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Z  tego sam ego ducha, z  tej sam ej w ielkiej i czyste j m iłości Ojczyzny, co bój 
Legionów Kom endanta, poczęła się późnie jsza w czasie, listopadowa walka o Lwów.

Przygotowali ją  i p row adzili ludzie wyznaczeni na odcinek lw owski p rzez ów czes
nego kom endanta g łównego POW, płk. Edwarda Rydza-Śm igłego, oraz jego  szefa  
Sztabu kpt. Juliana Stachiew icza.

P rzygotowali ją  i p row adzili obywatele i m ieszkańcy Lwowa po d  kom endą kpt. 
Czesława M ączyńskiego, p rze jęc i jedyną m yślą i troską zachow ania m iasta i kraju  
di a Rzeczypospolitej. (...)

Toteż po ofiarnym  trudzie krwi, spo tka ł wszystkich - w ielkich i małych, na jw iększy  
zaszczyt - na jwyższe odznaczenie, otrzym ane z  rąk Naczelnego Wodza, Józefa 
Piłsudskiego - K rzyż Virtuti M ilitari dla zaw sze W iernego Miasta.

gen. dr Rom an Abraham  

dca sektora Góra Stracenia

Edw ard  Słoński

CDzieci

Przyśn iła  się dziec iom  Polska 
Czekana przez tyle lat.
Do której m odlił się ojciec.
Za którą  um ierał dziad.

Przyśn iła się dziec iom  Polska 
W  purpurze żołn ierskiej krw i -  
Szła z pola bitym  gościńcem ,
Szła i pukała do drzwi.

W ybiegły dzieci z kom ory.
Przypadły Polsce do nóg -  
I patrzą -  w  m rokach  przyziem nych  
Posępny czai s ię  wróg.

Dobyw a ostre żelazo,
Zbójecką podnosi dłoń...
W ięc obudziły  się dzieci 
I pochw yciły za broń.

Pon iosły w  groźny w ir bitwy 
Zwycięski parol sw ych  snów  -  
I os łon iły  przed w rogiem  
W łasnym i piersiam i Lwów.

L is to p a d  1918.
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Michał K L IM E C K I

Listopadowy Lwów -  1918 r.
Przygotowując się pod koniec W ielkiej W ojny do 

przejęcia Małopolski, Polacy zlekceważyli ukraińskie 
aspiracje narodowe. Polscy politycy traktowali Galicję 
jako niepodzielną, historycznie ukszta łtowaną całość. 
Lwów zaś postrzegali jako ośrodek działań narodo
wych, nie tylko w skali dzieln icy, ale całego obszaru 
ziem polskich, porównywalny jedyn ie z W arszawą i 
Krakowem. Ze statystyk odnoszących się do 1910 r. 
wynikało, że Galicję zam ieszkiwało ok. 8 min ludzi, w 
tym 4.6 min posługujących się językiem  polskim i 
3.2 min ukraińskim. Natom iast sto łeczny Lwów za
mieszkiwało (wg. kryteriów języka i wyznania) 206 tys. 
ludzi, w tym 105 tys. Polaków , 57 tys. Żydów  i 
39 tys. Ukraińców. Przy tym część ludności żydo
wskiej uznawała się za Polaków m ojżeszowego wyzna
nia. Polska przewaga w Galicji wynikała nie tylko ze 
statystyk dem ograficznych. Polacy byli społeczeństwem  
zamożniejszym, lepiej wykształconym , o bardzo bogatej

• radycji historycznej i jasno zakreślonych celach naro- 
lowych.

Ukraińscy politycy i działacze od początku XX w. 
wywierali nacisk na W iedeń, aby doprow adził do po
działu Galicji na dw ie jednostki adm in istracyjne i nadał 
tej wschodniej statusu kraju koronnego o ukraińskim  
charakterze. Podczas I wojny św iatowej, w miarę s łab
nięcia Austrii, rozbudowywali cyw ilne i wojskowe stru
ktury konspiracyjne. W  sprzyjającym  ku tem u m om en
cie ich członkowie m ieli opanować ziem ie m iędzy Sa
nem a Zbruczem.

Proklamacja państwa ukraińskiego 19 października 
1918 r. na lwowskim  placu św. Jura polska spo łecz
ność przyjęła z obojętnością, w yn ika jącą z zaniżonych 
ocen siły ukraińskiego ruchu państwotwórczego. W tej 
sytuacji ukraińska akcja wojskow a, zm ierza jąca do 
przejęcia Lwowa oraz wschodniej części kraju, rozpo
częta w nocy z 31 października na 1 listopada ca łko
w icie zaskoczyła Polaków. Doprowadziła jednak do 
spontanicznej organizacji polskich oddzia łów  sam oobro
ny i wybuchu walk.

Zamachu na Lwów dokonało ok. 2600 ukraińskich  
żołnierzy, zajm ując najważniejsze obiekty m iasta, w 
tym gmachy Nam iestnictwa i Sejmu, Dyrekcję Kolei, 

^ fc o c z tę  Główną, Dworzec G łów ny i na Persenkówce, 
^ ^ y ta d e lę  i koszary. W  niektórych centra lnych punktach 

Lwowa Ukraińcy ustawili karabiny maszynowe. P ier
wszy ukraiński naczelny dowódca płk. Dmytro W itowski 
wysłał na ulice uzbrojone patro le oraz oddziały na 
samochodach ciężarowych. 13 listopada Ukraińcy ogło
sili Lwów stolicą Zachodnio-Ukraińskie j Republiki Ludo
wej. Ok. 20 listopada posiadali w m ieście garnizon, 
mający ok. 6-7 tys. ludzi pod bronią.

Nie znamy roli ja ką  odegrali Austriacy w ukra iń
skich przygotowaniach do zbro jnego zajęcia miasta. 
Możemy się jednak dom yślać, że cyw ilne naczelne 
struktury polityczne m onarchii chcia ły zapobiec w ybu
chowi polsko-ukraińskich walk. W październiku odrzuci
ły ukraińskie prośby o przeniesienie Legionu Ukra iń
skich Strzelców S iczowych z Bukow iny do Lwowa. Z 
ostrożnym zrozum ieniem  dla ukraińskich aspiracji odno
sili się natom iast niektórzy austriaccy wojskow i. Do 
s tanow iska  nacze lnego dow ódcy p rzysz łych  w o jsk 
ukraińskich aspirował kpt. W ilhelm  Habsburg.

We Lwowie, jako pierwszy przeciw staw ił się ukra iń
skim zam achowcom , jeszcze rankiem 1 listopada, nie
liczny oddział kpt. Zdzisława Tatara-Trześniow skiego, 
stacjonujący w Szkole S ienkiew icza, położonej w za
chodniej części miasta. B łyskawicznie zaczęły form o

wać się po lskie oddziały składające się m iędzy innymi 
z byłych legionistów, żołnierzy arm ii austriackiej, harce
rzy, m ło d z ie ży  s tu d e n ck ie j, szko lne j i rob o tn icze j. 
1 listopada sform owały się również polskie struktury 
dowodzenia, na czele z kpt. Czesław em  Mączyńskim . 
W ybitną rolę w organizowaniu obrony Lwowa odegrali 
także por. Ludwik de Laveaux, por. Stanisław  Nil- 
ski-Łapiński, por. Roman Abraham , kpt. M ieczysław  
Boruta-Spiechowicz, chor. A leksander Kron, pchor. 
Ludwik W asilewski, pchor. M ieczysław  Selcer-Siele- 
ski oraz Helena Bujwidówna i por. Bernard Mond.

W alki, toczone w centrum  w ielkiego m iasta, na bru
kowanych ulicach, wśród wysokich kam ienic, w par
kach (Ogród Jezuicki) i na skwerach, na cm entarzach 
(Stryjskim  i Łyczakowskim ) przy użyciu broni m aszyno
wej oraz dział, nie m iały precedensu podczas I wojny 
św iatowej. Polacy korzystali również z podziem nej sieci 
kanałów m iejskich. Dzięki nim utrzym ywali łączność 
m iędzy wolnym i a okupowanym i dzieln icam i. Na obsza
rze zajętym  przez Ukraińców dzia ła ły niewielkie, ale 
bardzo ruchliwe grupki, ostrzeliwujące patro le i poste
runki wroga. W  listopadzie 1918 r., e lektrow nię i ga
zownię m iejską, a także ujęcia wody, wa lczący uważali 
za obiekty neutralne.

W  pierwszym  tygodniu wojny polscy żołnierze zdo
byli lub zajęli m iędzy innymi lotnisko na Lewandówce, 
Górę Stracenia, Dworzec G łówny, Górę Św. Jura, bu
dynek Sem inarium  G recko-Katolickiego, Szkołę Kadec- 
ką. 9 listopada w ich posiadaniu znalazła się częścio
wo wypalona Poczta Główna. Tym sam ym  linia frontu 
przecię ła część centra lnej zabudowy m iasta. Jednak 
dalsze natarcia polskich oddziałów nie były już m ożli
we. Drogi do serca Lwowa zam ykały um ocnione obie-

ROZKAZ!
Wszyscy mężczyźni w  w ie

ku od lal 17. do 35. mają sic 
zgłaszać w  celu przeglądu  
ich zdolności do służby w o j
skowej. Miejsce zgłoszeń bę
dzie wiadome w Urzę-
dzie gminnym.

Naczelna Komenda.
3 \iłk . S iko rsk i m. p.

z c  z b io r ó w  wątłuszu r  r z y t  l e w ic  z a
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kty, bronione przez załogi wyposażone w karabiny m a
szynowe, w tym Cytadela, gm achy Ossolineum  i Sej
mu. Natom iast załoga Koszar Ferdynanda, w sprzyja
jących okolicznościach, mogła wypadam i zdezorganizo
wać obronę polskich pozycji w zachodniej części Lwo
wa. Ukraińskie baterie rozm ieszczone na W ysokim  Za
mku, W zgórzach Zniesieńskich i Górze Jacka m iały w 
polu rażenia nie tylko polskie stanow iska bojowe, ale 
całe miasto. Ich aktywność wywołała wśród ludności 
cywilnej pogłoskę, że Ukraińcy wycofa ją się ze Lwowa 
i zn iszczą je  ogniem  dział.

Także Ukraińcy nie byli zdolni do podjęcia zakro jo
nych na w iększą skalę działań zaczepnych. Mimo licz
nych wezwań nie nastąpił m asowy napływ ochotników 
z prowincji do wojsk ukraińskich znajdujących się we 
Lwowie. Ukraiński żołnierz, przeważnie chłopskiego po
chodzenia, źle się czuł w obcym mu m ieście, zm uszo
ny do walki w ograniczonej zabudową, ciasnej p rze
strzeni. Potrafił dzieln ie odpierać natarcia, ale sam nie 
um iał i nie chcia ł atakować. Z czasem coraz mocniej 
odczuwał w rogość m ieszkańców  Lwowa i rósł jego 
strach przed niespodziewanym i strzałam i z dachów, za 
murów, rogów ulic.

Położenie strony polskiej, m imo dotychczasowych 
sukcesów m ilitarnych, zaw ierało jednak groźbę klęski. 
Dzielnice zajęte przez polskie siły stanowiły samotnę 
enklawę, otoczoną przez wroga. Sprowadzenie przez 
ukraińskie dowództwo w iększych sił do m iasta, a to w 
końcu mogło się udać, rozstrzygało walkę na jego 
korzyść. Stronie polskiej zaczynało brakować żywności 
i opału. Nie bez znaczenia było zjaw isko coraz bar
dziej bruta lnego zachow ania się ukraińskich żołnierzy 
wobec polskiej ludności cywilnej, nawet dzieci. Z łą sła
wą zyskał oddział przybyły z Ukrainy Naddnieprzań
skiej pod dowództwem  Andrija Dołuda.

W tej dram atycznej sytuacji, w ieczorem  20 listopa
da, dotarł z Przem yśla do stolicy Małopolski, drogą 
kolejową, oddzia ł (ok. 1300 żołnierzy) ppłk. Michała 
Karaszew icza Tokarzew skiego. Z as ta ł w ycze rpany 
dotychczasowym i bojam i garnizon liczący ok. 500 ofi
cerów oraz 4360 podoficerów  i szeregowców, w y
posażony w 40 karabinów  m aszynowych i 13 dział. 
Razem z nim, następnego dnia, podjął natarcie, m ają
ce rozstrzygnąć losy m iasta. Bardzo ciężkie, w ie logo
dzinne walki przyniosły Polakom jedynie ograniczone 
sukcesy. Tylko na niektórych odcinkach udało się zm u
sić Ukraińców do odejścia na głębiej położone pozycje. 
W ich rękach pozostawały w dalszym ciągu wszystkie 
istotne dla obrony punkty. Późnym w ieczorem  21 listo
pada doszło w Naczelnej Kom endzie do gwałtownego 
sporu m iędzy ppłk. Karaszew iczem -Tokarzewskim  a 
kpt. Mączyńskim , o to kto ponosi odpow iedzialność za 
przebieg działań polskich oddziałów.

Ó wczesny naczelny dowódca wojsk ukraińskich płk. 
Hnat S tefaniw  ocenia ł rezultaty walk jeszcze bardziej 
pesym istycznie niż polscy kom endanci. O baw ia ł się, iż 
nie zdoła następnego dnia utrzymań swoich pozycji. 
Brał również pod uwagę prawdopodobieństwo wybuchu 
na swoich tyłach powstania ludności Lwowa i w kon
sekwencji pochwycenia przez Polaków rządu i człon
ków parlamentu ZURL. Rozkazał swoim siłom odejść 
w nocy z 21 na 22 listopada do w iosek otaczających 
miasto. Razem z żołnierzam i wyszli członkowie rządu, 
parlam entarzyści i najaktywniejsi działacze. Rano 22 
listopada Lwów był wolnym , choć teraz oblężonym  
miastem.

W listopadowych walkach we Lwowie uczestniczyło 
z bronią w ręku lub w służbach pom ocniczych - w e
dług szacunku przedwojennego Towarzystwa Badania 
H istorii O brony Lw ow a i W ojew ództw  Południowo- 
W schodnich - 6022 osób (bez żołnierzy odsieczy ppłk. 
Tokarzewskiego), w tym 1374 uczniów  szkół po
wszechnych i średnich oraz studentów. 2640 ob

rońców Lwowa nie przekroczyło 25 roku życia. Zgi
nęło lub zm arło od ran 439 żołnierzy i członków  
w ojskow ej służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. A 
120 poległych było uczniami, a 76 studentami wy
ższych uczelni. Młodzież znajdowała się także w in
nych grupach zawodowych np. wśród poległych robot
ników i rzem ieślników. Tylko 11 poległych uprawiało 
wolne zawody, 27 było inżynieram i a 21 zawodowymi 
wojskowym i. Do kościoła rzym sko-katolickiego należało 
412 poległych. Za przynależność Lwowa do państwa 
polskiego oddało życie co najmniej 6 grekokatolików i 
6 żołn ierzy wyznania mojżeszowego.

Nawet pobieżna analiza strat wskazuje na niektóre 
charakterystyczne elem enty obrony polskich praw do 
stolicy Galicji. Na sukces wpłynęła postawa młodzieży, 
najofiarniejszej grupy obrońców miasta. Najm łodszymy 
z poległych obrońców był Jan Dufrat (ur. 1906 r.), 
który zginą ł 9 listopada. Tylko rok więcej m iał Ksawe
ry W ąsow icz (ur. 1905 r.) śm iertelnie ranny 4 listopa
da. W 1904 r. urodzili się Tadeusz Jabłoński poległy 
17 listopada pod Szkołą Kadecką, Tadeusz Mieczy
sław W iesner rozstrzelany na Podzamczu 21 listopada 
oraz najbardziej znany, poległy na cm entarzu Ł y c z a k o -^  
wskim  - Jurek Bitschan. Przypom nijm y również K a z i-®  
ka M ozera (ur. 1908 r.), ucznia gim nazjalnego, który 
obok swych pięciu braci, w sektorze Góra Straceń 
pełn ił służbę pomocniczą.

Zaangażowanie i determ inacja m łodszych Iwowia- 
ków budziła szacunek Ukraińców. "Siły były nierówne.
Z jednej strony w obcym m ieście stał zm ęczony ciężką 
w ojną starszy m ężczyzna lub m łody wojak nieobezna- 
ny z m iastem - wspom inał w 1937 r. w Lytopysie  
C zerw onoi Katyny jeden z ukra ińskich uczestników 
walk - wprawdzie odważny ale ciężki, nieobrotny, psy
chika którego nie nadawała się do walk w mieście. 
Stał przy nim ochotnik, student lub m ieszczanin. Tych 
było mało, za mało, śm iesznie mało. Z drugiej strony 
[...] m łodzi, zawzięci, nadzwyczajn ie odważne dzieci 
lwowskich przedm ieść, wnukowie bohaterów wojen o 
n iepodległość w 1831, 1863 r., dzieci miasta, które 
dało polskim  Legionom bataliony ochotników, młodzież

J a,

^  cLjJ).

Si-

Bilecik pożegnalny Jurka Bitschana do ojczyma, dr. Romana Za
górskiego. Wł. Jerzego Bednarza.



Biuletyn T M L iK P W 5

wychowana na Sienkiewiczu. Żeromskim , ow iana cza
rem bojów obu brygad Legionów".

