 
województwa gorzowskiego. Jej członkowie, najczęściej ze sobą spokrewnieni – często 
wzajemnie się nie znając – rozrzuceni są po całym województwie (m. in.: Gorzów, My-
ślibórz, Kostrzyn ), Polsce (Kraków, Poznań, Głogów, Zielona Góra) oraz Europie (Anglia, 
Francja). Będąc społecznością rozproszoną w wyniku procesu przesiedlenia, rychciczanie 
nie pretendują do uzyskania kulturowej odrębności względem całej wspólnoty nowinian 
– próbują raczej w pełni stopić się i nie akcentować własnej odmienności, która pozostała 

57 Zob. Szok kulturowy, [w:] Słownik Etnologiczny, Warszawa 1987.
58 Informator ur. 1945 Nowiny Wielkie, wyw. 3/VII, mieszk. Witnica.
59 Informator ur. 1943 Rychcice, wyw. 14/11, mieszk. Nowiny Wielkie.
60 Informator ur. 1975 Gorzów Wlkp., wyw. 13/1, mieszk. Witnica.
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już jedynie w sferze świadomości pokolenia pamiętającego rzeczywistość rychcicką. Dla 
pokolenia, którego kontakt z ową rzeczywistością rychcicką następował jedynie poprzez 
opowieści rodziców, czy dziadków, nie przedstawia ona faktycznej wartości, choć i ta sy-
tuacja jest zróżnicowana i być może ma związek z wykształceniem.

Tym skromnym szkicem, jedynie poruszającym i zarysowującym kilka dość przypad-
kowo wybranych problemów, chciałbym pomóc wszystkim tym młodym ludziom, jak 
również sobie, w określaniu i wytwarzaniu własnej wersji rodzinnej historii, wersji, któ-
ra wcale nie musi zgadzać się z ogólnie przyjętymi normami postrzegania historii. Mam 
również nadzieję, że „szperanie w życiorysach dziadków” może przyniesie efekty w po-
staci, jak powiada Zygmunt Bauman, „nabycia papierów”, określenia  własnej tożsamości 
właśnie poprzez odkrycie dla samego siebie swoich korzeni. Być może ułatwi to komuś 
poczucie się, tu na Ziemiach Zachodnich, „u siebie”, może ktoś inaczej spojrzy na starsze 
już często osoby noszące w sobie historię.



Maria Serwatka (1908–1996) U68

Wspomnienia 1939–1945

Od Redakcji: Po raz  pierwszy tekst wspomnień spisanych przez Autorkę w latach 1989–
1990 został opublikowany w 1997 r. w numerze 11 cyklu „Wierni Bogu i Polsce Drohobycza-
nie”. Zdjęcia nadesłane przez bratanicę Autorki panią Magdalenę  Serwatkę z Wałbrzycha 
ukażą się w następnej części.

17 września 1990 r. obchodziliśmy 51 rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na 
wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. Smutna to rocznica. Wkroczył do nas strach, 

pod wpływem którego głosowaliśmy nawet za przyłączeniem do Związku Radzieckiego. To 
nie uchroniło nas przed panowaniem NKWD, wprost przeciwnie. Jak bardzo byłam naiwna 
i pełna wiary w zwycięstwo nad Niemcami, jak bardzo nie znałam ZSRR!

Miałam skończonych wtedy 31 lat życia i jeden rok bezpłatnej praktyki nauczycielskiej (cały 
rok starałam się o nią, pracy brakowało i praktyka też była sukcesem. Płacono mi tylko 24 zł 
za 3 godziny w klasie II – z czego 4 zł potrącano, tak naprawdę, nie wiem na co – zapewne na 
różne ubezpieczenia) w zakresie historii w II Prywatnym Gimnazjum i Liceum Żeńskim im. 
Henryka Sienkiewicza w Drohobyczu. Obowiązywała dwuletnia praktyka, a po niej egzamin 

 Biuletyn SPZD nr 27 (2020)

kwalifikacyjny z dydaktyki, metodyki, psychologii + program nauczania, który podobno trze-
ba było umieć na pamięć. O tym wszystkim tak naprawdę nie myślałam, bo i nie wiedziałam, 
co mnie czeka. Nikt nic o tym nie mówił, tak jak mało mówiliśmy o możliwości przegrania 
wojny z Niemcami. Wprost przeciwnie, byłam pewna, żegnając najstarszego brata Tadeusza, 
zmobilizowanego już 28.08.1939 r., że będzie zdobywcą Berlina. Jak bardzo byłam naiwna 
i pełna wiary w zwycięstwo. Przedtem zdałam egzamin z obrony przeciwlotniczej, oczywi-
ście na piątkę, okna w naszym domeczku pokleiłam paskami papieru na krzyż, drzwi od piw-
nicy na podwórzu wylepiłam gliną, co miało nas chronić przed gazami, a w czasie alarmu 
pełniłam służbę w bramie naszego podwórza, zapędzając do mieszkań przechodniów. 

O świcie 1.09.1939 r. spadły na Polskę pierwsze bomby niemieckie. Myśmy jednak byli do-
brej myśli, bo przecież Francja i Anglia wypowiedziały wojnę naszym niemieckim najeźdź-
com. Po pogodnym niebie latały niemieckie samoloty, a my byliśmy przekonani, że to naszych 
sprzymierzeńców, nawet widzieliśmy świecące nocą balony zaporowe. Tadzio Molenda, już 
w randze podporucznika, zapewniał nas, stojąc pod jabłonką, że belki rzucone na rozdro-
żu stanowią pewną przeszkodę dla niemieckich czołgów. Szybko wycofali się Polacy, a mnie 
pozostał na wskazującym palcu prawej ręki trwały ślad po krojeniu bochnów chleba dla na-
szych żołnierzy. Wkrótce usłyszeliśmy „Ein Reich” i „prawda, jak ładni są nasi żołnierze” z ust 
kolonistki niemieckiej, obok której znalazłam się, aby jej pokazać drogę do jakiegoś urzędu. 

Żydzi i Żydówki założyli opaski z gwiazdą Dawida, co nie przeszkadzało im kokietować 
Niemców, którzy – jak napisał w swych wspomnieniach prof. Ludwik Hirszfeld – byli nie-
szczęśliwą miłością Żydów. Ukraińcy cieszyli się, licząc na „samostijną Ukrainę”. 17 września 
1939 r. na podstawie układu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. ziemie polskie po 
San-Bug-Narew zajęli sowieci, rzekomo dla obrony Ukraińców i Białorusinów przed Niemca-
mi, nie mówiąc już o Litwie. 

Brat Tadeusz wrócił do domu spod Tomaszowa Lubelskiego  dzięki temu, że znał j. ukraiń-
ski  i że przebrał się za chłopa. Pod panowaniem NKWD nikt nie był pewnym jutra i jestem 
przekonana, że najbardziej byli rozczarowani ci, którzy uważali się za komunistów. Opowia-
dano, że sowieci też byli zdziwieni tym, że robotnicy witający ich byli w czarnych, wizyto-
wych ubraniach. „To panowie nas witają, a gdzie robotnicy?” – pytali.

Drohobycz został miastem wojewódzkim – obłast. I od razu zaczęto rusyfikację. To znaczy 
zreorganizowano na sposób sowiecki szkolnictwo i stopniowo poprzez aresztowania i zsyłki 
niszczono wszystko co polskie. Sprowadzano Rosjan. Siedzibą nowych władz stał się ratusz, 
pięknie przed wojną odrestaurowany, a mieszkańcy rynku musieli opuścić swe kamieniczki, 
bo władza sowiecka lubiła samotność. 

Ponieważ moim prawdziwym domem był dom Piechowiczów, zbudowany przy ul. Sobie-
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skiego, więc byłam świadkiem aresztowania p. Piechowicza, który jako rdzenny Drohobycza-
nin był bardzo troskliwym prezydentem miasta. Pani Piechowiczowa, na szczęście, zmarła 
przed wybuchem wojny. Na spełnienie swego losu czekał, w towarzystwie młodszej córki 
Ireny, schorowany p. Piechowicz. Przyszło po niego, w pochmurne jesienne popołudnie, 
dwóch enkawudzistów, jeden był Ukraińcem, drugi chyba Żydem, i jak to zwykle oni, popro-
sili go „na minut oczku”. P. Piechowicz ucałował córkę, podał mi rękę, przewiesił przez ra-
mię koc i wyszedł, aby nigdy nie wrócić. Podobno został wywieziony do Kijowa i tam zmarł 
w więzieniu. Irka musiała opuścić mieszkanie, które zdążyliśmy opróżnić z mebli, i tułała się 
najpierw u przyjaciół w Drohobyczu, a później we Lwowie. Gdy wybuchła wojna sowiecko-
-niemiecka przeniosła się do siostry w Warszawie, później przyjęła obywatelstwo francuskie, 
zmarła we Francji 15.07.1989 r. i tam jest pochowana w Bazet pod Tarles, które jest miastem 
rodzinnym gen. Focha i leży między Lourdes a Pau. Janina Piechowicz-Drobnikowa mieszkała 
w Brukseli, zmarła tam chyba w 1988 r., ale spoczywa na cmentarzu paryskim Montmartre 
obok swego męża Jerzego Drobnika. Tadeusz Piechowicz, dr chemii, zmarł we Francji i tam 
jest pochowany, chyba w Bazet. Miał obywatelstwo francuskie. Tylko Janka nie zrzekła się 
obywatelstwa polskiego. Nie doczekali zmian ustrojowych w Polsce.

Mimo głosowania za przyłączeniem do Związku Radzieckiego Polacy podjęli walkę z na-
jeźdźcami. Przede wszystkim starali się przedostać na Węgry. Pamiętam, że i u nas w domu 
odbyło się zebranie przyszłych uciekinierów. Wśród nich znajdował się organizator, Polak, 
który miał ich przeprowadzić przez lasy karpackie. Niestety, grupka uciekinierów, wśród 
których znajdował się mój najstarszy brat Tadeusz oraz kupiec Józef Heksel z synem Janem, 
została schwytana w lasach mizuńskich koło Doliny i umieszczona w więzieniu stanisławow-
skim. Tam sądzono ich za usiłowanie przejścia granicy i Tadeusz został skazany na 5 lat robót 
leśnych w archangielskiej obłasti, w zagłębiu Kotłas.

Oczywiście rozsiewano rozmaite pogłoski, jak np. „Boże Narodzenie lub Trzech Króli z na-
szymi”. Tym łatwiej wyłapywano naiwnych. Nasilenie aresztowań nastąpiło w kwietniu 1940 
r. Wtenczas zabrano mego brata Zdzisława i jego przyjaciół: Zbyszka Załanowskiego i Łacinę 
oraz znanego malarza-amatora  Feliksa Lachowicza. Sąd w Kijowie wymierzył karę śmier-
ci Zbyszkowi, którą wykonano, i Zdzisławowi, który po złożeniu odwołania został przewie-
ziony do więzienia w Gorkim, czyli Niżnym Nowogrodzie. Z tym bratem spotkałam się po 
latach szesnastu w Manchester, gdzie osiadł i założył rodzinę. Po umowie gen. Sikorskiego 
ze Stalinem znalazł się w obozie dla Polaków w Azji Środkowej. Tam przeszedł tyfus, mala-
rię i zapalenie płuc. Zdumiewające, ile człowiek może przetrzymać, a szpitale dla Polaków 
nie rozpieszczały swoich pacjentów, zbyt wielu ich było. Zdzich, jako krótkowzroczny, był 
w Polsce zwolniony ze służby wojskowej, ale w więzieniu ślubował sobie, że gdy tę makabrę 

przeżyje, wstąpi do wojska, by walczyć o niepodległość. Jego ślubowanie znalazło swój wyraz 
pod Monte Cassino. Dzięki umowie gen. Sikorskiego ze Stalinem dwaj moi bracia Tadeusz 
i Zdzisław znaleźli się w armii gen. Andersa i spotkali się w bitwie pod Monte Cassino. Przez 
sześć nocy Zdzisław przywoził amunicję Tadeuszowi, który dowodził baterią ostrzeliwującą 
wzgórze. Po skończonej wojnie Tadeusz wrócił do rodziny, właściwie jego córeczki nie zna-
ły ojca, a Zdzisław pozostał w Anglii i tam zawarł związek małżeński z piękną dziewczyną 
z Lidy, która przeżyła Sybir, a maturę zdała w Indiach. Nie ma w zwyczaju u nas w rodzinie 
opowiadania o przeżyciach, w każdym razie Zdzich utkwił mocno w pamięci NKWD, gdyż 
i mnie się o niego pytano. Okazuje się, że ten flegmatyk uniesiony gniewem rzucił krzesłem 
w swego śledczego. Stracił w wyniku tego zęby i paznokcie u rąk. A więzienie przeżył dlatego, 
że przydziałową kromkę chleba zamieniał w kieszeni na okruchy, które brał do ust, gdy głód 
bardzo dokuczał. Jak wielka jest potęga głodu, świadczy o tym rozgrzeszenie, jakiego udzielał 
współwięzień mego brata, ksiądz (prof. teologii z Wilna) – za kromkę chleba. Między inny-
mi w jego celi znajdował się poeta Artur Międzyrzecki. Trzeci z moich braci, Władysław, był 
zawodowym oficerem w randze podporucznika piechoty. Wzięty do niewoli, podobno pod 
Złoczowem, znalazł się jako jeniec w Starobielsku. Z jego skąpej i ostrożnej korespondencji 
wynika, że i oni żyli złudzeniami, wierzyli w pomoc „cioci Andzi i Frani”. „Może wy pierwsi 
ujrzycie ciepłe promienie wiosenne”. Prosił o pieniądze i kalosze, bo przecież oni pracowa-
li, nosili belki. Otrzymał je. Ostatnia jego kartka przyszła ze skreślonym adresem. Treść jej 
mocno utkwiła mi w pamięci, bo napisał: „obym nie był złym prorokiem, może to moja ostat-
nia do Was kartka. Wyjeżdżamy w nieznane”. W zakończeniu korespondentki zwraca się do 
najmłodszego brata, wówczas jedenastoletniego: „Pamiętaj, Romciu, o tym, co ja nosiłem na 
czapce, ale i nie narażaj się niepotrzebnie”. Dziękował też za przysłane pieniądze i kalosze.  

W tym roku (1990?) pomordowanych w maju 1940 jeńców starobielskich znaleziono pod 
Charkowem i dopiero 26 i 27 września zacznie się identyfikacja ich zwłok, przeniesiona na 
listopad 1990 r., bo obecne władze Ukrainy uważają, że to morderstwo należy do wojska (?), 
gdyż miało miejsce w czasie wojny. Z ich śmiercią wiąże się mój przedziwny sen. Śniło mi 
się bowiem, że w kaplicy na rogu ul. św. Jura odbywało się nabożeństwo żałobne za Wład-
ka. Ksiądz wszedł na ambonę i powiedział do płaczącej matki i siostry: „Nie płaczcie, albo-
wiem ci, którzy ginęli, wołali: „Nie zginęła”. Obudziłam się na poduszce mokrej od łez i wiele 
w związku z tym snem przeżyłam przykrych wspomnień. Jeszcze później kilkakrotnie Wła-
dek śnił mi się, stał w ciemnościach za oknem i kładł palec na ustach, na znak milczenia. Mój 
biedny brat miał wtedy lat 26, a ja byłam starsza od niego o lat 6 i byłam aresztowana dopiero 
3 stycznia 1945 r. Władysław był inteligentnym, dobrym chłopcem o dużych zdolnościach  
pedagogicznych, a przy tym był ładny. Urodził się w listopadzie 1914 r., gdy miałam lat 6 i to 
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ja wybrałam mu imię. Ostatnia kartka mego brata ze Starobielska i lista ofiar katyńskich prze-
padły w ogrodzie, gdzie je pod kamieniem, przed aresztowaniem, położyłam. Jego dyplom 
oficerski został spalony przez Wawrów, syna i synową zacnej sąsiadki, którzy się bali rewizji. 
Świadectwa gimnazjalne brata spaliłam razem z moimi, bo komu dziś one są potrzebne? Na 
zakończenie dziejów najbliższej rodziny dodam, że siostra moja Józefa była również aresz-
towana w roku 1945, ale po tygodniu wypuszczona. Roman zaś jako 17-letni chłopak został 
wysłany z rodziną Straubów na Zachód, gdyż groziło mu aresztowanie za jakiś wybuch gazu. 

A teraz trochę o szkolnictwie. Swoją bezpłatną praktykę w tym zawodzie zaczęłam w II Pry-
watnym Gimnazjum Żeńskim im. H. Sienkiewicza. Reorganizacja szkół w duchu sowieckim 
polegała na tworzeniu koedukacji. Nad nauczycielami i uczniami zapanowało NKWD. Nazwę 
tej opieki słusznie przetłumaczono na: „nie wiesz, kiedy wrócisz do domu”. Ponieważ jako 
bezpartyjna nie mogłam uczyć konstytucji, więc etat uzupełniałam godzinami geografii, któ-
rej uczyłam z przyjemnością, sama wiele korzystając. Najbardziej dokuczał brak podręczni-
ków. A trudno w natchniony sposób realizować program. Znałam bardzo dobrze w słowie 
i piśmie j. ukraiński i wydawało mi się, że mogę na tej podstawie korzystać z podręczników 
rosyjskich. Dopiero po pewnym czasie zorientowałam się, jakie z tego wynikały głupstwa. 
Każdy język przecież ma swoje właściwości. Uczniowie nie byli zachwyceni nauczaniem 
i bardzo krytycznie odnosili się do mojej pracy. Ale też pamiętam, że gdy w kl. VIII w oparciu 
o jakąś ekonomikę „Mały rocznik statystyczny” podałam, że tyle a tyle milionów par obuwia 
wyprodukował przemysł radziecki, rozległ się głos Staszka Lindera: „to nic dziwnego, że resz-
ta boso chodzi”. Staszek zginął tragicznie w Gdańsku, był studentem Politechniki Gdańskiej, 
zima 1947 r. była tak ostra, że zamarzła Zatoka Gdańska. Staszek tak nieszczęśliwie wska-
kiwał do tramwaju, że upadł i tramwaj obciął mu obie nogi. Umarł wskutek upływu krwi. 
Opowiadała mi o tym p. Zofia Garczyńska. Był to bardzo utalentowany chłopak. On i jego 
koledzy nie zawsze rozumieli moje trudne położenie, już trzech moich braci znajdowało się 
w rękach NKWD. Ale z czasem nawiązały się między mną a nimi przyjazne stosunki, gdyż 
los nasz był wspólny, a chodziło przecież o życie, nie tylko własne. Pamiętam też, jak geograf  
Einleger odnosił się krytycznie do moich lekcji, i jak przy porządkowaniu map powiedział: 
„mapy polskie, to ja bym kazał wszystkie spalić”, „tu mi włosy wyrosną” – pokazał miejsce 
na dłoni – „gdy będzie Polska. Polska będzie, ale komunistyczna”. No, nie bardzo się w tej 
przepowiedni pomylił, ale mnie to bardzo zabolało, a on nie dożył nawet tej komunistycznej 
Polski. Największą zmorą było szkolenie ideologiczne, tzn. przerabianie z nami przez poli-
truka historii WKP(b), który resztą znał tylko cztery pierwsze rozdziały, bo reszta była zbyt 
filozoficzna i tym samym za trudna dla niego. Sytuację ratowali dr dr  Mantel i Schermann, 
obaj germaniści, którzy wszystko w naszym imieniu referowali. Obaj zresztą zginęli od kul 

gestapowców w Judenracie. Muszę podkreślić, że nigdy w życiu nie pracowałam wśród tak 
znakomitych nauczycieli jak ci, którzy kiedyś uczyli mnie, moich braci i znajomych. Byli to 
ludzie o niezwykłej inteligencji i wszechstronnych zainteresowaniach i talentach. Należeli 
do nich: polonista prof. Mściwujewski, chemik i biolog  prof. Stupnicki, bracia Moroniowie: 
Niunio  – polonista – i Mysio – matematyk. Ludzie o ogromnej wiedzy i takiejże skromności. 
A co najważniejsze, w tym gronie ludzi o najrozmaitszych poglądach politycznych  nigdy nie 
było żadnych donosów. Dawne męskie gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły zostało 
zamienione w jakąś inną szkołę, chyba wyższego typu. Jednym z nauczycieli tego gimnazjum 
był Bruno Schulz, człowiek niesłychanej skromności, autor „Cynamonowych sklepów”, słyn-
ny dziś w całym literackim świecie, zastrzelony w czasie jednej z akcji przez gestapowca na 
ulicy, niedaleko od szkół leżących na wprost kościoła. Jedna z nich była im. Adama Mickie-
wicza, a w niej ukończyłam 4 klasy szkoły podstawowej, jeszcze „za nieboszczki Austrii”, jak 
mawiali drohobyczanie. Cudowne w niej były nauczycielki, a były to czasy, w których można 
było poprzestać na chodzeniu do klasy pierwszej, bo do drugiej się nie przeszło, czym chyba 
nikt się nie przejmował. Budynek gimnazjalny pamiętał czasy austriackie i jak wszystkie 
szkoły tych czasów otoczony był pięknym drzewostanem. Nawet ulica, przy której się znaj-
dował, nazywała się najpierw Zielona, później dopiero Sienkiewicza. Korytarze zdobiło całe 
mnóstwo tableau – były to kolejne roczniki abiturientów lub absolwentów. Szkoła posiadała 
piękną bibliotekę z cennym książkami (białe kruki) i gabinety naukowe, takie jak fizyczny 
i przyrodniczy. W przyrodniczym znajdował się piękny zbiór kryształów kolekcjonowanych 
za moich czasów przez prof. Z. Schneidra; między innymi wspaniały ametyst. Rewolucja nie 
polega jednak na szanowaniu dóbr kultury, lecz na niszczeniu ich. Pod tym względem nie było 
różnicy między hitlerowcami czy sowietami. Była to szkoła, z której wyszło wielu słynnych 
ludzi, a których losy wojenne zaniosły daleko poza granice naszego kraju. Pamiętam trzech 
dyrektorów tej szkoły: p. Jana Matłachowskiego, który przeszedł na emeryturę na kilka lat 
przed wojną, p. Tadeusza Kaniowskiego, aresztowanego przez NKWD, którego los jest mi 
nieznany, i p. Zygmunta Schneidra, który powędrował z nami chyba do szkoły im. Królowej 
Jadwigi, a na pewno był dyrektorem w tzw. czerwonej szkole (była zbudowana z czerwo-
nej cegły, bez tynku) po powrocie sowietów w 1944 r. Pierwsza sowiecka matura wiąże się 
z wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej. Ci, którzy brali udział w komersie, byli świadka-
mi bombardowania o świcie rafinerii „Polmin” przez samoloty niemieckie. NKWD natych-
miast nasiliło swoją działalność. W piękne niedzielne przedpołudnie pierwszego dnia wojny 
aresztowano trzech moich sąsiadów: Topolnickiego – Ukraińca, mającego opinię komunisty, 
Dziunia Sobola – Polaka, urzędnika „Polminu” i oficera rezerwy oraz inż. Lewickiego – Ukra-
ińca, nacjonalistę. Dowiedziałam się później o aresztowaniu braci Bulfanów, urzędników 
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pocztowych. Ogółem mówiono o jakichś dwustu aresztowanych. Okazało się później, że ła-
two można było uniknąć strasznego losu, np. kryjąc się w zbożu, ale nikt o tym nie pomyślał, 
bo i nikt się takiej aktywności enkawudzistów nie spodziewał. NKWD natychmiast uciekła, 
zabierając dokumenty. Ciekawe, że gdy w poniedziałek rodziny aresztowanych weszły do 
budynku sądowego i więzienia zarazem (przy ul. Stryjskiej), nie zastały tam nikogo. Podob-
no w jednej tylko celi znajdowali się więźniowie, a w zbiorowej mogile na dziedzińcu sądo-
wym było kilkanaście rozkładających się ofiar, za które wkrótce odprawiono nabożeństwo 
żałobne. Zwłoki wyjmowali Żydzi. Poszukiwania innych żywych  czy zmarłych nie dały re-
zultatu. 

W tym roku (latem 1990) w Drohobyczu była wycieczka, chyba zorganizowana przez 
Towarzystwo Przyjaciół Drohobycza. Jeden z jej uczestników, mieszkaniec Bielawy Wła-
dysław Iwanik,  był świadkiem makabrycznego odkrycia grobu ofiar stalinizmu z wrze-
śnia 1939 r. A może to były ofiary późniejsze? Grób znajduje się pod dawnym budynkiem 
NKWD, to znaczy pod jeszcze dawniej polskim sądem i więzieniem, na którym chyba po 
dzień dzisiejszy pozostał ślad orła. Odkrycie to opisał p. Iwanik w liście do MT „Gaze-
ty Robotniczej”  z dnia 14.09.1990 r. Jedną z pierwszych ofiar nowego systemu stał się 
nauczyciel biologii p. Ogniewski, który był przed wojną tematem uczniowskich anegdot, 
jak: „gdy popatrzymy na ogon żaby, to zobaczymy, że żaba nie ma ogona”, „hiena cętko-
wana, poniekąd prążkowana!”. P. Ogniewski z żoną (dobroduszną nauczycielką) i córką 
Danutą zostali wywiezieni do Kazachstanu (a może do nowosybirskiej obłasti), gdyż byli 
spokrewnieni z gen. Karaszewiczem-Tokarzewskim, też aresztowanym chyba we Lwowie, 
organizatorem walki podziemnej we Lwowie (ZWZ). Po latach Danuta Ogniewska stała się 
jako lekarz uczestniczką bitwy o Monte Cassino (tak gdzieś czytałam). 

W r. 1940/41 uczyłam w innym budynku szkolnym, też w dziesięciolatce. Była to daw-
na szkoła podstawowa im. Królowej Jadwigi, stary budynek, w którym kiedyś mieściła się 
austriacka szkoła kadetów. W czasie przerw można było spacerować po parku, a do domu 
wracało się ul. Mickiewicza, która była najbardziej reprezentacyjną ulicą Drohobycza i sta-
nowiła tzw. korso, czyli „cielętnik”. Po niej odbywało się niegdyś obowiązkowy spacer po 
niedzielnym wyjściu do kościoła. Było to korso dla Polaków, Rusini po mszy w cerkwi św. 
Trójcy spacerowali po Rynku. W tej nowej szkole wprowadzono obowiązek wzajemnego 
hospitowania się na lekcjach. Byłam wychowawczynią w kl. VII i nigdy nie zapomnę udziału 
w lekcji gramatyki j. polskiego, którą przepięknie prowadził prof. Mściwujewski. 