W ojna w Małopolsce W schodniej zosta ła narzucona 
polskiemu społeczeństwu przez ukraińskie wystąpienie 
zbrojne. W ielokrotn ie podejm owane przez polskie do
wództwa i polityków - niekiedy za pośrednictwem  ofi
cerów francuskich, brytyjskich i am erykańskich - próby 
zakończenia działań wojennych trwałym  rozejm em  nie 
przyniosły pozytywnych rezultatów, ani w 1918 ani w 
1919 r. Ukraińcy nie potrafili się zdobyć na rezygnację 
z roszczeń do Lwowa, na przykład za uznanie ich

państwowości na obszarze ze stolicą w Stanisławowie. 
W efekcie, ok. po łowy lipca 1919 r. Ukraińska Arm ia 
Galicyjska zosta ła wyparta przez wojska polskie za 
Zbrucz na terytorium  Ukraińskiej Republiki Ludowej. W 
tym czasie toczyły się negocjacje m iędzy reprezentan
tam i Józefa P isłsudskiego i Sem ena Petlury. Przyniosły 
one zawarcie w iosną następnego roku sojuszu m iędzy 
Rzeczypospolitą a wschodnim  państwem ukraińskim . 
Rozpoczynał się nowy okres stosunków polsko-ukraiń
skich.

R o m a n  M IE R Z E C K 1

"POBUDKA" -  JEDYNY DZIENNIK POLSKI 
W CZASIE WALK O LWÓW W 1918 r.

Po wybuchu walk we Lwowie dnia 1 listopada 1918

• okale redakcji polskich czasopism  oraz drukarnie, w 
ctórych je  składano, znalazły się po wschodnie j, ukra
ińskiej stronie frontu. Przez pierwszych parę dni w y

chodziło jeszcze kilka czasopism  polskich m im o trud
ności z przechodzeniem  przez linię frontu i ze zdoby
ciem papieru. M iędzy 5-6 władze ukraińskie zaw iesiły 
te wydawnictwa, patrole ukraińskie dem olowały drukar
nie. Redaktorowi oficjalnej "Gazety Lwowskie/', publiku
jącej do tego czasu kom unikaty po polsku, niem iecku 
i ukraińsku, Adam owi Krechow ieckiem u, polecono w y
dawać czasopism o po ukraińsku i po polsku; Krecho- 
wiecki się nie zgodził, w ięc i to pismo zam kn ię to1).

Po 4 listopada w dwu m iejscach zaczęły wychodzić 
pisma polskie: na ul. Leona Sapiehy 77 po polskiej 
stronie frontu Pobudka  i konspiracyjn ie na placu A ka
dem ickim  (potem Lelewela 5) po stronie ukraińskiej 
Głos Polski. Pobudka  m iała nakład kilku tysięcy eg
zem plarzy i kolporterzy roznosili ją  po całym mieście, 
w tym w sposób konspiracyjny, po stronie ukraińskiej, 
na przykład w tej części m iasta chłopcy kolportowali ją  
ukrytą wśród gazet ukraińskich. Egzem plarze Pobudki 
są do dzisiaj dostępne w niektórych bibliotekach, np. 
całość we W rocław iu w B ibliotece Ossolineum , w W ar
szawie w Bib liotece Narodowej oraz w Muzeum Nie
podległości i B ib liotece Uniwersytetu W arszawskiego

Nr. 5. Lwów, 10. listopada 1918. Cena 40 haL

POBUDKA
Komitet redakcyjny tw o rz ą : Jan Przybyła (R e f i e * ) ,  Artur Schreder, Jan Sząrota i Janina Walicka.

V / 7.J;/< ?

Kto sieje Krew.
Lw<Jw, 10. listopada.

IWwaińcy zaczynają o tfcz u i^ ć  pe\yuę 
rz u ty  atOTiOTia' wob-eę ktęśk, jakie sprow a
d z i!  14 'miasto. ’ N ieszczęśliw si luldnosci po 

stronie fro n tu  u siłu ją  wm ówjć za po
mocą c^toszeń, że wpraw dzie Lw ów  Jest mia- 
rtejw ępfekiem, ale oni mimo to m ają do nie
go p rififo  na podstawie zasad W ilsona.

IJWj-aińcy, którzy mprdUją po ulicach lud
ność ibezhronną, ro zb ijają  i ra b u ją  sklep y, o- 
ikradają m ieszkania pryw atne, (więżą i dzie
siątkują ludność męską, ci LFkraińcy powo
łu ją  si£.. na Yt/>̂SJ9na • Źnap.y. to ty le  sajno,. 
jakha bandyta, m ordujący 'sp o kojneg o  p rze 
chodnia, p o w o ły w a ł się na ewangelię.

Wie pomogą tul żadhe w ykręty adw oka
ckie. Nasza spraw a jest jasną, czystą > z pod- 
mesta**U czołem pójdziem y z nią przed try 
bunał historyi. Chcieliśm y z  wam i zgody, i  
porp zifn je n ia .' Nie przygotow aliśm y zbrojne
go «apadU, nie chcieliśmy, używ ać g w ałtu. 
A  ! Napadliście iua nas w  nocy i (podstępnie, 
rngTjrtiiliście nasze mienie, strzelaliście  do lu-

Naczelna Komenda Wojsk Polskich.
K o m u n ik a t V III. D n ia  9. lis topada  1918.

Zażarte krwawe walki toczyły się w ogrodzie Pojezuickim i w ulicy 

Bema. gdzie odparliśmy ataki nieprzyjacielskie przyprawiając go a du
że Straty. Paweł Szatkowski podoficer z oddziału por. dr. Romana Abra

hama wziął tu do niowoli dwóch podoficerów ukraińskich, byłych poli- 

cyantów.

Na Kleparowie pociski artyleryi ukraińskiej, która w dalszym fiągu 

ostrzeliwuje miasto, zburzyły trzy chałupy.

Obsadziliśmy kościół ŚW. flnny. Zresztą sytuacya niezmieniona.

Łu ny tego szalejącego (ofkanu we L i t 
wie nie zd ołały  ja ko ś zaalarmować, *$trząs-
n :■<' <rro»l<MT1 r<0<l\VT>A 'fvl<itp. 1\tÓ fV  ł l  l «
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bez pierwszego num eru. Głos Polski jest dzisiaj n iedo
stępny. Zanim  przejdę do om ówienia Pobudki powtórzę 
za Pajączkowskim  dane dotyczące Głosu Polskiego.

Głos Polski wydaw any był przez Komitet O byw ate l
ski Polek pod redakcją Bogum iły Ancównej, Marii Ja 
worskiej, Joanny M oszyńskie j i Heleny W aniczek. Od 
7 listopada, num ery 1-3 wyszły na maszynie do pisa
nia, num ery 4-13 i 15 na cyklostylu w ilości kilkuset 
egzem plarzy. Nr 14 zniszczony zosta ł w obaw ie przed 
rewizją, a nr 16 z 22 XI przygotowany do druku nie 
ukazał się wobec po jaw ienia się innych dzienników. 
Dnia 22 listopada pojaw iły się bowiem czterostronicowe 
wydania G azety Codziennej, G azety Lwowskiej, G azety  
Porannej i W ieczornej oraz Wieku Nowego. W  Głosie  
przedrukowywano w iadom ości z Pobudki dostarczanej 
przez kurierki, oraz w iadom ości z terenu m iasta. Jedną 
z inform atorek była M ichalina Mościcka, żona prof. 
Ignacego M ościckiego, która m ieszkała po ukraińskiej 
stronie frontu i codziennie przychodziła do Redakcji 
Głosu, przynosiła ona w iele w iadom ości otrzym anych 
najczęściej od synów walczących po polskiej stronie.

Założycie lam i i redaktoram i Pobudki było czterech 
dziennikarzy: Jan Przybyła, piszący pod pseudonim em  
"Reflex” , A rtur Schróder, Jan Szarota, pe łn iący też fun
kcję redaktora odpow iedzialnego, oraz Janina W alicka; 
w pierwszych dniach listopada zgłosili się oni do Ko
mendy W ojsk Polskich z propozycją wydawania jedynej 
po polskiej stronie frontu gazety codziennej. W brew 
zastrzeżeniom  Kom endanta M ączyńskiego jej p ierw sze
mu num erowi dali podtytuł: "Organ W ojska Polskiego 
we Lwowie. W ychodzi z ram ienia G łównej Kom endy"; 
zosta ł on wobec tego przez Naczelną Kom endę skon
fiskowany i za ję ty2). D latego też jest on obecnie trud
niej dostępny niż num ery dalsze, wobec tego warto go 
om ówić nieco bardziej szczegółowo.

Pierwszy num er P obudki z dnia 5 listopada zreda
gowany przez A. Schródera, m iał ob ję tość 4 stron, a 
cena jego wynosiła 20 halerzy. W  części nazwanej 
urzędową zna jdow ał się chyba pierwszy publikowany, 
ale już czwarty Kom unikat Naczelnej Kom endy W ojsk 
Polskich we Lwowie z tego sam ego 5 listopada, z 
którego dow iadujem y się, że złożony z 20 osób od
dział por. Adam a Św ierzawskiego w walce z trzykrotn ie 
silniejszym  nieprzyjacielem  zdobył Górę Stracenia; że 
por. W ojciech Kułakowski z trzem a ludźmi uderzył na 
pluton n ieprzyjacie la zbro jny w karabin m aszynowy, 
rozbił go i "tak wzię liśm y wrogowi 13-ty z rzędu kara
bin m aszynowy", że oddzia ł 30 kilkunastoletn ich ch ło
pców uzbrojony w  rewolwery przebił się ze środka 
m iasta przez linie n ieprzyjaciela do nas i opanował 
ulice Pełczyńską i Supińskiego; że zdobyto Pocztę 
Główną, a także że "Liczba wziętych jeńców  wzrosła 
do 200, w tem jeden pułkownik". W  części urzędowej 
numeru 1 znajduje się też rozkaz Naczelnej Kom endy 
wzywający wszystkich byłych wojskowych Polaków w 
wieku 17-45 lat do wstaw ienia się w szeregi wojska 
polskiego. Część nieurzędowa numeru 1 zaopatrzona 
jest uwagą: "Za tę część Kom enda nie bierze odpo
w iedzialności'1. O tw iera ją  artykuł zatytułowany "W p ią 
tym dniu walki". Jest on dobrym odzw ierciedleniem  
nastrojów panujących w czynnej części polskiego spo
łeczeństwa: "Z oburzeniem  zm ieszanym  z szyderstwem  
patrzy ludność stolicy Galicji na gwałty ukraińskie, a 
zbrojny opór staw iany przez organizacje m łodzieży, ko
lejarzy i ochotników z szeregów obywatelskich wzm aga 
się z każdą chw ilą. Palba karabinów rozlegająca się 
na wszystkich ulicach Lwowa św iadczy wym ownie, że 
Lwów charakteru polskiego odebrać sobie nie pozwoli. 
Światu dyktuje dziś prawa spraw iedliwy W ilson i zw y
cięska koalicja... Spraw iedliwość nie pozwoli odebrać 
Lwowa Polakom, a koalicja ma żywotny interes w tem, 
aby Polska była silna i zdolna do staw ienia przedm u
rza tak wobec Rosji, jak  wobec Niemiec. Panowie

Ukraińcy! jak zrozpaczeni szulerzy postawiliście ostatni 
grosz na kartę - i przegraliście". Dalej autor stwierdza, 
że "państwo Ukraińskie" tworzą ludzie, którzy wyrośli 
jedynie dzięki poparciu W iednia i Berlina. W tej części 
num eru zna jdu jem y szczegółow y opis, jak zdobyto 
Dworzec G łówny mimo, że Ukraińcy strzelali podstę
pnie pod osłoną przybyłych uchodźców. Kronika zaw ie
ra nieliczne w iadom ości zagraniczne oraz obfitą kroni
kę "okrucieństw  i prowokacji" dokonywanych przez 
wroga po drugiej stronie frontu bojowego, w tym strza
ły z okien do żołn ierzy polskich oddawane "przez 
Ukraińców i syjonistów".

Następne num ery o objętości również 4 stron wy
chodziły codziennie od 7 listopada. Nr 2 i 3 miały już 
podtytuł "Organ Komitetu Obywatelskiego VI Okręgu 
we Lwowie". W obec rozszerzenia - jak podaje Pającz- 
kowski - obszaru zajętego przez oddziały polskie, od 
numeru 4 podtytu ł brzmiał: "Organ Komitetu Obywatel
skiego we Lwowie, redaguje Sekcja prasowa K.O". 
Num ery 1-4 m ają rozm iar 208 x 275 mm, przyczym 
num ery 2-4 kosztowały 30 halerzy; numery późniejsze 
mają rozm iar 290 x 408, a cenę ich podniesiono do 
40 halerzy. Od nr 9 z 14 listopada pod nagłówkiem 
znajduje się inform acja: "Czysty dochód z w y d a w n ic tw ^ ^  
Pobudki przeznaczony jest na cele narodowe".

Kolejne kom unikaty Naczelnej Kom endy W ojsk Pol
skich rozpoczynały dalsze numery Pobudki do 22 listo
pada z wyjątkiem  num erów 15 i 16 z 20 i 21 listopa
da, gdy obie strony przestrzegały zaw ieszenia broni. 
Kom unikaty te były tak redagowane, że podawały tylko 
w iadom ości o walkach pom yślnych, o zdarzeniach nie
pom yślnych m ożna się było z nich dowiedzieć w spo
sób pośredni, jak n.p. z zawartej w Komunikacie XIII 
z 14 listopada wiadom ości o odebraniu terenu, który 
"chwilowo był zajęty przez nieprzyjaciół". Komunikaty te 
zaw ierały początkowo również nazwiska wyróżniających 
się obrońców, w dalszych numerach pochwały takie 
zam ieszczone były w "Kronice". W  prawie wszystkich 
dalszych num erach Pobudki zna jdują się dowody, że 
zam ach ukraiński był popierany przez władze wojsko
we rozpadającej się Austrii.

W nr. 2 z 7 listopada wydrukowana została odezwa 
zorgan izow anego w łaśnie po polskiej stronie frontu 
(niezależnie od działa jącego na terenie zajętym przez 
Ukraińców Polskiego Komitetu Narodowego) Komitetu 
O bywatelskiego o objęciu cywilnej w ładzy w polskiej 
części m iasta dla odciążenia Kom endy W ojskowej. W 
num erze tym w artykule "W szóstym  dniu walki" z n a j ^  
du jem y znam ienne zdanie: "Lada chw ila ruszy s i^ Q  
śródm ieście, ocknie się m łodzież uniwersytecka, rze
m ieślnicza i robotnicza. "Takie sform ułowanie miało 
ono na celu pobudzenie aktywności różnych grup mło
dzieży, dowodzi jednak, że napływ tej m łodzieży w 
szeregi obrońców nie był tak wielki, jak to później 
przedstaw iano. Takie m obilizujące i podtrzym ujące wal
czących na duchu cele i wpojenie w czytelników wiary 
w zwycięstwo m iały wszystkie dalsze artykuły wstępne 
tego sam ego autora ukazujące się w kolejnych nume
rach Pobudki. D latego też w num erze 8 z 13 listopada 
autor dowodził - bez dostatecznych przesłanek - że 
"walka absolutnie ma się ku końcowi, a wynik jest 
pewny. Lwów będzie wolny od najeźdźcy, zakw itnie w 
nim życie polskie, chw ilowo tylko stłum ione2). Podobny 
cel m iały żartobliwe felietony i fraszki zam ieszczane 
przez “Refleksa” w kolejnych numerach, nieraz w ru
bryce zatytułowanej "Z dnia". W yśm iewały one "wygod
nickich" i "ostrożnych", którzy zw lekali z wzięciem 
udziału w walkach, czy też "bohaterów pantoflowych" 
(fraszka podpisana AŻ. w numerze 17 z 22 listopada).

Redakcja opierając się na otrzym ywanych meldun
kach starała się inform ować, co dzieje się w całym 
podzielonym  frontem  mieście. Już w numerze 2 dowia
dujem y się o odm owie Rady Ukraińskiej na propozycję
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udzielenia przez stronę polską pom ocy lekarskiej ran
nym znajdującym  się we wschodniej, ukraińskiej części 
miasta. W późniejszych numerach, od numeru 6 z 11 
listopada znajdujem y korespondencję z prowincji (Kału
sza, Horodenki), a od numeru 7 redakcja drukuje prze
znaczone dla czyteln ików znajdujących się po drugiej 
stronie frontu oraz poza Lwowem, krótkie, złożone z 
jednego zdania inform acje o losach poszczególnych 
członków rozdzielonych rodzin. Począwszy od tego nu
meru pojawia się też lista strat, podająca nazwiska 
żołnierzy rannych, zagin ionych i poległych począwszy 
od 1 listopada.