Pamiętam też niektórych moich uczniów, nie tylko siostry Gawlikówny (Marysię i Alinę), 
ale przede wszystkim Tadzia Paździochę. Był to ciekawy chłopak, syn kowala, który był kie-
dyś czeladnikiem u mego ojca. Tadzio miał talent malarski, szczególnie w dziedzinie karyka-

tury, tak  że gdy zrobił portrety członków Biura Politycznego, bałam się, że tego nie umiesz-
czą na wystawie pod koniec roku. Uspokoił mnie kol. Hofman twierdząc, że Tadzio tak widzi 
i portrety znalazły miejsce na jednej ze ścian (poza rysunkiem Tadzio niczym się nie wyróż-
niał, ze wszystkich przedmiotów miał złe oceny; nigdy go nie spotkałam, a szkoda, bo to był 
talent). W szkole tej w zdumienie wprawiła nas komsomołka Tania, gdy ułożone przez nas 
na stolikach serwetki (z okazji wystawy robót ręcznych) zobaczyliśmy w następnym dniu 
przybite bretnalami do ściany. Widocznie według niej tak było funkcjonalniej. Szkolono nas 
zarówno ideologicznie, jak i bezskutecznie. Terror działał zastraszająco, ale nie hamował 
patriotycznych uczuć. Naiwność ideologów budziła uczucia politowania dla ich niewiedzy 
o świecie, gdyż wyrocznią dla nich był Stalin. Gdy na jednym z zebrań stwierdzono brak 
mydła, politruk bez zażenowania powiedział: „tyle lat nie oglądaliście mydła, a teraz od 
nas chcecie”. Gdy tłumaczono mu, że w języku niemieckim Żyd znaczy Jude, po francusku 
Juife, po polsku Żyd, on na to odpowiedział: „koły Stalin skazał, szczo Jewrej”. Nawiasem mó-
wiąc, ogół rosyjski nienawidził Żydów, o czym świadczył stosunek żołnierzy do tych, którzy 
uniknęli śmierci z rąk hitlerowców, kryjąc się po lasach. Inny przykład bezkrytycznej wia-
ry w Stalina to uroczystość św. Mikołaja. W szkole powiedziano dzieciom: „Poproście, żeby 
św. Mikołaj przyniósł wam bułeczki”, a gdy prośba nie została spełniona: „powiedzcie teraz: 
ojcze Stalinie, przynieś nam bułeczki” –  zjawił się w klasie kosz z bułeczkami. Raz przed 
świętami wielkanocnymi zgromadzono nas z młodzieżą, aby udowodnić nam, jak jesteśmy 
zabobonni, gdyż wierzymy, że po lewej stronie człowieka kroczy diabeł, a po prawej anioł, 
dlatego nie wolno pluć na prawo, co wywołało ogólny śmiech i konsternację biednego poli-
truka, gdyż nigdy o tym nie słyszeliśmy. Wychowani za żelazną kurtyną, z dala od zachodniej 
cywilizacji i techniki, nie zawsze zdradzali się z brakiem wiedzy o świecie. Wierzyli, że przo-
dują w nim pod każdym względem. 

Dopiero wybuch wojny sowiecko-niemieckiej 22 czerwca 1941 r. przekonał ich o zacofaniu. 
Inna sprawa, czy rzeczywiście nie spodziewali się wojny. 22 czerwca 1941 r. poprzedziła zsył-
ka na Sybir nowej partii Polaków, wśród nich była wspaniała koleżanka i nauczycielka Alina 
Piaskowska, siostra Uli Lachowiczowej. Akurat szłam do szkoły, gdy wyszli naprzeciw mnie 
uczniowie z kl. IX, by mi o tym powiedzieć. Sądzę, że gdyby nie szybkie posuwanie się armii 
niemieckiej, byłabym i ja z rodziną również wywieziona.  

Plecaki były uszyte, toboły zrobione, wagony czekały. Na razie trzeba było przeżyć kilka 
lat z Niemcami. Już w nocnych ciemnościach przejeżdżał na rowerach niemiecki pierwszy 
patrol (7 VII 1941), przy sąsiednich furtkach witano go oklaskami, a na drugi dzień pijane 
bandziory ukraińskie rozpierały się w dorożkach i wyżywały się, rozbijając sklepy i domy 
żydowskie, a Żydów bito i wrzucano do potoku, płynącego przez miasto. Na „hulankę” z Po-
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lakami drohobyccy Ukraińcy nie uzyskali zgody, chociaż w Samborze, Stryju  czy Stanisła-
wowie wielu Polaków straciło życie, w drohobyckim Arbeitsamcie znajdowali się Austria-
cy przychylni Polakom. Zaczął się okres okupacji niemieckiej. Bandera ogłosił „samostijną” 
Zachodnią Ukrainę ze stolicą we Lwowie. Ukraińcy nie chcieli z nami rozmawiać, ale gdy 
„Schutzpolizei” zaczęła zrywać banderowskie afisze, spuścili z tonu, ba – nawet zaczęli nas 
do siebie zapraszać, np. nauczyciel matematyki  Krawczyszyn. Zgodnie z polityką hitlerow-
ską   powstały szkoły polskie stopnia podstawowego, szkoły średnie były ukraińskie i miały 
na celu przygotowanie zawodowe. Słowianie przecież mieli być robotnikami. Mój najmłod-
szy brat Roman był uczniem jakiejś takiej budowlanki i później pracował w Bauabteilung 
przy Grundsfficksverwaltung. 

Zaczął się też okres głodu. Sowieci nie dali uprawić ziemi, zabierając konie na tzw. normę, 
aby tym samym zmusić do zakładania kołchozów, więc ziemia leżała odłogiem. A gdy przy-
szli Niemcy, wielkie szkody wyrządziła ogromna powódź. Na naszym przedmieściu ludzie 
zjedli wszystkie pokrzywy i lebiodę. I ja poznałam, co znaczy smak gotowanych jako szpi-
nak liści buraków i sałaty. A mój brat Roman, pisząc bajkę jako zadanie domowe, opisywał  
jakieś wesele i ciągle powtarzał: „a ony jiły i pyły”. Niektórzy Ukraińcy pojechali do Niemiec 
już w 1939 r., inni starali się, żeby od 1941 r. ich miejsce w Niemczech zajęli Polacy. Ponie-
waż i mnie groził wyjazd do Niemiec (nie uczyłam, lecz pracowałam u nas w polu), wobec 
tego zgłosiłam się w Arbeitsamcie i przyjęłam pracę w Treuhandgrundstilcksverwaltung 
(Urząd Powierniczy) jako pomocnik buchaltera. Moim bezpośrednim przełożonym był Żyd 
Seemann, który podobno zamieszkał po wojnie w Wałbrzychu. W tym urzędzie pracowa-
ło wielu Żydów, przypuszczam, że za sprawą opłaty. Sekretarzowała w tej instytucji ślicz-
na dziewczyna, Ela Dobrowolska, której ojciec (pracownik „Polminu”, dr chemii) siedział 
w więzieniu gestapowskim. Treuhandgrundstcksverwaltung podlegało starostwu, szefem 
naszym z ramienia starosty był Johannes Oestreich, pochodzący z Harzu, Parteigenosse. 
Starosta pochodził z Dusseldorfu, był wobec nas niesłychanie uprzejmy, nazwiska jego 
nie pamiętam, ale przypominam sobie, że był jeszcze młody. Szukano go potem za ekscesy 
w Truskawcu. Opowiadano też, że uciekając, zostawił w gabinecie rozdarty portret Hitlera. 
Odnoszę wrażenie, że bardzo mu zależało na dobrej opinii wśród pracowników. Zabawne 
zaś było to, że bardziej ufał swojej gospodyni Jance Urbanowicz, która doskonale umiała 
posługiwać się bronią,  niż mnie, która po dzień dzisiejszy tego nie potrafi. Gdy więc raz 
zapomniał zabrać ze sobą rewolwer, zatelefonował do Janki z prośbą o przysłanie broni, 
zaznaczając, żeby mnie jej nie przekazała.  To był chyba rok 1943, gdy Niemcy szykowali 
zdobycie naftowego zagłębia na Zakaukaziu. Wkrótce jednak zaczął się odwrót armii nie-
mieckiej. Wśród zaciętych walk na olbrzymim froncie spotkał i nas okrutny cios. Niemcy 

postanowili polskich i ukraińskich chłopców 16-latków skoszarować i wywieźć, by z nich 
utworzyć podobno obronę przeciwlotniczą. 

Wśród tych chłopców znajdował się również i mój najmłodszy brat Roman i syn mego pro-
fesora, Wiesiek Mściwujewski, który miał złamaną rękę. Trudno jest opisać naszą rozpacz, 
gdy żegnaliśmy się z ostatnim chłopcem z naszego domu. Zdobyłam się wtenczas na prośbę, 
pytając szefa, czy „komnen sie, Herr Oestreich, meinen Bruder abstellen”? „Nein” – odpo-
wiedział. A jednak polscy chłopcy wrócili do swych rodzin. Opowiadano, że jest to zasługą 
pp. Zygmunta Schneidra i Mścisława Mściwujewskiego, którzy udali się do starosty z jakąś 
niemiecką wypowiedzią Hitlera, z której wynikało, że Polacy niegodni są być żołnierzami 
niemieckimi. Moja radość i miłość do brata były tak wielkie, że zaniosłam memu szefowi 
trzy piękne białe róże, które w czasie jego nieobecności złożyłam na ręce Janki Urbanowicz, 
jego gospodyni. Dzięki niej w tym niemieckim mieszkaniu słuchałam polskich komunika-
tów z Londynu. Gdy Niemcy opuszczali Drohobycz, w którym wiedli tak błogi żywot, szef 
proponował i mnie, żebym się do nich dołączyła. W Treuhand. pracowało w roku 1944 kilka 
Polek uciekających z Niemcami. Odmówiłam, gdyż nie potrafiłabym wówczas opuścić ziemi, 
która była moją ojczyzną. Wierzyłam, że Polska wróci, sadziłyśmy z siostrą kwiaty, żeby było 
czym witać naszych. Szerzyły się pogłoski o granicy na Zbruczu, zabezpieczanej przez armię 
australijską (?), przygotowywano się do objęcia przez Polaków władzy w mieście. Niemcy 
dokonywali i u nas egzekucji. Wieszali i rozstrzeliwali przede wszystkim ukraińskich ko-
munistów. Plac egzekucyjny mieścił się w rogu rynku, tracili życie nie zawsze winni. Ale 
najwstrętniejsze jest to, że w egzekucjach towarzyszyła gromadka kobiet i dzieci, i że trupy 
złożone w cmentarnej kaplicy cmentarza z I wojny światowej (pod Zalesiem), były obdzie-
rane z odzieży.  W rowach pod Bronicą leży tysiące ludzi. Są to Żydzi z likwidowanych gett, 
więźniowie, żołnierze – jeńcy sowieccy. Getta były dwa: jedno na tzw. Łanie, drugie w części 
ul. Borysławskiej i okolicznych uliczkach. A tymczasem pojawiła się NKWD, która uciekając 
w roku 1941,  zabrała ze sobą całą dokumentację i z nią wróciła. Miejsce regularnie cofającej 
się armii niemieckiej zajęli brudni, rozsiani w rzadką tyralierę żołnierze radzieccy, uzbrojeni 
w karabin na sznurku, byle jak odziani, byle jak odżywiani, wyglądali jak zwyczajne oprychy. 
Pamiętam niedzielę, w którą po naszej ulicy jeździło na ciężarówce jedno polowe działko, 
tam i z powrotem. Niemcy byli wtenczas jakieś 10 km za Drohobyczem. Tory i mosty kole-
jowe do Borysławia były zerwane. A my, tzn. mój dom, zarówno w cofających się Niemcach,  
jak i postępującej za nimi armii radzieckiej, widzieliśmy tylko ludzi, którym czasem trzeba 
pomóc. Przy tym zamęt i strach były powszechne.

cdn.
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Anna i Józef  Rochowiakowie – Oświęcim U71

Historia poszukiwania Rodziny Prof. Jana Milana

Od Redakcji (Władysław Olszewski): Potomkowie rodziny prof. Jana Milana (1866–1925) 
w osobie Anny i Józefa Rochowiaków  z Oświęcimia pod koniec 2020 r. zwrócili się do naszego 
Stowarzyszenia z prośbą o pomoc  w odszukaniu korzeni  ich pradziadka z Drohobycza. Speł-
niając tę prośbę,  przeanalizowałem genealogie 7 znanych mi drohobyckich rodzin  Milanów 
(wyprowadzone od ok. 1850 r.) i nie było gdzie tego Jana przypisać. Tak więc odkryta została  
nowa linia  rodu Milanów. 

Z tej okazji nawiązała się między nami bliska pasja poszukiwawcza, która przerodziła  się 
nawet w przyjacielskie relacje pogłębione  kontaktem telefonicznym. Historyczna pasja Anny 
i Józefa plus „drohobycki zastrzyk”  spowodowały, że ich serca zaczęły „pikać” za ziemią przod-
ków, co zaowocowało wstąpieniem do Koła Korespondentów naszego Stowarzyszenia. Jest to 
przykład, że w różnym wieku, czasie i stopniu pokrewieństwa może pojawić  się nostalgia za 
ziemią przodków i  chęć poznania własnych korzeni. Poprosiłem również Annę i Józefa, aby 
opowieść o swoich poszukiwaniach  przelali na papier, dając przykład innym, co uczynili poni-
żej. Składam im za to serdeczne podziękowania.

Od wielu lat zamierzaliśmy z mężem uzupełnić informacje o naszych przodkach, do-
wiedzieć się więcej o naszych dziadkach i pradziadkach i przekazać tę wiedzę naszym 

dzieciom, aby miały świadomość, skąd pochodzą i jakie są ich korzenie. Niestety, moja mama 
Barbara niewiele wiedziała o historii życia swoich dziadków,  szczególnie mało informacji 
mieliśmy o rodzicach mojej babci Marii Dynowskiej z domu Milan. Wiedzieliśmy, że jej oj-
ciec, a mój pradziadek Jan Milan, był nauczycielem, a prababcia, jego żona, miała na imię 
Kinga, z domu Maślanka, i pochodziła z Piwnicznej.

Z moich dziecinnych lat pamiętam tylko nazwę miejscowości „Drohobycz”, że dziadkowie 
mojej mamy pochodzili z Drohobycza. Przyszedł taki czas z początkiem 2018 roku,  że roz-
poczęliśmy wraz z mężem poszukiwania. Okazało się, że w Drohobyczu, leżącym na Kre-
sach dawnej Rzeczypospolitej, a obecnie na terenie Ukrainy,  jest polski cmentarz katolicki 
przy ul. Truskawieckiej, że na tym cmentarzu jest wiele mogił polskich. Pierwszym  bardzo 
ważnym odkryciem był grobowiec mojego pradziadka Jana Milana. Na płycie nagrobnej na-
pisano: „Drogiemu ojcu, profesorowi gimnazjum Janowi Milanowi 1866–1925 w smutku 
pogrążone, prosząc o modlitwę, pomnik ten ufundowały dzieci”. Na tym samym cmentarzu 
odkryliśmy także inne groby rodziny Milan: grobowiec rodzinny „Feliks  Milan 1843–1906 

i Rozalia z domu Tarkowska Milan 1846–1902” z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz 
pojedyncze groby: Milan Kazio, Milan Michał, Milan Bronisław zm. 1900. Niestety nie udało 
się nam ustalić, czy te osoby były spokrewnione z naszym pradziadkiem Janem Milanem. 

Przeprowadziliśmy gruntowne poszukiwania informacji o naszym pradziadku Janie Mi-
lanie. Korzystaliśmy z dostępnych w internecie Dzienników Urzędowych C.K. Rady Szkolnej 
Krajowej z lat 1902 i 1905, także z publikacji Schematyzm nauczycielski na rok 1895/96. Rady 
szkolne okręgowe i publiczne szkoły ludowe oraz  Spis nauczycieli szkół średnich w Galicji i Cie-
szynie 1909, jak również ze Sprawozdania Dyrekcji C.K. Gimnazjum – w Drohobyczu  z 1885, 
w Brzozowie z 1916/17, w Stanisławowie z 1930/31, oraz z książki Gimnazjum i liceum 
w Brzozowie w latach 1909–1939  M. Trześniowskiej, a także ze Słownika Geograficznego 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Dzięki drobiazgowości władz austriackich, 
które miały dokładnie zanotowane informacje o nauczycielach zatrudnionych w państwo-
wych szkołach w Galicji, mogliśmy dość dokładnie odtworzyć życiorys naszego pradziadka 
Jana Milana. 

Jan Milan, urodzony 20.10.1866 w Drohobyczu, wyznanie katolickie, uczęszczał do gim-
nazjum c. k. w Drohobyczu (w 1885 r. do klasy V). W 1895 roku był nauczycielem w szkole 
ludowej typu niższego jednoklasowej w Komarnikach, 18 km od granicy węgierskiej, parafia 
greckokatolicka na miejscu, parafia rzymskokatolicka Borynia, powiat turczański (miasto 
powiatowe Turka), z językiem wykładowym ruskim. Szkoła założona w 1878. W Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podano, że wg spisu po-
wszechnego z 1880 r. w Komarnikach było 2112 mieszkańców w gminie i 17 na obszarach 
dworskich, w tym 2014 obrządku greckokatolickiego, 25 rzymskokatolickiego i 73 izraeli-
tów, umiejących czytać mężczyzn 75, kobiet 17. Domów było 401,  w tym 3 niezamieszkałe, 
rodzin 457. 

W 1900 r. Jan Milan był nauczycielem w szkole ludowej jednoklasowej w Wierchom-
li Wielkiej gmina Piwniczna. Była to wieś łemkowska, greckokatolicka, język wykładowy 
ruski, do dziś jest w tej miejscowości piękna zabytkowa cerkiew. Wg spisu powszechnego 
z 1880 r. wieś liczyła 1153 mieszkańców, w tym 1103 grekokatolików, 20 izraelitów, 231 
domów wraz ze szkołą .Tutaj Jan poznał swoją żonę Kunegundę (Kingę) Maślankę urodzoną 
w 1875 r. w okolicach Piwnicznej, z którą miał dwoje dzieci: Zbigniewa ur. w 1901 r. i Marię 
ur. w 1903 – moją babcię. W 1902 roku był nauczycielem w Grzegórzkach (obecnie dzielnica 
Krakowa) w szkole czteroklasowej. Teraz jest to Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Dietla 
70 w Krakowie, założona w 1892 roku, od 1897 roku czteroklasowa szkoła pospolita i trzy-
klasowa szkoła wydziałowa. Prawdopodobnie w tym czasie Jan Milan zbierał materiały do 
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pracy historycznej o napadzie Tatarów na Polskę, możliwe, że studiował na UJ oraz korzystał 
z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej. Efektem tych zabiegów była praca pt. Napad Tatarów na 
Polskę za Leszka Czarnego w 1287 r., napisana przez dr. Jana Milana w 1905 r., a wydrukowa-
na przez Bibliotekę Podręczników Szkolnych w Stanisławowie i zamieszczona w Sprawoz-
daniu Państwowego Gimnazjum w Stanisławowie za rok 1930/31. 

W 1904 roku Jan Milan złożył egzamin nauczycielski, a w 1906  został mianowany  na-
uczycielem. W 1905 roku Jan Milan był zastępcą nauczyciela w C.K. Seminarium Męskim 
Nauczycielskim w Samborze (woj. lwowskie). Od 1909 r. dr Jan Milan uczył w Gimnazjum 
C.K. w Kołomyi jako profesor historii i geografii w VIII randze. Od 1913 roku był profesorem 
w Gimnazjum C.K. w Brzozowie, uczył historii i geografii. W tym samym gimnazjum uczył 
się jego syn Zbigniew i córka Maryjka Milanówna jako „prywatystka”. Mieszkając w Brzozo-
wie, gdzie produkowano oryginalne fajki brzozowskie, bogato rzeźbione i ozdabiane, dr Jan 
Milan był właścicielem jednej z najładniejszych fajek ( pisze o tym Towarzystwo Miłośni-
ków Fajek Brzozowskich). Rodzina Milanów spędziła w Brzozowie czas I wojny światowej. 
Okolice Brzozowa były w tym czasie terenem walk wojsk rosyjskich, austro-węgierskich 
i niemieckich,  i miasto przechodziło z rąk do rąk. Zimą 1915 roku mieszkańcom Brzozowa 
dokuczał nie tylko siarczysty mróz, ale przede wszystkim brak żywności, zapałek, soli, my-
dła oraz wielka drożyzna, w 1916 roku epidemia szkarlatyny, a jesienią 1918 epidemia hisz-
panki. Od maja 1919 roku dr Jan Milan był profesorem w Gimnazjum Państwowym w Jaśle, 
gdzie jego syn Zbigniew w 1919 roku zdał maturę. 

W 1922 roku żona Jana Milana Kinga zachorowała na hiszpankę i zmarła, została pocho-
wana na cmentarzu w Jaśle przy ul. Zielonej. Na nagrobku napisano: Pamięci Kingi Jadwi-
gi z Maślanki Milanowy, najdroższej żony i mamci  żalu nieutuleni mąż i dzieci poświęcają. 
Miała 47 lat . Grób stoi do dziś z dużą figurą Matki Boskiej. Jan Milan, dr filozofii, profesor 
gimnazjum,  VIII rangi nauczyciel historii i geografii,  zmarł 31.08.1925 roku w Drohobyczu 
i został pochowany na cmentarzu katolickim przy ul. Truskawieckiej. Osierocił dwoje dzieci: 
22-letnią Marię i 24-letniego Zbigniewa. Zbigniew Milan ukończył studia medyczne we Lwo-
wie i podjął pracę jako lekarz. W 1939 r. zmobilizowany do wojska, przedarł się do Francji, 
Hiszpanii i Portugalii, a następnie do Anglii, po wojnie figuruje jako lekarz w spisie lekarzy 
w Anglii, do Polski nie wrócił, zmarł pod Liverpool w 1962 r. 

Moja babcia Maria Milan uczęszczała do gimnazjum w Brzozowie i Jaśle, gdzie zdała matu-
rę w 1921 roku. Po ukończeniu szkół pracowała jako nauczycielka j. polskiego. W 1930 roku 
wyszła za mąż za Andrzeja Czesława Dynowskiego, który studiował medycynę we Lwowie 
i był kolegą jej brata Zbigniewa. Po ślubie Państwo Dynowscy zamieszkali w Kościerzy-
nie, gdzie dziadek Andrzej prowadził praktykę lekarską, a babcia Maria uczyła w żeńskim 

gimnazjum ss. urszulanek. W tym czasie urodziło się im troje dzieci: Janina, Barbara (moja 
mama) i Jerzy.  W końcu sierpnia 1939 roku rozkazem mobilizacyjnym dziadek Andrzej jako 
lekarz wojskowy został przeniesiony do Krakowa, wraz z nim przeniosła się Maria z dzieć-
mi. W czasie II wojny światowej i po wojnie rodzina mieszkała w Krakowie. Dziadek An-
drzej pracował jako lekarz, babcia Maria uczyła j. polskiego w szkole średniej. Maria zmarła 
w 1972 roku, a Andrzej w 1978, spoczywają na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Ich 
dzieci Janina i Jerzy ukończyli studia medyczne w Krakowie, a Barbara (moja mama) sto-
matologię. Janina pracowała jako pediatra w Krakowie, Jerzy został chirurgiem, pracował 
w Krakowie i Zakopanem. Niestety z rodzeństwa  żyje dziś tylko moja mama. 

Dużą pomocą w naszych genealogicznych poszukiwaniach był dla nas pan Władysław Ol-
szewski, z którym nawiązaliśmy kontakt jesienią 2020. Pan Władysław Olszewski z Bole-
sławca jest przewodniczącym Koła Korespondentów Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dro-
hobyckiej. Przekazał nam dużo informacji i materiałów o Drohobyczu  i okolicach, o historii 
tej ziemi i losach wielu tamtejszych rodzin, także rodziny Milanów. Przekazane materiały 
są dla nas cennym źródłem informacji, które wcześniej nie były nam znane. Pan Władysław 
przekazał nam także książkę prof. Stanisława Sławomira Niciei pt. Kresowa Atlantyda, tom 
VII, historia i mitologia miast kresowych, w której to autor opisując przedwojenny cmen-
tarz katolicki w Drohobyczu, wspomina o naszym pradziadku Janie Milanie i jego grobie 
z czerwonego piaskowca,  zachowanym  do dziś. Publikacja prof. Niciei jest cennym źródłem 
informacji o dziejach Drohobycza i o ludziach, którzy tworzyli tu przez wieki historię. Nie-
stety, nie byliśmy w stanie ustalić imion i pochodzenia rodziców mojego pradziadka Jana 
Milana, gdyż nie ma dostępu do metryk chrztu z Drohobycza  z tego okresu. Jeśli ktoś miałby 
informacje na ten temat, w ogóle na temat rodziny Milanów z Drohobycza, bardzo prosimy 
o kontakt tel.  506-209-607. 
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Krzysztof Lorenz – Wrocław U72

Bożena Nowicka – Wałbrzych

Adam Mickiewicz na Kresach

Od Redakcji: Artykuł zawiera opis pomników Adama Mickiewicza na Kresach, oparty na 
zestawieniu opublikowanym w „Namysłowskich Spotkaniach Kresowych” nr 28, 1, 2018 z fo-
tografiami Władysława Serwatowskiego.

W tym roku, 24 grudnia, obchodzić będziemy 220 rocznicę urodzin Adama Mic-
kiewicza, polskiegowieszcza narodowego, poety, publicysty, tłumacza, działa-

Pomniki Adama Mickiewicza w Truskawcu, Złoczowie, Tarnopolu, Stanisławowie, 
Bełzu, we Lwowie,Zbarażu, Drohobyczu, Borszczowie, Kołomyi, Borysławiu, 

Dobromilu, Rohatynie. Podhajcach i Grzymałowie..

cza politycznego, społecznika, działacza religijnego, filozofa, nauczyciela akademickie-
go, mistyka i dowódcą wojskowego. Jednego z największych Polaków w historii.

W setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, na kresach budowano pomniki poświę-
cone wieszczowi. Niektóre powstały kilka lat wcześniej, niektóre później. Wszystkie 
wyrażały tęsknotę za utraconą ojczyzną i nadzieję na jej odrodzenie. Każdy był inny, za 
każdym stoi inna historia. Nie wszystkie przetrwały do naszych czasów. Te, które miały 
szczęście, dzisiaj święcą pełnią blasku i są obowiązkowym punktem odwiedzin na trasie 
polskich wycieczek przemierzających Kresy.

Najokazalszy i najczęściej dziś podziwiany pomnik wieszcza postawiono we Lwowie, 
najciekawszą a zarazem najdramatyczniejszą historię ma pomnik w Zbarażu, a postać 
najbardziej odzwierciedlająca fizjonomię Adama Mickiewicza ustawiono na cokole 
w Stanisławowie.

Oprócz wymienionych, poecie wystawiono jeszcze pomniki w Bełzu, Drohobyczu, 
Borszczowie,Truskawcu, Tarnopolu, Kołomyi i Złoczowie.