Pobudka  zam ieszczała też felietony, przeważnie pi
sane przez Janinę W alicką opisujące różne epizody z 
toczących się walk. I tak w num erze 5 z 10 listopada 
jest felieton "A/a naszym  froncie", w num erze 9 z 14 
listopada felieton o cm entarzu wojennym  na Politechni
ce, w num erze 13 z 18 listopada fe lie ton ik na tem at 
"wojska kartoflanego", najm łodszych uczniów  pom aga
jących w kuchni, dowodzonych przez Jurka S łow ika z 
3-ej gim nazjalnej (odpowiednika obecnej 7 klasy szkoły 
podstawowej). Podobny charakter m iała zam ieszczona 
w numerze 11 z 16 listopada relacja Adam a Cehak-

• Stodora z walk w dniu 3 listopada p.t. "Jak wzięliśm y 
Irzy karabiny m aszynowe Ukraińcom na W ulce". Do 
tego rodzaju felietonów należy też zam ieszczona w 
numerze 17 z dnia 22 listopada relacja Artura Schró- 
dera "Z  ul. Kraszewskiego i Poczt/  oraz felieton "Z  
przeżyć sanitariuszki".

W czasie, gdy we Lwowie toczyły się wewnątrz 
miasta walki polsko-ukraińskie, w całej Europie, a tak
że w Polsce zachodziły brzem ienne w następstwa w y
darzenia. Redakcja Pobudki była odcię ta od bezpo
średnich źródeł w iadomości, które docierały do niej z 
opóźnieniem, niekiedy znacznym, poprzez prasę krako
wską i przygodnych informatorów. Dla walczących żo ł
nierzy niezm iernie podtrzym ujące na duchu były w ez
wania, płynące zwłaszcza z Krakowa, o zorgan izow a
nie odsieczy; zdawano sobie bowiem sprawy, że w o
bec stale napływających nowych oddziałów ukraińskich 
i niedostatecznej aktywności ludności polskiej wynik 
walk siłam i własnym i nie był pewny. Przedstaw ianie 
wydarzeń zachodzących przede wszystkim  w innych 
częściach Polski, a także w Europie było w ięc chaoty
czne, a przy tym redakcja, która m ieściła się kilkaset 
metrów od linii frontu, zdawała sobie sprawę, że n ie
które z otrzym ywanych informacji nie pow inny były

• dostać się w ręce wroga. Dlatego też in form acje takie 
były niepełne2).

P ierwszą w iadom ością dotyczącą spraw ogólnopol
skich jest zam ieszczona w numerze 5 z 10 listopada 
informacja, że już w październiku zaczęła się na W iśle 
organizować polska marynarka rzeczna, następny nu
mer przynosi w iadom ość o zajęciu przez oddzia ły po l
skie Orawy i Spiża, a także o form ow aniu się wojska 
polskiego w Jarosławiu. Nr 7 z 12 listopada przynosi 
w iadom ość o odezwie członka Polskiej Komisji L ikw i
dacyjnej w Krakowie, W łodzim ierza Tetm ajera o w stę
powanie do wojska polskiego oraz o artykule krako
wskiego Ilustrowanego Kuriera Codziennego  w zyw ają
cego do zorganizowania odsieczy dla Lwowa Pobudka  
informuje też o stopniowym  organizowaniu się władz 
polskich, głównie na terenie Galicji. N r 8 z 13 listopada 
przynosi w iadom ość o form owaniu w W arszaw ie przez 
Radę Regencyjną rządu z udziałem  Kom endanta Pił
sudskiego, a dopiero w numerze 11 z 16 listopada 
podana jes t w edług krakow skiego soc ja lis tycznego 
dziennika Naprzód  inform acja o utworzeniu przez Igna
cego Daszyńskiego ludowego rządu Republiki Polskiej 
wraz z wiadom ością, że 11 tego m iesiąca Daszyński 
wyjechał z Lublina do W arszawy oraz, że wobec po
wrotu J. Piłsudskiego do W arszawy "próbę utworzenia 
odrębnego rządu w Lublinie musi uważać się za nie

udaną". Ton tej inform acji jest zdecydowane nieprzy
chylny dla socjalistów, czem u nie m ożna się dziwić, 
jako że osoby działa jące w Kom itecie O bywatelskim  i 
w redakcji Pobudki były przeważnie zw iązane z Naro
dową Dem okracją. To nastaw ienie przewija się też w 
wielu innych artykułach i in form acjach kronikarskich 
drukowanych w tym dzienniku. Z numeru 12 z 17 
listopada czyte ln icy dow iadu ją się jednak, że W arsza
wa uwolniła się od N iem ców i że 12 listopada Rada 
Regencyjna przekazała w ładzę Piłsudskiemu, który stał 
się dyktatorem . W  związku z tym dwa dni później 
redakcja przypom ina artykuł Romana Dm owskiego o 
P iłsudskim  opublikowany jeszcze w 1903 roku w Prze
glądzie W szechpolskim. W tym  samym num erze 14 
jest też w iadom ość o pom ocy dla Lwowa organizow a
nej w Lublinie oraz przez górników z Jaworzna, a 
także inform acja, że w Białej niem iecka Rada Miejska 
poddała się w ładzom  polskim , a w Poznaniu Rady 
Robotniczo-Żołnierskie opanowane zostały przez Pola
ków. Drukowany w trakcie zaw ieszenia broni nr 16 z 
21 listopada ma mniej w iadom ości z frontu lwowskie
go, zam ieszcza na pierwszej stronie rozstrzelonym  dru
kiem Rozkaz Dzienny L. 1 Józefa Piłsudskiego z dnia 
12 listopada, odezwę Rady Regencyjnej do Narodu 
Polskiego z 14 listopada o przekazaniu dowództwa 
wojskowego Józefow i P iłsudskiem u, a także inform ację 
o odzyskaniu Przem yśla przez wojska polskie, analizę 
sytuacji w zaborze pruskim  na podstaw ie artykułu K u
riera Poznańskiego  oraz zam ieszczone w dziennikach 
krakowskich rozważania dziennika Corriere della Sera 
o koncepcji stworzenia bloku państw od Bałtyku do 
Adriatyku, w której to koncepcji Polska odegrać by 
miała g łówną rolę. W  numerach z 19, 20 i 25 listopada 
Pobudka  um ieszcza trzyczęściowe rozważania na te
mat utworzenia państwa federacyjnego Polski, Litwy i 
Ukrainy. N iezależnie om awiane są też przedstaw iane 
przez kręgi ukraińskie propozycje połączenia państwa 
Zachodnio Ukraińskiego z Ukrainą K ijowską oraz kon
cepcje atam ana Skoropadzkiego federacji Ukrainy z 
Rosją.

Zrozum iałe jest, że opóźnione są też w iadom ości z 
Zachodniej Europy; dotyczą one począwszy od numeru 
2 z 7 listopada głównie rozpadu Austro-W ęgier i Ce
sarstwa N iem ieckiego. Pobudka  krótko inform owała o 
pertraktacjach dotyczących warunków kapitulacji Nie
miec, nie podała jednak w iadom ości o zaw ieszeniu 
broni w dniu 11 listopada.

O prócz w spom nianych już  fe lie tonów  redaktorzy 
zgodnie ze zwyczajem  zam ieszczali też okolicznościo
we wiersze, wśród nich artykuł "Lwowska poezja wo
jenna" (num er 12 z 17 listopada) oraz kąciki humoru. 
W yróżnia się tu num er 11 z 16 listopada: w rubryce 
"Z dnia" zam ieszczono telegram  z Krakowa, że "Kra
ków trzym a się dzieln ie - jest nadzieja, że posiłki ze 
Lwowa nie będą potrzebne". Inform ację o pogodzie 
podano w form ie "Kom unikatu od św. Piotra: Niebo, 14 
listopad 1918 - Z powodu podziuraw ienia nieba ukra
ińskim i kulami cieknie śnieg i woda na ziem ię". W 
kronice "uprasza się p.t. oficerów, aby jadali najwyżej 
w trzech m iejscach obiady" a także że "ukraińscy 
parlam entariusze przyjeżdżają dlatego przed obiadem, 
aby móc choć raz na dzień głód zaspokoić". Nastę
pnego dnia dow iadujem y się, że nastąpiło rozszerzenie 
sieci tram wajowej we W iedniu, ponieważ linia tram w a
jowa "rund um W ien" stała się linią "rund um Oester- 
reich".

22 listopada Pobudka  wydała jednostronicow y do
datek nadzwyczajny, dosyć często reprodukowany. Za
wiera on odezwę Naczelnej Kom endy W ojsk Polskich 
podpisana w łasnoręcznie przez M ączyńskiego, zaczy
nającą się od słów: "Rodacy! Lwów w naszych rękach" 
oraz kom unikat XIX tejże Kom endy datowany na 23 
listopada.
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Powyższy dodatek nadzwyczajny w łaściw ie kończy 
rolę P obudki jako niezastąpionego jedynego dziennika 
polskiego ukazującego się w trakcie walk o Lwów, 
zagrzewającego do walki i podnoszącego na duchu 
walczących. Jak wspom inaliśm y, 22 listopada wznow iły 
we Lwowie pracę redakcje dawniejszych dzienników 
polskich, Pobudka  w ychodziła jednak jeszcze nadal i 5 
stycznia 1919 r. wydany zosta ł je j ostatni, 53 numer.

Dowodem  znaczącej roli, jaka odgrywała Pobudka  
w O bronie Lwowa są dw ie jednodniówki wydane w 
dziesiątą i dw udziestą rocznicę osw obodzenia m iasta 
pod tym w łaśnie tytułem. Jubileuszowa Pobudka  z 22 
listopada 1928 r. wydana została przez Kom itet O by
watelski Obchodu 10 rocznicy O brony Lwowa pod re
dakcją  Jan iny W alickie j (Lwów), Artura Schroedera 
(Kraków) i Ludwika Szczepańskiego (Kraków). Zawiera 
ona m.in. przedruk odezwy kpt. M ączyńskiego z przed 
10 lat, ma objętość 20 stron, a dochód z je j sprzedaży 
przeznaczony był na wdowy i sieroty po O brońcach 
Lwowa. Jubileuszowa Pobudka  z 22 listopada 1938 
roku o objętości 28 stron druku wydana została przez

ówczesnego prezydenta m iasta Lwowa, dra Stanisława 
O strowskiego jako przewodniczącego Obywatelskiego 
Komitetu Uczczenia 20 rocznicy Obrony Lwowa. W 
czasie II W ojny Światowej harcerze w dniu 22 listopa
da rozkładali na Cm entarzu Orląt jednostronicowe ulot
ki przypom inające rolę tego dnia w historii polskiego 
Lwowa. Ulotka taka z datą 22 listopada 1945 znajduje 
się w zbiorach pani Izabeli Małgorzaty Drzewickiej-Ko- 
złowskiej. W  r. 1985 ukazała się w W arszaw ie na 67 
rocznicę Obrony Lwowa, wydrukowana konspiracyjnie 
jednodniówka pt. "Sem per Fidelis". Opracował ją  Filip 
Szczerzec (pseudonim  D.B.Łom aczewskiej). Dochód ze 
sprzedaży przeznaczony był na opiekę nad grobami 
żołnierzy Polski W alczącej.
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11 Franciszek Pajączkowski, "Życie kulturalne Lwowa w czasie 
walk polsko ukraińskich 1 XI 1918 - 1 VI 1919 Niepodległość, 
1938, 18 s. 1-20.
2) Aleksander Medyński, "Pobudka", Pobudka, 22 listopada 
1938.

Danuta B. Ł O M A C Z E W S K A

KOBIETY W OBRONIE LWOWA
"Skłaniam nisko głow ę przed  szlachetnym i ko

b ietam i i bohatersk im i dziećm i, zn oszącym i tyle 
cierpień, by głośno stw ierdzić, by krzyczeć na cały  
świat, że chcą do Polski należeć" - p ow iedzia ł sze f 
francuskiej m isji wojskowej, gen. B arthelem y po  
pow rocie z  frontu lwow skiego zim ą 1919 r.

Gdy 1 listopada m ieszkańców Lwowa, spieszących 
na cm entarze powita ła n ieb iesko-żółta flaga na Ratu
szu i strzały na ulicach, obok m łodzieży w Szkole 
Sienkiew icza, do obrony m iasta stanęły kobiety.

Zam ach nie zaskoczył Iwowianek. Od kilku lat dz ia
ła ły rozm aite organizacje, przygotowujące kobiety do 
walki o niepodległość. Jeszcze przed I w o jną św iatową 
istniała sekcja kobieca w Związku Strzeleckim , a w kró t
ce po opuszczeniu Lwowa przez wojska rosyjskie, 
utworzono w lipcu 1915 r. Ligę Kobiet, na której czele 
stanęła sędziwa uczestniczka Powstania Styczniowego, 
Zofia Rom anowiczówna. Obok niej pracow ały w Lidze: 
M ichalina M ościcka, Helena Paw lewska oraz Jadw iga 
Tom icka. Zadaniem  Ligii w okresie poprzedzającym  rok 
1918 była przede wszystkim  opieka nad legionistam i 
oraz ich rodzinam i, a szczególnie nad dziećm i. Dla 
nich to otworzono ochronkę kierowaną przez Janinę 
Kelles-Krauzówną.

Liga Kobiet m iała też w łasne wydawnictwa: K alen
darzyk kieszonkow y na r. 1916, Ilustrow any K alen
darzyk O brońców  Lwowa na r. 1919 i wydawnictwo 
książkowe "Serce P o lsk i", pośw ięcone walce o w o l
ność.

Obok Ligii Kobiet działa ł Obywatelski Komitet Pracy 
Kobiet. Obie organizacje połączyły się w Kom itet O by
watelski Kobiet, którego duszą była Maria Dulębianka, 
artystka m alarka, przyjació łka Marii Konopnickiej. W 
latach poprzedzających lw owski listopad prowadziła 
szeroką dzia ła lność po lityczną i społeczną. W  “Kurierze 
Lwowskim" redagowała dodatek "Głos Kobiet", repre
zentowała ruch kobiecy na m iędzynarodowych z jaz
dach, walczyła o dopuszczenie kobiet do szkół w y
ższych i o ich prawa wyborcze.

W listopadzie 1918 r. wraz z prof. Antonim  C ie
szyńskim  (zam ordowanym  na W zgórzach W uleckich) 
zorganizowała służbę sanitarną. Zarażona tyfusem  p la 

mistym w czasie inspekcji szpitali i obozów dla inter
now anych  je ńcó w  po lsk ich  na te ren ie  M ałopolsk i 
W schodniej zajętej przez Ukraińców, zmarła w marcu 
1919 r. W raz z nią wyruszyła w tę niebezpieczną 
wyprawę Teodozja hr. Dzieduszycka i organizatorka 
kobiecych drużyn Sokoła, Maria Opieńska. I dla Teo
dozji Dzieduszyckiej ta inspekcja okazała się ostatnią 
w je j społecznej pracy. Pogrzeby obu dzielnych kobiet 
były m anifestacjam i żałobnym i, w których wzięli udział 
obok przedstaw icie li rozmaitych organizacji, weterani 
Powstania Styczniowego i rzesze m ieszkańców Lwowa. 
Mogiły obu działaczek są na Cm entarzu Orląt.

Istniała także we Lwowie utworzona na początku 
1918 r. przez leg ion istę  kpt. Ju liana S tachiew icza 
(późniejszego generała W P), Polska Organizacja W oj
skowa, złożona z akadem ików, byłych legionistów i 
ludności cywilnej. O ddziałem  żeńskim , liczącym 30 ko
biet, kierowała studentka Akadem ii W eterynarii, legioni- 
stka Helena Bujw idówna. W listopadzie była łączniczką! 
bojową por. Bernarda Monda, kom endanta pododcinka 
Cytadela. Nie obce jej były walki z bronią w ręku. 
Uważano ją  za znakom itą snajperkę. W  dalszych wal
kach, w latach 1919-1920 zasila ła szeregi Ochotniczej 
Legii Kobiet i 11 p. ułanów. W yszła z wojska w randze

Aleksandra Zagórska z adiutantką Stanisławą Paleolog (stoi)
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podporucznika. Po wojnie została p ierwszą kobietą le
karzem weterynarii w Polsce. W czasie II w o jny św ia
towej w ięziona w Ravensbruck, zm arła w W arszaw ie w 
r. 1980, mając 83 lata.

Oddział peow iaczek składał się z 4 sekcji: dwóch 
akademickich i dwóch z uczennic szkół średnich. Za
daniem ich było przygotowanie służb pom ocniczych: 
kurierskiej, wyw iadowczej, łączności, kolportażu prasy, 
legalizacji dokum entów, dostarczania broni i skarbu.

Dział polityczny, kolportaż oraz wyrabianie nowych 
dokum entów dla byłych legionistów prowadziła Maria 
Herburtówna. O zakwaterowanie ukrywających się żo ł
nierzy polskich dbały: Stanisława Anczycówna, Janina 
G ibowska (późniejsza sanitariuszka Stacji O patrunko
wej na Gródeckiej) i Emilia Kipowa.

Starsze uczennice gim nazjów roznosiły bibułę, do
starczały cywilnych ubrań, a także używane były do 
służby wyw iadowczej. S łużba ta była wyjątkowo dobrze 
zorganizowana. Już około 24 października, Janina Wi- 
cher-G ibowska poinform owała lwowskiego kom endanta 
POW, por. Ludwika de Laveaux o mających nastąpić 
zamachu ukraińskim . Podano dokładne dane o rozlo
kowaniu oddziałów strzelców siczowych, ściągniętych z

•  ontu przez Austriaków do Lwowa, o składach broni i 
unktach m iasta, które mają być przede wszystkim  
zajęte przez Ukraińców.

Z głównych działaczek POW wym ienić trzeba Marię 
Domaszewską, W ładysławę Greffnerównę, Marię Pro- 
kopowiczównę późniejszą doktór m edycyny W ierzbo
wską i Bronisławę Tynikównę.

Członkowie POW  w czasie walk listopadowych sta
nęły na swoich posterunkach w szpitalach i w służbie 
łączności.

W spom ina jąc lwowskie organ izacje  kobiece, nie 
można pom inąć udziału żeńskich drużyn harcerskich.

We Lwowie było wówczas ok. 400 harcerek w 
siedmiu drużynach. W iek dziewcząt średnio nie prze
kraczał 15 lat. Mimo tak m łodego wieku, harcerki pe ł
niły pom ocniczą służbę sanitarną, wyw iadowczą, kurier
ską, opiekowały się opuszczonym i żołnierskim i dziećm i.

Już pierwszego dnia walk, drużynowa II drużyny, 
Helena Paliwodzianka zorganizowała przy pl. Bilcze- 
wskiego 8, w prywatnym  m ieszkaniu dyrektorki szkoły 
powszechnej, Antoniny Zdobnickiej, pogotow ie san itar
ne. Przy wszystkich odcinkach O brony dzia ła ły punkty 
sanitarne, w których pracowały harcerki. Przy ul. Be-

•  la, w szkole im. Marii Magdaleny, w szpitalu na 
echnice, na Kleparowie w szpitalu tyfusowym  pełn iła 
służbę lekarza, m edyczka Zduńczykówna. Harcerki p ra

cowały z w ielkim  poświęceniem, nieraz po 24 godzi
nach na dobę, jak dorośli żołnierze.

Kobiety - żołnierze pod Kopcem Unii Lubelskiej. Stoi Aleksandra 
Zagórska

Po stronie “ ruskiej" zorganizow ała punkty sanitarne 
por. Maria Opieńska, członkini Naczelstwa Skautowe
go. Tam  pracowały: Jadw iga B ieniedzka i Helena No- 
w idówna.

W swej służbie, czy to sanitarnej, czy kurierskiej, 
wykazywały nie tylko odwagę, ale także wiele sprytu i 
pom ysłowości. Do legendy przeszła historia wykrycia 
przez dw ie trzynasto letn ie harcerki, Jadzię i Bepę (nie
stety nazwisk nie znam y) ruskiego szpiega, którego 
rozpoznały na podstaw ie fotografii i dzięki im udało się 
go zlikw idować.

Po polskiej stronie m iasta, w szpitalu nr 1, na 
Technice i w szpitalu nr II przy ul. K leparowskiej, pod 
kom endą doktorów : por. A leksandra Dom aszewicz i 
ppłk. Henryka G lazera, przy współpracy prof. Rydygie
ra pracowało około 80 sanitariuszek, lekarek i kobiet w 
służbie pom ocniczej.

S łużbę sanitarną w zajętej przez Ukraińców części 
m iasta zorganizow ał prof. dr Antoni C ieszyński, two
rząc w niezwykle trudnych warunkach 12 stacji opa
trunkowych, m.in. przy ul. Z ielonej 5, ul. Teatyńskiej 4, 
Senatorskiej 5, w szkole św. Zofii, oraz przy pl. Aka
dem ickim  1, gdzie pracowały: M ichalina Mościcka, Ma
ria Bartlowa, Maria Dulębianka, Aniela Stachiew iczowa, 
Helena W aniczkówna i Jadw iga Zgórska, członkinie 
Komitetu O bywatelskiego Kobiet.

W  tym samym gm achu służbę kurierek zorganizo
wała A leksandra Zagórska. W arto pośw ięcić tej niewy
sokiej wzrostem , a w ielkiej duchem kobiecie, słów kil
ka. Rodem z Lublina, od r. 1904 była czynną działa
czką Organizacji Bojowej PPS w W arszaw ie. Pracowa
ła  w laboratorium  przy wyrobie bom b i m ateriałów 
wybuchowych.

Z tego laboratorium  pochodziły bom by rzucone na 
Skałłona i innych oprawców carskich w czasie rewolu
cji 1905 i 1906 r. Uw ięziona w iosną 1908 r. na Pa
wiaku (urodziła tam syna W ładysława), skazana wyro
kiem sądu na zesłanie w głąb Rosji, zosta ła zwolniona 
za w ysoką łapówkę, prawdopodobnie z pieniędzy zdo
bytych pod Bezdanam i. Za fałszywym  paszportem  wy
jechała do Krakowa, gdzie rzuciła się w w ir pracy 
rewolucyjnej. Od r. 1911 zam ieszkała wraz ze swoim 
synkiem  z p ierwszego małżeństwa, Jurkiem  Bitscha- 
nem, we Lwowie.

Do wybuchu I wojny działa ła w Kom endzie Głównej 
Zw. S trzeleckiego, ściśle współpracując z Józefem  Pił
sudskim , a potem - w Kom itecie Pracy Obywatelskiej 
Kobiet i Kom endzie Uzupełnień Legionów.

Kurierki odegrały znaczną rolę w dniach Obrony 
Lwowa. Po dołączeniu peow iaczek i Sokolic, liczba ich 
wzrosła do 17. Utrzym ywały stałą łączność między 
obiem a częściam i m iasta, przenosiła przez linię frontu 
m eldunki, rozkazy, prasę, przeprowadzały ochotników 
do polskich oddziałów. Dostarczały także listy do ro
dzin żołnierzy, zaopatryw ały w żywność i am unicję 
walczące oddziały. Dzięki nim Naczelna Kom enda była 
dokładnie in form owana o planach i ruchach wojsk 
ukraińskich. W brew pozorom  służba ta była n iebezpie
czna. Kurierki narażone były na rew izje dokonywane 
na ulicach przez ruskie patro le wojskowe, ich szykany 
i brutalność. W razie znalezienia obciążających m ate
riałów - na w ięzienie lub natychm iastowe rozstrzelanie. 
Trzeba pam iętać, że ulice Lwowa były pod stałym 
ostrzałem  karabinowym  i artyleryjskim . Mimo tylu nie
bezpieczeństw, straty wśród kurierek były m inimalne. 
Zginęła jedna kurierka z oddziału A leksandry Zagór
skiej zastrzelona przez snajpera ze wzgórz Cytadeli 
oraz dwukrotnie ciężko raniona na ul. Fredry w przed
dzień osw obodzenia Lwowa, Felicja Sulim irska. Kilka z 
nich było kontuzjowanych, a wśród nich Stanisława 
Paleolog, ad iu tantka Zagórskiej.
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Jes t taka fo to g ra fia  w w arszaw sk im  tygodn iku  
"Świat" z lipca 1920 r., przedstaw iająca ułanów lw o
wskich przed wyruszeniem  na front przeciw  bo lszew i
kom. W pierwszym  szeregu stoi trzym ając chorągiew 
szwadronu "Śmierci", Janina Łada-W alicka, kapral III 
Dyw izjonu Jazdy M ałopolskich oddziałów Armii O chot
niczej. Ta sama, która w pam iętnych dniach listopado
wych wraz z Janem  Przybyłą, Arturem Schróderem  i 
Janem Szarotą, redagowała "Pobudkę11. Prócz niej, w 
adm inistracji dziennika pracowała Bronisława Knobloch.

"Pobudka" była jedynym  pismem polskim  w ycho
dzącym od 6 listopada po stronie polskiej, jako organ 
Komitetu O bywatelskiego VI Okręgu Lwów.

Janina W alicka zam ieszczała w niej reportaże z 
frontu, pisała o poszczególnych obrońcach, o kobietach 
walczących na rozm aitych odcinkach Obrony. Swoje 
przeżycia wojenne upam iętniła po wojnie w kilku książ
kach: "W ierna straż" o walce w listopadzie 1918 r., 
"Ułani, Ułani! M alowane dzieci!", to dzieje kawalerii 
Małopolskiej Arm ii Ochotniczej, oraz w fantazji scen icz
nej “W O grodzie Jezuickim ".

W Kom itecie O bywatelskim  Kobiet z in icjatywy He
leny W aniczkównej powstał projekt wydawania pism a 
konspiracyjn ie. Pom ysł zosta ł zrea lizowany dzięki Bo
gum ile Ancównej, dziennikarce "Gazety W ieczornej", 
która udostępniła m aszyny redakcyjne i lokal przy ul. 
Sokoła.

"Głos Polski" do oswobodzenia Lwowa kolportowały 
dziewczęta ze służb pom ocniczych i kurierki. Rozdawa
no je wśród zaprzyjaźnionych osób, w kościołach, a 
nawet w restauracjach, choć groził za to sąd i roz
strzelanie.

Piosenka o tym głosi, że Lwowa obroniły kobiety i 
dzieci. Kobiety, a często kilkunastoletn ie dziewczęta od 
początku walk m eldowały się na placówkach, dając 
przykład jak  bronić swego miasta.

Przebrane w m ęskie stroje, ukrywając długie w łosy 
pod żołnierska czapką, stały na wartach, znosiły trud 
na placówkach na równi z mężczyznam i, a strzelać się 
uczyły na froncie.

Kobiet-żo łn ierzy w wieku od 15 do 25 lat było 17. 
W alczyły na wszystkich odcinkach. W  Szkole Kadeckiej 
były: peow iaczka W anda Tynikówna rodem z Krakowa, 
m edyczka Maria Prokopowiczówna, 15-letnie uczennice
- Elżbieta Blaustein i Józefa Jung. W kontrataku na ul. 
Bema padła od kuli ekrazytowej Józefa Hoboń, ukry
wająca się pod pseudonim em  Józefa Balzera. Razem 
z nią w a lczył i także poległ kilkunastoletni chłop iec o 
nieznanym  nazwisku.

Stopień kaprala w Obronie Lwowa otrzym ała Zofia 
W ilczyńska, późniejsza siostra Laureta w zakonie Nie- 
pokalanek, a w czasie II wojny starszy wachm istrz 14. 
pułku U łanów Jazłow ieckich w Szkocji, o której we 
wspom nieniach napisał gen. K lemens Rudnicki, że bar
dzo lubiła artyleryjski huk. Zm arła w Jarosław iu w r. 
1985.

Na pododcinku Cytadela, obok wspom nianej już 
wyżej Helenie Bujw idówny, walczyła jako szeregowiec
17-letnia Helena Szukańska, w Szkole Marii M agdaleny
- 15-letnia uczennica, szeregowiec Zofia Bułówna, ran
na była dwukrotn ie Teresa Brzozowska rodem z Za
mościa. Najm łodszą obrończynią była 12-letnia Jadw iga 
Ogibowska, ochotniczka w Szkole Sienkiewicza. Do 
najstarszych zaś należały: 63-letn ia Antonina Stelzer, 
61-letn ia Antonina Zdobnicka i 52-letnia Maria Stelze- 
rowa z pododcinka Dyrekcja Kolejowa oraz 50-letn ia 
Zofia hr. O lizar ze Szkoły Ś ienkiewicza.

O gólna liczba biorących udział we wszystkich ro
dzajach służb w listopadowej obronie Lwowa, wynosiła 
ponad 400 kobiet.

O swobodzenie Lwowa, 22 listopada nie zakończyło 
udziału kobiet w działaniach bojowych. U tworzoną w

grudniu 1918 r. M ilicję O bywatelską Kobiet pod komen
dą kpt. A leksandry Zagórskiej zasiliły ochotniczki ze 
Śląska, Lublina i W arszawy, gdzie werbunek dla wal
czącego Lwowa prowadziła Maria Rodziewiczówna.

Członkowie Milicji pełniły posterunki wartownicze, 
służbę obserwacyjną, a także przechodziły przeszkole
nie wojskowe. Luzując żołnierzy Odsieczy, w której 
rów n ież s łu ży ły  kob ie ty , ob sad z iły  pozycje  wokół 
Lwowa: Zboiska, Kulparków, Krzywczyce oraz inne pla
cówki.

Skoro wspom niano o żołnierzach Odsieczy, trzeba 
przywołać je w pamięci. Oto kilka z nich. Sierżant 
"Marianek", późniejsza doktór m edycyny Maria Sobole
wska. Piękny, przystojny kilkunastoletni chłopak, ukry
wający starannie swą płeć w męskim ubraniu tak sku
tecznie, że nikt spośród oficerów i żołnierzy 4 pp 
Legionów nie dom yśla ł się, że jest dziewczyną. W 
dwudziestoleciu m iędzywojennym  była działaczką spo
łeczną, zm arła w W arszaw ie w 1990 r.

Maria Zdziarska, absolwentka m edycyny w Paryżu.
W pułku służyła jako sanitariuszka, biorąc udział w 
wielu bitwach. Zasłynęła z brawury i energii. W chwi
lach krytycznych, gdy żołnierz załam ywał się, potrafiła 
wybiec na pierwszą linię i w łasnym przykładem p o d e A  
rwać szeregi. Za dzielność otrzym ała Krzyż Virtuti M i™  
lita ri.

Zofia P lew ińska-Śm idow iczowa, w Legionach ułan 
Beliny, sanitariuszka 4 pp. W  5. kompanii por. Kaszy 
szeregowcem  był Maniek Ipohorski, czyli Maria Vetula- 
ni, która pod Zboiskam i swą odwagą zdobyła uznanie 
przełożonych. Sanitariuszką w II batalionie została Ja
dw iga Sienkiew iczówna, córka pisarza. Jasna blondyn
ka o krótkich włosach, pracowała z wielkim poświęce
niem przy rannych.

W alczące o Lwów i Kresy kobiety nie doczekały się 
nawet skromnej monografii. O gólne artykuły o udziale 
kobiet w Obronie Lwowa znajdujem y w listopadowych 
i grudniowych num erach "Pobudki" a potem w "Pla
cówce", wychodzącej od 1919 r. oraz w "Legunce", 
organie Ochotniczej Legii Kobiet. Ludwika Białoskórska 
zam ieściła artykuł "Kobieta polska w służbie Ojczyzny", 
w książce "W obronie Lwowa i Kresów W schodnich" 
wydanej we Lwowie w 1926 r. W tej samej książce, 
serdeczne słowa pośw ięcił Iwowiankom Kornel Maku
szyński.

Najobszerniejsze wspom nienia z walk o niepodle
głość w rozdziale "Obrona Lwowa", zawarto w rela
cjach uczestniczek tych niezapom nianych dni: H e rbe r-A  
tówny, Zagórskiej, Bujw idówny, Stanisławy P aleo log™  
W aniczkówny i innych, wydrukowanych w zbiorowej 
książce pt. "S łużba O jczyźnie", wydanej w W arszawie 
w r. 1929.

Udział harcerek lwowskich w listopadowych bojach 
om ówiła dr Ewa M aleczyńska w "Roczniku Towarzy
stwa Badania Historii Obrony Lwowa", z r. 1937.

Drobne artykuły zam ieszczała prasa lwowska w la
tach 1918/1920 oraz w relacjach z obchodów piętna
stolecia i dwudziestolecia O brony Lwowa.

O uczestniczkach walk o Lwów wspomniała wielka 
przyjació łka Polski, Rosa Bailly w swojej książce "M ia
sto walczy o wolność" ("A city figts for freedom"), 
wydanej po angielsku w Londynie w r. 1956. Jeden 
rozdział, w m onografii o Cm entarzu Orląt, poświęcił 
profesor Stanisław S. Nicieja sanitariuszkom , kurierkom 
i sam arytankom .

W dziale rękopisów Biblioteki Ossolineum we W roc
ławiu złożone są wspom nienia z Obrony Lwowa Urszu
li Zofii Paleolog, siostry adiutantki A leksandry Zagór
skiej, oraz relacja S tanisławy Sm oter pt. "Przez ciernie 
do słońca".

Garść fotografii kobiet-żołnierzy rozsianych jest po 
wydawnictwach dotyczących tego tematu oraz w Cen
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tralnym Archiwum  W ojskowym , w którym znajduje się 
także część akt dotyczących O chotniczej Legii Kobiet 
i akta osobowe ppłk. Zagórskiej.

Akta polskie, austriackie i ukraińskie, dotyczące 
walk o Lwów i M ałopolskę w latach 1918-1920, w 
znacznej części pozostały we Lwowie. Nie zdołano ich

wywieźć po wojnie z archiwum  Towarzystwa Badania 
Historii Obrony Lwowa.

Udział kobiet w walkach o Lwów i Kresy W schod
nie czeka na dokładne opracowanie.

Fotografie: CAW  w Warszawie.

Maryla Wolska

Cicfto! zaprzyjcie oddech!

Cicho! Zaprzyjcie oddech! Coś się wokół święci!
Cos' się spełnia nad nami... Coś się w krąg odprawia! 
Coś się dzieje wielkiego 
I coś się objawia.
Ja czuję... Niech nikt słowa głośno nie wymawia! 
Duch żywię! Którzy wątpić śmią weń dziś -  przeklęci! 
Zywie duch! Jeszcze chwila, a czas się przesili... 
Błogosławieni zbrojni, czuwający cisi!
Spełnienia wielka, czekana godzina
Jak owoc już dojrzały gdzieś w przestrzeniach wisi

Bóg -  pakość ku nam nagina...
Coś się iści na jawie, coś się w nas odprawia -  
I zawidzić nam będą Ojce takiej chwili,
Coś się dzieje wielkiego i coś się objawia 
I zawidzić nam będą Syny. żeśmy żyli...
Cicho! Zaprzyjcie oddech!