Autorami kresowych pomników Mickiewicza są znani polscy rzeźbiarze min: Antoni 
Popielzaprojektował pomniki we Lwowie i Bełzu, Tadeusz Barącz w Truskawcu i Dro-
hobyczu,, Tadeusz Błotnickiw Stanisławowie i Tomasz Dykas, autor pierwszego pomni-
ka Adama Mickiewicza w zaborze austriackim, odsłoniętego w Przemyślu, jest autorem 
pomników w Tarnopolu i Złoczowie.

Do czasów nam współczesnych nie dotrwały pomniki w Bełzu i Złoczowie. Pozosta-
łe dzięki Polakom, którzy zachowali o nich pamięć przypominają o Polskich tradycjach 
Kresów.

Redakcja Biuletynu poszukuje fotografii pomnika  Adama Mickiewicza w Borysławiu 
sprzed II wojny światowej.



Regularne płacenie składek członkowskich
pomaga Zarządowi w prowadzeniu

oszczędnościowej gospodarki. 
Pamiętaj o funduszu wydawniczym!

(Red.)
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Krzysztof Lorenz – Wrocław U72a

Bożena Nowicka – Wałbrzych

Adam Mickiewicz po zejściu z pomnika

Od Redakcji: Artykuł zawiera ciekawostki związane z życiem i twórczością Adama Mic-
kiewicza i oparty jest na zestawieniu opublikowanym w „Namysłowskich Spotkaniach Kreso-
wych” nr 28, 1, 2018.

Według przekazywanej do dziś legendy, w czasie urodzin Adama, akuszerka, by prze-
znaczyć jego życie do celów naukowych, przecięła jego pępowinę nad książką.

Adam Mickiewicz przeprowadzał się w swoim życiu ponad czterdzieści razy. Przyczyną 
tego były jego liczne romanse.

Adam Mickiewicz nie brał udziału w walkach podczas powstania listopadowego, co wie-
lu zarzucało mu czyniąc wymówki, że o Polskę walczył tylko słowem.

Adam Mickiewicz 2 lipca 1834, w wieku trzydziestu sześciu lat, opromieniony już wów-
czas sławą narodowego poety, pojął za żonę Celinę Szymanowską, córkę nieżyjącej Marii 
Szymanowskiej, wybitnej pianistki, z którą też kiedyś miał romans.. Poeta przybył do ko-
ścioła spóźniony o godzinę, w momencie gdy kościelny chciał już gasić świece. Uroczy-
stość się jednak odbyła, a małżeństwo choć trudno je uznać za szczęśliwe, wkrótce docze-
kało się sześciorga dzieci.

Adam Mickiewicz na kartach „Pana Tadeusza” opisał jak alkohol leje się strumieniami 
przy każdej okazji smutnej i wesołej: powitanie, pożegnanie, polowanie, obrady, bitwa, 
miłosny zawód, wieczerza, uczta a nawet śniadanie. W treści poematu można znaleźć mio-
dy, węgrzyny, wódki, malagi, likiery, wazy ponczu, nawet zupa przygotowana na piwie.

Adam Mickiewicz w wieku kilku lat wypadł przez okno i bardzo groźnie się potłukł. 
Matka poleciła go opiece Matki Boskiej Ostrobramskiej i dziecko zostało uratowane. Jest 
o tym mowa w pierwszych wersach „Pana Tadeusza”.

Adam Mickiewicz zmarł podczas epidemii cholery w Turcji, w Konstantynopolu, obecnie 
Istambuł. Jego ciało zostało przewiezione do Paryża (Francja) i w 1855 roku pochowane 
na cmentarzu des Champeaux w Montmorency (Francja), a w roku 1890 przeniesione na 
Wawel.

Adam Mickiewicz był wielkim kobieciarzem. Kobiety, z którymi się związywał: Maryla 
Puttkamerowa, Celina Szymanowska, Ksawera Deybel, Joanna Zaleska, Karolina Sobań-
ska, Zinaida Wołkońska, Henrietta Ankwicz i Konstancja Łubieńska W trakcie małżeństwa 

z Celiną Szymanowską miał 6 dzieci. Mimo ciężkiej choroby umierającej żony Mickiewicz 
zdradzał ją z Ksawerą Deybel, opiekunką jego dzieci, która mieszkała w jego domu.

Adam Mickiewicz był utalentowanym śpiewakiem, choć niektórzy twierdzili, że jego 
głos był bardzo piskliwy. Był też dobrym aktorem. Z powodu jego wątłej postury, często 
obsadzano go w rolach kobiecych.

Adam Mickiewicz stworzył najprawdopodobniej pierwszą znaną ludziom powieść 
science-fiction – „Historia przyszłości” (L'histoire d'avenir). Pracował nad nią w latach 
1829–1838. Juliusz Verne zaczął pisać swoje książki dopiero w roku 1863. Pisarz był jed-
nak wiecznie niezadowolony ze swojego dzieła, toteż powstało aż 7 wersji książki. Do 
dziś zachowało się jedynie parę kartek. Jako jeden z pierwszych, Mickiewicz opisał m. in. 
telefon, podróże kosmiczne, samoloty, powszechną kolej, światłowody, a nawet feminizm.

Adam Mickiewicz traktował Juliusza Słowackiego jako gorszego od siebie. Tworzyli 
w tym samym czasie, ale to Mickiewicz był wówczas bardziej znany i przez to Słowacki 
został trochę „zepchnięty w kąt”. Jednym z dowodów sporu jest monolog na Mont Blanc 
z „Kordiana” Słowackiego – jest to pastisz Wielkiej Improwizacji z „Dziadów, cz. III” Mic-
kiewicza.

Adam Mickiewicz był dysortografikiem, z czym walczył praktycznie przez całe swoje ży-
cie; na nic się zdały znienawidzone lekcje kaligrafii, jego charakter pisma pozostał nieczy-
telny. Często poeta prosił swoich znajomych, aby przepisywali jego rękopisy na czysto.

Adam Mickiewicz był niesamowitym patriotą, tworzył legiony polskie. Mimo fatalnej 
sytuacji finansowej, która uniemożliwiała wykonanie godła narodowego, wyszukiwał in-
nych rozwiązań beznadziejnego położenia; jednym z przykładów jest oderwanie koperty 
osobistego zegarka, na której widniał orzeł, i rozkazanie przybicia jej do drzewca legiono-
wego sztandaru.

Adam Mickiewicz – najwybitniejszy polski poeta, jeden z największych światowych 
twórców, jest tłumaczony na 100 języków

Adam Mickiewicz po śmierci żony 2 marca 1855 r., poeta zostawił szóstkę swoich dzieci 
u znajomych i razem z kolegą wyruszył do Turcji, by tam zorganizować legion polski, któ-
ry miał walczyć przeciwko Rosji w wojnie krymskiej, która trwała w latach 1853–1856. 
Wziął z sobą namiot i niewiele jedzenia. W liście z tej podróży pisał: „Zdobyliśmy kurę, 
będziemy mieli co jeść przez 3 dni”. Do dziś nie wiadomo, czy Mickiewicz został otruty, czy 
zatruł się nieświeżym jedzeniem – umarł w Konstantynopolu 26 listopada 1855 r.
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Ireneusz Staroń – Wrocław U73

Dziadkowa walizka1

pamięci Józefa Jacha ps. Ryś – w okresie 26.01.1942–
6.08.1944  żołnierza AK Rejonu Zagłębia Naftowego Bo-
rysław – Drohobycz

1.

Dopiero po latach znalazłem w starym domu pod 
numerem 27 w Jędrzychowie walizkę z plikiem 

pożółkłych dokumentów. Dziadka Józefa już wówczas 
nie było. Spotkałem pradawne odpadki, resztki waż-
niejszego archiwum, czekające potulnie na spalenie. 
Zupełnie jak te wszystkie stare futra, płaszcze, kufajki 
śpiące niegdyś w naszych szafach. Któregoś upalnego 
lata ładowaliśmy tych niechcianych rezydentów na 
taczki i wywozili na wielki stos. Na sadzie, na dziedziń-

cu brązowej altanki płonęło żarłoczne ognisko. Czarny, trujący dym wdzierał się do płuc, 
a płatki popiołu jeszcze długo rosiły nasze załzawione oczy. Czapki, kurtki, kamasze, jakieś 
nieznane już egzotyczne nazwy, razem robocze ubrania i stroje z gospodarskiego balu. Pie-
lesze stajni, stodoły i obory. Nadto stare gazety, zetlałe numizmaty mody lat 70. Tamten stos 
był jednym z pierwszych aktów wielkiego sprzątania, wielkiego przechodzenia z odysei 
dawności do nowych lat. Natomiast świstkami palono na bieżąco pod kuchnią.  

Szpargał, który teraz miałem przed sobą, jakimś cudem się uchował. Pewnie dlatego, że 
poważniejsze dokumenty trzymano w osobnych teczkach, zaś zwykłe świstki zawsze wala-
ły się po kątach. Rzeczywiście, w walizce dziadka nie było już prawdziwych dokumentów. 
Ledwie kilka roboczych odpisów, jakiś list gratulacyjny i część akowskiej przeszłości stresz-
czonej w paru lakonicznych zdaniach. W kilku wersjach pisma do ZBOWiD-u przewijał się 
uładzony konspiracyjny życiorys. Na podstawie dat kolejnych dokumentów łatwo można 
było się domyślić, że dane są niepełne. Aby nie urazić Wielkiego Brata wpisywano nawet 
miejsce urodzenia: Rychcice, powiat Drohobycz, ZSRR, choć 11 listopada 1921 roku towa-

1 Prezentowany tekst jest fragmentem opowiadania Jednośladówka dziadka Józefa wyróżnionego w II 
Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy” (Instytut Literatury, 2020). 
To, a także inne opowiadania autora ukażą się w przygotowywanej obecnie osobnej książce.

1. Zdjęcie z dowodu osobistego 
wydanego w 1964

rzysze mogli jedynie pomarzyć o galicyjskiej ropie. 
Dziwnym trafem nie wspominano roku 1939. Jednak 
nawet takie zabiegi nie uchroniły dziadka przed odpo-
wiedzią odmowną. Zdaniem socjalistycznej ojczyzny 
zatem kombatantem nie był. Wymawiano się brakiem 
zeznań bezpośredniego przełożonego, wymawiano 
tym i tamtym. Cóż, przełożony – podporucznik arty-
lerii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociem-
ny Jacek Przetocki, ps. Oset – już dawno nie żył. Poległ 
25 maja 1944 roku na stacji kolejowej w Rychcicach. 
Więc Oset został wtopiony w zieleń, schowany pod 
świerków spódnice, pod wieczną spódnicę wiecz-
nych świerków,  jak przystało – w ogniu kul. Wodziłem 
wzrokiem po wystukiwanych na maszynie czcionkach. 
Śledziłem raz nerwowe, raz łagodne zawijasy odręcz-
nego pisma. Wreszcie znalazłem upragniony życiorys.

„Zostałem zaprzysiężony przez dowódcę «Orła» 
i przydzielony do 12 plutonu dywersyjno-sabota-
żowego pod dowództwem «Żbika», 8 kompanii pod 
dowództwem «Witka» – Ośrodka Dywersyjnego Dro-
hobycz pod dowództwem «Karola», Rejonu Zagłębia 
Naftowego Borysław – Drohobycz pod dowództwem 
«Wojtka». Ugrupowanie KEDYW okręg Lwów. 

W okresie od 26 stycznia 1942 roku do 6 sierpnia 
1944 brałem czynny udział w walkach z okupantem 
niemieckim w Zagłębiu Naftowym Drohobycz. Unie-
ruchamiałem transporty kolejowe przez wsypywa-
nie piachu i żwiru do łożysk kół wagonów. Obcinałem 
wyże hamulcowe, co powodowało, że po kilkunastu 
kilometrach wagony te nie były zdolne do dalszego 
transportu, to jest drogi. Zdobywałem i kupowałem 
broń z amunicją, zbierałem wiadomości o ruchach 
wojsk nieprzyjacielskich zdążających na front wschodni. Brałem udział w odbiorze zrzu-
tu z bronią i sprzętem dywersyjnym, jak i medycznym. Walczyłem z nacjonalistycznymi 
Ukraińcami, którzy mordowali Polaków. Z miejscowości Stryj przewoziłem do miejscowości 

2. Zdjęcie legitymacyjne z 1949

3. pierwsza strona legitymacji 
(Personalausweis) pracownika 

rafinerii Polmin  wydanej 
na nazwisko Jach Joseph 
przez niemieckie władze 

okupacyjne 1.12.1941
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Rychcice sprzęt techniczny, amunicję do broni maszynowej oraz przechowywałem wszyst-
ko w ukryciu przed kolejną akcją”.

Na tym życiorys akowski się urywał. Józef, ps. Ryś w rubryce dotyczącej działalności po 
22 lipca 1944 wspominał jeszcze „wyzwolenie”, przyjazd na „Ziemie Odzyskane”, kurs trak-
torzysty, pracę na roli, lata w Grupie Remontowo-Budowlanej oraz zatrudnienie jako palacz 
w lubińskim KGHM. Data, podpis, 22 maja 1986 roku, spis załączników, miejsce na decyzję 
i adnotacje urzędowe, kropki, czcionki, litery. Papier przesiąkły krwią tak wyblakłą, że już 
zupełnie zatartą w pożółkłej bieli. Przesuwałem te litery jak paciorki, otumaniony wilgot-
ną wonią przeszłości. Litery różańca i Golgoty Wschodu. Szlachecka ułańskość i bagnet na 
broń. Przeczytałem raz i drugi. Gdzieś za oknem zapiał kogut. Nad dojrzałymi kiściami wi-
nogron słodko baraszkowały pijane winem pszczoły. Jednak w dużym pokoju panował nie-
podzielnie piwniczny chłód. Usiadłem na śliskim gumoleum. Pod podeszwami coś momen-
talnie zazgrzytało, zachrzęściło. Nie wiem, piasek wrzucany pod koła niemieckich pociągów, 
złudzenie czy figle z akowskiego lasu. Mimowolnie spojrzałem na klamkę, choć o tej porze 
w domu było zupełnie pusto. Wszyscy kręcili się po sadzie. Bo nie mówiło się o wychodzeniu 
na dwór, tylko na sad albo na pole. Częściej jednak na sad. Zresztą w starym domu mieszkała 
teraz tylko ciotka Staszka. Ale to dopiero za ścianą, za daleko, by można było jednym susem 
przemknąć przez dzielące nas lata. Tyś jest chłopak ho ho ho, bo masz książeczkę w pekao. 
Mawiała ciotka ilekroć przychodziłem do niej w odwiedziny. Nie wiem. Nie miałem wtedy 
żadnej książeczki. Za to teraz ślęczałem nad czymś, co jak na złość żadną książeczką być nie 
chciało. Choćbym nie wiem, jak bardzo się w nie wpatrywał, czcionki jak na złość zupełnie 
nie chciały się rozszerzyć. Tylko nie i nie. Składnia była prosta, przerzutnie niewyszukane, 
a środki stylistyczne raczej mierne. Raz jeszcze zajrzałem do walizki. 6 sierpnia 1990. Spar-
tański, maszynowy druk, ale wyraźny. Oświadczenie świadka. Bronisław Oczkoś, ps. Tor-
peda. Naraz znalazłem się w przestronnej sali. Za masywnym dębowym biurkiem siedział 
siwobrody sędzia. Jego mętny wzrok wodził po podniesionej do ust dłoni. Ponad głowami 
syczały księżycowe jarzeniówki. Za pulpitem stanął łysawy staruszek. Na prawym ramieniu 
biało-czerwona opaska. Na niej duże czarne „A. K.”. Starszy żołnierz przetarł czoło chustecz-
ką, po czym zaczął mówić mocnym, dźwięcznym głosem, nad wyraz mocnym i dźwięcznym 
jak na tak niepozorną posturę. Z każdym słowem jego rysy jakby się wygładzały. Ciemniała 
linia zarostu i nawet czarna marynarka zdawała się węższa, gubiąc czwarty, niepotrzebny 
guzik. Ktoś biegł pomiędzy tymi słowami. Na zakrętach wersów z trzaskiem wybuchały ła-
dunki. Świszczały kule. Mimowolnie przetarłem czoło. Nerwowo szukałem chusteczki, ale 
w butonierce było tylko ciężko od myśli. Zresztą i butonierki nie miałem. Byłem zupełnie 
nieosłonięty, wydany na trzask zegara, bez flankowania i wymówek.

„Z Józefem Jachem pierwszy raz spotkałem się w moim mieszkaniu, w którym złożył 
w dniu 26 stycznia 1942 przysięgę dowódcy Józefowi Oczkosiowi, ps. Orzeł w obecności 
dowódcy 8 kompanii porucznika «Nitka» oraz dowódcy plutonu kaprala Józefa Domina 
«Żbika», i został przydzielony do 12 plutonu dywersyjno-sabotażowego 8 kompanii ośrod-
ka dywersyjno-sabotażowego Drohobycz pod dowództwem cichociemnego podporucznika 
Jacka Przetockiego, ps. Karol i Oset, Rejonu Zagłębia Naftowego Drohobycz pod dowódz-
twem kapitana Bronisława Malinowskiego, ps. Wojtek, Inspektorat Stryj, Zgrupowanie KE-
DYW, Okręg Lwów… Wyżej wymieniony Józef Jach był mi dobrze znany z działalności kon-
spiracyjnej i ceniony jako bardzo odważny oraz chętny do wszelkich zadań. Ukończył kurs 
szkoleniowy dywersyjno-sabotażowy, który prowadziłem jako instruktor, dlatego brał wraz 
ze mną udział w kilku akcjach sabotażowych, w których działałem jako miner. Pragnę pod-
kreślić, że Józef Jach był wpierw ochotnikiem oddziałów, które w początkowym okresie bra-
ły czynny udział w walkach zbrojnych przeciw bandom ukraińskim i w ochronie polskich 
rodzin na wschodnich terenach Polski. Żołnierze ci zostali wpierw podporządkowani pod 
dowództwo ZWZ, a następnie od 14 lutego 1942 roku do pierwszej dekady sierpnia 1944 
– AK. Biorąc pod uwagę powyższe polecam go jako godnego członka związku i żołnierza, 
który mnie poszukiwał od dziesiątków lat do marca 1986 roku…”.

Nie wiedzieć czemu przy słowach o tym poszukiwaniu, o tajemnym dziadkowym śledz-
twie, wyobraziłem sobie od razu starą czerwoną jednośladówkę marki Romet. I jakąś dłu-
gą drewnianą wieś, z krzywymi płotami, na których pozawieszano dziurawe białe i czer-
wone garnki, a na każdym progu kot mył się w słońcu. Dziadek Józef dziarskim krokiem 
idzie przez wieś. Opiera dłonie na kierownicy jednośladówki. I już nie wiadomo, kto tu 
kogo prowadzi: dziadek rower, czy rower dziadka. Idą ramię w ramię cichym marszem 
ołowianych żołnierzyków, którym nie grają surmy bojowe, a noce sierpniowe za całe ra-
miona wystarczą. Idzie dziadek po tych górach, skacząc po wybojach, po śladach wydep-
tanych, od progu do progu. Nikt tu jednak nie słyszał o żadnym Oczkosiu. O Bronisławie 
tak, jest tu parę Bronków. A panu jak na imię, a Józek, Józef to takie ładne. U nas we wsi to 
w każdym domu w sypialni wisi obraz ze Świętą Rodziną. No taki ladny, kolorowany, że 
niby takie zdjęcie, nie zdjęcie. A pan miał zawsze z modlitwą w Ogrójcu. No ladna, ladna, 
to pewnie jeszcze z dawna z dawności zza Buga, co? A powiedzcie panie, kiedy to u was 
w Rychcicach, Jędrzychowie, Dublanach zaczynajo kombajnować, bo u nas to już nawet 
z końcem lipca. Zaraz, na jakie to święto wypada… I tak idzie dziadek przez te wszystkie 
lata. Idzie też rower, wierny rumak ułana, co nie był ułanem, bo tam wtedy ułanów już nie 
było. Na rozprawie w sądzie walizkowym, na którą zostałem zaproszony w charakterze 
pierwszego szperacza, Bronisław ps. Torpeda dalej wygłasza swoją mowę. Nachylam się 
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nad papierem, żeby lepiej słyszeć. Za oknem wielkie-
go pokoju pijane pszczoły tańczą na jagodach wino-
gron. Pieje kogut. Lato.

„W okresie początkowym Józef Jach pracował przy 
zbieraniu informacji o wojskach nieprzyjacielskich. 
Rozpracowywał groźną bandę ukraińską w Poczejo-
wicach. Czynnie uczestniczył w akcjach opóźniających 
wysyłanie pociągów towarowych z paliwem i ropą na 
front poprzez sypanie ostrego piachu i żwiru do ło-
żysk kół wagonów, by po paru kilometrach nie były 
zdolne do dalszej drogi. W latach 1943–1944 był pra-
wą ręką dowódcy ośrodka dywersyjno-sabotażowego 
cichociemnego ppor. «Oset» i «Karol» oraz instrukto-
ra szkoleniowego «Torpeda». Brał udział w odbiorze 
zrzutów z bronią i sprzętem dywersyjnym. Dostarczał 
na miejsce sabotażów sprzęt techniczny, który prze-
chowywał w swoich budynkach gospodarczych. Do-
bry był w zdobywaniu broni i jej zakupach. Brał udział 
w akcji wysadzenia pociągu w miejscowości Gaje 
Wyżne. Uczestniczył w akcji wysadzenia magazynu 
z bronią i wartowni niemieckiej przy stacji kolejowej 
Drohobycz Główny oraz w spaleniu przez wsadzenie 
zapalnych ołówków silnie strzeżonych stogów siana 
i słomy przy dworcu towarowym Drohobycz, które to 
stogi były przeznaczone dla koni taboru niemieckie-
go. Wsławił się w akcji odbicia trzech rannych więź-
niów (akowcy ze Stebnika) ze szpitala w Drohobyczu, 
który znajdował się naprzeciwko koszar, w wysadze-
niu sprzęgła na moście kolejowym rzeki Tyśmieni-
ca, w rozbrojeniu około stu policjantów ukraińskich 
i kilku Niemców podczas zabawy w dawnym pałacu 

w Liszni oraz w innych akcjach, w których ja nie byłem minerem”.
Tu maszynopis się urywał. Wraz z ostatnią kropką zniknęła też sala rozpraw i świadkowie 

tych niemych czcionek. Wciąż jednak trwało lato. Piał kogut. W walizce leżało jeszcze kilka 
świstków. Pod zwałami liter odszukałem zdjęcie legitymacyjne dziadka Józefa. Na gładko 

4. Rodzina Jachów około roku 
1963; od lewej: Krystyna, 
Teresa, Wiesław, Danuta, 
w środku Genowefa i Józef

5. Józef Jach (z prawej), 
prawdopodobnie druga 

połowa lat 50. XX w.

ogolonej twarzy wyróżniał się orli nos. Wydatne czoło wieńczył klasyczny, męski zaczes. 
Dumny, wysoki, pomada albo brylantyna. Na odwrocie nie było żadnej daty. To mnie za-
stanowiło. Rozbroił około stu ukraińskich policjantów podczas zabawy w dawnym pałacu. 
W Liszni. I jeszcze kilku Niemców. Ale chyba nie sam. Nie wiedziałem, co za Lisznia. Zabawa 
w dawnym pałacu. Raczej nie zimą, więc chyba latem? 

Biała elewacja tynku. Wieczór, ale wciąż jasno. Jednopiętrowy dworek z typowym gankiem 
wspartym na dwóch filarach. Wszystkie ramy okienne pootwierane na oścież. W każdym 
skrzydle po osiem szybek. Coraz mocniej dygocą, bo z wnętrza dobiega głośna muzyka. Akor-
deon i chyba skrzypce. I firanki. Tak, śnieżnobiałe koronki firanek wzdęte w każdym oknie. 
Pijackie głosy. Slawa Ukrainie, hierojam slawa! Heil Hitler! Sojusz tryzuba i swastyki. A może 
pije tylko rasa panów. Chyba nie. Dzień był upalny, wieczór długi, a bimber zimny. Ponad stu 
chłopa. A ilu na czatach. Na nogi musieli postawić całą wieś, zaścianek, majątek, folwark, 
czy co tam jeszcze mogło się ostać w tak ciekawych czasach. Dwór nie mógł wszystkich po-
mieścić, więc pewnie urządzili parkiet pod gołym niebem. Z desek musieli zbić co najmniej 
jeden wielki stół. Skoro zabawa była upowska pod auspicjami rasy panów, musieli przyjść 
też szeregowi Ukraińcy. Bosy wieśniacy w białych koszulach. Na niebie półksiężyc. W parku 
odważni mołojce musieli co rusz romantycznie zaliczać piersiaste krasawice. Przy którymś 
drzewie ustawia się kolejka do jakiejś niepokornej Polki. Albo Ukrainki, która w godzinie 
onej źle oceniła narodowość męża Lacha, i pozwoliła mu żyć. To teraz ma. Dobrze, że chociaż 
synowie poszli z upowcami. To znaczy dwóch poszło, a trzeci stanął za ojcem. Obdzierany ze 
skóry wył potem jak wilk. Podpalony strasznie śmierdział. No ale w końcu Lach, a wszystkie 
Lachy śmierdzą. Hieroje za to pachną bimbrem i kwiatami dzikiego bzu wcieranego w nagie 
lędźwie w pałacowym parku. Na ganku siedzi dwóch funkcjonariuszy SS. Czarne oficerki po-
łyskują wieczornymi barwami. Na stoliku karafka z czerwonym winem. W butelce lodowata 
wódka. W słoiku gałązka białego bzu. Na szczęście. O szkło tłuką dwa potężne chrabąszcze. 
Hans patrzy na nie z niekłamanym obrzydzeniem. Severin wręcz przeciwnie. Zastanawia 
się, jak to w ogóle możliwe. Studiował kiedyś medycynę, ale zawsze interesowała go również 
owadzia anatomia. Według wszelkich niemieckich statystyk ten gatunek nie może być więk-
szy niż trzydzieści milimetrów. A te ukraińskie osobniki mają chyba z pięćdziesiąt. Gdy tak 
głośno bzyczą, zdaje się, że wciąż jeszcze rosną. Zupełnie jak piersi tej młodej wieśniaczki, 
którą pamiętał z zeszłej nocy. Taka podobna do Gretchen. Das ist wundebar! O, mein Fürher! 
O, rację miał nasz Fürher, mówiąc Jude raus, bo te Jude to takie scheissen machen wielkie 
jak te słowiańskie chrabąszcze, ja, ja, ja. W bujanym fotelu siedzi dawna dziedziczka. Polka, 
ale z austriackimi korzeniami. Patrząc na przystojnych braci Goethego, zastanawia się, kiedy 
ostatnio odwiedziła Wiedeń. Chyba przed poprzednią wojną, ale wtedy ci Niemcy byli chyba 
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mniej gburowaci. Zresztą równie dobrze na ganku nie musiał stać żaden fotel, a i tło mogli-
byśmy trochę przyciemnić, przesunąć, choć kreska z grubsza się zgadza. Jakkolwiek by było, 
upowsko-nazistowskie harce w Liszni to nie przelewki. Chłopaki z AK musieli więc wiedzieć 
o nich dużo wcześniej. Z zeznań „Torpedy” wynikało, że dziadek Józef rozpracowywał nie-
gdyś siły ukraińskie. Nie można zatem wykluczyć, że i w tym wypadku brał udział w dzia-
łaniach rozpoznawczych. Znów spojrzałem na zdjęcie. Klasyczny zaczes i gładko ogolona 
twarz. Brzytwa, lustro i woda kolońska… Dwór w Liszni… Zaraz, zaraz…

2.
Wiatr lekko igrał w koronach drzew. Przez zielone sklepienie długiej alei przechodziło 

całe wielkie lato. Błyszczało na gałęziach, szumiało na blaszkach liści, pachniało mokrą 
ziemią i duszącymi kwiatami czeremchy. „Ryś” popuścił lejce. Nie było potrzeby się spie-
szyć. Do dworu co prawda jeszcze kawał drogi, ale przecież nie jedzie na godzinę. Zresztą 
po wczorajszych sianokosach bolały go ramiona. Jadąc z wolna aleją, przynajmniej nieco 
odpocznie. Zapatrzywszy się w leśne sklepienie, zamknął oczy i powierzył się mądrości do-
świadczonego wierzchowca. Drzemał tak przez dłuższą chwilę. Wóz nurzał się w sennym 
błocie. Całą noc padało, a i teraz czuło się w powietrzu przyjemną woń wilgoci. Zastanawiał 
się, czy niczego nie zapomniał. Wczoraj przy koszeniu dokładnie obejrzał obejście pałacu. 
Co z tego, że z daleka. Przed wojną był parę razy we dworze. Zdarzało się przy niedzieli, 
bo z dawna z dawności dziedzice trzymali się tej tradycji, że co święto to drzwi otwarte. 
W nocy zrobił parę rysunków. Najważniejszy był rozkład okien. Na nieszczęście dwór miał 
ich całą amfiladę, a przecież dobrze obsadzone okno przy szturmie to dla obrońców połowa 
sukcesu. Od kiedy przycichły nieco pogromy, wszyscy wkoło wiedzieli, że chochoły piją we 
dworze. Teraz jednak zabawa miała być naprawdę na całego, z pełnym niemieckim przy-
zwoleniem. Wiedziano kiedy. Pozostawały liczby. Chodziło głównie o policjantów. Ci mieli 
takie siakie przeszkolenie, a przynajmniej na tyle dobre, że potrafili celnie strzelić w łeb. 
I to z odległości parunastu kroków. Jednak jakość tej całej upowskiej zbieraniny po kilku 
głębszych pozostawiała wiele do życzenia. Wszystko zależało od sprawnego dowódcy, któ-
ry nawet z głową zanurzoną w balii bimbru potrafiłby zapanować na całym bitewnym roz-
gardiaszem. O Niemców na razie nie dbali. Informacji było dość, a na jakieś poważniejsze 
posiłki się nie zanosiło. Ukraińską bandą kierował niejaki Petro. Mienił się prawdziwym 
Kozakiem, podobno z rodowodem jeszcze z czasów Chmielnickiego. Jakkolwiek by było, 
stanowił typ ideowca, inteligentnego zabójcy, który przed ostateczną kaźnią lubi zamienić 
parę słów z przypiekanym Lachem. Petro miał też inne perwersyjne febliki. Choć niena-
widził tej – jak mawiał – laskiej rasy, był jednak sentymentalny. Kiedyś w Odessie poznał 

pewnego golibrodę, Polaka z dziada pradziada. Jak ten zgolił, to i parę dni nie rosło i można 
było z mordy jeść jak z brytfanny. Ile w tym prawdy, trudno dociec. Wiadomo, że dobrze na-
ostrzona brzytwa potrafi zdziałać cuda, choć umiejętności akurat laskiej rasy w tym wzglę-
dzie nie były ani wyższe, ani niższe niż u innych nacji. Fascynację Petra budziło coś jeszcze. 
Samozwańczy Kozak był zaprzedanym ukraińskim rasistą. Mawiał, że czym dla Niemca 
Żyd, tym Lach dla Ukraińca. Dlatego też nieopisaną rozkosz sprawiała mu każda możliwość 
poniżenia tej lackiej mordy. Szczególnie upodobał sobie profesję felczera z brzytwą. Dlacze-
go? Chodziło o pewien typ niewolnika, któremu pozornie ofiarowuje się pełnię władzy nad 
własnym życiem. Sparaliżowany strachem golibroda winien drżącą ręką przesuwać ostrze 
po szyi swego pana, wierząc święcie, że jedynie nadzwyczajny kunszt pozwoli opanować 
paraliżujący strach, a tym samym ochronić skórę pacjenta przed draśnięciem. Oczywiście 
najmniejszy nawet ślad ukąszenia przez brzytwę skończyłby się dla nieostrożnego golarza 
niechybną i okrutną śmiercią. W tak sprzyjających rozrywce okolicznościach Petro zwy-
kle wiercił się, cmokał, czym dobitnie utrudniał zadanie swemu polskiemu niewolnikowi. 
Niewprawnym odrąbywano ręce, ucinano genitalia, a następnie palono żywcem w słomia-
nych chochołach. Zdarzały się też szczęśliwsze zakończenia. Na takie właśnie liczył Józef. 
Brzytwę miał dobrą, dziadkową. Stara carska robota. Zaprawiona nie na takich brodach. 
Z dawna dawności ostrzona na grubym skórzanym pasie, wyklepana niczym kosa. Szła jak 
żyletka. Cienka jak papier, a mocna niczym szabla. Mawiają, że dobry koń i po błocie pój-
dzie, jednak dobra brzytwa tylko po dobrym mydle. W miastach były już te niby nowości, 
kremy w tubkach, które dawały tyle piany, że człowieka i trudno poznać było. Widział raz 
w Drohobyczu to cudo u Żyda Weissebluma, jeszcze cesarsko-królewskiego golibrody. Ale 
co szare mydło, to szare mydło. Takiej paszy dla brzytwy nic nie zastąpi. Oczywiście tylko 
nasze, krajowe, jeszcze sprzed wojny. Trzecia rzecz – woda kolońska. Używał tylko „Prze-
mysławki” od Henryka Żaka z poznańskiej manufaktury. „Przemysławkę” zachwalał sam 
Jan Kiepura. Pierwszą butelkę dostał kiedyś we Lwowie. Jeszcze się wtenczas nie golił, ale 
dobra perfuma była przecież w cenie. Potem w pociągu do Drohobycza prawie nie zgubił 
drogocennego flakonika. Co to było za przeżycie! No ladna ten nasz Lwów. No miasto mia-
stem. Dobrze pamiętał tamtą wyprawę. Akuratnie zdarzyło się, że do królewskiego grodu 
zawitał Piłsudski. Ot figura, ot dzielność! A ilu legionistów, panie, mówię ci, chlopak, że 
naliczyć nie moglem. Odtąd już zawsze Marszałek kojarzył mu się z „Przemysławką”. Ele-
gancka woda, nie ma co, bardzo przystojna buteleczka i zapach. Ta zrobim ci, Kozaku takie 
golenie, że ty popamiętasz „Rysia”, ta zrobim. Czy ty śniadałyś, czy nie śniadałyś, się strachu 
najesz. Józef dobrze pamiętał, jak płonęły chaty w Dublanach. A to prawie Rychcice. Fajno 
nas wiarusów akowców bylo, ale nie zdążylim odratować. Potem przez kilka nocy nie mógł 
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spać. W nozdrzach wciąż czuł zapach palonych ciał. Ta popamiętasz ty, dziadzie kozacki, 
popamiętasz. Niech no ja się tylko dowiem wszystkiego na tych twoich ablucjach, to już my 
tobie podgolim potem, nie ma strachu. 

Otworzył oczy. Mądry gospodarski koń zaprowadził wóz prawie pod samą bramę pałacu
Świeca dogasała w lichtarzu. Józef spojrzał w lustro. Przetarł przekrwione powieki. Przez 

ostatnie kilka nocy prawie w ogóle nie spał. No wartało – pomyślał. Siedzieli z „Karolem” 
do późna, ale plan przemyśleli w najdrobniejszych szczegółach. Co bardziej gramotni po 
ukraińsku już wkręcili się w upowskie okolice dworu. Tej nocy znowu kogoś spalili. Parę 
wiosek dalej. Nie dało się dotrzeć na czas. Wszystkie siły przerzucili teraz pod Lisznię. 
To już jutro. Krwawe gody, ostre weselisko. Z podekscytowania miał aż czerwone policzki. 
W głowie mu dymiło. Wiedzieli, że nie pójdą do końca na ostro. Nie czas na rozwałkę. Czuł 
jednak, że ręka mu nie zadrży. Od żołnierza do jeńca droga jest arcydługa, a tylko jeńcom 
przysługuje takie siakie bezpieczeństwo.

Z oddali dwór wyglądał niczym napowietrzny statek. Biel odcinała się mocno na tle zie-
leni parku. Przez otwarte okna wychylały się ramiona firanek. Kapela nie szczędziła za-
pału. Przed gankiem płonęły małe ogniska. Urządzono konkurs kozackich skoków przez 
ogień. Mołojcom już dobrze szumiało w głowach. Józef oparł się o pień drzewa. Przełado-
wał broń. Już wcześniej wysunęli się z Bronkiem nieco przed szereg. Teren pod względem 
zagrożenia minowego mieli z grubsza rozpracowany. Akcję miała zacząć grupa „Karola”. 
A potem już tylko bieg. Nie patrzył pod nogi. Nie było czasu. Przewrócił się. Cholerny pień. 
Znowu padł. Przeładował. Wystrzelił. Nagle ujrzał przed sobą krępego Ukraińca. W tych 
oczach coś było. Nie wiedział co. Powietrze zgęstniało. Wiedział, że nie zdąży, nie może 
zdążyć. Poczuł w ustach smak mokrego drewna. Zupełnie jak za dzieciaka, kiedy spadł 
z leśnej huśtawki. Leżał potem długo na mokrym mchu. Korony drzew rytmicznie wirowa-
ły, szybciej, a potem znów wolniej. Pulsowała skroń, tężało powietrze, białka oczu tonęły 
w sepii. Jak w atelier Weissebluma. W ciemni były kadry we wszystkich kolorach. Chcemy 
strzelać we wszystkich kolorach. W sepii. A może nie było żadnego Weissebluma. Próbo-
wał wstać. Upadł. Jak długo szło się przez pola do Polminu. Przez pola do rafinerii nie było 
daleko. Nafta, sadza, nafta. W ustach poczuł mocny, węglowy smak. Gęsty i ciemny jak 
piwny stout, gorzki, naftowy, metaliczny. Żelazowy, solankowy niczym woda z Truskawca. 
Ostre bąbelki przeszyły bólem zatoki, uderzyły w nos. W noc. Krew, krew w ustach. A po-
tem zaczynał się krzyk. I biało-czerwone kule z karabinu.  

Ciemniało. W dworze w Liszni opadły wszystkie firany. Gdzieś za drzewami zagubił 
się już wiatr. Ale teraz jeszcze ostatnie słońce powstrzymywało trzask. Szła burza. Po-
wietrze tak zgęstniało, że kula wystrzelona z pistoletu wisiała zatrzymana bezwładnie 

w pół drogi. W ciężkiej brei powie-
trza brodziły spocone postaci. Jak 
w bagnie. Słowa stawały w gardle. 
Dobrze wymierzone ciosy chybiały 
celu. Z lasu wyłaniały się spowolnio-
ne kroki chłopaków z AK. A przecież 
pędzili w pełnym biegu. Przeskaki-
wali przez zakola parkowej rzeczki. 
Potykali się, mijali. Chlustająca na 
wszystkie strony woda wciąż wisiała 
w powietrzu, zawieszona niczym so-
ple. Zza zasłony sklejonych powiek 
Józef widział bitwę jak w gabinecie 
skrzywionych luster. Bolały go plecy. 
Potykał się, padał. Jak na zwolnionej 
taśmie unikał pięści upowskich sie-
paczy, wytrącał bagnety. Spojrzał na 
zegarek. Miał nawet czas spojrzeć 
na zegarek, bo nie było już żadne-
go czasu. Wskazówki wciąż stały na 
popołudniowej godzinie, a przecież 
już dawno nastał wieczór. Już daw-
no. Są tylko sny i kamienie. Myślał. 
Sny i kamienie. Patrzyłem na strome czcionki akt. Na zeznania Torpedy. Papier wirował 
bijatyką. A Józef biegł. Wołałem: dziadku, dziadku! Ja tutaj jestem. Ale słowa kleiły się 
tylko od dziadkowego miodu, który piłem pod jędrzychowską altanką. Chłeptałem łap-
czywie. Dusiłem się tym słodkim miodem. Już nie chcę pić. Duszę się. Duszą się chłopaki 
z AK. Krztuszą się w pełnym biegu. W pełnym zwolnionym biegu. Przeskakują z kadru 
w kadr. Już blisko. Przesunę te kadry. Poniosę was, chłopcy. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. 
Są! U mety. Jóóóóózeeeeek! Krzyczy podporucznik Przetocki. Józef nie słyszy. Smuga krwi 
zalewa mu oczy. Ale to nie jego krew. Dyszą ciężko. Zmęczeni. Na przemian kaszel i śmiech. 
Pochyleni nad potokiem. Przemywają twarze. Piją wodę. Zimne krople przeciekają przez 
palce. Józek, jak tak dalej będziesz smalił ten karabin, Virtuti dostaniesz. Torpeda kładzie 
rękę na ramieniu Rysia. Milczy. Ale dziadek rozumie. Za drzewami zachodzi rogal księżyca. 
Na głowy żołnierzy sypie słodkie makówki, włochate ćmy. 

5. Genowefa i Józef Jachowie (w środku) 
zdjęcie ślubne z 18.06.1949 r.

6. Józef Jach (drugi z lewej) lata 40. (?) XX w.
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Od Autora: W opowiadaniu wykorzystano fragmenty autentycznych dokumentów. Pod-
porucznik Józef Jach, ps. Ryś urodził się 11 listopada 1921 roku w Rychcicach pod Drohoby-
czem. W okresie od 24 stycznia 1942 do 6 sierpnia 1944 walczył w 12 plutonie 8 kompanii 
Ośrodka Dywersyjno-Sabotażowego Drohobycz, Zgrupowania Kedyw, Okręgu Lwów AK 
(do 14 lutego 1942 – ZWZ). Pełnił m. in. funkcję pomocnika minera. Służbę ukończył jako 
szeregowy. W 1989 roku został przyjęty do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 
W 1991 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Legnicy mianował go rozkazem personalnym na 
stopień kaprala. W 1995 postanowieniem prezydenta RP Lecha Wałęsy został odznaczo-
ny Krzyżem Armii Krajowej. W tym samym roku otrzymał także Odznakę Weterana Walk 
o Niepodległość nadaną przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. W 2001 postanowieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego został 
mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. W tym samym roku Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z prezesem Rady Ministrów Jerzym 
Buzkiem nadali mu tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. W 2006 
roku Genowefa i Józef Jachowie zostali odznaczeni przez prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (związek zawarty 18 czerwca 1949). 
Podporucznik „Ryś” zmarł 9 sierpnia 2010 roku w Jędrzychowie w powiecie polkowickim 
na Dolnym Śląsku. Został pochowany na lubińskim cmentarzu Zacisze (sektor K, rząd 5).



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. 

Anna Kaszuba-Dębska U74

Anna Płockier

Bruno Schulz pisał do Anny Płockier:
 „Myśl o Pani jest dla mnie prawdziwym jasnym punktem, odgradzam ją od

powszednich myśli i chowam na najlepsze chwile, wieczorem. Jest pani
partnerką moich wewnętrznych dialogów o sprawach istotnych dla mnie”.

Pierwsza przewrotna myśl, jaka przychodzi mi do głowy na hasło „Kobiety Schulza”1, 
to nie jego przyjaciółka Debora Vogel i nie literacka protektorka Zofia Nałkowska, ale 

ostatnia znana adresatka jego listów. Obie wspomniane panie zapisały się w historii litera-
tury, pierwsza jako poetka, druga jako pisarka. Ich twórczość, choć w niektórych kręgach 
mniej znana, jednak się zachowała, przetrwała zawieruchę dziejową. Wiadomo mniej wię-
cej, w jakim kontekście literackim i w jakim czasie historycznym można je umiejscowić. 
Powstało wiele opracowań dorobku jednej z najwybitniejszych polskich pisarek i chyba 
jednej z pierwszych głośno upominających się o prawa kobiet feministek, Zofii Nałkow-
skiej. Każdy średnio wykształcony Polak na hasło Nałkowska odpowie – pisarka. Z nazwi-
skiem Vogel – może być już nieco gorzej, ale znajdą się i tacy, którzy skojarzą ją z auto-
rem Sklepów cynamonowych – Brunonem Schulzem. W każdym niemal wstępie do książki 
wspomina się bowiem Vogel jako adresatkę epistolarnej korespondencji, z której wyłonić 
się miało literackie objawienie autorstwa skromnego nauczyciela rysunków z Drohobycza. 
Debora Vogel okazuje się jednak kimś o wiele bardziej interesującym niż tylko listowną 
muzą. Znana jest głównie z literatury tworzonej w języku jidysz, ale i na rodzinnym, pol-
skim gruncie warto zwrócić uwagę na jej szkice, eseje krytyczne i filozoficzne, dotyczące 
współczesnych jej nurtów awangardowych w polskiej sztuce okresu międzywojennego.  
Na szczęście w ostatnim czasie postać ta wychodzi z cienia i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem literaturoznawców. Pojawiają się nowe opracowania jej twórczości, 
tłumaczenia prozy tworzonej w jidysz, a także tekstów krytycznych czy esejów.

A Anna Płockier? Jeśli gdziekolwiek się pojawia, to jedynie w kontekście ostatnich lat 
życia Brunona Schulza jako jego ostatnia kobieca muza. Niewiele osób, nawet tych za-
wodowo zajmujących się literaturą, jest w stanie cokolwiek o niej powiedzieć. Umarła 

1 Anna Kaszuba-Dębska „Kobiety i Schulz” Słowo-obraz-terytoria 352 s. 2016. Autorka zaprezentowała 
13 portretów kobiet związanych z Schulzem – postaci zapomnianych często i tragicznych, ale zawsze cieka-
wych.
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młodo, nie pozostawiając po sobie zupełnie nic. To proste „nic” 
napełniało mnie lękiem, ale jednocześnie stało się motywem 
poszukiwań biografii Anny Płockier. Poszukiwania biegły nie-
kiedy dziwnymi ścieżkami rozumowania i własnych intuicji. 
Oswajałam „nie”, wgryzając się w życiorysy innych, odczytując 
ślady, z których powoli i niewyraźnie powstawała – wydobyta 
z niepamięci – prawdziwa, żywa istota.

Pamięć o Annie Płockier przetrwała dzięki dosłownie kilku 
listom, napisanych do niej przez wybitnego, cenionego dziś na 
całym świecie pisarza Brunona Schulza. Gdyby nie to, nikt nie 

zadałby sobie trudu pamiętania o niej. Gdyby zaś listy te, jak zresztą wiele innych listów, 
rękopisów i rysunków, przepadły, nie byłoby powodu do wypowiedzenia nazwiska Anny 
Płockier. 

I kto inny przejąłby rolę ostatniej miłości i muzy pisarza z Drohobycza. O tylu przecież 
osobach z kręgu Schulza nic nie wiemy, nie został po nich nawet ślad. Jak można przeczy-
tać w licznych publikacjach internetowych poświęconych Schulzowi, Anna Płockier była 
„ostatnim jego natchnieniem, miłością, erotycznym westchnieniem, powierniczką myśli 
i pragnień. [Została] zamordowana wraz z [narzeczonym] przyjacielem Markiem Zwil-
lichem, przez ukraińską milicję w 1941 roku”. Te zdawkowe informacje znajdują się nie-
mal w każdym Schulzowskim kalendarium i z lubością są nieustannie kopiowane, choć 
właściwie niczego nie wyjaśniają […] 

Tak, to prawda. Anna Płockier umarła jesienią 1941 roku w wieku dwudziestu sześciu 
lat. Zamordowana w lesie, wrzucona do ciemnego dołu, przysypana ziemią, wraz z setka-
mi innych polskich Żydów. Scena jak z filmu, jak z wiadomości telewizyjnych, donoszących 
o kolejnych masowych mordach gdzieś daleko na jakiejś wojnie. Widzę to, uodpornio-
na przez wieczorne wiadomości, na ekranie swojego telewizora. Masowe śmierci w mass 
mediach nie robią na nikim większego wrażenia. Dopiero konkretne życie, konkretna hi-
storia i konkretna śmierć sprawiają, że zaczynamy buntować się przeciwko złu. Konkretna 
śmierć spotyka Annę Płockier. Najpierw widzę jak jedzie ciężarówką, wciśnięta pomiędzy 
innymi przestraszonymi [mężczyznami, kobietami i dziećmi]. Potem stoi w lesie i cze-
ka. Świeci jesienne słońce. A może pada deszcz? Niedaleko głęboki konkretny dół. Jeden? 
Dwa? Może trzy? Czy kopie go własnoręcznie wraz z innymi aresztowanymi tego dnia 
współtowarzyszami niedoli? Czy wykopali go dla niej inni? Co przeczuwa? Czy już wszyst-
ko jest jasne i nie ma czasu na strach, rozpacz i żal? Czy to odwaga wiedzieć, że to już 
koniec, że nic już nie da się zrobić? Czy umierając, patrzy pożegnalnie w oczy najbliższej 

1. Anna Płockier

sobie osoby? Martwej czy jeszcze żywej?
Zastanawiam się, jak umarła Anna Płoc-

kier. Czy zginęła przed plutonem egzeku-
cyjnym? Czy trafił ją strzał z ręcznego pi-
stoletu? Czy ubrana była w jedną ze swoich 
eleganckich sukienek, uszytych według jej 
projektu, na miarę? Czy założyła kapelusz 
z seledynowo-różową wstążeczką? Czy 
umarła szybko? Czy może wymyśloną na 
potrzeby pogromów efektywną metodą 
pewnego dowódcy SS, Friedricha Jeckelna? 
Metodą na sardynkę w puszce? Ciało obok 
ciała. Żywe, położone w wykopanym przez 
siebie dole, na innych zakrwawionych, mar-
twych ciałach. Ciało położone samo przez 
siebie, twarzą w dół, ciasno, jedno obok 
drugiego. I seria z karabinu. I następne pię-
cioro, ciało obok ciała, wyżej i jeszcze wy-
żej. A tych, co się już nie zmieścili, palono.

Myślę o Annie Płockier. Czy bolało? Czy myślała o mamie? Dlaczego nie doszła do skutku 
planowana przez nią ucieczka z Borysławia do rodzinnej Warszawy? Dlaczego tak dłu-
go zwlekała? I co ją powstrzymywało? Może zabrakło jednego dnia, może jednej godzi-
ny, może zaledwie jednej minuty, by zrealizować zorganizowaną ucieczkę. Niemcy są już 
przecież wszędzie, i w Warszawie, z której uciekła, i tutaj gdzie znalazła schronienie. Od 
wkroczenia w lipcu 1941 roku hitlerowskich wojsk na tereny drohobycko-borysławskie-
go zagłębia ropy mija kilka miesięcy. Histeria wojenna i strach przed śmiercią opanowu-
ją większość mieszkańców pobliskich miast i na pewno nie omijają Borysławia, w któ-
rym mieszka Anna. W tym mieście okupowanym najpierw przez Sowietów, teraz przez 
nazistów, relacje międzyludzkie i sąsiedzkie szybko się zmieniają. Każdy boi się każde-
go i nikt nie czuje się bezpiecznie. Nastroje wśród Polaków i Żydów polskiego pochodze-
nia nie są najlepsze. Niemców przyjaźnie wita faszyzująca ludność ukraińska. Sowiecką 
propagandę rządów radzieckich komunistów z ostatnich dwóch lat zastępuje propagan-
da nazistowska, skierowana głównie do Ukraińców. Ze słupów ogłoszeniowych zniknęły 
plakaty przedstawiające Armię Czerwoną bohatersko wyzwalającą chłopów z pańskiego, 
polskiego jarzma. Nie ma też żołnierza Armii Czerwonej dobijającego bagnetem Białego 

2. W ogrodzie (od lewej): 
Bruno Schulz, Laura Würzberg, 

Marian Jachimowicz, Anna Płockier
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Orła z polskiego godła. Za to wszędzie podziwiać można niemieckie plakaty zachęcające 
młodych, silnych ukraińskich chłopców do wstąpienia w szeregi Waffen-SS. Nacjonaliści 
ukraińscy w ataku wojsk niemieckich na ZSRR z 22 czerwca 1941 roku upatrują szan-
sę na stworzenie upragnionej własnej państwowości. Ukraińskie grupy paramilitarne 
w ślad za Wermachtem wkraczają na teren wschodniej Małopolski i Wołynia, tworząc 
ukraińską administrację, prowadząc wśród ludności agitację antypolską i antysowiecką. 
W niedalekim Lwowie zostaje ogłoszony Akt Odnowienia Państwa Ukraińskiego dekla-
rujący, że: „Odrodzone Państwo Ukraińskie będzie ściśle współdziałać z Narodowo-So-
cjalistycznymi Wielkimi Niemcami, które pod kierunkiem Adolfa Hitlera tworzą nowy 
ład w Europie”. Polska nie istnieje.

W taki oto tyglu ścierających się ideologii, karmionych wojenną nienawiścią i kłamli-
wą propagandą, znajduję Annę Płockier. Uciekinierkę z okupowanej i bombardowanej 
w 1939 roku stolicy, dobrze wychowaną panienkę z dobrego polskiego domu, z bogatej, 
znanej i szanowanej warszawskiej rodziny lekarskiej, wykształconą Żydówkę, komunizu-
jącą awangardową artystkę. Od lipca 1941 roku jest ona świadkiem kolejnych straszli-
wych akcji, skierowanych przeciwko borysławskim Żydom. Czy myśli, że jej nie dotyczą? 
Pierwsze tak zwane „działanie” ukraińskich nacjonalistów, przy aprobacie Niemców, ma 
miejsce już na początku lata, w lipcu. Ginie wówczas około dwustu Żydów. Represje wobec 
ludności żydowskiej z dnia na dzień przybierają na sile. Każdy Żyd i Żydówka musi nosić 
żółtą opaskę z gwiazdą Dawida na lewym przedramieniu. Każdy Żyd pomiędzy 16 a 65 
rokiem życia musi pracować. Wszystkie żydowskie szkoły zostają zamknięte. Żydom nie 
wolno chodzić po chodnikach. Żydzi mają kłaniać się wszystkim napotkanym umunduro-
wanym Niemcom. Nie mogą prowadzić własnych sklepów i interesów. Żydom nie wolno 
jeździć samochodem, dorożką  ani też pociągiem. Nie wolno im mieszkać przy głównych 
ulicach. Nie wolno leczyć się w aryjskich szpitalach. Nie wolno żyć. Wolno będzie umierać.