Coś się w sercach święci!
Duch żywię! Którzy wątpić śmią weń dziś -  przeklęci! 

Ja wierzę!
Niech nikt słowa głośno nie wymawia!

Lwów, listopad 1918

Q j a n  R O G O W S K I

Pierwsze walki
Od kilku dni każdy z nas w iedział, że Austria - to 

państwo na obłudzie oparte, stoczone zupełną zgn ili
zną moralną, rozlatuje się, że na gruzach państw cen
tralnych wstaje Polska do nowego wolnego, n iepodle
głego życia, że prom ienie W olności już wschodzą... 
Czuło się, że kajdany zla tu ją z rąk, że dusze skrzydeł 
orlich dostają...

Jakież więc uczucia zatargać m usiały duszą, gdyś 
dnia 1 listopada 1918 roku ujrzał zaw ieszające się z 
w ieży lwowskiego Ratusza żółto-sine, ukraińskie chorą
gwie... to w iedzą dobrze, ci którzy własnym i oczym a 
widzieli ten chmurny, sm utny dzień...

W alka zawrzała tego sam ego dnia. Huk polskich 
karabinów od Szkoły S ienkiew icza poleciał w głuche 
ulice m iasta i echem stokrotnym  odbił się w każdym 
polskim domu. Oto wyszedł z szeregu tłumu, który w 
trwodze ręce łamał, młody, nieznany wojownik i rzekł: 
“Jestem! I z jaw ił się jako wcielenie buntu, jako uoso
bienie polskiego prawa, jako symbol polskiej racji sta

nu... Hukiem karabinów pisała się ta racja - a wraz 
wykw itać poczęła rubinami krwi na bruku m iasta...

M iasto całe skupiło się w sobie, zwarło, stężało w 
nieugiętej woli walki i zwycięstwa. O dzew bojowy biegł 
poprzez ulice Lwowa: Nasi bronią się!

W ybiegłem  z domu, by połączyć się ze swoimi. Na 
rogu ulicy Zofii Chrzanowskiej i Kopernika - pierwsza 
polska placówka - m alutka garstka legionistów. Czapki 
m aciejówki z fantazją na czoło nasunięte, na nich orły 
się srebrzą legionowe, karabiny w rękach, bagnety 
przy boku, a w całej postawie pewność siebie.

Pędzę ulicą W ulecką do Domu Techników, na ulicę 
Issakowicza, gdzie jest jeden z punktów organ izacyj
nych obrony Lwowa.

Nigdy nie zapom nę Domu Techników  w tych pa
m iętnych dniach listopadowych. Dom był istotną forte
cą, kuźnicą zbrojnego czynu, ogniskiem , skąd bojowe 
skry - w ici leciały wokół, niecąc pożogę walki, zacięto
ści i bohaterstwa...
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A wewnątrz Domu życie wre, kipi, gotuje się - 
życie pełne rozm achu twórczego i werwy. Bo tutaj na 
pierwszym  piętrze jest dowództwo I Odcinka, a dow ód
ca kpt. Bolesław Bujalski, stojąc w drzw iach zbrojowni, 
przypatruje się wydawaniu broni. Twarz poważna, m y
śląca i piękna, siwe oczy patrzą bystro, wysokie, sk le
pione czoło św iadczy o w ielkiej w iedzy i potędze myśli. 
Kpt. dr Bolesław Bujalski, z zawodu geolog, spędził 
kilka lat wojny na froncie włoskim , a przed wojną 
pracował jako geolog w polskich terenach naftowych 
na Podkarpaciu. Teraz na pierwszy zew stanął w po l
skich szeregach, pełn iąc odpow iedzia lną służbę dow ód
cy I Odcinka. A pracy było dużo. T rzeba było zorga
nizować obronę odcinka, postarać się o broń, o żyw 
ność, a żołn ierza-ochotn ika, który często nie zna ł kon
strukcji karabinu - trzeba było uczyć jak się z nim 
obchodzić.

A jak w yglądała owa "form acja bojowa" kpt. Bujal- 
skiego. Chyba czasy rewolucji francuskiej w idzia ły coś 
podobnego... Tu ujrzysz e leganckiego m łodzieńca, któ
ry swój nowy płaszcz przepasał wojskowym  pasem . Na 
ramieniu "werndel". Obok stoi żołnierz, który tylko z 
czapki zrzucił austriackiego bączka, a przypiął biało-czer- 
woną kokardę. Tu znów cała gromada uczniów gimna
zjalnych, w pasach, z karabinami. Miny zuchowate, dziel
ne, roześmiane... Tam jakiś oberwaniec, w starej kurtce, 
w zniszczonej, wyszarzałej czapeczce sportowej, spoglą
da na ciężki karabin... Innego zobaczysz w czerwonej 
austriackiej ułance na głowie. Istny Sankiulot...

M iędzy tym tłum em  różnobarwnym  przesunie się 
czasami spokojny, i pewny siebie legionista, który całą 
Polskę przem ierzył wzdłuż i wszerz - od Kielc szedł 
przez Nidę, Jastków, aż do Stochodu - znał wąwozy 
Karpat i przełęcz Pantyru... A oto tam gdzieś na ubo
czu stoi panienka, która chce iść do pierwszej linii. 
Karabin dzierży w drobnej dłoni - i dotrzym a słowa, i 
pójdzie do pierwszej linii, i walczyć będzie i męstwem 
swoim przyczyni się naprawdę do wyzwolenia Lwowa...

Ciężką, ale niezwykle c iekawą była służba na pla
cówkach Szkoły Radeckiej! Pełnił tę służbę przeważnie 
żołnierz m łody, który często po raz pierwszy m iał w 
ręku karabin, który w rowie strzeleckim  uczył się na
stawiać celownik, a gw izdu kul dotąd nie słyszał. Ale 
w żołnierzu tym  grała naprawdę krew żołnierska...

I dziwna rzecz - ten żołn ierz młody, n iedośw iadczo
ny, ochotnik z ław y szkolnej, przywykł praw ie natych
miast do służby polowej i tę służbę ciężką um iał pełnić 
bez szem rania i bez zarzutu. A służba była naprawdę 
ciężka! Pam iętam  - na odcinku Szkoły Kadeckiej stało 
się nieraz na placówce bez przerwy 15 - 1 6 - 2 0  
godzin! Inaczej nie mogło być wobec małej ilości ludzi, 
a konieczności obsadzenia kilku ważnych punktów.

Ciężko nieraz było, zw łaszcza wtedy, gdy zaczęły 
się przym rozki, gdy srebrny szron powlekać począł 
powiędłe liście i pożółkłe trawy. Pamiętam - raz w 
nocy sta liśm y na placówce, ja  i jakiś studencik z IV 
klasy gim nazjalnej. Z im no dawało się nam we znaki. 
Staliśm y już coś dw anaście godzin.

- Proszę pana! Tak zimno... mówi do mnie mój 
m łody towarzysz - kiedy przyjdzie zmiana?

- Nie wiem  - odpowiadam .
- Proszę pana! Ja taki śpiący jestem...
- No to śpij - ja  będę uważał!
- Dobrze!
I mój towarzysz ułożył się w rowie strzeleckim , 

otu lił się płaszczem  studenckim  i usnął.
Jak się później dow iedziałem  - ów m łody tow a

rzysz, nazwiskiem  Tadzik Pisarski, uciekł z domu ro

dzinnego, przedarł się na stronę polską, a dostawszy 
się do Szkoły Kadeckiej, zosta ł zaliczony do drugiego 
plutonu i tutaj dziwnym zbiegiem  okoliczności pełnił 
służbę obok radcy W ładysław a Orobkiew icza, który był 
kolegą biurowym jego ojca. A spotkali się obaj w 
m okrym i zimnym rowie strzeleckim , w nocy, gdy mrok 
i ciem ność zbliżają do siebie tych, którzy ramię przy 
ram ieniu pełn ią straż, o karabiny wsparci.

N iezapom niane były te placówki w Parku Stryjskim!
Stałeś na tej placówce, w rowie strzeleckim obok tych 

miejsc, które znałeś z dziecięcych lat, obok tych ścieżek, 
po których jako pacholę biegałeś... Wspomnienia więc 
leciały ku tobie... A z nich budził cię znowu huk strza
łów... To sąsiad twój z prawego lub lewego skrzydła 
strzelał... W nocy rakiety migały nad miastem...

A przed tobą drzewa parku otulone ciem ną oponą 
nocy... Co się czai tam w mroku? Może skrada się 
wróg? Naciskałeś cyngiel - i kulę posyłałeś w mrok...

Pam iętne też są nasze placówki na cmentarzu 
Stryjskim . Rowy strzeleckie byty wykopane obok płotu, 
za tobą były mogiły i krzyże kamienne... W idziałeś 
stąd jak na dłoni miasto, którym w ładał teraz wróg... 
W idziałeś tam na wzgórzu Cytadelę, której małe okien
ka przezierały się przez bezlistne gałęzie drzew... B ra ć A  
te okienka na cel. Kule w nie posyłać, jedną p o *  
drugiej! Ale Cytadela odpowiadała ogniem! Zła kula 
bzyknie ci koło ucha, a inna znów skarży się, że 
zabijać jej każą: tak sm utny i żałosny je j głos... Chwila, 
i cisza zaległa odcinek bojowy...

W tedy zbierałeś wystrzelone łuski, wbijałeś je w 
ścianę okopu, układając w ten sposób różne napisy...

I złocił się na ścianie okopu w iersz Słowackiego:
"Polsko! M yśmy z Twego zrobili nazwiska
Pacierz co płacze i piorun co błyska..."
I słowa pieśni widniały: "Boże coś Polskę..."

St. Batowski: Reduta najmłodszych
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Adam Cehak-Stodor

Pierwsi o6rońcy

A zaczęło dwudziestu ich Lwowa obronę... 
Dwudziestu, co nie chciało dopuścić do sromu, 
by plugawy wróg hańbił ich we własnym domu. 
Bohaterstwo rozumne, acz zda się, szalone.
Dwudziestu dzielnych zuchów z Technickiego domu, 
dwudziestu, a z tą garstką li trzy karabiny 
i odwaga lwów młodych, zmazująca winy 
ojców, którzy za mali do Chwili ogromu -

Gmach Szkoły Sienkiewicza -  z niej krwawe nowiny 
salw łomotem ślą hasło. Wróg gna samochody, 
praży w nich kul tysiącem, atakuje schody 
i cofa się jak fala od skał szumowiny.
Echa salw chwycą w niebie ulice, ogrody, 
z piskląt orły się rodzą. Kupią się młodzieży 
gromadki, wnet zastępy -  i wraz trwogę szerzy 
pośród wrogów obrońca pacholęco młody.

Tak to Lwów. skuty w pęta spodlonych podstępem, 
dzięki dzielnych dwudziestce zbudził się do Czynu 
i drogą walki dąży do zwycięstw wawrzynu, 
zamiast korzyć się w pętach w drętwieniu tępem, 
i co dnia potężniejszy zastępem szermierzy, 
wydziera z wrażych szponów gmach i ulice, 
a coraz bardziej groźne jego władcze lice, 
więc niebawem wróg czołem przed nim w proch uderzy!

listopad 1918.

Wacław L IP IŃ S K I

W MURACH RADECKIEJ SZKOŁY
1 Nasz pierwszy odcinek Domu Techników poważnie 
rozszerzył obszar swego działania ku południowi. Po
szczególne placówki w wypadach swych zapuszczały 
się coraz bardziej wzdłuż ulicy Kadeckiej; od zajętej 
rogatki W uleckiej pchnięto oddziały na wschód ku par
kowi Kilińskiego, tak, że w kilka dni opanowany zosta ł 
o lb rzym i gm ach S zko ły K adetów , linia S try jsk iego 
cm entarza i szeroka, wspaniale zadrzew iona aleja ul. 
Srtyjskiej, przecinającej park Kilińskiego.

Trwały tam zażarte walki, nim ostatecznie opano
wano ten punkt i utrzym ano go w ręku. Nieustanny 
ogień dochodził stamtąd nieregularną trzepaniną i traj- 
kotem karabinów maszynowych - całe szczęście, że 
linia telefoniczna, przechodząca przez ulice i obwód 
mało zam ieszkany, funkcjonowała bez zarzutu, podając 
natychmiast meldunki i rozkazy.

W Domu Techników, w dusznym  pokoiku kom endy 
i odcinka, skąd rozchodziły się rozkazy i dokąd napły
wały meldunki - telefon połowy brzęczał nieustannie. 
W okół ścian, na prostych, żelaznych łóżkach, pokotem 
leżeli śpiący oficerow ie, których zm iana zwolniła z u li
cznych okopów - zresztą panował tu nieład nieopisany. 
Zapasy tytoniu, konserwy, chleb - zwalone po kątach. 
Stosy meldunków, rozkazów, raportów, zajm owały stół,

na którym oparty na łokciach, drzem ał niespokojnie 
kom endant odcinka pierwszego, porucznik Bujalski. Nie 
rozbierał się on jeszcze od chwili pierwszych walk, tak 
zresztą, jak i wszyscy - lecz, gdy każdy z nas mógł 
od czasu do czasu chwycić kilka godzin tęg iego zdro
wego snu - porucznik Bujalski nie sypia ł w łaściw ie 
wcale. Każdy silniejszy, zrywający się nagle ogień po
rywał go natychm iast na nogi - a że nigdy prawie 
telefon pewnie nie działał, w ięc kończyło się na tym, 
że na mnie spadała funkcja gnania na łeb, na szyję 
przez wykręty uliczne, doły i okopki do linii ognia, by 
sprawdzić, co się na danym pododcinku dzieje.

Tak stało się i tej nocy. Od Kadeckiej Szkoły roz
legły się naraz coś około północy gwałtowne strzały i 
zabulgota ł ogień naszej załogi. Piekło rosło z każdą 
chwilą, z sekundy na sekundę, aż podniosłem  głowę z 
nad stołu, niespokojnie nadsłuchując. Porucznik Bujal
ski zerwał się już na nogi.

- Telefonista! Łączyć z rotm istrzem  Bieńkowskim ...
Delikatny ton brzęczyka, długie, przeciągłe brzęcze

nie, ni to w ielkiego komara czy trzm iela. Po czym  dwa 
krótkie, urwane i znów: ta, ta... taa, ta, ta... Palec 
te le fonisty delikatnie naciska brzęczyk, wysunięte wargi
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- znak dziecinnego skupienia - wydłużają twarz g im na
zjalisty...

- Do stu diabłów... przerwany drut... - zaklą ł poru
cznik Bujalski...

Telefonista próbował jeszcze brzęczyka, ja tym cza
sem zapinałem  pas pysznego, dziesięciostrzałowego 
steyra, wycyganionego od jednego z dublańczyków.

- Nie ma co, musi pan gnać - zw rócił się do mnie 
z rezygnacją kom endant odcinka - gdyż ogień nie 
ustawał ani na chw ilę. W szystkie karabiny m aszynowe 
Szkoły Kadeckiej tępo łom otały wśród wysokiej targa- 
niny strzałów ukraińskich. Na ich odgłos z łóżek i 
stołków podnosiły się jedna po drugiej rozespane, roz
w ichrzone głowy, palce, nerwowo biegały wokół guz i
ków i sprzączek...

Świeże, ostre powietrze ogarnęło mnie za chwilę. 
Załukami, przechodnim i dom am i, płotami - na krótszą 
drogę, w ciągu jasnych dni wypenetrowaną - biegłem 
ku łom otow i ognia.

W net ogarnęły mnie ostre pogwizy kul, które cięły 
we wszystkich kierunkach, błyskiem luf oddawane z 
różnych odległości. W śród ostrego, zjadliwego gwizdu 
bliskich, trafia ły się częste pojęki, żałosne tony da le
kich "Panu Bogu w okno" strzelanych kul. Po kilkuna
stu m inutach wpadłem  w m roczny cień murów Szkoły 
Kadeckiej, dyszącej w ciem nościach ogniem  walki.

- A taku ją od parku Stryjskiego, atakują ostro - po in
form owała mnie przyczajona wedeta, stojąca u furtki 
muru, pochylona w zasłuchaniu ku czarnej ścianie parku.

Wielkimi, szerokimi schodami wpadłem na pierwsze 
piętro. Rozwarłem wejście w drzwi od pierwszej sali i 
odskoczyłem natychmiast jakbym otrzymał cios w piersi, 
tak mnie odrzucił straszliwy łomot, buchający z wnętrza.

Minęła chw ila nim wszedłem . W otwartych oknach 
wielkiego pokoju Szkoły ciskały płom ienne warkocze 
dwa karabiny m aszynowe. Łom ot ognia huczał w za 
mkniętej sali tak strasznie, że zdawało się, iż rozsadzi 
głowę. Nie był to już huk przerywany, rytm iczny pogłos 
jaki daje karabin m aszynowy, ale jeden porywający 
łoskot, spo tężn ia ły  n iew iarygodn ie  echem  zwartych 
ścian, tłukący się w ich czarnym  kwadracie, z dziką 
rozpaczą i szałem wściekłe j energii szukającej ujścia. 
Krótkie, szarpane błyski płom ieni zlały się w warkocz 
ognia, którego gwałtowny miot nie ustawał ani na se 
kundę, a duszący gaz bezdym nego prochu dław ił p ier
si, drażnił n ieznośnie oczy i krtań...