W dacie śmierci Anny Płockier odkryłam pewną nieścisłość.  Nieoceniony w badaniu ży-
ciorysu Brunona Schulza, Jerzy Ficowski w „Notach i przypisach” do Księgi listów napisał: 
„Anna wraz narzeczonym i całą jego rodziną została zamordowana przez milicję ukraiń-
ską, działającą z ramienia niemieckich mocodawców. Ów masowy mord nastąpił 27 listo-
pada 1941 roku w lesie pod Truskawcem”. Trudno podważać słowa takiego znawcy biogra-
fii pisarza. Jednak podczas moich poszukiwań śladów biografii Anny Płockier natknęłam 
się przypadkiem na inną relację, zapis w dzienniku naocznego świadka tamtych wydarzeń: 
„Październik. Niemcy zabrali Anię i Maćka. Wyłapali tych Żydów, którzy, jak twierdzili, wy-
kręcali się od pracy. Pewnie nie żyją już w tej chwili. Podobno złapali też Freidenheimową. 
Zachowała się bardzo odważnie. Na aucie wygłosiła przeciwko Niemcom płomienną mowę”.

Te dwie przytoczone noty są sprzeczne zarówno pod względem czasu śmierci Anny 
Płockier (miesiąc a nawet półtora miesiąca różnicy), jak i narodowości jej oprawców. 
W pierwszej relacji to Ukraińcy, w drugiej Niemcy. Zagadkę tę zapewne mógłby roz-
strzygnąć historyk i to im właśnie pozostawiam tę kwestię. Mnie chodzi tu o coś innego. 
O miesięczną nieścisłość w obu relacjach, która wzbudza zaciekawienie. Fakt podany 
przez Jerzego Ficowskiego w 1975 roku został uznany za wystarczający dla biografii pi-
sarza Brunona Schulza. Nikt nie weryfikował tej daty, gdyż nikt nie zajmował się szcze-
gółowo biografią Anny Płockier, po której prawie nic nie ocalało. 

Autorką przytoczonego przeze mnie wspomnienia jest zaprzyjaźniona z Anną Płockier 
Alina. Ta młoda nauczycielka matematyki po opuszczeniu rodzinnego Lwowa postanawia 
zaszyć się na prowincji i zamieszkać w Borysławiu z rodziną swego męża Stanisława Da-
widowicza. 

Marek Zwillich inicjuje i organizuje w swoim domu i ogrodzie liczne spotkania i dyskusje 
zaprzyjaźnionej grupy osób. Po latach poeta Marian Jachimowicz nazwie to środowisko 
„borysławskim zagłębiem kulturalnym”[...].



Jan Rybotycki – Wrocław U77

Wspomnienie o Marii Hatalskiej-Serdecznej

Nie ma już wśród nas Marii Serdecznej, w dniu 6 kwietnia 2021 
r. powróciła do Domu Ojca. Stało się to co być musi, życia prze-

mijanie i to że do Ciebie powracamy Panie. W przededniu Niedzieli 
Miłosierdzia Bożego, 10 kwietnia 2021 r., spoczęła ze swymi Rodzi-
cami i mężem Michałem w rodzinnym grobie na Cmentarzu Komu-
nalnym w Wałbrzychu Sobięcinie.

Marysia Hatalska urodziła się 14 marca 1923 r. w miejscowości 
Wełdzirz, k. Doliny w woj. stanisławowskim. Tam też skończyła w r. 
szk. 1929/1930 klasę I, po czym rodzina przeniosła się do Schodnicy, gdzie Ojciec otrzy-
mał pracę na poczcie. Edukację w schodnickiej 7-klasowej Szkole Powszechnej zakończyła 
w 1936 r. Z czasu pobierania nauki zachowała w pamięci imiona i nazwiska niemal wszyst-
kich koleżanek i kolegów Polaków, Żydów i Ukraińców, bo z takich nacji wywodziła się spo-
łeczność szkolna na Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym. Dotyczyło to również 
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nauczycieli. Dzięki temu wiemy, że absolwentami schodnickiej Szkoły Powszechnej w 1936 
r. byli m.in. Salcia Badian, Frania Bakes, Ucia Camerman, Rózia Federburz, Mania Hatalska, 
Zosia Maurer, Olga Micała, Minka Rybotycka, Genia Turaj, Felek Kupiec, Zbyszek Lewko, Ta-
dzik, Tadzik Moskalski, Bolek Rybotycki, Staszek Rybotycki, Franek Szczurek, Psalii (?) Wu-
rzberg... Wychowawcą klasy był Marcin Ajchler, Ukrainiec, oficer Wojska Polskiego, który 
w 1943 r. zajmował się rekrutacją młodzieży ukraińskiej do Dywizji SS Galizien.

Poszkolny etap swego życia do wybuchu wojny nazywała cudownym, zwłaszcza czas spę-
dzony w Związku Strzeleckim (1937-1939). Strzelczynie schodnickie brały udział w zawodach 
sportowych, uroczystych pochodach 3 Maja i 11 Listopada, w wycieczkach na G. Mielniczną, 
do Majdanu i Uryckiego Kamienia, a także w zbiórkach żywności, którą rozdzielały między 
ubogich przed Świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Wspominając te lata swego życia 
wspominała w książce Schodnica-Majdan-Urycz w zachowanych źródłach i okruchach wspo-
mnień: Potrafiłyśmy ze Stefą Tokarzówną, naszą komendantką, doskonale organizować sobie 
wolne chwile. Nie ziewałyśmy z nudów. Byłyśmy młode i szczęśliwe, otaczały nas przepiękne kra-
jobrazy górskie i cudowna bieszczadzka przyroda.

Wojna zniweczyła tę barwność życia polskiej młodzieży nie tylko na Kresach, przynosząc 
falę utrapień i dramatów. Wśród pasma zdarzeń okresu wojennego z rzadka tylko trafiały 
się chwile pomyślne. Do takich z pewnością należała działalność chóru kościelnego, funk-
cjonującego w okresie okupacji niemieckiej, w którym m.in. śpiewała Maria i jej przyszły 
mąż Michał Serdeczny. Poza występowaniem w schodnickim kościele Błog. Kingi, chór raz 
w miesiącu uświetniał nabożeństwa kościelne w Majdanie.

Płomykiem radości w mrokach drugiej odsłony okupacji sowieckiej był ślub zawarty 
w schodnickim kościele 15 października 1944 r. między Marią Hatalską a Michałem Ser-
decznym. Ten nikły ogieniek szczęścia w sercach nowożeńców po kilku miesiącach przestał 
się tlić. W dniu 30 marca 1945 r. (Wielki Piątek) enkawudziści aresztowali Michała Serdecz-
nego za przynależność do schodnickiego plutonu Armii Krajowej. Schodniccy Akowcy zosta-
li wywiezieni w rejon Workuty, do jednego z najbardziej zbrodniczych sowieckich łagrów.

Po powrocie wycieńczonego Michała z zesłania jesienią 1946 r., życie rodziny potoczyło się 
w codziennych blaskach i cieniach ludowej szarzyzny. Urodziło się  i dorosło troje udanych 
dzieci (Marek, Adam, Anna) oraz gromadka wnuków, będących oczkiem w głowach Bab-
ci i Dziadka. O tęsknocie za Schodnicą mogli rozmawiać jedynie ze sobą i swoimi dziećmi. 
W dowodach osobistych mieli wpisany ZSRR jako kraj urodzenia.

Rozproszeni schodniczanie dopiero na początku XXI w. odnaleźli się i w 2004 r. zorganizo-
wali swój I Zjazd we Wrocławiu. Następne spotkania schodniczan i majdanian odbywały się 
co 2 lata. I, VI (2016) i VII (2018) miały miejsce we Wrocławiu, a II, III, IV i V – w Wałbrzychu. 

We wszystkich siedmiu spotkaniach schodniczan brała aktywny udział Maria Serdeczna, 
korzystając z bogatych zasobów swej pamięci o niezapomnianej Schodnicy i jej mieszkań-
cach okresu 1930–1945. Sentyment do Schodnicy przekazała swoim najbliższym, zwłasz-
cza córce Ani i wnuczce Agnieszce.

Z Marysią dwukrotnie brałem udział w wyprawach pielgrzymkowo-turystycznych: 
29 V–2 VI 2006 r. z bazą noclegowo-żywieniową w Schodnicy, ul. Zaułek Budowlany; 
24 –28 VIII 2009 r. korzystaliśmy z gościnności Aleksandry i Ryszarda Dąbrowskich w Dro-
hobyczu, przy ul. Wójtowska Góra. Głównym celem obu wypraw była oczywiście Schodnica, 
a w niej główne miejsca i obiekty, które tkwiły w naszej pamięci jak diamentowe paciorki: 
stadion sportowy, Dom Strzelecki, przedwojenna szkoła, warsztaty mechaniczne (dawna 
fabryka narzędzi wiertniczych Odrzywolskiego i Wolskiego), cmentarz z grobami naszych 
bliskich, kancelaria firmy Gazy Ziemne SA dla Przemysłu Naftowego, osiedle Schary, osiedle 
Wygoda, Pasieczki jako sekcja kopalniana i centrum handlowe osady, Dom Robotniczy, 
poczta, apteka, synagoga, przedwojenna Przychodnia Kasy Chorych, w której przyjmował 
dr Stanisław Sławek, nazywany z racji swojego poświęcenia dla chorych – schodnickim 
Judymem, G. Kościelna (zw. też Zamkową), na której szczycie stał w latach 1896–1965 
kościół Błog. Kingi, na początku XXI w. wzniesiono na jego fundamentach prawosławną 
cerkiew pw. Św. Mikołaja, osiedle Tartak... Podczas wspomnianych obchodów Schodnicy 
porównywaliśmy jej obrazy sprzed naszego opuszczenia osady w 1945 r. , z tym na co 
patrzyliśmy w latach 2006 i 2009.  W rozmowach na te tematy wyróżniała się Marysia, jej 
spostrzeżenia charakteryzowały się trafnością uwag i komentarzy.

Od pierwszych lat XXI w. prowadziłem z Marysią Serdeczną długie rozmowy telefonicz-
ne i bezpośrednie podczas Zjazdów Schodniczan i Spotkań Opłatkowych dawnych miesz-
kańców ziemi drohobyckiej, wśród których schodniczanie wyróżniali się nie tylko liczbowo. 
Podczas tego przyjacielskiego gawędzenia często zapuszczaliśmy się w schodnickie labiryn-
ty historyczne lat 1930–1945. Było więc co i kogo wspominać.

Kontynuacji tych ciepłych i przyjaznych rozmów, niestety, już nie będzie. Wierzymy Mary-
siu, że nadal żyjesz w wymiarze duchowym. Życie bowiem zmienia się po śmierci ciała, ale 
się nie kończy. Każdy człowiek składa się nie tylko z określonej liczby pierwiastków i związ-
ków chemicznych, ale także z nieśmiertelnej duszy, która nadal istnieje po unicestwieniu 
części materialnej. 

Pozostawiamy po sobie nie tylko rozmaite drobiazgi i głuchy telefon jak mówi poeta, ale 
przede wszystkim pamięć. Maria Serdeczna pozostawiła po sobie pamięć kochającej i tro-
skliwej Mamy i Babci, dobrej żony, dbającej o wiekowych rodziców córki, oddanej schodnic-
kim krajanom przyjaciółki. Z nadzieją i wiarą na wspólne spotkanie, pozostajemy na ziemi 
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chwilę dłużej. Pewne jest, że my wszyscy do Ciebie dołączymy, każdy w swoim czasie, wy-
znaczonym przez Stwórcę.

Do zobaczenia Marysiu ! Niech Bóg otoczy Cię swoją światłością !


Alicja Wójcik-Morawska U80

List do Redakcji

Gromadząc informacje na temat moich rodzin-
nych stron nawiązałam kontakt z księdza 

pallotynem Andrzejem Kurowskim,1 który tak do 
mnie napisał:

„Mój ojciec – Kurowski Bronisław, ur. 11.5.1921 
Stupnica Polska. zginął 10.9.1981 w Wałbrzychu, 
1 syn /najstarsze dziecko/ Stanisława i Barbary z d. 
Kocur. W Stupnicy rozpoczął swój żywot, tu uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej /6 klas/. Jak większość 
mieszkańców Stupnicy zapewne okresowo praco-
wał w Borysławiu „na szybach”. Wywieziony w 1942 
na przymusowe roboty do Austrii, gdzie był do 1945 
r. Po wojnie powrócił do Krosna". Moja mama – Ma-

ria z d. Rojek, pracowała na plebanii w Stupnicy Polskiej za czasów ks. Józefa Kilara. Kucharką 
na plebanii była siostra mojej mamy – Karolina Rojek. Mama wyszła za mąż za Bronisława Ku-
rowskiego po jego powrocie z przymusowych robót w Austrii (był tam całą wojnę). Ślub wzięli 
w 1945 r. w Rzeszowie, w Farze. Moja mama i jej siostra Karolina pochodziły z Lubeni koło Rze-
szowa. Do tej pory mam nawet obrus, który był na plebanii. Ma pewnie ok. 100 lat.

Ksiądz Kurowski dodatkowo załączył skan artykułu o Borysławiu, który ukaże się w Biule-
tynie nr 30.

1 Ks. pallotyn Andrzej Kurowski, ur.13.5.1950 w Wałbrzychu, syn Bronisława i Marii z d. Rojek. Lata dzie-
cięce spędził głównie w Wałbrzychu. Tu rozpoczyna swoja edukacje a kończy w Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu. Został księdzem z czasem ks pallotynem. Obecnie przebywa w USA, w Nowym Jorku. Pra-
cuje w polskim kościele na Brooklynie: Stfrances de chantal roman catholic church, jest tam proboszczem. 
Otrzymał od Polskiego Rządu Krzyż Oficerski Orderu za Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, a od papieża 
oznaczenie pro ecclesia et pontifice.

Aleksandra Niewiara1 U78

Dwadzieścia lat życia w Stebniku

Ten krótki wspomnieniowy artykuł, który na zaproszenie 
pana Władysława Olszewskiego z „Biuletynu Stowarzyszenia 

Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” zdecydowałam się napisać, mógłby 
równie dobrze nosić tytuł „20 lat pracy w salinach Towarzystwa 
Eksploatacji Soli Potasowych”.  Oddawałby on i powody znalezienia 
się w Stebniku, i zawodową treść życia moich pradziadków: Micha-
ła Ratajczaka (ur. w Chudzicach k. Środy Wielkopolskiej), prababci 
Katarzyny z domu Krzysztofiak (ur. w Konecku) oraz ich dzieci, a przede wszystkim sy-
nów. Ich los wydaje mi się typowym polskim losem (w jednym z jego dwudziestowiecz-
nych wariantów) i może dlatego wart jest przypomnienia. 

W 1942 r. Andrzej Bobkowski w „Szkicach piórkiem”, poruszającym dzienniku z okresu 
okupacji niemieckiej we Francji, napisał o Polakach, że „żyją we własnym kraju życiem ko-
czowniczym”, „w pogodni za lepszym kawałkiem chleba”, „z głową pełną pomysłów, ide-
ałów”. Bardzo to pasuje do mojej rodziny Ratajczaków. Pradziadek Wielkopolanin i pra-
babcia Kujawianka spotkali się w Westfalii, do której oboje wyjechali na początku XX w. 
w poszukiwaniu dobrej pracy. Tam pradziadek pracował w kopalni, tam założyli rodzinę, 
tam w Herne urodziły się pierwsze dzieci. Do typowego polskiego losu, a właściwie typowej 
postawy, w tym czasie zaliczam też silny patriotyzm, działalność pradziadka w Związku Po-
laków, w „Sokole” oraz – oczywiście – szybki powrót do ojczyzny po odzyskaniu niepodle-
głości, pierwotnie do Środy Wielkopolskiej. Po 1923 r. wyjechali znów, tym razem na kresy 
wschodnie Rzeczypospolitej, do Stebnika do pracy w salinie TESP-u, a z czasem ich dorosłe 
dzieci założyły rodziny w Stebniku, Kałuszu, Hołyniu. W 1945 r. ci z nich, którzy nie stracili 
życia z rąk Sowietów, Ukraińców, Niemców, po kolejnej, tym razem przymusowej wędrówce, 
osiedli w Katowicach, Tychach, Międzyzdrojach, Warszawie, Kłodawie. Do tej ostatniej miej-
scowości wyjechał mój dziadek Tadeusz i jego kuzyn Jan. Obaj zatrudnili się w powstałej po 
II wojnie kłodawskiej kopalni soli (podobnie jak wielu dawnych  pracowników  przedwo-

1 Aleksandra Niewiara, dr hab. prof. Uniwersytetu  Śląskiego,  językoznawca, autorka prac z zakresu lin-
gwistyki kulturowej, m.in. książek na temat polskich historycznych stereotypów narodowych: Wyobrażenia 
o narodach w dziennikach i pamiętnikach z XVI-XIX w. (2000); Moskal-Moskwicin-Rosjanin w dokumen-
tach prywatnych. Portret (2006), Kształty polskiej tożsamości… (2009), Imagologia – pamięć zbiorowa – 
umysł i kultura (2019); My i Inni – polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej (2020).



Biuletyn SPZD nr 29 (2021)  Biuletyn SPZD nr 29 (2021)

110 111

jennego TESP-u). Jan zginął w wypadku w kopalni (na tablicy w pięknej podziemnej kaplicy 
św. Kingi widnieje i jego nazwisko), a Tadeusz – o czym parokrotnie się przekonałam i  co ze 
wzruszeniem odnotowuję –  zachował się w pamięci górników.

Stebnik był zatem dwudziestoletnim przystankiem na drodze życia rodziny Ratajczaków. 
Mieszkali tam w dzielnicy, która do dziś nosi nazwę Pańska Góra (ukr. Панська Гора). Według 
ukraińskiej Wikipedii2 nazwa ta powstała wraz z zamieszkaniem w tej dzielnicy polskich pra-
cowników kopalni soli. Pańska Góra jest to rzeczywiście mała górka, którą od budynków sali-
ny umiejscowionych wzdłuż drogi truskawieckiej oddziela centrum wsi i mostek na Sołonicy 
Za rzeką, a właściwie potokiem, na wznoszącym się terenie usytuowany jest park, a wyżej 
w bliższej i dalszej okolicy krzyża stojącego u rozwidlenia dróg wybudowano domy, w których 
zamieszkali pracownicy kopalni. Były to spore parterowe budynki, z ukośnym spadzistym 
dachem, posiadające pokój z oknem na stryszku; otoczone były ogródkiem. Dom pradziad-
ków sąsiadował z cerkwią, a życie w tym miejscu było pod względem sielskiego, wiejskiego 
otoczenia, bliskości rzeczki i zieleni o wiele radośniejsze od życia pośród murów Zagłębia 
Ruhry i Śląska, co przebijało zawsze w opowieściach o życiu „na Wschodzie”.

Praca w Stebniku dotyczyła zatrudnienia w jednej z państwowych żup solnych. Sól po-
tasowa, produkcja soli jadalnej, soli bydlęcej (dla bydła), soli przemysłowej – jak wówczas 
dzielono –  był to skarb tamtych ziem od czasu odkrycia złóż soli potasowo-magnezowych 
w okolicach Kałusza, co datuje się na 1854 r., i w Stebniku w 1901 r., a jak twierdzą specjali-
ści z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „obydwie kopalnie w Kałuszu i Stebniku są 
jednymi z pierwszych w świecie miejsc, gdzie rozpoczęto eksploatację soli potasowo-ma-
gnezowych”.3 W okresie dwudziestolecia międzywojennego wydobycie soli pozostawało 
w gestii Towarzystwa Eksploatacji Soli Potasowych (TESP), które wydzierżawiło od pań-
stwa na okres 40 lat dwie Państwowe Żupy Solne: w Kałuszu w 1921, a w Stebniku w 1922 
r., rozbudowało je oraz zmodyfikowało produkcję (m.in. rezygnując z produkcji soli jadal-

2 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA. Na 
tej stronie opisano kolejne etapy rozwoju miejscowości, m.in. podano informacje na temat składu naro-
dowościowego w okresie międzywojennym. Autorzy strony reprezentują postawę akceptującą działalność 
ukraińskich nacjonalistów z OUN.
3 Za: K. Bukowski, G. Czapowski: Salt geology and mining traditions: Kalush and Stebnyk mines (Fo-
re-Carpathian region, Ukraine). „Geoturystyka” 3 (18), 2009:27-34 – zob. https://core.ac.uk/download/
pdf/229297146.pdf. Informacje na temat kopalń TESP oraz kwestii geologicznych przedstawiam na pod-
stawie tego opracowania oraz artykułu: K. Poborska-Młynarska, W. Andrusikiewicz: Eksploatacja soli 
potasowych w Małopolsce Wschodniej w czasach II Rzeczypospolitej. Przyczynek do historii górnictwa 
solnego na Podkarpaciu. „Geologia” 3 (36) 2010: 273–285 – http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0022-0001. Zob. też A. Jackiewicz: Złoża soli i ich eksploatacja 
w Polsce, „Przegląd Górniczo-Hutniczy” 19 (392), 1927: 563-571 – https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skryp-
ty4/0543/1927/Przegl_GH_19_1927.pdf .

nej), a następnie  założyło  nową kopalnię w Hołyniu w roku 1931. Był to już wówczas sil-
nie powiązany zakład. Historia rodziny Ratajczaków stopniowo w młodszych pokoleniach 
przenoszących się do Kałusza i do Hołynia ucieleśnia ten rozwój. W prasie tamtych lat inte-
resujący nas obszar w kontekście górnictwa solnego określa się jako zagłębie stebnickie i ba-
sen kałuski oraz promuje się wśród rolników nawozy produkowane z zasobów tamtejszych 
salin, żup solnych, kopalni soli,4 jak to wówczas określano.

W kopalni w Stebniku wydobywano sole potasowo-magnezowe siarczanowe. Zakład obej-
mował dwa szyby eksploatacyjne sięgające do przeszło 180 m;  dwa szyby solankowe o głę-
bokości do 45 m. Pod koniec lat 30. rozpoczęto budowę zakładu przetwórczego. W latach 
dwudziestych poprowadzono do zakładu tor kolejowy łączący go z odcinkiem kolejowym 
Drohobycz –Solec – Stebnik – Truskawiec.5

Wielu szczegółów na temat pracy pradziadka Michała w stebnickiej salinie nie znam. 
Wiem, że pracował jako geodeta i w tym charakterze uczestniczył w odwiertach w poszu-
kiwaniu nowych złóż soli i ropy naftowej. Jeszcze do Katowic przywiózł podgumowany 
płaszcz używany podczas tych prac, który jego córka Zofia (po mężu Pelc) żartobliwie na-
zywała „kombinezonem nurka”. Nie rysują mi się też jasno relacje między ludźmi w tamtym 
czasie. W niepamięć odeszło nazwisko dyrektora kopalni.6 Przetrwały obrazy i opowieści 
o wycieczkach w Gorgany, spotkaniach towarzyskich, rozmowach pradziadka z kolegami 
o polityce, wspomnienia pieszych wędrówek do oddalonego o 3 km Truskawca, legendar-
nego smaku „Naftusi”, znanych postaci widzianych na deptaku (pewien aktor zasłużył sobie 
nawet na wierszyk nastoletniej panny Zofii: „Ech, pan, panie Brodzisz, pan mnie nic a nic 
nie obchodzisz!”). To stanowiło normalność dnia powszedniego. Ciekawsze dla słuchacza, 
a chyba i dla opowiadających, było to, co bardzo różniło powojenne życie na Śląsku od tego 
„na Wschodzie”. Są to wspomnienia o przedwojennych kontaktach z Ukraińcami i Żydami. 
Ani jedne, ani drugie nie układają się w jednowymiarowy obrazek.

Ludność Stebnika w okresie 1918–1939 stanowili przede wszystkim Ukraińcy.  Zarówno 
z opisów ukraińskich, jak i ze wspomnień mojej rodziny wynika, że relacje między Pola-
kami i Ukraińcami bywały raz lepsze, raz gorsze. Te pierwsze pozostawiły dobry ślad do 

4 J. Lutosławski: Nasze kopalnie potasowe „Gazeta Rolnicza” 9, 1933 r – http://dlibra.umcs.lublin.pl/dli-
bra/plain-content?id=16362 :
5 Zdjęcia zabudowań kopalni  https://polska-org.pl/8050534,Stebnik_Saliny,Kopalnia_soli_potasowej.
html
6 Był nim przed wojną inż. Sielawa, co wynika m.in. z notatki Ministrowie w Stebniku zamieszczonej 
w „Głosie Podkarpacia” z 27.06.1937 r., w której relacjonuje się wizytę znakomitych gości w kopalni, ich 
spotkania ze Związkiem Rezerwistów i Związkiem Kombatantów – http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/
plain-content?id=37146 .
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dziś. Od dziadka Tadeusza nauczyłam się pięknej pieśni Reve ta stohne Dnypr szyrokij…, Zo-
fia jeszcze paręnaście lat temu w niedzielę wielkanocną powitała mnie: Christos voskres! 
a ja nauczyłam się odpowiadać Voistinu voskres!; w rozmowę wtrącamy czasem jakieś ukra-
ińskie powiedzonko, jak przy zastawionym stole jełyby oczy, ale huba ne choczy. Pamiętam 
opowieści dziadka o zapraszaniu go na święta ukraińskie, opis zwyczaju „ratowania” nie-
rodzącego drzewa w sadzie. Ludzie ustawiali się wokół drzewa, jeden z nich przykładał do 
pnia siekierę i udawał, że chce drzewo ściąć, a pozostali go od tego odwodzili okrzykami: 
Bude rodyty! I ja sobie czasem westchnę dziś Bude rodyty przy jakiejś beznadziejnej sprawie, 
której jednak nie chcę zaniechać. Na współczesnych stronach ukraińskiej Wikipedii pod ha-
słem Stebnyk wspomina się o Ukraińcach, którzy w tamtych czasach dobrze żyli z Polakami, 
określa się ich jako pozbawionych świadomości narodowej i raczej ironicznie przypomina 
się, że Polacy mieli nazywać ich „porządnymi”.  Były też inne sprawy.  W pamięci utrwaliły 
się opowieści dziadka o przedwojennych zatargach z Ukraińcami. Wskutek jednego z nich 
(szamotaniny podczas czyjegoś pogrzebu) dwaj młodzi chłopcy, Tadeusz i Kazimierz (zam. 
po wojnie w Międzyzdrojach), „dla uspokojenia sytuacji” wyjechali na pewien czas do Gdyni, 
gdzie pracowali przy budowie portu (co skądinąd stanowiło odrębne, ciekawe wspomnie-
nie). Tragiczne konsekwencje działań „świadomych” Ukraińców z OUN7 moja rodzina zna 
już nie ze Stebnika, lecz  z Hołynia i z Kałusza, bo to tam dokonały się  późniejsze zbrodnie 
Ukraińców na jej członkach.8

Społeczność żydowska nie była w Stebniku zbyt wielka, około 200 osób. W rodzinnych 
opowieściach przewijały się anegdotki o szkolnym koleżeństwie najmłodszych synów Ra-
tajczaków Władzia i Stasia z żydowskim sąsiadem oraz o jego rodzicach. Pośród nich prze-
bija jedna z września 1939 r. Matka chłopca przyszła do prababci Katarzyny z informacją 
ostrzeżeniem, że stebniccy Żydzi komuniści przygotowują listy proskrypcyjne dla Sowietów 
i że jest na tej liście syn Katarzyny i Michała Stefan, który należał do Związku Strzeleckiego9, 

7 Stebnik wchodził w skład struktury OUN pod kryptonimem Скрипух ‘trujący gatunek mleczaja; m. 
wełnianka’ – Wikipedia, p. przyp. 1. oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Lactarius_(mleczaj)
8 „We wsi Stebnik pow. Drohobycz banderowcy zamordowali 14 Polaków i 2 Ukraińców, w tym   pod 
koniec grudnia 9 osób: nauczycielkę o nazwisku Topeszer z 2 dzieci, 2 kobiety i 3 dzieci oraz 1 mężczyznę” 
– https://wolyn.org
9 Okręg VI Związku Strzeleckiego Lwów był najliczniejszym okręgiem we wschodniej Polsce; liczba 
członków wzrosła tu z 10 000  w 1923 r. do 54 491 w 1936 (Tadeusz Bogalecki: Związek  Strzelecki wobec 
mniejszości słowiańskich w II Rzeczypospolitej. „Przegląd Historyczny” 3–4 (86), 1995: 351-359 – https://
bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n3_4/Przeglad_
Historyczny-r1995-t86-n3_4-s351-359/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n3_4-s351-359.pdf).Obecność 
Strzelców w powiecie drohobyckim potwierdza artykuł pt. Zaciąg do Związku Strzeleckiego opublikowany 
w drohobycko-borysławskim „Nowym Głosie” z 24.10.1937 r. – Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa – Nowy 
Głos : czasopismo społeczne. R. 12, 1937 nr 3 (24 X) (cyfrowemazowsze.pl).

o czym w Stebniku wiedziano. Ostrzeżenie wtedy chyba poskutkowało, ale z czasem aresz-
towania przyszły. 20. 12. 1940 r. zaaresztowano Antoniego Czajkowskiego (męża Bronisła-
wy Ratajczak), lat 33, urzędnika salinarnego; ślad po nim zaginął. A później aresztowano też 
Stefana (nie znam daty). Według relacji jego córki Grażyny (zam. w Tychach) NKWD zarzu-
cało mu działalność polityczną na podstawie donosu, iż w warsztacie, w którym pracował, 
obrabiał jakieś elementy broni (Związek Strzelecki podlegał już wówczas Związkowi Walki 
Zbrojnej). Osadzony w więzieniu w Stanisławowie mimo licznych próśb i zabiegań  ze strony 
żony Karoliny nie zobaczył już rodziny. Jeszcze w latach 60., co sama pamiętam, żywiono się 
nadzieją, że może powróci, może został podobnie jak jego siostra Wanda (p. v. Kawała, s. v. 
Serdyńska)  zesłany na Sybir, może też – jak ona –  znalazł się u Andersa, może żyje. Dopiero 
po 1989 r. udało się ustalić, że po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 r. sowieckie 
władze więzienia w Stanisławowie na wieść o zbliżających się oddziałach niemieckich wy-
puściły na wolność wszystkich kryminalistów, natomiast więźniów politycznych rozstrzela-
no na dziedzińcu więziennym. Z czasem IPN  potwierdził ów fakt. 

Stebnicka historia rodziny Ratajczaków zakończyła się po nadejściu okupacji niemiec-
kiej. Według pamięci Henryka Ratajczaka (ur. w Kałuszu w 1932, zam. we Wrocławiu) po 
włączeniu  tych terenów do Generalnego Gubernatorstwa Michał i Katarzyna z młodszymi 
dziećmi przenieśli się do Hołynia i potem do Kałusza, gdzie mieszkała pozostała rodzina, 
w tym rodzice Henryka, Jan i Ida. Tam doświadczyli wiadomego losu Polaków.

Apendyks. Stebnik dzisiaj 
Miasto w  rejonie drohobyckim, obwodzie lwowskiej. W 2020 r. – 

20 511 mieszkańców. Stebnik pieczętuje się dzisiaj – decyzją rady 
miejskiej – zmienionym herbem, ale w użyciu nadal pozostają dwa. 
Jeden, stary, prezentujący symbole górnictwa solnego: skrzyżowa-
ne kilofy i stopki soli, oraz drugi, powstały w XXI w., przedstawia-
jący średniowiecznego żupnika. Wydaje się, że uzasadnieniem dla 
zmiany herbu mogą być fakty związane z upadkiem przemysłu wy-
dobywczego w mieście. W okresie powojennym wydobyciem soli 
potasowych oraz ich przetwórstwem zajmowało się Ukraińskie 
Państwowe Górniczo-Chemiczne Przedsiębiorstwo „Poliminerał”, 
które datuje swoją działalność od 1946 r.  do 1988 r. W tym okre-
sie zakład rozbudowano oraz wprowadzono nowe technologie wy-
dobycia i przetwórstwa. Niestety, były one odpowiednie dla złóż 
sylwanitu, ale nie kalinitu (jaki występował w Stebniku). To przy-
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czyniło się (obwinia się też ulewny deszcz) do potężnej katastrofy we wrześniu 1983 r., 
w wyniku której do Sołonicy pod ogromnym ciśnieniem wlała się lawina błotna ze ścieka-
mi solankowymi. Ich objętość szacuje się na kilka milionów ton  oraz uważa się, że skaziły 
one nie tylko teren w okolicach Stebnika czy Sołonicy, ale że skutki katastrofy dotknęły 
także wód Dniestru i Morza Czarnego. Jej następstwem były także stopniowe ogranicze-
nia eksploatacji złóż, zamknięcie jednego szybu, a po wypadku 12-tonowej lokomotywy, 
która wpadła do drugiego szybu i go unieruchomiła. – całkowite zamknięcie kopalni oraz 
zakładu „Poliminerał”. W 2013 r. przekształcony on został w spółkę akcyjną, a następnie 
sprzedany przedsiębiorstwu rolnemu Rajz (Райз).



Grzegorz Madej1 – Bielsko-Biała U79

Chimiczewscy rodem z Drohobycza 

– odkrywanie własnych korzeni

Odkrywanie własnych korzeni to niezwykle pasjonujące zajęcie, pełne niespodzia-
nek i zaskoczeń, o czym przekonałem się badając własną genezę.

Podróże na wschód
W dwudziestych latach swego życia, zafascynowany polskimi kresami, nieświadom jesz-

cze w pełni swego pochodzenia, wraz z członkami bielsko-bialskiego oddziału Wspólnoty 
Polskiej jeździłem do polskich parafii na Ukrainie, dostarczając między innymi świątecz-

1 Dr Grzegorz Madej (ur. 1970), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – specjalizuje się 
w przeszłości bielskiej linii książęcego rodu Sułkowskich, kustosz dyplomowany Muzeum Historycznego 
w Bielsku-Białej (kierownik Działu Historii) oraz kustosz Kaplicy Zamkowej pw. św. Anny – Mauzoleum 
Książęcego Rodu Sułkowskich w Bielsku-Białej, z wykształcenia również artysta malarz i grafik. Autor licz-
nych publikacji naukowych z zakresu historii. Otrzymał m.in. Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, Odzna-
kę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Ikara 2017 – Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Bia-
łej w dziedzinie kultury i sztuki, Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 
Roku 2015 w kategorii „publikacje książkowe” oraz nagrody za działalność artystyczną. Urodzony w Kozach, 
wychował się w Jaworzu na Śląsku Cieszyńskim, mieszka w Bielsku-Białej. Syn Lucjana Madeja i Stanisławy 
z domu Macias, wnuk Stefana Madeja i Marii z domu Chimiczewskiej, prawnuk Ludwika Chimiczewskie-
go i Julianny z domu Wonka. W latach 90. XX w. członek bielsko-bialskiego oddziału Wspólnoty Polskiej, 
z której członkami podróżował na Kresy z pomocą humanitarną.

ne paczki. Wówczas niezwykle urzekł mnie Drohobycz ze znaną mi z twórczości Brunona 
Schulza „Ulicą krokodyli”, malowniczą świątynią św. Jura, którą utrwaliłem nieco póź-
niej w grafice, ogromną synagogą, archaiczną warzelnią soli i targowiskiem niczym bli-
skowschodni suk. Do dziś został mi w pamięci smak wyśmienitych derun serwowanych 
z ulicznej budki czy też aromatycznego strudla jabłkowego, pieczonego przez wdowę po 
Arturze Klugerze, uczniu Schulza. Musiało jeszcze trochę czasu upłynąć aby magnetyzm, 
który wtedy odczułem stał się dla mnie zrozumiały.  

Podróż w głąb korzeni
Zawsze fascynowała mnie historia, również ta rodzinna, dlatego gdy na świat przyszedł 

mój pierworodny syn Mateusz zawładnęły mym umysłem pytania o genealogiczną prze-
szłość. Nie znajdując wyczerpujących odpowiedzi u starszych członków rodziny posta-
nowiłem sam zgłębiać temat. Gdy po rodzinie Madejów przyszedł czas na odkrywanie 
korzeni mojej babci, Marii Madejowej z Chimiczewskich, szybko się okazało, że to istny 
węzeł gordyjski, gdyż nazwisko jest jednym z rzadszych w Polsce. Ponad dwie dekady 
temu nosiło je zaledwie trzydzieści osób, a za granicą, w Niemczech i Wielkiej Brytanii 
szczyciło się nim około dziesięciu person. 

W tamtym czasie, w mojej świadomości najbliższą rodziną było zaledwie kilku Chimi-
czewskich z Górnego Śląska. Jakież ogarnęło mnie zdumienie gdy po przeprowadzonych 
badaniach genealogicznych pozostali okazali się być moimi odległymi, zapomnianymi 
krewniakami. W wyniku prowadzonych kwerend ustaliłem, że wszyscy wywodzą się od 
Eliasza Chimiczewskiego i jego małżonki Marii Matuszewskiej, katolików urodzonych 
przed 1800 r. – wcześniejsze korzenie rodziny nie są znane gdyż brak dostępu do star-
szych archiwaliów. 

Wspomniany Eliasz i Maria wg istniejących źródeł mieli dwóch synów Józefa (ok. 1804–
ok. 1879) i Jana (ok. 1811–ok. 1882), którzy zapewne urodzili się w Starej Soli i później 
osiedli w Drohobyczu. Tu poślubili dwie siostry, panny z domu Jarema, wyznania greko-
-katolickiego. Starszy Józef odnotowany w metrykach jako sub urbanus (mieszczanin) 
i instruktor privatus (prywatny nauczyciel?) ożenił się z Marianną, natomiast Jan wystę-
pujący jako sutoris (szewc) ożenił się z Anną. Tak oto utworzyły się dwie linie z których 
pochodzą współcześni Chimiczewscy. Gałąź Józefa i Marianny zamieszkiwała w Dro-
hobyczu do czasów II wojny światowej doświadczając sowieckiego terroru i deportacji 
na wschód. Po jej zakończeniu znaczna ich część osiadła na Dolnym Śląsku zakładając 
nowe gniazda rodzinne. Potomkowie Jana i Anny już na przełomie XIX i XX w. emigrowali 
z rodzinnej miejscowości ze względów małżeńskich czy też zawodowych. 
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W pełnym odbudowaniu drzewa genealogicznego  pomogły zachowane księgi metry-
kalne oraz rozproszone rodzinne archiwalia. Bezcenna okazała się skrupulatność mego 
pradziadka Ludwika Chimiczewskiego (Drohobycz 1872 – Jaworze 1959), który w liście 
z 10 września 1945 r. napisanym do krewnej Celestyny Jorkasz-Koch dzielił się wiado-
mościami o aktualnych losach poszczególnych członków rodziny. Z czasem otwieranie 
kolejnych kart familijnej historii wydobyło na światło dzienne konglomerat licznych na-
zwisk połączonych więzami krwi z Chimiczewskimi (m.im.: Bialik, Gruszczyński, Jarema, 
Jorkasz-Koch, Kaszczak, Lachowicz, Lamorski, Madej, Mania, Plecha, Sroczyński, Zych).

 W toku prowadzonych badań udało się również wyjaśnić kilka tzw. „legend” rodzin-
nych. Materiał zawarty w księgach metrykalnych pozwolił zdefiniować koligacje Chimi-
czewskich ze słynnym Drohobyckim malarzem historycznym Feliksem Lachowiczem, 
który miał przyrodniego brata Jana Lachowicza żonatego z Karoliną z Chimiczewskich, 
córką Józefa Chimiczewskiego i Marianny z domu Jarema. 

Wymogi redaktorskie nie pozwalają na pełną monografię rodu, dlatego dla potrzeb ni-
niejszego artykułu skupię się na dwóch pokoleniach mojej najbliższej gałęzi, pochodzą-
cej od wspomnianych już Eliasza Chimiczewskiego i Marii Matuszewskiej, których synem 
był Jan Chimiczewski żonaty z Anną z domu Jarema, a tych z kolei synem był Klemens 
Chimiczewski żonaty z Weroniką Mokoss (Mokosijni), z którą pozostawili po sobie troje 
dzieci: Annę, Mariana Augusta oraz Ludwika – mojego pradziadka.

Anna poślubiła Michała Kaszczaka, z którym do 1945 r. żyli w Janowie Lwowskim. Tam 
też mieszkała ich córka Frania wydana za Józefa Gruszczyńskiego (pracownika PKP), 
z którym miała syna Stasia. Młodzi w czerwcu 1945 r. wyjechali do Wrocławiu gdzie osie-
dli na stałe i tam mieszkają ich potomni.

Marian August emigrował pod koniec XIX w. do Francji gdzie w Colombes założył ro-
dzinę. Po 1918 r. wpłacał datki na PCK wspierając tym sposobem walczącą o ukonstytu-
owanie granic Polskę. Zmarł przed 1945 r. pozostawiając dwoje potomków. Z pierwszego 
małżeństwa z bliżej nieznaną kobietą miał urodzonego w Paryżu syna Stefana Piotra pi-
szącego się Etienne Pierr Chimiczewski (1898–1978), osiadłego pod koniec życia w Vil-
liers-le-Bel. Z drugiego małżeństwa z niejaką Agatą pozostawił córkę Stasię, która zało-
żyła własną rodzinę. 

Mój pradziadek od ziół 
Ludwik Chimiczewski przyszedł na świat 22 sierpnia 1872 r. w Drohobyczu w domu 

przy ul. Liszniańskiej. Kolejna informacja w jego biografii pochodzi dopiero z 1897 r., 
kiedy został odnotowany jako praktykant c. k. galicyjskiego Urzędu podatkowego w Dro-

hobyczu, z egzaminem i dwuletnim stażem służby. W 1899 r. z powodów służbowych 
mieszkał już w Lutowiskach gdzie otrzymał awans na adiunkta podatkowego XI klasy 
stopnia służbowego c. k. Urzędu podatkowego. 

Rok później, w czerwcu, poślubił urodzoną w pobliskich Ustrzykach Dolnych Julian-
nę Reginę z domu Wonka (1881–1972), córkę pochodzącego z Wołoskiej Wsi koło Bole-
chowa Jana Wonki (vel Wołk vel Wowk), posiadającego grekokatolickie korzenie kowala 
i cieśli przy salinach oraz Zuzanny z domu Sabo, urodzonej w siedmiogrodzkim Zetea 
(Zeteleka) potomkini węgierskich Szeklerów. Małżeństwo wychowało troje dzieci uro-
dzonych w Lutowiskach: Marię Józefinę zwaną w domu Maniusią (10 marca 1901), Wik-
tora Emanuela (25 marca 1903) oraz Jana (16 stycznia 1905). Julianna urodziła jeszcze 
jednego syna Antoniego, który jednak zmarł zaraz po urodzeniu.

W 1908 r. Ludwik został awansowany na urzędnika skarbowego X klasy, a przed wybu-
chem Wielkiej Wojny na c. k. oficjała podatkowego. Gdy konflikt rozgorzał i Podkarpacie 
stało się terenem krwawych walk, jako habsburski urzędnik wraz z rodziną, został ewa-
kuowany do Roudnic w Czechach przeczekując najgorszy okres walk do 1915 r. Upadek 
Austro-Węgier zakończył z dwoma zaszczytami habsburskimi na piersi za pracę urzędni-
czą: Medalem Jubileuszowym Pamiątkowym dla Cywilnych Funkcjonariuszy (Österreich-
-Ungarn-1898-Jubiläums-Erinnerungsmedaille-Signum-Memoriae-zivil) oraz Krzyżem 
Jubileuszowym (Jubliäumskreuz für Zivilstaatsbedienstete für zivile Beamte).

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Ludwik z rodziną przeniósł się do Mielca 
gdzie zakwaterowani zostali u niejakiej Pani Leykowej. Powodem zmiany lokum była 
nowa posada w miejscowej Kasie Skarbowej, gdzie w 1930 r. Ludwik widniał na sta-
nowisku starszego zarządcy podatkowego w VIII stopniu służbowym. W międzywojniu 
utrzymywał bliskie kontakty z mieszkającymi nadal w Drohobyczu Chimiczewskimi oraz 
w wielkopolskim Janowcu rodziną szwagra, Antoniego Wonki, właściciela cegielni.

Możliwe, że Ludwik z Julianną przebywali w Mielcu jeszcze po wybuchu II wojny świa-
towej. Później jakiś czas spędzili w Lublinie, zapewne przy boku owdowiałej córki Ma-
niusi. Po 26 maja 1944 r. zamieszkali w Rabce, u syna Janka. Jak wspominał Ludwik żyli 
wówczas w stałym strachu, chroniąc się w piwnicy, gdyż dom usytuowany przy głównym 
trakcie komunikacyjnym był miejscem obieranym na posterunki, najpierw przez żoł-
nierzy niemieckich, a później Moskali. Najtrudniejszy egzystencjalnie okres przeżyli po 
przejściu frontu w 1945 r. Wówczas nastały problemy z wyżywieniem, reglamentowana 
żywność była niewystarczająca do przeżycia, a zupy wydawane przez kuchnię ludową 
Rady Głównej Opiekuńczej marnej jakości. Na szczęście pomoc szła od syna Janka ze Ślą-
ska, który już końcem stycznia wrócił do swej macierzystej pracy w Dyrekcji Okręgowej 
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Kolei Państwowych. Paczki przysyłała również dawna gospodyni z Mielca, pani Leyko-
wej. Z czasem egzystencja uległa poprawie, jednak zdrowie było coraz słabsze. Ostatnim 
etapem w życiu pradziadków Chimiczewskich było Jaworze na Śląsku Cieszyńskim, gdzie 
zamieszkali ściągnięci przez syna Wiktora, który otrzymał tutaj posadę. Cicha, osadzona 
w zieleni, uzdrowiskowa miejscowość stała się błogosławieństwem na stare lata. 

Ludwik zmarł w 1959 r., jego małżonka trzynaście lat później. Obydwoje zostali po-
chowani na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej w Jaworzu. Niestety niedane mi było 
poznać pradziadka, a wszystko co o nim wiem pochodzi z przekazów rodzinnych i źródeł 
historycznych. Wynika z nich, że był człowiekiem surowym ale o dużej empatii i pełnym 
troski o bliskich. Korespondencja do krewnych uwidacznia również jego dewocyjną po-
bożność charakteryzującą się admiracją kultu Maryjnego, czy też swego patrona św. Lu-
dwika, króla Francji. Gorliwość religijną przekuwał również w czyn należąc do komitetu 
budowy kościoła w Lutowiskach (1911), czy też w latach 1936–1937 wspierając datkami 
budowę Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. 

Jego największą pasją życiową była otaczająca go przyroda, ze szczególnym uwzględ-
nieniem botaniki, fascynował się ziołolecznictwem. Z korespondencji i przekazów ro-
dzinnych wiadomo, że z powodzeniem zajmował się fitoterapią mając na swym koncie 
sukcesy w leczeniu niektórych chorób nowotworowych. Był odkrywcą kilku gatunków 
endemicznych roślin, czego dowodem może być opisywana przez naukowców w litera-
turze fachowej rzadka odmiana arcydzięgla о płatkach różowopurpurowych (for. rose-
opurpurea Thell), zbierana przez Ludwika w okolicach Rabki. Swe odkrycia konsultował 
korespondencyjnie ze związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim i krakowskim Ogro-
dem Botanicznym Władysławem Szeferem. Wyjątkową rodzinną pamiątką po tej dzia-
łalności Ludwika jest obszerny rękopis ziołoleczniczy, znajdujący się w rękach mojego 
kuzyna, dziedzica naszej linii rodu Chimiczewskich. Przechowywany natomiast przeze 
mnie sztambuch zatytułowany „Carmina” mieści spisane przez Ludwika piosenki w ję-
zyku polskim, rosyjskim i niemieckim, co ukazuje również jego zamiłowanie do muzyki. 
Faktycznie, jak potwierdzają jego wnuki, pięknie śpiewał i uwielbiał piesze wędrówki, 
podczas których zbierał zioła.

Wuj z junakami u Andersa
Najstarszym synem Ludwika i Julianny był Wiktor urodzony 23 marca 1903 r. W latach 

1914–1918 uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Samborze i Mielcu. Następnie roz-
począł edukację w tarnowskim Seminarium Nauczycielskim Męskim gdzie poznał przy-
szłego szwagra, Stefana Madeja. W 1920 r., podczas trwającej wojny polsko-bolszewic-

kiej, odbył kilkumiesięczną służbę w 101 rezerwowym pułku piechoty (straż graniczna 
nad Przemszą na Śląsku). W czerwcu 1924 r. zdał egzamin maturalny i rozpoczął studia 
humanistyczne na Uniwersytecie Lubelskim. Po ich zakończeniu w 1927 r. został skiero-
wany do pracy w Wydziale I Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wilnie, przy ul. Wolana 10, 
na stanowisku referenta. Swe obowiązki pełnił między innymi w Wilejce, gdzie poznał 
swą pierwszą wybrankę, tamtejszą nauczycielkę, pochodzącą z Mielca Aleksandrę z Bo-
rzęckich (1905–1956), córkę Michała i Tekli z Wierzbickich. Małżeństwo zawarli zapew-
ne przed 1929 r., gdyż już 9 maja przyszła na świat ich jedyna córka Barbara. Rodzina 
zamieszkała na wileńskim Zwierzyńcu, w dwukondygnacyjnym drewnianym domu ma-
lowanym na zielono usytuowanym przy ul. Starej (obecnie Treniotos g.).

Rok później Wiktor podjął studia w nowoutworzonej wyższej Szkole Nauk Politycznych 
przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie. W 1934 r., po zdaniu 25 egzaminów na wydziale spraw gospodarczych, uzy-
skał absolutorium. W tym też okresie publikował artykuły fachowe dotyczące organizacji 
szkolnictwa na łamach pierwszych roczników „Spraw Nauczycielskich” (1930–1932).  

Do września 1939 r. pełnił funkcję podinspektora szkolnego w powiecie wileńskim, a po 
wybuchu wojny, do 20 czerwca 1940 r. był zatrudniony bez określenia funkcji na czynno-
ściach kancelaryjnych w Inspektoracie Szkolnym w Wilejce i Kurzeńcu. Aresztowany 22 
lipca i uznany przez NKWD za „wroga ludu” został osadzony w więzieniu w Wilejce skąd 
1 lutego 1941 r., po otrzymaniu wyroku 8 lat pobytu w łagrach, zesłany został do Uchty 
pod Uralem. Podobny los spotkał jego żonę z córką, które trafiły na głęboką Syberię. 

Po podpisaniu układu Sikorski-Majski i ogłoszeniu przez sowietów amnestii Wiktor uzy-
skał zwolnienie i 10 października był już na terenie Kazachstanu znajdując zatrudnienie 
w tamtejszych kołchozach. Po 8 grudnia przebywał już w Szakpak gdzie na rozkaz gen. 
Władysława Andersa rozpoczęto formowanie 8 Dywizji Piechoty. Wcielony do Oddzia-
łu Organizacyjnego Administracji Szkół Junaków przekroczył granicę sowiecko-irańską 
(1 kwietnia 1942) docierając do Pahlawi. Tam został zarejestrowany w stopniu strzelca 
jako referent kulturalno-oświatowy przy sztabie. Od 25 kwietnia przebywał w Teheranie 
jako pedagog Dowództwa Szkół Junaków. W ramach powołanej Dyrekcji Nauk kierował 
referatem szkolnictwa powszechnego. Po 12 maja oddelegowany z junakami do Bash-
-Shid w Palestynie uczył w powstałej tam III Junackiej Szkole Mechanicznej. W paździer-
niku przyszła nominacja na starszego strzelca, a w grudniu 1943 r. Dowództwo Armii 
Polskiej na Wschodzie nadało mu prawo noszenia odznaki PRO wraz z tytułem Public 
Relation Officer. 

W styczniu 1945 r. został przekazany ewidencyjnie do Komendy Uzupełnień. Następnie 
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w Londynie, 5 kwietnia, podpisał umowę oficera kontraktowego w stopniu podporuczni-
ka w korpusie osobowym oficerów służby administracyjnej, po czym 1 maja został bez-
terminowo urlopowany do dyspozycji Dowódcy Jednostek Wojskowych na Środkowym 
Wschodzie i w czerwcu obsadzony przy Dowództwie Szkół Junaków jako Kierownik Re-
ferent Szkół Powszechnych. Zajmował się między innymi organizacją Junackiej Młodszej 
Szkoły Powszechnej w Nazarecie na rok szkolny 1945/1946.  

W liście kwalifikacyjnym Dowództwa Szkół Junaków za rok 1946 scharakteryzowany 
został następująco: „Inteligentny, o nieprzeciętnej kulturze pedagogicznej, inicjatywny, 
o dużej ambicji i woli pracy. Pracuje nad pogłębieniem wiedzy zawodowej; żywy, do-
statecznie ścisły umysł pedagogiczny, o nieprzeciętnych ponadto zdolnościach admini-
stratorskich. Patriotyzm i lojalność bez skazy. Osiągnięte wyniki pracy na obecnej funk-
cji w działach: organizacyjnym, programowym i merytoryczno-dydaktycznym – bardzo 
duże. Przydatność służbowa na funkcji referenta spraw administracyjnych i szkolnictwa 
powszechnego Szkół Junackich – wybitna”.