Przy obydwóch m aszynkach wtuleni w ramiona, po
chyleni ku sobie, tkw ili bez ruchu celowniczy, a wąski 
pas nabojów powolnie podsuwały im delikatnie i spo
kojnie dłon ie obsługi...

Ktoś wpad ł do sali. Na tle jaśnie jszego nieco ok ien
nego kwadratu poznałem  rotm istrza B ieńkowskiego po 
kożuszku i srebrnej nitce sznura, ow iniętej wokół szyi. 
Dwa szybkie ruchy ręki i ogień raptownie ustał, nic 
jednak nie było słychać przez d łuższą jeszcze chwilę, 
taki łom ot bił po skroniach...

- Prawa m aszynka na drugie piętro - krzyczał do 
ucha celowniczem u rotm istrz Bieńkowski, a zwracając 
się do lewego wołał;

- Bić na drogę Stryjską, sto na sto metrów, obsie
wać drogę!...

Znów rozległ się wariacki, szaleńczy łoskot, a tym 
czasem m aszynkę w prawą w mig, piorunem  porwano 
na ręce i rzucono się we drzwi, na piętro.

Skoczyłem  za nimi i za Bieńkowskim .
- Dobra jest - krzyczał mi w ucho. - Ukraińcy 

dostają w skórę, jak się patrzy! Podeszli już pod mur, 
lecz w yrzuciliśm y ich granatam i. To się skończy nied łu
go, przyda łaby się jednak am unicja do maszynek, 
skocz pan do Bujalskiego, zamelduj, co w idzia ł - i 
niech przysyła am unicję i granaty!...

Z drugiego piętra, gdy tylko zm ontowano maszynkę, 
zbieg liśm y na dół, przez w ielką salę, obsadzoną strzel
cam i, którzy oparci o parapety okienne, wchłaniali 
oczym a mrok nocy.

Stąd przez podwórzec, ku furtce w murze...
- Co tu jest? - zwrócił się Bieńkowski do obwieszo

nej granatam i sylwetki żołnierza, czającego się przy 
ścianie - i na odpowiedź, że wszystko w porządku - 
głęboko odetchnął. - Już świt blisko, w dzień na pew
no nie spróbują...

Pognałem  z powrotem do Domu Techników, skąd 
natychm iast posłano żądaną am unicję i granaty ręczne.

Jednak atak na Szkołę Kadecką bynajmniej nie 
ustał z budzącym się dniem. Od wczesnego ranka 
Ukraińcy próbowali wedrzeć się jeszcze raz ku Kadec
kiej górze - tym razem od cm entarza Stryjskiego - 
gdzie ich raz jeszcze spotkała kom pletna klęska. Chło
paki B ieńkowskiego z takim  wściekłym  impetem rzucili 
się na pochodzącą tyralierę ukraińską i ich karabiny 
maszynowe, że w jednej chwili wygnietli, wybili ataku
jących praw ie do nogi. Bieńkowski, który poderwał 
kontratak, ze zdum ieniem  i zgorszeniem  zarazem opo
w iadał później, jak któryś z jego m ikrusów doskoczył 
do roztrzęsionego ogniem karabinu maszynowego, jak A  
jednym  kopnięciem nogi wywrócił nóżki, wyrżnął kolbą ^  
celowniczego i przerwał ogień. Toteż nam "starej woj
nie" nie mogło się poprostu pom ieścić w głowie, jak to 
tak można lecieć z kopniakiem  na karabin maszynowy 
i kiwaliśm y głowami nad tymi zuchwałym i dzieciakami, 
dla których kopnięcie strzela jącego karabinu m aszyno
wego było jednym  z serii psich figlów, którymi jeszcze 
dwa tygodnie temu dokuczali swym belfrom w szkole...

POD BLANKAMI CYTADELI

Mury lwowskiej Cytadeli zajm ują prostokąt, z nie
w ielkim i odchyleniam i, wznoszący się m iędzy ulicami 
Pełczyńską od południa, M ochnackiego od południowe
go, a Ossolińskich od północnego wschodu. Bok pół
nocno-zachodni odwrócony frontem ku ulicom: Kadec
kiej, Bogusławskiego, Łazarza, Chodorowskiego i W ro
nowskich w listopadowych walkach stanow ił front, o 
który uderzały kule naszych karabinów.

Trwały tu walki zażarte, bohaterskie, wymagające 
świetnego, spokojnego żołnierza. Walki w m ieście by
wają zawsze o w iele bardziej dem oralizujące niż w 
otwartym  polu. Bliska odległość od nieprzyjaciela, nie 
przechodząca zazwyczaj 100 do 200 kroków, powoduje 
celność i niechybność strzałów, kule nie pozostawiające A  
w polu po sobie śladu, prócz gwizdu, biją tutaj, kurząc 
tynkiem po murach, namacalnie, dotykalnie nieomal 
świadcząc o swej ustawicznej, bliskiej obecności. Wielka 
poza tym ilość zasłon, strzelnice poukrywane w murach, 
po dachach, dymnikach wystawiają na nagły a niespo
dziewany ogień, a rykoszety drażnią i demoralizują żoł
nierza, po stokroć bardziej niż na otwartym polu.

Odcinek, do którego zostałem  wyznaczony, gdym 
już dość m iał ustaw icznego latania po wertepach z 
rozkazami, c iągnął się pod samymi murami Cytadeli. 
Stanowiły go kam ienice ulicy Kadeckiej, z których okna 
wychodziły wprost na czerwone blanki murów Cytadeli, 
poza tym zabudowania elektrowni m iejskiej odgrodzone 
drewnianym  płotem, zwrócone frontem ku groźnemu 
narożnikow i fortecy, a zajm ujące prostokąt utworzony 
przy zbiegu ulic Wuleckiej i Kadeckiej, wreszcie niewielka 
uliczka Bogusławskiego, której wylot północno-wschodni 
od ulicy Łazarza był w posiadaniu Ukraińców.

Sytuacja na południe od ponurej masy czerwonyh 
murów raptownie się zm ieniała. Zadrzewionym  wzgó
rzem na wprost pływalni wojskowej ciągnęły się okopy 
naszych placówek zwrócone frontem ku Cytadeli, a 
dalej na południe część żydowskiego cm entarza oraz 
ogrom ny gmach Szkoły Kadeckiej, zwrócony strzelnica-
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mi okien na aleję parku Kilińskiego były już w posia
daniu naszym, poddane kom endzie rotm istrza B ieńko
wskiego, również wchodziły w skład odcinka I. Domu 
Techników.

Ciemną, mroczną, bez jednego św iate łka ulicą Le
nartowicza szedłem z W ackiem  Denhoffem  ku Cytadeli. 
Szliśmy cicho, ostrożnie, m imo to nieustanny trzask 
karabinowych strzałów, którymi Ukraińcy bez przerwy 
bili w tę ulicę, łączącą podlaski pododcinek z głównymi 
siłami m iasta - towarzyszył każdemu naszem u krokowi. 
Co chwila rozpaczliwy brzęk tłuczonej szyby rozbijał 
m onotonię strzałów i czarną toń nocnej głuchoty, a 
zjadliwe wycia rykoszetów, tłukących się m iędzy mura- 
mi, raz po razie w irowały powietrzem  jak rozkręcanym  
gwałtownie, niesam owitym  biczem...

Danhoff-Czarnocki obchodził swój zwykły front p la
cówek, jako służbowy oficer kom endy pierwszego od
cinka i towarzyszył mi w drodze ku Cytadeli. Za chw ilę 
lisimi krokami przebiegliśm y zbieg ulicy przy elektrowni, 
stając u drzwi narożnej restauracji.

Szynk ten, czy restaurację zajm ował jeden z p luto
nów porucznika Mondy. Pozabijane deskam i okna, po- 
spuszczane zasłony na drzwi. W ewnątrz roiło się od

•  żołnierzy, którzy spali na ziemi, krzesłach, ławkach, na 
ladach, na półkach, dawno już opróżnionych z jad ła  i 
napitku, wreszcie gdzie się dało. Pod nogam i leżały 
stertam i granaty i naboje, ruina i typow y bezład chw i
lowej kwatery frontowej rzucały się tu w oczy od p ier
wszego wejrzenia.

W drugim pokoju, ledwie, ledwie rozśw ietlonym  na
ftowa lampa - na żydowskich betach, które tu w łaści
ciele w pośpiechu ucieczki pozostaw ili, rżnęli w karcię- 
ta oficerowie. W  hełmach, w różnorakich płaszczach, 
brudni, niemyci, nieogoleni - spraw iali raczej wrażenie 
szajki podmiejskich apaszów, niż bohaterskich obroń
ców Lwowa.

A jednak byli to bohaterscy naprawdę obrońcy - o 
czym mimo tak fatalnych zewnętrznych ich wyglądów 
wkrótce miałem się przekonać.

- O lszewski, Świtalski, Bogucki - padają nazwiska, 
gdy się im przedstawiłem, a zanim mnie zaprowadzą do 
porucznika Monda, komendanta odcinka, ucinamy krótką 
pogawędkę o jego, to jest odcinka, właściwościach.

Typowo lwowski. Od wejściowych drzwi restauracji 
wylot ulicy Pełczyńskiej - czego w ćmie nocnej nie za
uważyłem - zamyka okop, w którym zostały pracowicie 
w nocy przekopane jezdnia i chodniki, przez całą szero-

•  kość ulicy aż do płotu elektrowni. Obstawiony wzdłuż 
całej swej długości stalowymi tarczami ochronnymi, pod
chodzi okop pod same drzwi restauracji, z których się 
doń daje skok, podczas gdy z przeciwnej strony ulicy 
można dać nura pod czarny płot e lektrowni, gdzie 
przed wzrokiem Ukraińców jest się już  bezpiecznym .

Straty są tu ustawiczne, zarówno w nocy jak i w 
dzień Ukraińcy wyrychtowali karabin m aszynow y na ów 
fatalny róg ulicy, przym ocowali go w idocznie "na fest" 
i raz na zawsze, i przy najm niejszym  odgłosie - biją. 
Stalowe tarcze dźwięczą, rykoszety trzaskają po ka
miennych taflach chodników - ranni i zabici padają 
dzień w dzień...

Drugi, niezgorszy również kawałek - to ulica Bogu
sławskiego, skąd bić można tylko z lewego ramienia, 
wychylonego poza mur. Okopu nie udało się tu jesz
cze przekopać, przechodzi to bowiem ludzką m ożli
wość, w ięc wedety z placówki tak stojącej da ją znać 
o sobie ogniem z lewego ramienia.

Trzeci punkt - to tyły kam ienic narożnych między 
Bogusławskiego a Pełczyńską...

Przyglądam się dokładnie, o ile nikłe światło lampki 
na to pozwala, mym interlokutorom . W szystko akade
micy, twarze jednak tak wyniszczone i wychudłe od 
ustawicznego naprężania nerwów, od niewyspania i

nieprzerwanej czujności, że tylko to okrutne wycieńcze
nie św iadczy aż nadto, że obrońcy tego odcinka by
najmniej - wbrew pozorom  - nie stanow ią szajki legen
darnych rozbójników. Zachrypnięte głosy, zaczerw ienio
ne oczy, w których czytać można wyraz, tak w łaściwy 
ludziom, w ciężkich warunkach bojowych zostających, 
wyraz jakby trochę tępego znieczulenia apatii, targanej 
jednak natychm iast chwytem  woli, gdy wchodzi się w 
akcję bojową. Ich ruchy są zautom atyzowane, chwilam i 
niemal podśw iadom e, poruszane sprężynami, z których 
jakości żaden z nich na pewno nie zdaje sobie spra
wy. Poza tym trzym a się ich ten zwykły, w obliczu 
natrętnej śm ierci wychowany, szubieniczny, cynizmem 
zapraw iony humor.

Przez szczelnie pozastaw iane i pozakrywane okna 
- trzask ukraińskich karabinów dochodził nieco stłum io
ny, lecz m imo to przykry i podniecający ze względu na 
swą niew iarygodną bliskość. Czuło się po prostu za 
nim oddech Strzelca, naciskającego cyngiel karabinu, 
w idzia ło się jego przym rużony, złowrogi błysk oka.

W  tej samej chwili za jazgota ł ostro, gniew liw ie ka
rabin maszynowy. Zaniósł się wściekłym  porywem  og
nia, m iotam i kul sie jąc po ulicy, przeraźliwym  bolesnym 
trzaskiem  wbija jąc się pod czerep mózgu. W net też 
przez zasłonięte okna doleciał przenikliwy, rozdzierają
cy, urwany w połowie słowa krzyk...

- Znów kogoś przetrącili! Nie mogę tych śm ierdzieli 
oduczyć - w rzasną ł któryś z oficerów i buchnął do 
pierwszego pokoju...

Tam już zerw ał się tupot nóg. G dyśm y weszli, 
dwóch chłopaków wciągało szybko za nogi m łodego 
żołnierza...

Już nie żył... W  bladym  św ietle lampy twarz m iał 
zszarzałą, ziem istą, bez kropli krwi, prawie niebieską. 
Ściśnięte wąskie wargi i oczy zapadłe w otchłań. Prze
wiązany paskiem, za wielki granatowy płaszcz austriac
kiego landszturmisty, długie, pozawijane rękawy, a spo
śród ich czeluści wynurzały się drobniutkie ręce dziecka...

- Do jasne j cholery, skąd on się tu wziął, po co 
lazł? - darł się porucznik, który snadź nie gustował w 
mowach pogrzebowych, bo gwałtownie rozpiąwszy płaszcz 
chłopaka i zbadawszy okrutną ranę, wielkości dużego

Grupa obrońców odcinka "Cytadela". Stoją od lewej: de Laveaux, 
Świtalski, Mond, Bujwidówna, Olszewski, Heyder
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pieniądza, w lewej piersi żołnierskiej, zawołał: posłać 
po lekarza, niech zbada śm ierć i zapisze kto to jest...

Żołn ierze niechętnie ruszyli ram ionami.
- Ta i doktór nie będzie w iedzia ł - odezwał się 

któryś, ciągnąc po Iwowsku, bo nikt tego m ikrusa nie 
zna. Dwa dni tem u przyb łąkał się do nas, wziął kara
bin i chodził na warty. Jakiś student...

- Jednak skoczyli dołem pod płot i do elektrowni,
gdzie kwaterował Stach Hiller, jako lekarz tego ciężkie
go odcinka. Przybiegł za chw ilę i nie w ita jąc się z
nikim zabrał trupa...

- To go tam doktorze opiszcie, może ma jakieś 
papiery...

- Nic nie ma - szukał Stach próżno po kieszeniach. 
W szyscy oni śladu po sobie nie zostaw iają. Cóż z nim 
zrobię?

- W ziąć go trzeba do elektrowni, a później na
cm entarz do Politechniki. Znajdzie się przecież jeszcze 
miejsce. I tak co dzień, co godzinę niemal - zwrócił 
się do nas praw ie z desperacją porucznik Bogucki. 
Mówi się, tłum aczy się im, grozi, żeby psiakrew nie 
chodzili górą, lecz dołem - i nic, wszystko na próżno. 
Nos se idzie otrzeć, to staje na środku rogu, trąbi aż 
go postrzelą. W dzień nie chce się m ikrusowi nurkać 
w okopie i pod płotem, to nogi za pas i dmie górą 
ulicy, jakby się baw ił w wyścigi z kulą. A Ukraińcy biją 
- straty ustawiczne, aż cholera bierze człow ieka na 
taką wojnę i na takie "wojsko"...

"Mikrus" tym czasem  leżał wśród obłoconej słomy a 
pełgające leniw ie św iatło lam py rzucało cień na zapad
nięte głęboko jego policzki, spraw ia jąc w rażenie uśm ie
chu. Lwowski m ikrus podśm iewyw ał się cicho z tego 
nudnego zrzędzenia oficera nad nim, który się przecież 
nie bał Ukraińców, ani ich kul...

Porucznika M onda zastałem  w jego kwaterze na 
ulicy Kadeckiej 4, w m ieszkaniu jakichś baronów. Szło 
się, by się tam dostać, wzdłuż płotu elektrowni pod 
bokiem murów i ognia Cytadeli, lub też za płotem i 
tyłem dwu pierwszych kam ienic. Na kwaterze, w m ie
szkaniu na pierwszym  piętrze, w pokojach, w których 
okna wychodzące na ulicę pozostaw iane były gęsto 
materacam i - leżało na słom ie, baranowskich meblach

i kanapach ze trzydziestu niemożliw ie chrapiących żoł
nierzy. W ostatnim , którego bałagan nieboszczyk Kra
szewski opisałby na dziesięciu stronicach - grał w 
jakiegoś pokera kom endant pododcinka "Cytadela".

Porucznik Mond - przedstaw ił się chrapliwym , ni
skim głosem, wyciągając potężną dłoń, gdy się mu 
meldowałem.

Spojrzałem  ciekawie, jako że nie byle jakiego mia
łem przed sobą oficera, o którym wiele się już po 
odcinkach lwowskich mówiło...

Ogrom ny chłop, twarde, grube rysy, twarz rzymskie
go legionisty, który bez wzruszenia, spokojnie potrafi 
stać wśród warczących grotów. Zdawał się być na 
pozór srogim i ponurym, lecz ta męska, jak z kamienia 
wykuta, zaledw ie obciosana postura żołnierska, śmiała 
się dobrotliwym  błyskiem niebieskich, jakby kpiących 
nieco oczu. Te niebieskie łagodne oczy, dziwnie kłóciły 
się z twardym  jak taran masywem ogrom nego ciała...