Od lutego 1947 r. przebywał w Obozie Przejściowym gdzie po trzech dniach, mimo 
przedstawionych mu aktualnie panujących w kraju warunków politycznych, podpisał de-
klarację z prośbą o skierowanie do Polski. W dniu następnym rozwiązano z nim umowę 
oficera i przekazano władzom brytyjskim na wyjazd do kraju. Jako punkt docelowy obrał 
Kraków. Motywowały nim zapewne względy rodzinne – chęć połączenia się z najbliższy-
mi. 

Niewykluczone, że mimo podejmowanych prób niebyło możliwości ściągnięcia na za-
chód żony z córką, które według listu Ludwika do Celestyny Jorkasz-Koch miały w 1945 
r. przebywać już w Lublinie, gdzie Aleksandra szukała pracy w tamtejszym kuratorium 
szkolnym. Jednak inny przekaz rodzinny świadczy, że Wiktor po powrocie do Polski 
czynił dalsze bezskuteczne poszukiwania za pośrednictwem różnych organów władzy. 
Dopiero przebywający służbowo w Szwajcarii brat Janek wykorzystał swe kontakty 
w tamtejszym Czerwonym Krzyżu powodując wystąpienie tej instytucji do MSZ ZSRR, co 
przyniosło pozytywny skutek. Zostały zwolnione i wróciły do Polski. Prawdopodobnie 
był to dopiero rok 1948.  

W 1949 r. Wiktor zatrudniony był już na Śląsku, powierzono mu stanowisko przewod-
niczącego koła Sekcji Administracji Szkolnej w Katowicach. Rok później córka Barbara 
ukończyła tamtejszą klasę fortepianu w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycz-
nej II stopnia im. Karola Szymanowskiego. Około 1955 r. został skierowany do Jaworza 
koło Bielska-Białej gdzie otrzymał posadę pedagoga i kierownika internatu w nowo two-
rzonym zakładzie opiekuńczym. Tam też ściągnął podupadającą na zdrowiu żonę z córką, 

swych rodziców oraz siostrę Marię z jej synem Lucjanem Madejem. Zamieszkali w bu-
dynku nauczycielskim – willa „Sanitas” przy ul. Zdrojowej 105. Mimo uzdrowiskowego 
klimatu i poprawy warunków bytowych pobyt w łagrach zaczął odbijać się na zdrowiu 
Aleksandry, która zmarła początkiem kwietnia 1956 r. Rok później zmarł brat Jan i Wik-
tor związał się ze swą szwagierką Wandą.

Wiktor swym profesjonalizmem i postawą zyskał sobie bardzo dobrą opinię wśród 
współpracowników i wychowanków jaworzańskiego ośrodka. Jego życiową pasją była 
motoryzacja, czytywał przedwojenne czasopismo „Moto”, na łamach którego zamieszczał 
pytania techniczne dotyczące remontu posiadanych maszyn. Jego przedwojenne loko-
mobile zarekwirowano wraz z całym dobytkiem w 1940 r., dlatego też po wojnie wszedł 
w posiadanie nowych. Był to motor angielski BSA (1936) oraz wóz Opel Kapitän (1939), 
który do końca życia remontował. 

Zmarł w maju 1980 r. w szpitalu pulmonologicznym w Bystrej koło Bielska-Białej, po-
chowany został w mogile żony Aleksandry w Jaworzu. Dopiero dziewięć lat później, gdy 
upadała żelazna kurtyna, został zrehabilitowany przez władze ZSRR (1989). 

W swym życiu otrzymał kilka zaszczytów. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej od-
znakę „Stanęli w potrzebie 1920”. W 1939 r. na jego piersi zawisł „Srebrny Krzyż Zasługi”. 
Kolejne przyszły za służbę na bliskim wschodzie, w maju 1946 r. został dwukrotnie na-
grodzony „Medalem Wojska”, a w styczniu 1947 r. brytyjskim odznaczeniem „War Medal 
1939–1945”.  

W moich wspomnieniach wuj Wiktor dał się zapamiętać jako osoba niezwykle serdecz-
na i miła, przychylna dzieciom. W swym warsztacie samochodowym, który był ulokowa-
ny w przestronnej łazience mieszkania, miał zawsze ukryty jakiś drobiazg, który przy 
okazji wizyt otrzymywałem od niego w prezencie. Były to przeróżne plastikowe figurki, 
zazwyczaj zwierząt i konnych ciężkozbrojnych rycerzy. Niezapomnianym obrazem w mej 
pamięci pozostanie widok wuja i cioci Wandy siedzących przy ogromnym dębowym sto-
le, grających namiętnie w remibrydża i popalających przy tym papierosa za papierosem, 
w długich szklanych lufkach. Niestety Wuj Wiktor nigdy nie wracał w swych opowie-
ściach do czasów II Rzeczypospolitej i wojennych przeżyć, w ogóle mówił niewiele. 

Na marginesie biografii Wiktora wspomnę jeszcze postać jego drohobyckiego kuzyna, 
Zygmunta Chimiczewskiego (1918–2008), który był synem Władysława i Marii z domu 
Pendzyn, wnukiem Eliasza Jana i Karoliny z Molterów oraz prawnukiem Józefa i Marian-
ny z Jaremów. W okresie II wojny światowej spotkały go podobne losy. Służył w wojskach 
gen. Andersa trafiając po wojnie do Wielkiej Brytanii gdzie poznał angielkę, z którą za-
łożył nową rodzinę pozostawiając po sobie wyspiarskich potomków niemówiących co 
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prawda po polsku ale noszących dumnie nazwisko Chimiczewski.

Wuj od MP-40 z AK
Młodszy brat Wiktora, Janek przyszedł na świat 16 stycznia 1905 r. W wieku trzynastu 

lat rozpoczął naukę w Gimnazjum Państwowym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, 
tam też, w czerwcu 1926 r., złożył egzamin maturalny. W ostatnim roku nauki został od-
notowany jako autor opracowania wykładu Działalność Towiańskiego na emigracji i jego 
wpływ na Mickiewicza i Słowackiego. Był jednym z trzech na 43 absolwentów, który jako 
przyszły zawód zadeklarował służbę wojskową.

Życie szybko zweryfikowało młodzieńcze wybory. Jan ze względów zdrowotnych (wada 
serca) nie został dopuszczony do służby wojskowej i podjął studia z zakresu prawa na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ich zakończeniu otrzymał zatrudnienie w Dyrekcji Okrę-
gowej Kolei Państwowej w Katowicach realizując tym samym marzenia o pracy mundu-
rowej. 

Po 1933 r. ożenił się z Wandą z Janików, nauczycielką, córką Józefa, kierownika pierw-
szej po Plebiscycie polskiej szkoły w Bujakowie na Górnym Śląsku. Zamieszkali wówczas 
w Katowicach przy Żwirki i Wigury 14 (dawnej Zielonej) w sąsiedztwie słynnego Drapa-
cza Chmur. Wkrótce doczekali się dwóch córek: Haliny (ur. 1936) i Danuty (1937–1988). 
Z czasem, dzięki dobrej posadzie urzędniczej Jana, rodzina mogła sobie pozwolić na na-
bycie letniskowego lokum. Wybór padł na Rabkę-Zdrój, gdzie na tak zwanej Babiszówce 
(u zbiegu obecnych ulic Krakowskiej i Sądeckiej) kupili część nieruchomości po austriac-
kim pułkowniku, gdzie od teraz spędzali wszystkie wakacje. Był to najstarszy w tym rejo-
nie murowany budynek, którego dalszą część Jan chciał odkupić po uregulowaniu spraw 
spadkowych przez rodzinę poprzednich właścicieli, Babiszów. Niestety plany te zniwe-
czył późniejszy wybuch wojny. 

W 1938 r. miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w zarówno służbowym jak 
i religijnym życiu Jana. Jako kolejarz dostąpił zaszczytu pełnienia warty honorowej przy 
srebrnym sarkofagu z relikwiami świeżo kanonizowanego św. Andrzeja Boboli, które 
triumfalnie, specjalnym pociągiem, wracały wówczas z Rosji przez Rzym do Polski. Wy-
darzenie to wywarło na nim tak wielkie wrażenie, że obiecał sobie, iż jak Opatrzność 
obdarzy go pierworodnym synem nada mu imię Andrzej.

Wakacje 1939 r. miały być kolejną sielanką na łonie rabczańskiej natury, jednak w po-
wietrzu wisiał już zapach wojny i Jan po kilku dniach urlopu zmuszony został do powro-
tu na służbę nakazując żonie, aby w przypadku niemieckiego ataku na Polskę uciekła 
transportem kolejarzy do Lwowa. Gdy 1 września wojska niemieckie wkroczyły do Ka-

towic Wanda opóźniała ucieczkę czekając na męża. Wyjechała ostatnim pociągiem do 
Lwowa. Dopiero po kilku tygodniach wojennej tułaczki dołączył do niej Jan. Powrót do 
Katowic był już niemożliwy gdyż rodzina zaangażowana w sprawy polskie na Śląsku była 
poszukiwana przez władze okupacyjne. Po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej zade-
cydowali się na powrót do Rabki. Dotarli tam zimą 1939/1940 r., przekraczając nielegal-
nie granicę przez zamarzniętą rzekę, płacąc przewodnikowi posiadanym dobytkiem. Po 
dotarciu na miejsce zastali splądrowane i zniszczone domostwo. Przez cały czas okupacji 
utrzymywali się z niewielkiego gospodarstwa, a Jan podejmował dorywcze prace. Tam 
też w lutym 1943 r. przyszedł na świat ich pierworodny syn, któremu według przysięgi 
dał na imię Andrzej. 

Jan bardzo szybko nawiązał kontakty konspiracyjne. Z czasem został łącznikiem gru-
py partyzanckiej Władysława Rogowca ps. „Witold”. Od lipca 1944 r. Jan spotykał się 
z „Witoldem” i „Pancernym” – Kazimierzem Piastowskim, których oddział obozował na 
stokach Lubonia Wielkiego. Przekazywał im informacje i meldunki oraz przechowywał 
w domu na Babiszówce broń, między innymi zdobyty na miejscowych Niemcach pistolet 
maszynowy MP-40.

Pod koniec stycznia 1945 r. Armia Czerwona zajęła Rabkę i postępowała dalej na za-
chód goniąc Niemców. Jan, zgodnie z rozkazem gen. Leopolda Okulickiego, ujawnił się 
i zdał broń krótką. Jednak wojenne trofeum powstańcze, tak zwanego Schmeissera, 
ukrył w przemyślnym schowku swego rabczańskiego domu, pustej przestrzeni pomię-
dzy deskowaniem podłogi strychu a sufitu parteru. Nie czekając chwili poszedł pieszo za 
wojskiem aż do Krakowa, stamtąd pociągiem do Katowic gdzie zgłosiwszy się do przed-
wojennego miejsca pracy został kierownikiem transportów wojskowych, pracując pod 
nadzorem radzieckich oficerów. Niedługo potem sprowadził żonę z dziećmi z Rabki. Gdy 
wojna umilkła na dobre powierzono mu organizację transportów z darami Czerwonego 
Krzyża ze Szwajcarii do Polski. Przeżycia II wojny światowej, niespokojne czasy powo-
jenne, kiedy to z racji swych kontaktów z oficerami szwajcarskiego Czerwonego Krzyża 
był pod stałą obserwacją funkcjonariuszy UB, a także ciągłe utrzymywanie w tajemnicy 
konspiracyjnej przeszłości odbiły się na jego zdrowiu. Czując, że jego dni dobiegają kresu 
przekazał swemu dwunastoletniemu synowi informację o ukrytej w rabczańskim domu 
broni, jednak później już nigdy nie wracał do rozmowy. Zmarł 13 czerwca 1957 r. 

Z czasem rodzina sprzedała dom w Rabce, a Andrzej dopiero po latach, gdy był już na 
emeryturze zaczął sprawdzać wiarygodność opowieści ojca o partyzanckiej przeszłości. 
Jego śledztwo nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, ponieważ nikt nie był w stanie 
potwierdzić roli jego ojca w rabczańskim podziemiu – zgodnie z zasadami konspira-
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cji AK znało go tylko 2 żołnierzy oddziału i d-ca, którzy wówczas już nie żyli. Jedynym 
możliwym sposobem na uwiarygodnienie wspomnień zostało sprawdzenie czy historia 
opowiedziana mu przez ojca o ukrytej broni była prawdziwa. W 2012 r. wysłał do Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu pismo z precyzyjną informacją o miejscu 
ukrycia broni pochodzącej z czasów II wojny światowej. Na ich podstawie funkcjona-
riusze rabczańskiego komisariatu policji dokonali przeszukania wskazanego budynku 
w Rabce-Zdroju gdzie odnaleźli niemiecki pistolet maszynowy MP-40 o numerze 58017 
wraz z magazynkiem i amunicją. Tym sposobem Andrzej uzyskał potwierdzenie opo-
wieści ojca. Obecnie, dzięki jego staraniom znaleziona broń eksponowana jest w Galerii 
„Broń i Barwa w Polsce” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, w sali 
poświęconej II wojnie światowej, jako pamiątka po Janie Chimiczewskim, łączniku od-
działu partyzanckiego „Luboń” Armii Krajowej.

Babcia, która rysować mnie uczyła
Najstarszym dzieckiem Ludwika i Julianny była Maria Józefa, po prostu Maniusia. Dzie-

ciństwo spędziła przy rodzicach, do klasy czwartej szkoły powszechnej uczęszczała 
w Lutowiskach, następnie w Łomnie powiat Turka. Naukę gimnazjalną podjęła w czte-
rowydziałowej szkole w Przemyślu. W 1922 r. zdała maturę w Prywatnym Seminarium 
Nauczycielskim im. Kołłątaja w Mielcu, po której przyjęła posadę nauczycielki w powie-
cie Lubartowskim. Przez pierwszy rok jako nauczyciel tymczasowy uczyła w Wólce Kra-
sienińskiej, później do 1925 r. w Pałecznicy, następnie do 1938 r. w Tarle koło Lubartowa. 

W 1926 r. wyszła za mąż za urodzonego w Opatowcu Stefana Madeja, kolegę szkolnego 
swego brata Wiktora. Stefan był nauczycielem i członkiem zarządu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Lubartowie. Małżeństwo doczekało się troje potomstwa, w Tarle przy-
szła na świat Zofia (1927–2013), w Mielcu Irena (1928–2019) oraz po długiej przerwie 
spowodowanej nieudaną ciążą małżonkowie doczekali się urodzonego w Mielcu syna Lu-
cjana (1937–2011). W 1938 r. Madejowie przeprowadzili się z Brzeźnicy Bychawskiej do 
Lublina gdzie Stefan dostał posadę nauczyciela w szkole powszechnej nr 19. Zamieszkali 
w dzielnicy urzędniczej przy ul. Narutowicza (obecny nr 57). Wtedy też Maria ze wzglę-
dów zdrowotnych przeszła na emeryturę. 

Po wybuchu wojny Stefan zaangażował się w działalność konspiracyjną, był członkiem 
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) i uczestniczył w tajnych kompletach. Areszto-
wany przez Gestapo 30 lipca 1941 r. trafił do KL Auschwitz w transporcie 658 więź-
niów z Zamku w Lublinie. Był jednym z 26 nauczycieli przywiezionych tym transportem. 
W obozie został oznaczony numerem 19802 jako więzień polityczny. W listopadzie 1941 

i  lutym1942 r. przebywał w obozowym lazarecie, 22 marca odnotowano jego zgon. 
Maria po aresztowaniu męża została wysiedlona wraz z dziećmi na ul. Bychawską (dzi-

siaj Wł. Kunickiego) do ciasnego pokoiku na poddaszu, skąd było widać kominy Majdan-
ka. Cały dobytek, łącznie z biblioteką Stefana uległ zniszczeniu. Z braku środków do ży-
cia Maria zmuszona była przyjąć pracę fizyczną w Państwowym Monopolu Tytoniowym. 
W 1944 r., po wyzwoleniu Lublina, rozpoczęła pracę w stopniu starszego nauczyciela, 
najpierw w szkole powszechnej nr 14, a następnie nr 2. Od 1946 r. pełniła nauczycielskie 
obowiązki w Pińsku na Dolnym Śląsku, następnie dzięki staraniom brata Janka w Panew-
nikach. W latach 1950–1952 była nauczycielką oraz wychowawczynią w Państwowym 
Pogotowiu Opiekuńczym, a później otrzymała posadę w Szkole Ogólnokształcącej stop-
nia podstawowego w Świętochłowicach. W 1957 r. przeszła na emeryturę aby móc opie-
kować się rodzicami, którzy zamieszkali z bratem Wiktorem w Jaworzu pod Bielskiem, 
na Śląsku cieszyńskim. Tam też osiadła Maria ze swym synem Lucjanem i tym sposobem 
dalsze losy jego potomnych wiążą się z tak zwanym Podbeskidziem. Córki, Zosia i Irena 
założyły własne rodziny, starsza mieszkała na Dolnym Śląsku, młodsza w Katowicach, 
zajęte swymi rodzinami nie znajdowały wiele czasu na odwiedziny w Jaworzu. Maria 
zmarła w 1977 r. i została pochowana na jaworzańskim cmentarzu obok swych rodziców.

Zapamiętałem babcię Marię jako osobę wyciszoną, nostalgiczną, przytłoczoną życiem, 
jednak twarz jej promieniała gdy śpiewała przedwojenne melodie – bardzo ładnie śpie-
wała. Lubiłem spacery, na które zabierała mnie po jaworzańskim parku i starym cmenta-
rzu katolickim gdzie znajduje się tzw. kwartka hrabiowska a nieopodal rodzinne mogiły 
Chimiczewskich. Opowiadała mi dużo o rosnących tam roślinach i śpiewających ptakach. 
Podobnie jak jej ojciec Ludwik i brat Jan była niezwykle pobożną osobą, na tych spa-
cerach zawsze zaglądaliśmy do kościoła. Klękaliśmy w kruchcie kościelnej przy grocie 
Matki Boskiej Fatimskiej i przed obrazem Matki Boskiej Berdyczowskiej modląc się za 
bliskich. Najbardziej lubiłem jak wieczorami, przy nocnej lampie uczyła mnie rysować, 
wycinać precyzyjnie z widokówek papierowe zwierzęta i postaci tworząc z nich kolaże. 
To były moje pierwsze artystyczne kroki, które później rozwijałem w szkole średniej, 
w bielskim plastyku. 

Podobnie jak wuj Wiktor babcia Maria nigdy nie opowiadała o przeszłości, dawnych 
więzach rodzinnych, więc wszystko o czym tu napisałem – moje korzenie drohobyckie 
musiałem odkrywać sam. Dziś mogę z dumą stwierdzić, że z pradziada jestem Drohoby-
czaninem.
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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) U6

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.

 ANTOSZEWSKI Kazimierz urodzony w Drohobyczu 03.03.1931, syn Józefa i Zofii z d. 
Stecyk, mieszka w Bytomiu. 

 BIELECKA Zofia urodzona w Majdanie 10.03.1931, córka Michała Ważnego i Marii 
z d. Łosik, mieszka w Ścinawie Nyskiej.

 CHCIUK Krystyna urodzona w Warszawie 13.03.1926, z d. Pisarska, żona Władysła-
wa Chciuka (pilota), mieszka  w USA

 CIESIELSKA Zofia urodzona w Drohobyczu 11.02.1931, żona Romana, córka Jana 
Frydlewicza i Marii z d. Czupkiewicz, Sybiraczka 1939-1945. Członek KK Nr 79, mieszka 
w Krakowie.

 FEJDYSZ Maria urodzona w Majdanie 05.08.1929, żona Stanisława, córka Jana Biliń-
skiego i Wiktorii Eisler, mieszka w Nowej Rudzie.

 GABRYSZ Maria urodzona w Zadach 11.06.1931, żona Józefa, córka Andrzeja Batec-
kiego i Marii z d. Kucan, mieszka w Gaworzycach.

 GUTAJ Teodor urodzony w Borysławiu 02.03.1921, syn Józefa i Heleny z d. Koszuw. 
Członek KK Nr 215, mieszka Jelenia Góra.

 JANIÓW Zofia urodzona w Rychcicach 01.06.1931, żona Jana, Córka Antoniego Bo-
saka i Rozalii Dudziak, mieszka w Witnicy.

 KACZMAREK Alfreda urodzona w Stupnicy Pol. 03.01.1929, żona Bolesława, córka 

Michała Maciąga i Zofii. Członek KK Nr 619, mieszka w Stargardzie.

 KAMIŃSKA Maria urodzona w Drohobyczu 04.1931, córka Antoniego Biedki i Zofii 
z d. Potockiej, mieszka w Świdnicy. 

 KAMIŃSKI Mieczysław urodzony w Majdanie 14.06.1931, syn Teodora i Wiktorii z d. 
Szczerba.  Członek KK Nr 88, mieszka w Żarach.

 KLOŚ Natalia urodzona Sułoszowa 20.06.1928, żona Aleksandra, z d. Struzik, korze-
nie Drohobycz, mieszka w Gliwicach.

 KOSZYKOWSKA Halina urodzona w Drohobyczu 22.12.1928, żona Jana, córka Maria-
na Kobrynowicza i Marii, mieszka w Rzeszowie.

 NAWROCKA Krystyna urodzona w Drohobyczu 27.02.1931, córka Jana Kossaka i Bro-
nisławy, mieszka w Bytowie.

 ORZECHOWSKA Czesława urodzona w Zbarażu  08.03.1929, córka Józefa Heffnera 
i Anastazji z d. Słota. Korzenie Drohobycz, mieszka w Krakowie.

 PODGÓRSKI Edward urodzony w Borysławiu 28.02.1928, syn Tomasza i Katarzyny. 
Członek Koła Krośnieńskiego SPZD, mieszka w Lesku.

 RIEDLER Helena urodzona w Drohobyczu 16.01.1930, córka Władysława Zdeba i Ma-
rii z d. Wołoszczak. Członek KK nr 546, mieszka w Opolu.

 RUSEK Kamila urodzona w Drohobyczu 18.08.1930, córka Jana Krawczuka (poste-
runkowy policji w Rychcicach i Drohobyczu – zamordowany w Katyniu) i Heleny Jędrze-
jewskiej, Członek KK Nr 69, mieszka w Mielcu.

 SKOCZYŃSKI Wojciech urodzony w Drohobyczu 19.05.1931, syn Władysława i Bar-
bary z d. Howarth, Członek KK Nr 600, mieszka w Gliwicach.

 WAŻNA Czesława urodzona w Majdanie 10.03.1931, córka Michała Ważnego i Marii 
z d. Łosik, mieszka w Ścinawie Nyskiej.

 WIRZEWSKI Aleksander urodzony Bitków 19.06.1931, syn Grzegorza Wilka i Józefy 
z d. Męcińskiej. Korzenie Borysław, mieszka w Opolu.

 ZDAN Jadwiga urodzona w Birczy 11.1916, 104 lata, żona Władysława, córka Włady-
sława Seredyńskiego, krewna Członka KK Nr 408, Była mieszkanka Drohobycza, mieszka 
w Lubaczowie.
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Nowi Członkowie Koła Korespondentów SPZD

Od Redakcji: Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia Dane na 
dzień 31.12.2020 (od numeru 605 do numeru 617). Dane na dzień 31.03.2021 (od nume-
ru 618 do numeru 630)

605. LECZNAROWICZ Andrzej ur. 15.01.1944 Drohobycz, syn Izydora i Marii z d. Urba-
nowicz, mieszka Kraków.

606. STOJEK Elżbieta ur. 27.03.1948 Bralęcin, córka Leona Dominikowskiego i Bronisła-
wy Samojednej, korzenie Stupnica Polska, mieszka Resko.

607. LENKIEWICZ Kazimiera ur. 03.03.1938 Lwów, córka Feliksa Przysłupa i Filomeny 
Piskiewicz, korzenie Drohobycz, mieszka Dzierżoniów.

608. ROCHOWIAK Józef ur. 16.02.1955 Oświęcim, syn Stanisława i Stefani, korzenie Dro-
hobycz, mieszka Oświęcim.

609. LUBCZYŃSKI Zbigniew ur. 03.05.1935 Solec, syn Michała i Rozalii z d. Kłymko, 
mieszka Wrocław.

610. PŁONKA Teresa ur. 07.09.1948nStupnica Polska, córka Aleksandra Hoszko i Ludwi-
ki z d. Kmiecik, mieszka Rzeszów.

611. MLECZKO Teresa ur. 23.04.1951 Gaworzyce, córka Kazimierza Kuzniewicza i Marii 
z d. Rygiel, korzenie Wacowice, Zady, mieszka Gaworzyce.

612. WITMAN Jacek ur. 18.05.1977 Lublewo, syn Zbigniewa i Stanisławy, korzenie Maj-
dan, mieszka Kolbudy.

613. TUMIDAJSKA Krystyna ur. 28.03.1942 Drohobycz, córka Józefa Romańskiego i Ire-
ny z d. Gawlik, mieszka Mirków.

614. LUDWIKOWSKA Anna ur. 26.07.1939 Borysław, córka Seweryna Ludwikowskiego 
i Józefy z d. Łobos, mieszka USA.

615. LUDWIKOWSKI Krzysztof ur. 15.10.1956 Dzierżoniów, syn Jana i Zofii, korzenie 
Borysław, mieszka USA.

616. GRUSZECKA Barbara ur. 02.08.1964 Zabrze, córka Aleksandra Klosia i Natalii z d. 

Struzik, korzenie Drohobycz, mieszka Gliwice.

617. URBANOWICZ Jerzy ur. 12.06.1947 Bielsko-Biała, syn Pawła i Zdzisławy z d. Wzo-
rek, korzenie Drohobycz, mieszka Kalisz.

618. LUDWIKOWSKI Adam ur. 02.01.1952 Dzierżoniów, syn Stanisława i Jadwigi z d. Be-
rezowskiej, korzenie Borysław, mieszka Kalisz.

619. KACZMAREK Alfreda ur. 03.01.1929 Stupnica Polska, córka Michała Maciąga i Zofii, 
mieszka Stargard.

620. MELKA Bartłomiej ur. 1990 Gliwice, syn Grzegorza i Ewy z d. Michalskiej, prawnuk 
harcmistrza Szczepana Michalskiego, korzenie Drohobycz, mieszka Gliwice.

621. WIECZYŃSKI Łukasz ur. 17.01.1988 Brodnica, syn Mirosława i Heleny, korzenie: 
przyjaciel SPZD, mieszka Szczecin.

622. STAROŃ Ireneusz ur. 17.03.1991 Lubin, syn Stanisława i Krystyny, korzenie Rychci-
ce, mieszka Wrocław.

623. BOCHAT Elżbieta ur. 13.07.1952 Wałbrzych, córka Stanisława i Janiny Adamczyk, 
żona Ryszarda, korzenie Schodnica, mieszka Wałbrzych.

624. MENDELSKA Krystyna ur. 23.07.1945 Drohobycz, córka Michała Grabowieckiego 
i Janiny Junak, mieszka Łódź.

625. IMIELSKA Jadwiga ur. 04.06.1958 Jędrychów, córka Bronisława Błauciaka i Teresy 
z d. Świerniak, korzenie Rychcice, mieszka Lubin.

626. SCHELLER Tomasz ur. 26.11.1955 Zakopane, syn  Stanisława (prof. Śl. Akad. Med.) 
i Janiny Musialik, korzenie drohobycko-lwowskie, mieszka Gliwice.

627. LUTY Wanda ur. 18.06.1955 Dolice, córka Mieczysława Kmiecika i Bronisławy Sza-
lajko, korzenie Stupnica Polska, mieszka Wrocław.

628. KMIECIK Anna ur. 18.06.1955 Dolice, córka Mieczysława Kmiecika i Bronisławy 
Szalajko, korzenie Stupnica Polska, mieszka Stargard.

629. PRZYCHLIŃSKi Paweł ur. 06.10.1961 Rudziniec Gliwicki, syn Piotra i Weroniki z d. 
Żylińskiej, korzenie Drohobycz, mieszka Gliwice.

630. JARYCZEWSKI Tomasz ur. 06.05.1959 Bochnia, syn Emila i Michaliny z d. Wzorek, 
korzenie Drohobycz, mieszka Bochnia.
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Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci 
od 2019 do 31.03.2021

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

 BAL Roman – *Drohobycz 1944 †26.06.2019 Rzeszów, syn Stanisława i Jadwigi z d. 
Sobolskiej. Pozostawił żonę i dzieci: Grzegorza i Tomasza.

 BŁAUCIAK Bronisław – *Rychcice 13.01.1932 †06.11.2020 Lubin-Obora, syn Win-
centego i Teresy z d. Świerniak. Pozostawił dzieci: Annę, Jadwigę, Zdzisława.

 BŁAUCIAK Józefa – *Rychcice 14.04.1937 †06.11.1919 Lubin-Obora, żona Broni-
sława, córka Jana Oczkosia i Katarzyny z d. Jach, Pozostawiła męża i dzieci: Annę, Jadwigę, 
Zdzisława.

 BONDER Józefa – *Rychcice 08.07.1939 †04.04.2021 Witnica, żona Zygmunta, cór-
ka Jana Jana  Janiów i Anieli z d. Sikory. Pozostawiła męża i córkę Emilię. Członek KK nr 
247.

 DĄBROWSKA  Hanna – *Borysław 18.03.1930 †08.2020 Wałbrzych, żona Alojze-
go, córka Jana Stążki i Bronisławy z d. Wołosiańskiej. Pozostawiła dzieci: Mariana i Mał-
gorzatę.

 DOSIAK Jerzy – *Drohobycz 07.04.1943 †23.03.2020 Katowice. Syn Mikołaja i Ma-
rii z d. Tyrawskiej. Pozostawił żonę Ewę i dzieci: Małgorzatę i Radosława. Dr nauk me-
dycznych. Prezes Zarządu Oddziału w Katowicach i V-ce Prezes ZG Polskiego Towarzystwa  
Lekarskiego. Od 2002 r. Rycerz Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy.

 DROZDOWSKA Bogdana – *Drohobycz 1932 †06.03.2021 Ostroszowice, żona 
Jana, córka Teofila Przychlińskiego i Olgi Wowik. Pozostawiła syna Waldemara.

 FURTAN Jan – *Rychcice 16.11.1932 †08.12.2020 Karszuwek, syn Stanisława 
i Franciszki z d. Błażków. Pozostawił żonę Janiną i dzieci: Danutę, Jarosława, Krystynę 
i Stanisława Członka KK.

 GRAJEK Iwona – *Dzierżoniów 11.03.1958 †08.04.2020 USA, córka Anny Ludwi-
kowskiej. Pozostawiła syna Mateusza. Korzenie Borysław.

  GUZIK Maria – *Drohobycz 22.03,1924 †25.05.2020 Jedlina Zdrój, żona Zbignie-
wa, córka Mikołaja Babczuka i Anieli z d. Bażant. Pozostawiła dzieci: Bogusława, Elżbietę, 
Stanisława, Urszulę.

 HAMRYSZAK Zofia – *Drohobycz 24.02.1931 †05.11.2019 Bytom, żona Jana, córka 
Jana Horonia i Kazimiery Kunickiej. Pozostawiła dzieci: Adama i Stanisłąwa.

 JAREMA Bolesław – *Drohobycz 16.02.1924 †24.11.2020 Dąbrowa Tarnowska, 
syn Stanisława i Stefanii z d. Mazur.

 KLOŚ Ewa – *Ujazd Śl.22.12.1923 †17.09.2019 Gliwice, z d. Górecka. Pozostawiła 
męża Marka i dzieci: Karola i Pawła. Korzenie  Drohobycz.

 KORPAK Roman Kazimierz – *Węgry 26.04.1944 †29.06.2020 Głógów, syn Zbi-
gniewa i Kazimiery z d. Wobczuk. Pozostawił żonę Irenę i dzieci: Karola i Rafała. Członek 
KK nr 177.

 KORFANTY Leopold – *Drohobycz 23.06.1927 †06.03.2021 Humniska pow. Brzo-
zów, syn Stanisława i Marii. Członek Koła Krośnieńskiego SPZD.

 KOWALSKI Jacek – *Zakopane 1935 †15.11.2019 Zakopane. Pozostawił żonę Bar-
barę z d. Alaborską. Członek KK Nr 395.

 KOZIOŁ Leszek – *Ścinawa Nyska 1952 †11.2020 Ścicnawa Nyska, syn Kazimierza 
i Jadwigi z d. Ważnej. Pozostawił żonę Marię i dzieci: Annę, Janusza i Krzysztofa.

 KUBÓW Stanisława – *Rychcice 1927 †04.2019 Kiełcz, żona Józefa, córka Jana 
Oczkosia i Katarzyny z d. Jach. Pozostawiła dzieci: Annę, Leokadię, Zygmunta.

 LEŚNIAŃSKA Stefania – *Medenice 10.02,1941 †10.10.2020 Suliszewo, żona Jana, 
córka Józefa Mazuraka  i Marii z d. Leśniańskiej. Pozostawiła dzieci: Józefa (członek KK nr 
231), Elżbietę i Małgorzatę.

 LIPSKA Jadwiga – *Drohobycz 21.04.1933 †2019 Bytom, żona Zenona, córka Fran-
ciszka Bąski i Stefanii Franuszkiewicz. Pozostawiła dzieci: Hannę i Jadwigę.

 ŁOBOS Kazimierz – *Borysław 04.03.1927 †04.09.2020 Wałbrzych, syn Władysła-
wa i Marii z d. Solińskiej. Pozostawił dzieci: Adama, Annę, Barbarę, Urszulę.

 ŁOBOS Piotr – *Dzierżoniów 18.03.1963 †15.05.2019 Częstochowa, syn Kazimie-
rza i Anieli z d. Berezowskiej. Pozostawił żonę Bożenę i dzieci: Martę i Sebastiana.
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 LUDWIKOWSKA Zofia – *Borysław 15.02.1925 †05.04.2019 USA, żona Jana, córka 
Jana Torby i Łucji z d. Patla. Pozostawiła dzieci: Ewę i Krzysztofa.

 LUKS Barbara – *Borysław 10.10. 1933 †29.12.2019 Bielsko Biała, córka Bronisła-
wa Luksa i Eleonory z d. Miśko. Skromna ale b. zasłużona dla Borysławia i Kresów. Czło-
nek KK Nr 240.

 MALIK Bolesław – *Drohobycz 05.03.1922 †23.11.2020 Bydgoszcz, syn Micha-
ła i Beaty z d. Szubczak. Pozostawił żonę Dorotę i dzieci: Romana i Piotra. Drohobycki 
harcerz, ppłk. uczestnik II Wojny Światowej saper Warszawa, Kołobrzeg. Wielki miłośnik 
Drohobycza, członek KK nr 86. 

 MAZURCZAK Stefania – *Medenice 04.01.1930 †15.01.2020 Gorzów Wlkp., córka 
Michała i Tekli z d. Junak, Skromny i bezinteresowny organizator pomocy Rodakom i Ko-
ściołowi na Kresach. Członek KK nr 35.

 MICHALAK Maksymilian – *Zgierz 05.03.1933 †14.05.2019 Częstochowa. Pozo-
stawił żonę Urszulę z d. Konopińską, Członek KK Nr 115. 

 MILLER Jan – *Nowa Ruda 26.08.1951 †04.04.2021 Nowa Ruda, syn Mariana i Ka-
zimiery z d. Rusin. Pozostawił żonę Ryszardę i córkę Annę. Korzenie Majdan. Członek KK 
nr 169.

 MINIACH Henryka – *Ryga 06.07.1927 †27.09.2020 Warszawa, żona Władysława 
płk pilota dowódcy 36 Spec. Pułku Lotniczego w Warszawie. Pozostawiła córki: Irenę i Li-
dię. Korzenie Stara Wieś.

 OSSOWSKA Elzawieta – *Gagarino 03.01.1927 †18.09.2019 Wrocław, z d. Sobole-
wa, żona Władysława Ossowskiegp „Małego Władzia”. Pozostawiła dzieci: Tatianę, Irenę, 
Jerzego, Eugeniusza.

 PIENIACKI Leszek – *Jędrzychów 29.05.1956 †04.12.2020 Lubin, syn Stanisława 
i Anny z d. Świerniak. Pozostawił żonę Janinę i dzieci: Agnieszkę i Marcina.

 PODWIŃSKI Antoni – *Drohobycz 13.06.1935 †28.10.2020 Bytom, syn Mateusza 
i Ludwiki z d. Ruczkal. Abs. AM, prof. dr hab. specjalista chirurg, wieloletni kierownik Ka-
tedry Oddz. Klinicznego Chirurgii Ogólnej w Bytomiu. Pozostawił córkę Ewę. Członek KK 
Nr 85.

 RUPNIAK Adam – *Rychcice 1945 †06.03.2021 Gorzów Wlkp., syn Macieja i Fran-
ciszki z d. Dudziak. Pozostawił żonę Krystynę i dzieci: Macieja i Tomasza. 

 RUPNIAK Józef – *Rychcice 19.03.1933 †21.02.2021 Witnica, syn Macieja i Fran-
ciszki z d. Dudziak Pozostawił żonę Marię i dzieci: Elżbietę, Barbarę, Jadwigę, Krystynę, 
Małgorzatę,  Tomasza i Krzysztofa.

 SOKOŁOWSKA Jadwiga – *Drohobycz 02.09.1923 †10.2020 Bytom, żona Bole-
sława, córka Władysława Urbanowicza i Anny z d. Wachlarz. Pozostawiła dzieci: Annę 
i Zbigniewa

 STYRNA Janina – *Drohobycz 08.03.1922 †23.11.2019 Gliwice, z d. Pawłów, żona 
Mariana („Mambo”, „Dysk” ) uczestnika akcji sabotażowych AK, Sybiraka. Pozostawiła 
dzieci: Alinę i Martę. 

 SURÓWKA Eleonora – *Szczawin 05.06.1948 †31.01.2021 Strzelin, żona józefa, 
córka Stanisława Miniacha i Anny z d. Dudziak. Pozostawiła dzieci: Annę, Kamila, Mieczy-
sława, Renatę. Korzenie Rychcice. Członek KK Nr 219.

 ŚWIĄTEK Andrzej – *Gliwice 1950 †08.09.2019 Gliwice,  syn Czesława i Marii z d.  
Cieślińskiej. Pozostawił żonę Teresę i syna Piotra, Korzenie Drohobycz.

 ŚWIĄTEK Helena – Joanna – *Jasionów 30.06.1923 †23.08.2019 Canada, córka 
Teodora Kamińskiego i Wiktorii z d. Szczerba. Pozostawiła ośmioro dzieci. Sybiraczka 
uczestnik II WŚ na Zachodzie. Siostra jest Członkiem KK. Korzenie Majdan.

 ŚWIDERSKA Irena – *Krosno 19.03.1923 †10.2020 Bytom, żona Andrzeja, z d. No-
waczyńska. Pozostawiła córkę Małgorzatę. Korzenie Drohobycz.

 URBAN Aniela – *Rychcice 1931 †23.11.2020 Szklary G., żona Franciszka, córka 
Jana Dudziaka i Anny z d. Pielech. 

 URBANOWICZ Zenon – *Drohobycz 18.06.1931 †08.12.2020 Sulechów, syn Wła-
dysława i Katarzyny z d. Patla. Pozostawił żonę Annę i syna Zbigniewa. Członek KK Nr 6.

 WITMAN Zbigniew – *Lublewo 05.04.1946 †18.11.2020 Lublewo, syn Józefa i Ma-
rii z d. Bilińskiej. Pozostawił żonę Stanisławę i dzieci: Annę, Renatę i Jacka (członek KK nr 
612).

 WZOREK Zbigniew – *Drohobycz 1936 †02.2020 Gdańsk, syn Mariana i Janiny z d. 
Przyjemskiej. Pozostawił żonę Barbarę i córkę Ewę.





Biuletyn SPZD nr 29 (2021)  Biuletyn SPZD nr 29 (2021)

134 135

Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) U9

Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD 
w okresie 1.10.2020–30.03.2021

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 Kore-
spondentów prowadzi nadal jego Przewodniczący. 

Wykaz nie obejmuje środków otrzymywanych przez Koła Terenowe SPZD. Wpłaty w walu-
tach 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 placó-
wek na Ziemi Drohobyckiej.

Wpłaty na ręce Przewodniczącego KK
1.01.- 31.03.2021
         Składka
Dudak Krystyna, Bolesławiec     50.-
Kowalski Robert, Bolesławiec     100.-
Krawczyk Krystyna, Bolesławiec    40.-
Olszewski Władysław, Bolesławiec    50.-
Raszkiewicz Stanisław, Bolesławiec    50.-
Raszkiewicz Wiktor-Alina, Bolesławiec   50.-
Stawik Halina, Legnica      100.-

Październik 2020
         Składka Pomnik
12/407 Bach Stanisław, Gorzów Wlkp.   50.-
2/96  Bromowicz Tomasz, Radom     50.-
11/530 Brzyszczan Anna, Legnica   200.-  100.-
4/   B – K, Wrocław     50.-
14/234 Dynia Zdzisław, Gliwice    200.-
9/603 Hilarowicz Marian, Warszawa   500.-
5/211 Kołecka Maria, Bezrzecze   500.-
10/166 Krzosek Anna, Nowa  Ruda   100.-
7/599 Leśniański Jerzy, Wydminy   100.-
19/481 Malec Wojciech, Gliwice    100.-
3/464 Markowska Zofia, Wrocław   100.-

17/585 Pieluch-Siemaszko Bożena, Dzierżoniów 240.- 
8/   Pomersbach Jerzy, Wrocław   50.-
20/190 Porażka Alicja, Bydgoszcz   50.-
13/452 Puc Lesław, Wołczyn    30.-
1/408 Seredyński Janusz , Opole   40,-
18/437 Skuratowicz Danuta, Kraków   15.-
16/562 Tomaszewska Elżbieta, Gliwice   100.-
6/591 Trybus Beata, Gliwice    100.-
15/604 Węgrzynowski Bogusław, Pobiedziska 50.-

Listopad 2020
         Składka
24/426 Buszta Elżbieta, Lubin    100.-
10/305 Bożeńko Waldemar, Francja   100.-
12/213 Dudziak Marian, Jeninek    150.-
26/326 Garbicz Roman, Świnoujście   100.-
17/364 Hermanowicz Andrzej, Mysłowice  120.-
1/413 Huczyński Bogusław, Główczyce  50.-
22/573 Junak Jan, Gorzów Wlkp.    100.-
14/150 Kazieczko Jan, Jelenia Góra   30.-
11/394 Kiebzak Bogdan, Mielec    100.-
18/395 Kowalska Barbara, Pruszcz Gd.   50.-
19/  Langiewicz Anna, Tokary    40.-
27/607 Lenkiewicz Kazimiera, Dzierżoniów  100.-
9/408 Lewandowski Zbigniew, Suliszewo  150.-
25/21 Łużna Danuta, Zielona Góra   100.-
29/194 Marcinkowska Czesława, Gliwice  100.-
6/274 Olesiak Jerzy, Sosnowiec    100.-
8/458 Pieniacki Tadeusz, Jędrychów   50.-
2/403 Psiuk Stanisław, Gorzów Wlkp.   100.-
15/380 Pelc Radlak  Iwona, Będzin   35.-
16/446 Ryszka Elżbieta, Sosnowiec   250.-
5/408 Seredyński Janusz, Opole    40.-
28/287 Sitarek Ryszard, Stargard   50.-
13/519 Stoińska Ewa, Poznań       100.-
23/523 Szumlański Jerzy, Grażyna, Siedlce  100.-
21/257 Świtalski Piotr, Borzygniew   100.-
4/417 Watral Krzysztof, Lubin    220.-
7/212 Wilk Jadwiga, Bydgoszcz    50.-
3/357 Zabawczuk Wanda, Otmuchów   40.-
20/261 Zwoździak Lesław, Francja   429,64

Grudzień 2020
         Składka
3/451 Alaborski Andrzej, Warszawa   50.-
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29/531 Błauciak Michał, Lubin    100.-
5/551 Czernigiewicz Mieczysław, Toruń  50.-
15/139 Dirycz Zbigniew, Gliwice    100.-
7/476 Dudziak Maciej, Witnica    200.-
8/180 Fenc Elżbieta, Prabuty    120.-
35/  Flis Lesław, Zabrze    30.-
18/482 Floryn Teresa, Wróblowice   50.-
11/461 Gruchman-Olejniczak Marzena, Poznań 200.-
23/616 Gruszecka Barbara, Gliwice   100.-
10/471 Jaros Irena, Konstantynów   200.-
4/491 Kibiń Alicja, Barlinek    50.-
24/434 Kiwacki Adam, Częstochowa   100.-
21/177 Korpak Roman, Głogów    50.-
34/360 Kotowski Jerzy, Katowice   50.-
32/609 Lubczyński Zbigniew, Wrocław   40.-
33/462 Łabędzka Krystyna, Warszawa   140.-
30/521 Maćkiewicz Wojciech, Gułów   100.-
26/350 Milczarek Zbigniew, Tomaszów Maz.   200.-
25/611 Mleczko Teresa, Gaworzyce   200.-
20/477 Pańczyszyn  Cezary , Poznań  100.-
9/539 Pasierbiewicz Anna, Bolesławiec  200.-
1/498  Potężny Janusz, Wrocław    50.-
16/546 Riedler Helena, Opole    50.-
6/608 Rochowiak Józef, Oświęcim   100.-
2/408 Seredyński Janusz, Opole    40.-
11/156 Stasiak Jerzy, Tychy    100.-
27/316 Sulimowski Witold, Koziegłowy  30.-
31/  Szkutnik Barbara, Warszawa   50.-
12/371 Świerniak Jan, Obora    100.-
19/487 Wałęga-Chwastek Halina, Gliwice  50.-
17/532 Weremko Kamila, Legnica   100.-
28/612 Witman Jacek, Lublewo Gdańskie  100.-
22/474 Wolniewicz Marcin, Poznań   70.-
4/456 Wyrwicka Barbara, Łódź    50.-

Styczeń 2021
         Składka
4/441 Batog Barbara, Zabrze    30.-
10/492 Błaszków Anastazja, Głogów   50.-
9/289 Błaszków Bronisław, Głogów   50.-
3/  Bulkiewicz Anna, Oświęcim   50.-
20/  Choma-Moryc Krystyna, Wrocław  50.-
31/457 Czupkiewicz Mirosław, Prudnik  100.-
15/454 Grześkowiak Wilhelmina, Wałbrzych  40.-
6/431 Iwanicka – Stręk Anna, Zakopane  60.-

2  Iwaszkiewicz Barbara, Warszawa  100.-
16/  Jańczak Danuta, Piła    100.-
25/  Jaskot Krzysztof, Wejherowo   200.-
33/  Lipska Hanna, Katowice    40.-
32/228 Malec Andrzej, Gliwice    250.-
5/540 Martini Simon Ruta, Świdnica   120.-
14/335 Mazór Józef, Jędrzychów    100.-
21/  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Bidziny 500.-
22/610 Płonka Teresa, Rzeszów    50.-
19/221 Pyka Elżbieta, Strzelce Opolskie  100.-
29/  Riedl Tadeusz, Gdańsk    30.-
26/320 Sahaj Ewa, Jędrychów    120.-
7/408 Seredyński Janusz, Opole    40.-
1/318 Staruszkiewicz Bożena, Łęczyca  50.-
28/518 Stępień Wiesława, Katowice   90.-
23/606 Stojek Elżbieta, Resko     50.-
18/  Strzałkowski Zdzisław, Kłodzko  100.-
24/298 Stysiał Zofia, Katowice    100.-
17/534 Szymkowiak  Sebastian, Legnica  100.-
12/  Ślusarczyk-Radwan Danuta, Kraków  100.-
27/385 Świerniak Wiesław, Bolesławiec  50.-
13/613 Tumidajska Krystyna, Mirków   100.-
11/617 Urbanowicz Jerzy, Kalisz    60.-
8/191 Waligóra Teresa, Tarnów    100.-
30/449 Zawiślak Adam, Bydgoszcz   200.-

Luty 2021
         Składka Pomnik
5/153 Biesiadowski Jerzy, Branice   25.-
9/568 Błaszkiewicz-Maślanka Teresa, Szczawin 100.-
17/333 Błauciak Henryk, Gorzów Wlkp.  100.-
3/419  Błauciak Zbigniew, Płock    70.-
14/523 Bochat Elżbieta, Wałbrzych   50.-
12/313 Dudziak Adam, Jędrzychów   150.-
1/250 Frąc Zdzisław, Rybna    50.-
22/250 Frąc Zdzisław, Rybna       30.-
10/214 Fujak Marta, Oświęcim    130.-
4/207 Furmanek Janina, Międzyrzecz   100.-
15/533 Grabania Mieczysław, Bielany   100.-
25/480 Garbicz Jan, Drawno    100.-
16/468 Grott Olgierd, Kraków    250.-
27/522 Hałka Henryka, Brzozów    100.-
24/499 Ilnicki Piotr, Warnice    100.-
21/625 Imielska Jadwiga, Lubin    100.-
7/  Jeśkowiak Henryk, Ujazd G.   50.-
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2/193 Lenard Ryszard, St. Węgliniec   130.-
20/618 Ludwikowski Adam, Radom   100.-
18/614 Ludwikowska Anna, USA    230.-
19/615 Ludwikowski Ryszard, USA   370.-
11/115 Michalak Urszula, Częstochowa   50.-
26/538 Mirek Lidia, Gliwice    100.-
29/  Nowicka Alicja, Szczecin    50.-
28/563 Pluta Przemysław, Wrocław   50.-
30/528 Rosiek Stanisław, Gdańsk   300.-
8/408 Seredyński Janusz, Opole    40.-
23/483 Szkwarek Magdalena, Warszawa  50.-
6/569 Szpetkowska Beata, Kraków   40.-
13/534 Szymkowiak Sebastian, Legnica  50.-

Marzec 2021
         Składka
34/153 Biesiadowski Jerzy, Branice   40.-
19/623  Bochat Elżbieta, Wałbrzych   40.-
22/453 Cembik Artur, Szczecin    200.-
26/448 Czupkiewicz Gerard, Sulechów   200.-
31  Daciów Barbara, Opole    60.-
2/105  Dąbek Irena, Nowa Ruda     50.-
41/524 Dorywała Bogusława, Cieszyn   80.-
9/  Drogowska Albina, Inowrocław  70.-
15/397 Filipowicz Jolanta, Bolesławiec   100.-
6/  Flis Lesław, Zabrze    30.-
5/393 Furtan Edward, Gorzów Wlkp.   50.-
38/493 Głowacki Zbigniew, Bielawa   40.-
36/550  Grudecki Tomasz, Wrocław   150.-
32/433 Gumienny Zdzisław, Toruń   150.-
39/497 Guzikiewicz Michalina, Goleniów  100.-
10/  Gwiazdowska Anna, Kraków   100.-
29/596 Jarema Wacław, Dąbrowa Tarn.   40.-
17/505 Jaryczewski Tomasz, Bochnia   120.-
33/267 Josse Jerzy, Tychy     50.-
21/619 Kaczmarek Alfreda, Stargard   100.-
28/434 Kiwacki Adam, Częstochowa   100.-
13/152 Kolarska Danuta, Kraków   100.-
11/605 Lecznarowicz Andrzej, Kraków   200.-
8/525 Maćkała Teresa, Międzylesie   80.-
1/173  Madej Grzegorz, Bielsko-B.   300.-
25/620 Melka Bartłomiej, Gliwice   100.-
3/624 Mendelska Krystyna, Łódź   80.-
20/543 Mirecki Zdzisław, Bolesławiec   70.-
30/246 Mrożek Józefa, Żagań    70.-

18/467 Niewiara Aleksandra, Sosnowiec  100.-
14/583 Sachaj-Zając Halina, Zielonki   70.-
7/408 Seredyński Janusz, Opole    40.-
37/  Smoliński Witold, Katowice   50.-
4/  Szczeplik Halina, Lubawka   20.-
35/490 Szemlij Danuta, Choszczno   100.-
16/569 Szpedkowska Beata, Kraków   20.-
23/121 Tarnowski Jan, Zielona Góra   50.-
12/621 Wieczyński Łukasz, Szczecin   150.-
24/571 Wojciechowski Michał, Olsztyn   50.-
40/467 Woźniczka Zygmunt, Dąbrowa G.  200.-
27/580 Zasada-Małecka Magdalena, Ruda Śl.  70.-

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



Darowizna
 na pomoc Ziemi Drohobyckiej

U13

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny na działalność zwią-
zaną m.in. z organizacją wypoczynku i nauki młodzieży kresowej w Polsce, fi-

nansowanie renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej na Ziemi Drohobyc-
kiej. 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

Zarząd Główny SPZD
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

Z witryny księgarskiej U81

„Mesjasz” Rękopis zbrodni, Maciej J. Dudziak, In Plus, 2020 
s.221. Akcja powieści kryminalnej rozgrywa się w dwóch 

okresach: w kwietniu 2010 r. w kilku krajach Europy oraz w latach 
1939–1942 w Drohobyczu na Kresach. Skrywa dramaty II Wojny Świa-
towej oraz nie wyjaśnioną tajemnicę dzieła Brunona Schulza – „Me-
sjasz”, który nigdy nie został ani wydany, ani odnaleziony.

KL
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