Sprawy form alne załatw iliśm y krótko i węzłowato. W 
południe mam objąć służbę w drugim plutonie wespół 
z porucznikam i Boguckim i O lszewskim . Choć oficerów 
wypada tu dwóch na pluton, nie jest to jednak za 
dużo, gdyż służba jest ciężka nad wyraz. Na drugi 
dzień przydzie lono tu ponadto jeszcze pluton k a ra b i-Ł  
nów m aszynowych oraz "narukowała" Hela Bujwidów- 
na, której odcinek ten srodze przypadł do smaku...

Wacław Lipiński, ur. 1896 w Lodzi, ppłk. WP, w I wojnie 
żołnierz 5 pp. Legionów, Obrońca Lwowa w 1918/1919, historyk 
(doktorat na UJK), publicysta, biograf Marszałka J. Piłsudskiego, 
pracownik m.in. Wojskowego Biura Historycznego oraz Instytutu 
Badania Najnowszej Historii Polski. Podczas II wojny w Rumu
nii, w r. 1942/43 wraca do kraju, gdzie redaguje konspiracyjne 
pismo "Myśl Państwowa" oraz pisze rozprawki polityczne. Are
sztowany w styczniu 1947 razem z innymi członkami konspira
cyjnej organizacji piłsudczykowskiej - Stronnictwo Niezależności 
Narodowej. Skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci, za
mienioną na dożywocie. Przypuszczalnie zamordowany w wię
zieniu we Wronkach 4 kwietnia 1949 r. Pochowany na cmen
tarzu wojskowym w Warszawie.
Wspomnienia z Obrony Lwowa zawarł w książce “Wśród 
lwowskich Orląt", skąd pochodzą powyższe opowiadania.

Artu r  SC H R Ó D ER

STASZEK
Było to w nocy z 3 na 4 listopada 1918 roku, na 

głównym dworcu kolejowym .
W yekwipowani przez dzielnego kom endanta szkoły 

Konarskiego, Starcka, który potem jako kapitan zginą ł 
pod Lwowem, udaliśm y się, dzielna redaktorka Janina 
Łada-W alicka, która była pierwszą kobietą pod karabi
nem, literat-publicysta Ludw ik Szczepński i ja  na patrol 
w stronę toru kolejowego, prowadzącego ku Podza
mczu.

Deszcz lał jak z cebra.
W odległości kilkuset m etrów od hali dworca spot

kaliśmy się z patrolem  pod kom endą kaprala legiono
wego. Rozkaz opiewał: kilku ludzi obsadzi odcinek koło 
budki kolejowej i uważać będzie na wozy kolejowe, 
koło których kręcili się uzbrojeni bandyci i do których 
od pól próbowały podchodzić patro le ukraińskie, ostrze- 
liwujące gęsto tę część odcinka - druga część krążyć 
będzie po obu stronach torów ku stacji Podzamcze. 
Gdyby szedł jaki pociąg od Podzamcza, rozbiegać się

po torach w linii tyralierskiej, ostrzeliwać go gęsto i w 
porządku cofać się do hali dworca.

Zaledw ie przybyliśm y na m iejsce i rozdzieliliśm y na
sze role, gdy rozpoczął się od pól ogień karabinowy 
w naszą stronę. Osłonięci z jednej strony kupą progów 
kolejowych, odpow iadaliśm y na ślepo. Po jakim ś czasie 
strzały ustały. Przyszło jeszcze do małego starcia z 
dwom a rabusiami, rozbija jącym i wozy kolejowe, które 
odstaw iliśm y pod strażą do kom endy dworca.

Cisza. Deszcz lał ciągle, zim no przejm owało do 
kości. Po jakim ś czasie ujrzałem sylwetkę kaprala le
gionowego, który podczołgiwał się w naszą stronę z 
jakim ś małym chłopcem. Chłopczyk m iał może lat trzy
naście. Był tak wielki jak karabin, który ściskał w ręku.

- Obywatelu - usłyszałem szept kaprala - pociąg od 
strony Podzamcza! Placówki się ściągają. Ten mały 
wraz ze mną podsunął się prawie pod sam nos Ukra
ińcom na Podzamczu. W łaśnie m iał nadejść pociąg.
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Rys: Tadeusz Pobóg-Rossowski: Na Łyczakowie. Ze zbiorów M u
zeum Niepodległości.

W istocie, za chw ilę z naszego nasypu kolejowego 
ujrzeliśmy zarysy zbliżającego się pociągu, z pogaszo
nymi światłami. Rozrzuceni w tyralierkę po torach, do
brze celując, rozpoczęliśm y szybki ogień, cofa jąc się 
ku hali. Zarysy pociągu zatrzym ały się, jak  człowiek 
wahający się co ma robić i poczęły zwolna cofać się 
w tył. Mieliśmy szczęście, że trafiliśm y na tak głupiego 
przeciwnika, który zląkł się kilkunastu karabinów.

Zadanie wypełniliśm y. Z luzowano nas po dwu i pół 
godzinach.

W komendzie dworca dostaliśm y posiłek i koniak.

•  Mały, który z kapralem  był pod Podzam czem , stał 
teraz skromnie w kącie, wsparty o karabin. Koniec lufy 
sterczał mu nad jasną głowiną.

- A ty co? - zapytał go przechodzący porucznik.
- Staszek - odpow iedział prostu jąc się i nie w ym ie

niając nazwiska - W róciłem  z patrolu.
A karabin udźwigniesz? - rzucił ktoś z kąta.

Czemu nie, nie ciężki.
- No, no!
- Znam go - zwrócił się do mnie jeden z kolejarzy 

- od dwu dni już tu jest. Sprytny, tylko tak obładowany 
patronami, że ledwo się rusza. O, popatrzcie!

Podszedł do chłopca i uderzył go po kieszeniach. 
Zadźwięczały glizy od ładunków.

- Zawsze mu tego za mało. Jeszcze mu kiedy od 
ciężaru portki zlecą. j

Staszek stał dalej. W blasku kilku świeczek, nikła 
jego postać, oparta na karabinie, zdawała się jeszcze 
drobniejsza. Dano mu "szalkę" herbaty, chleb i mięso. 
Potem zniknął mi z oczu.

O godzinie 11. w nocy alarm. Huk piekie lny w hali 
od granatów ręcznych. Ukraińcy rozpoczęli atak od 
frontu i z boku od strony torów, prowadzących z Z i
mnej W ody.

Światła pogasły. Jedna tylko św ieczka w kącie, w 
głębi wejścia. Donośny głos komendanta.

- W ypełzać na peron! Rzucić się po torach!
W śród pierwszych, którzy zaczęli pełzać na peron,

zasypywany już granatam i ręcznymi, ujrzałem drobną 
figurkę Staszka. Zwinny, jak jaszczurka, w ysunął się i 
zniknął.

G orąca walka trwała godzinę. W jakiś czas przynie
siono dzielnego porucznika Jankowskiego, ciężko ran
nego w nogę odłam kiem  granatu.

Zaśw ieciliśm y świeczkę by go obandażować.
Nagle w drzw iach ujrzałem figurkę Staszka. Brudny 

od błota i dymu, zbierał w kącie ładunki i spiesznie 
chował je  po kieszeniach. Znowu zniknął, a tym czasem  
znowu wzm ógł się wściekły atak Ukraińców. W idziałem 
go potem w ogniu. Z daleka dopalały się resztki ja 
kichś desek, wśród których wzniecili ogień Ukraińcy. W 
dogasającej łunie w idziałem  Staszka, jak  osłonięty tylko 
słabo bokiem muru, niedaleko zegara w hali, klęcząc, 
strzela ł równo, prędko, nieustannie, niezm ordowanie.

Przydały mu się naboje, których mu było zawsze 
za mało! Tylko, jak te drobne rączyny się nie znużyły tym 
ciągłym  nabijaniem ciężkiego karabinu i dźw iganiem  go 
do twarzy.

Rano cicho, skromnie, zgłosił się pierwszy do zno
szenia rannych. Zobaczyliśmy, że lewy policzek ma 
opuchnięty.

- A to co?
- Nic - odpow iedział wesoło - kopnął mnie raz 

"gw er”, bo mi się ześlizgnął. Każdem u się przytrafi - 
dorzucił, jakby się chcia ł uspraw iedliw ić. "Gwer" jednak, 
praw ie jeszcze ciepły, przytulił m iłośnie do siebie.

- Idź się połóż. To niepotrzebnyś, ludzie pomogą.
- To ja na chw ileczkę do mam y i wracam.
- A otrzyj sobie krew z nosa. To tez pewnie od 

"gweru", co?
- Nie wiem.
S taszek sięgną ł do kieszen i, w yc iągną ł brudną 

szm atkę. Zadźw ięczało coś i wypadły trzy naboje.
- Tyłeś się nastrzelał, a jeszcze masz naboje?
- Ostatnie! Już nie było do kogo, bo uciekli - 

wyszeptał, jakby z żalem, podnosząc z ziemi żółte 
łuski.

Artur Schróder, ur. 1881 w Przemyślu, zm. 1934 w Krakowie. 
Dziennikarz, poeta, wydawca "Pobudki", Obrońca Lwowa w 
1918 i 1920. W 1920 r. w kawalerii Małopolskiej Armii Ochot
niczek. Ciężko ranny w bitwie pod Zadwórzem, awansowany 
po niej wachmistrzem. Autor opowiadań z walk listopadowych, 
wydanych pod tytułem “Orlęta", które przed wojną doczekały 
się pięciu wydań. Z tej książki pochodzi powyższe, oparte na 
prawdziwych faktach opowiadanie.
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Ja n in a  Ł A D A - W A  U  C K  A

NAJMŁODSI
P an i K o m e n d a n to w e j K. p o ś w ię c a m
- Proszę pani, m eldu jem y posłusznie, że trzeba do kuchni mięsa. Pani kom endantowa podnosi gtowę z nad

rachunków i wykazów, i szuka wzrokiem  ordynansa z rozkazem.
Przy drzw iach w półcieniu wczesnego zm roku przedw ieczora zaznacza się mała postać chłopięca w szarym 

mundurze. Zbyt duża czapka żołnierska opada na drobną głowinę, zasłania całe czoło i uszy. B łyszczą się tylko 
oczy wyrazem  entuzjazm u i determ inacji.

- A cóż wy jesteście za wojsko? - pyta pani kom endantowa.
- W ojsko kartoflane, m elduje posłusznie - brzmi odpowiedź.
- Tak... a pod czyją komendą?
- A pod kom endą Jurka Słowika, tego z trzeciej gimnazjalnej.
On zebrał nas wszystkich dwudziestu i przyprowadził do kom endanta. Z początku donosiliśm y amunicję na

pozycje, a teraz nas tam nie potrzebują, to jesteśm y przy kuchni i na posyłki. I teraz nazywamy się wojsko 
kartoflane.

Pani kom endant uśm iecha się.
- Chodź no tu bliżej, rycerzu. Ile masz lat?
W ojak kartoflany przym aszerowuje do stołu. W yprostowuje się i staje na baczność.
Melduję posłusznie, nazywam się M ichał, nazw isko przybrane W ołodyjowski. Prawdziwe zostawiłem  w domu.
- A cóż rodzice, pozwolili ci iść tutaj?
■ Rodzice nie wiedzieli. Uciekliśm y całą naszą paczką. Jurek powiedział: Chłopcy, hajdam acy zabrali nam Lwów, 

O jczyzna nas woła. Kto idzie? No i poszliśm y wszyscy. Placówki nas puściły, bo i co, mówią, byliśmy posyłani
do placówek na W ulce, na Bema, na Dworzec i do Szkoły Kadeckiej. Nosiliśm y całe plecaki naboi, a czasem
chleb. Ale tam zawsze w iększa była radość z am unicji niż z prowiantu.

- I nie baliście się kul?
- Rusin strzela, a Pan Bóg kule nosi... A zresztą człow iek się przyzwyczaja do wszystkiego - odpowiada

poważnie dziesięcio letn i człowiek.
- A gdzież wy śpicie, kochane wojsko kartoflane?
- Jak się zdarzy... Z początku na ziemi, w bramach, potem w m agazynie na workach, tam dostaliśmy 

kwaterunek u jednej pani. I, żeby też tylko tyle było kłopotu na świecie?
- Dobrze M ichale W ołodyjowski. O to kartka na mięso, a za pół godziny zam eldować się u mnie wszyscy - 

całe wojsko kartoflane!
- Rozkaz - pani komendantowo!
Zwrot w prawo, stuknięcie ciężkim i butami, skrzypnięcie drzwiam i, mały rycerzyk znikł. Przychodzą nowe sprawy, 

które natychm iast załatw iać trzeba: wydawanie bielizny, obuwia, koców, troska o kolację dla kilkuset żołnierzy,
w ydawanie porcji dla placówek, personelu kobiecego, sanitarnego, kłopoty z praniem  - o wszystko, co pociąga za
sobą wojna poza frontem : utrzym ywanie ładu i porządku w tak bardzo złożonym  m echaniźm ie, który tutaj w dniach 
kilku tak nadzwyczajn ie zorganizowany został, dzięki poświęceniu i zapałowi tych, którzy zestrzelili "myśli w jedno 
ognisko i w jedno ognisko duchy".

***

Za pół godziny, "W ojsko kartoflane" m elduje się u pani kom endantowej "posłusznie według rozkazu".
W ita żołn ierzy kom endantowa matka. A
- A teraz zdjąć czapki i płaszcze! ^
Znika ją mundury, pozostają dzieci. Drobne, małe główki, jedne ostrzyżone przy samej głowie, inne ubrane w

czuprynki na jeża i ta mała głowina cała w złotych lokach. Pielęgnowała je zapewne matka, czesząc je starannie 
i pyszniąc się dzieckiem, z jakich wzór bierze Vlastim il Hoffman do swych Jezusków  czy cherubinków z krzyżem 
i gołąbkam i. Szafirowe jak bławatki oczy pociem nia ły zm ęczeniem  i gorączką wzruszeń, drobna twarzyczka o 
delikatnie rzeźbionych rysach spuchnięta z jednej strony.

- Cóż ci to, dziecko? - troskliw ie pyta kom endantowa.
Chłopak m ilczy. W ołodyjowski wyjaśnia sprawę.
- Uciekł, proszę pani kom endantowej, w tych buciorach, nalało mu się wody i przeziębił się. Teraz bardzo bolą

go zęby i już dw ie noce nie śpi. No, mów sam Jasiek!
- Jasiek pójdzie ze m ną do lekarza - mówi pani kom endantowa, biorąc dziecko za rękę.
Ale Jasiek ma inne zapatrywanie. Nagłym ruchem usuwa się z rąk komendantowej, do której przytulił się 

instynktownym ruchem dziecka, podświadomie szukającego pieszczoty matczynej, prostuje się i mówi z determinacją:
- Proszę pani kom endantowej, dziś nie pora na pieszczenie się i myślenie o sobie. Żołnierzam i jesteśm y w 

służbie O jczyzny. Jeszcze przydać się mogę. Gdy odbierzem y Lwów, wówczas pójdę do lekarza.
Pani kom endantowa czesze złote pukle Jaśka, zabiera potem całą kom endę do kuchni, gdzie następuje wielkie

szorowanie głów, twarzy, rąk i nóg. Te małe, drobne ciałka, wynędznia łe podczas pięciu lat wojny przebiera w
czystą bieliznę i kom enderuje śpiew.

Szykuje się wojsko kartoflane w szeregi i najstarszy Jurek intonuje:
Śpijcie o towarzysze! o śpijcie po d  strażą  
wy naszej bezsenności, naszego czuwania, 
co zasadzkę odkryje i odeprze wrażą, 
i dostęp do waszych p iers i kilkorgiem  osłania!
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Spij o Lwowie! sp ij cały, s łodko i spokojnie  
w wieńcu kamienic, w drzew  parkach... 
ju ż  wróg cię nie skowa  
wprzód potknie się o próg nasz... 
na tej w ielkiej wojnie
m ała czuwa za ciebie p lacówka kresowa!

Ucichły śpiewy, odeszło "wojsko kartoflane". Nad rachunkam i i wykazam i, nad planami na ju tro  znów ślęczy 
kom endantowa. Obok do sali rannych wpad ł szrapnel, zburzył ścianę, w ytłukł wszystkie szyby. Ze spokojem 
zarządza kom endantowa ratunek, a w chwili ciszy myśl jej b iegnie do tych dzieci, tych najm łodszych, które małe 
głowiny śnią teraz bohaterskie sny. Z dzieci tych nie wyrosną obojętni zjadacze chleba i pierś ich nie na miarę 
krawca zrobioną będzie... I m odlą się je j usta słowami wieszcza:

O Boże, wielki Boże,
Ty nie znasz nas Polaków,
Ty nie wiesz, czym być może  
Straż po lska u Twych znaków.

Janina Łada-Walicka, ur. 1889 na Podolu, redaktorka "Pobudki", 
szwadronie “Śmierci" w M.O.A.O. w r. 1920. Zmarła w Krakowie 
nr 13, 18 XI 1918.

Jan GELLA

LWÓW
Słonecznym i radosnym był dla lwowian dzień 22 

lis to p a d a  (p ią tek ), k iedy  to  p o z o s ta ją c a  w ręku 
najeźdźców część m iasta po w ieczorze pełnym strasz
nych odgłosów walki i najgorszych horoskopów, nie 
spodziewając się tego, co stać się miało, zosta ła olś
niona cudowną, przechodzącą granice najśm ielszych 
marzeń wiadomością:

Lwów nasz!
Kto z okien m ieszkania swego w yjrza ł na ulicę i 

dojrzał barwne chorągwie narodowe, kto usłyszał raźny 
tupot m aszerujących polskich oddziałów, entuzjastyczne 
okrzyki, w itające polską kawalerię przybyłą na odsiecz 
z Zachodu, ten nie chcia ł oczom wierzyć, nie po jm u
jąc, czy to naprawdę ta sam a ulica, którą wczoraj 
przejść nie było można, zbroczona jeszcze krwią n ie
winnie zabitych ofiar ukraińskiej dz iczy.(...)

Szczególnie n iezapom nianą dla żołn ierzy będzie 
chw ila zajęcia Ratusza, które nastąpiło o 5.20 nad 
ranem. (...)

(Oto, jak po latach, w spom inał tę chw ilę, ówczesny 
dowódca sektora “Góra Stracenia", gen. Roman Abra
ham;

"Wpadamy do sieni ratuszowej, gdzie spotyka nas i 
wita radośnie woźny prezydialny, Wojciech Muzyka. Po
lecam mu otwarcie drzwi, które prowadzą na wieżę ratu
szową. - Kluczy brak, zabrali uciekający Ukraińcy. - Krzy
czę do moich chłopców: "wywalać drągami drzwi!" Są z  
miejsca wyważone. Wpadamy na kręte schody prowadzą
ce na wieżę Ratusza. Wraz ze mną biegną: por. Józef 
Mazanowski, kpt. Bolesław Zajączkowski, por. Kazimierz 
Buntner, chor. Dobija i wachmistrz Teofil Wiśniewski. Do 
woźnego prezydialnego wołam: "Muzyka! K... mać! Bu
dzić Prezydenta! Po 123 latach Wojsko Polskie wchodzi 
do lwowskiego Ratusza!" Kilkanaście minut później, zdej
mujemy flagi ukraińskie i na maszt wieży Ratusza Lwo
wskiego wciągam jedynie przynależny biało-czerwony 
sztandar Polskiej Rzeczypospolitej. Była to najpiękniejsza 
chwila mojego życia".)

(...) W chwilę później zainsta lował się na odwachu 
przy pl. św. Ducha pierwszy polski oddział. Lwów upił

autorka wspomnień z Obrony Lwowa i wojny 1920 r., kapral w 
w 1935 r. Zamieszczone tu opowiadanie drukowane w "Pobudce"

NASZ!
się, rozszala ł jakąś jasną, słoneczną radością. Jak 
zwykle po przejściu z jednej ostateczności w drugą, 
nie było m ożna znaleźć wyrazu dla oddania tego, co 
czuli po lscy m ieszkańcy uciem iężonego miasta.

Dzień był przedziwnie cudowny. Śm iały się zachw y
cone oczy do lasu białoczerwonych chorągwi, powie
wających z każdego domu, do tych m arsowych, junac
kich twarzy żołnierzy, których każda grupa inny typ 
przedstaw iała. Tu w itano okrytych kurzem, ranami i 
chw ałą "Bem iaków", o których już przedtem  tyle opo
wiadano, a którzy wprost z placówki tak, jak  po trzech 
tygodniach niewygód i niewyspania wyg lądać mogli, 
zjawili się w m ieście, opyleni i poszarpani, ale z pło
nącymi oczym a i jasnym  uśm iechem  na twarzy. Na 
ram ieniu tych żołnierzy: olbrzym ich chłopów i k ilkuna
stoletnich dzieciaków, jaśnia ła czerwona wstęga z trze
ma złocistym i literami: "BEM". Gdzie indziej zasypywa
no kw ieciem  autom obil pancerny, w tym czasie jedy
naka polskie j arm ii, który tyle razy otaczany przez 
m asy ruskie, zaw sze szczęśliw ie zdoła ł ujść zagładzie.

S łynnych "Totenhuzarów " p rzypom ina li żo łn ie rze 
Góry S tracenia z trup ią  g łówką na czarnym  polu, ho
norową odznaką kilkudziesięciu najwalecznie jszych. In
nymi ulicam i wchodziły kadry Legii O ficerskich w sta
lowych hełm ach i wykw intnych m undurach, budząc po
wszechny zachwyt Iwowianek. “Ruska" część Lwowa 
po raz pierwszy też ujrzała z bliska, znane już z famy, 
kobiety Legionistki, w szarych płaszczach, z karabinem 
na ram ieniu i w zwykłej żołnierskie j maciejówce. Po
dziw budzili 13- i 14-letni żołnierze, m aszerujący w 
pierwszych szeregach z m iną nadbuńczuczoną i po
ważną, jakby podejrzewając, czy dość serio traktu je ich 
cyw ilne społeczeństwo.

Każdy oddzia ł i każda form acja była zarzucana 
kwiatam i i okrzykam i wiwatnym i.

A tym czasem  kto żyw wyruszył z m ieszkań ażeby 
w ten pierwszy dzień wolności obejrzeć pole bitwy, 
zobaczyć naocznie ów długi pas ulic, skąd tylko nie
jasne w iadom ości o pomartych z głodu i trupach nie- 
uprzątniętych przez dni wiele nadchodziły. Szereg fo to



20 Biuletyn T M L iK P W

grafii, w tym wydawnictw ie, da tylko n iedokładny obraz 
zniszczenia, przez jakie przeszło m iasto. Najstraszniej 
w yglądał gmach poczty, w połowie spalony, ziejący 
oczodołam i pustych wyrw okiennych, prześw iecający 
zapadłym  w iązadłem  rusztowań, podziuraw iony kulami 
granatów i karabinów m aszynowych, ohydny w swym 
trupim  rozkładzie. Gruba powłoka utartego na miał 
szkliwa pokrywała rozpoczynającą się tutaj arterię ulic 
linii bojowej, a poplątane druty te le foniczne i tram w a
jowe przeszkadzały i utrudniały wprost poruszanie się.

W  ul. S łowackiego leżał wiele dni przedtem  zabity 
koń, biały, stężały strasznym  chłodem  śm ierci. Sykstu- 
ska, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, M arszałko
wska i M ickiew icza - teren najd łuższych i najzaciętżych 
walk - pełne były śladów okropnej, bratobójczej wojny. 
Ani jednej szyby, ani jednego nieuszkodzonego kam ie
nia. Gmach żandarm erii podziuraw iony przez ukraińską 
artylerię, Sejm w płom ieniach, podpalony z rozkazu 
cofających się wojsk ruskich, wnętrze zniszczone, jak 
po przejściu Hunnów, Dyrekcja Policji i Dyrekcja kole
jowa - zru jnowane na zewnątrz i wewnątrz - św iadczy
ły o bezwzględności obu stron walczących.

A dalej biegnący szlak przedstaw iał się jeszcze 
smutniej. To wyewakuowane dom y-wnęki, dom y-strzel- 
nice, zie jące martwotą, lub chowające w swych p iwni
cach przez kilkanaście długich dni, ginących wprost z 
głodu m ieszkańców. Zygm untowska, Krasickich, aż do 
wylotu Kazim ierzowskiej i G ródeckiej, gdzie znowu śla
dy zniszczeń i walk artyleryjskich...

Ś lady krwi zakrzepłej na chodnikach, wgłęb ienia 
kształtu ludzkiego na wpół zam arzniętym  śniegu, m ó
w iły o leżących tu przez długi czas trupach, których 
nie było komu uprzątnąć. A nad tym wszystkim  dom i
nowała dom inująca woń prochu, spalenizny i rozkładu.

Ani jeden gmach panujący nad m iastem , ani jedna 
wieża kościelna nie wyszła bez szwanku ze strasznej 
zaw ieruchy. Koszary Ferdynanda, w ieża kościoła Marii 
M agda leny uszkodzone lub zn iszczone  g rana tam i. 
W szystkie dworce i ich obiekty, oraz dom y sąsiednie

przedstaw iały jedną ruinę. Pożary i zgliszcza oto ob
raz, jaki przedstaw iała dzieln ica żółkiewska.

Rzecz jasna, że wnętrza instytucji m iejskich i rzą
dowych, nawet tam, gdzie mowy być nie mogło o 
bezpośrednich walkach nie ustępowały w swym opła
kanym wyglądzie gm achom  i ulicom będącym w ogniu.

Równolegle z tym i zniszczeniam i idą szkody mate
rialne wyrządzone w tych instytucjach, a sięgające mi
lionów. (...)

Z rujnowany m aterialnie i nerwowo, przygnębiony 
moralnie i trącący coraz bardziej nadzieję, aby się to 
w ogóle kiedyś skończyć mogło, lwowianin, m ogący już
0 5-tej czy 6-tej w ieczorem  jedynie ze św ieczką lub 
kagankiem  w ręku posunąć się najpryncypalniejszym i 
ulicami m iasta, spędzający bezsenne noce w jakiejś 
najmniej - według stosunku prawdopodobieństwa - na
rażonej izdebce w parterze, pozbawiony wody, chleba
1 węgla, żyjący ciągle pod grozą m itycznych "morse- 
rów", którymi Ukraińcy rzekom o przyrzekli zburzyć do
szczętnie Lwów, jeśli się nie podda - to zaiste czło
w iek godny pożałowania i współczucia.

Ale ten sam lwowianin, mimo wszystko dumny i 
nieugięcie stojący przy polskości Lwowa, ten wygodny 
dawniej m ieszczuch, który teraz straciwszy w d n ia c h A  
listopadowych jedynego syna, pozwala córce w s t ą p ić *  
do kadry bojowej, a sam z karabinem w dłoni w 
chłodne zim owe noce broni porządku w mieście - już 
nie tylko na współczucie, ale także na gorącą miłość 
całej zasługuje O jczyzny!

Tą podstaw ą swych obywateli, bardziej niż najpło- 
m ienniejszym i w iecam i całych dziesięcioleci, stwierdził 
Lwów swą nierozerwalną łączność z sercem Polski i 
tę w ie lką w ieczystą prawdę:

ZIEMI NIE DAMY!

(Z książki "Ruski miesiąc, 1 XI - 22 XI 1918”, Lwów 1919 r.)

Stanisław Rossow skl

Lw ów , Teria  %orony ‘Potsląej %

O grodzie, pokoleniom  droższy ponad życie,
Pan Ciebie w  tej oprawie siedmiu, jak Rzym wzgórzy,
Na stole Polski na kształt szmaragdowej kruży 
Postawił i napełnił nam chwałą obficie.

Rzeczypospolitej giermku prawy, satelicie,
Wzorze, jak  się Ojczyźnie najmilejszej służy.
Perło korony polskiej, przedmurze, przedmurzy.
Jako relikwię świętą, cała Polska czci Cię!

Ileż razy grom w  ciebie uderzał po gromie,
A tyś stał niezachwiany, ojców naszych domie.
Próżno polskość Twą zetrzeć chcieli gwałtownicy...
Dziś nowa Polska złote otwiera podwoje,
Wołając: Powróć do mnie, wierne Dziecię moje,
Otom Ci narządziła miejsce po prawicy.

1919
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Andrzej M IERZEJSKI

Przegląd wybranych publikacji 
o obronie Lwowa

Literatura historyczna, faktograficzna, pam iętnikar
ska i beletrystyczna na tem at listopadowej Obrony 
Lw ow a je s t n iezw yk le  boga ta . P róbę je j b ib lio g 
raficznego opracowania podją ł w okresie m iędzywojen
nym Józef Skrzypek, członek Komisji Naukowej Tow a
rzystwa Badania Historii O brony Lwowa i W ojewództw 
Południowo-W schodnich. P ierwsza część tej pracy uka
zała się nakładem Towarzystw a we Lwowie. W roku 
1935 pod tytułem "M ateriały do bibliografii historii O b
rony Lwowa i w o jew ództw  południow o-wschodnich". 
Obejmuje ona 2712 pozycji b ibliograficznych (w tym 
również artykuły z czasopism  i prasy codziennej). Jak 
stwierdza sam autor, należy się z tym  liczyć, że praca 
ta zaw iera braki. Te luki i uzupełnien ia danych bib liog
raficznych miały być uwzględnione w dalszych czę
ściach publikacji. W ybuch II wojny św iatowej przekreślił 

Jednak te plany.
'  Niniejszy artykuł ma charakter popularny i in form a
cje w nim przedstaw ione są wybiórcze, bez am bicji do 
pełnego, naukowego przedstaw ienia tem atu.

Postaram się om ówić bardziej znaczące publikacje 
na temat Lwowskiego Listopada 1918 roku, które uka
zały się przede wszystkim  w form ie książkowej, w 
wyjątkowych tylko przypadkach odwołam  się do w y
dawnictw periodycznych.

Przy zachowaniu tych kryteriów  om ów ię na jważnie j
sze wydawnictwa z tej dziedziny, starając się je upo
rządkować chronologicznie i tem atycznie.

I. Publikacje najwcześniejsze - w ydane do końca 
lat dwudziestych

Jedną z pierwszych prac h istorycznych jest wydana 
we Lwowie (w 1919 r.) książka Jana Gelli pt. "Ruski 
m iesiąc 1 XI - 22 XI 1918. Ilustrowany opis walk 
listopadowych we Lwowie". Jest to pokaźna ob jętościo
wo (238 stron) próba kronikarskiego przedstaw ienia 
wydarzeń Lwowskiego Listopada.

W roku 1920 ukazała się w W arszaw ie praca S te
fana Pom arańskiego pt. "P ierwsza wojna polska (1918 
- 1920)", stanowiąca m.in. zbiór kom unikatów  praso- 

|w ych  wydawanych przez Naczelną Kom endę W ojsk 
Polskich we Lwowie (w okresie od 2 XI do 23 XI 1918 
r.). Praca, objętości 355 stron, opatrzona wstępem  au
tora i indeksami, stanowi cenne źródło dla historyka.

Dwutomowa, ponad 600-stron icow a m onografia pt. 
"Boje lwowskie" autorstwa Czesława M ączyńskiego w y
dana została w roku 1921 w W arszaw ie. Stanowi ona 
relację spisaną przez Dowódcę O brony Lwowa i jako 
taka zasługuje na uwagę historyków, choć była ona 
przedmiotem licznych ataków polem istów, zarzucają
cych autorowi brak ob iektyw izm u i m itologizowanie w y
darzeń.

Znacznie m niejszą objętościowo jest wydana w Po
znaniu w 1920 roku praca Stanisława Łapińskiego i 
Aleksandra Krona pt. "Listopad we Lwowie (1918 r.)". 
Jest to relacja pam ię tn ikarska uczestników O brony 
Lwowa. Doczekała się ona reedycji w 1993 r. w Bia
łymstoku. Zwięzła praca Adam a Próchnika zatytu łow a
na "Obrona Lwowa od 1 do 22 listopada 1918 roku" 
(wyd. Zam ość 1919) jest spojrzeniem  historyka na te 
wydarzenia. Autor pisząc to, jak sam się wyraża, "kry
tyczne studium" tem atu, nie rości sobie pretensji do 
jego wyczerpującego ujęcia.

W roku 1919 ukazało się w W arszaw ie opracowa
nie Edwarda Paszkowskiego pt. "Zaw ierucha ukra iń

ska" opisujące boje lwowskie. Tej sam ej tem atyce po
św ięcona jest praca Józefa Sopotnickiego "Kam pania 
polsko - ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bo jo
we" (wyd. Lwów 1921).

W  10 rocznicę walk listopadowych - w  roku 1928 
- ukazały się we Lwowie dwie publikacje: praca Artura 
W. Hausnera "Listopad 1918. W dziesią tą rocznicę" 
oraz jednodn iów ka w postaci specja lnego, jub ileuszo
wego wydania "Pobudki".

Udziałow i kobiet w Obronie Lwowa pośw ięcony zo
sta ł tom zbiorowy pt. "S łużba O jczyźnie. W spom nienia 
uczestniczek walk o niepodległość" (wyd. W arszawa 
1929). W tej pokaźnej objętościowo publikacji (ponad 
400 stron) znalazły się wspom nienia m.in. A leksandry 
Zagórskie j, Marii Herbertówny i Heleny Bujwidówny.

C iekaw ostką jest ukazanie się w 1919 r. w Paryżu 
pracy w języku francuskim , pośw ięconej interesującej 
nas tem atyce, noszącej tytu ł "La terreur Ruthene en 
G alicie", której autorem jest Henri G rappin.

Udziałowi W arszaw iaków w Obronie Lwowa pośw ię
cił Antoni Pański swą pracę zatytu łowaną "W arszawska 
Legia Akadem icka" (wyd. W arszawa 1920). W arto tu

O E L L A .
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wym ienić jeszcze kiika pozycji dotyczących om aw iane
go tematu, a m ianowicie:

- F.S. Krysiak "Z dni grozy we Lwowie 1-22 XI 
1918", Kraków 1919,

- Józef W ąsow icz "Listopad 1918", Lwów 1919,
- W ładysław O robkiew icz "Z dzie jów  walk i c ie rp ie

nia", W arszawa 1919,
- St. Rutkowski “O dsiecz w listopadzie 1918", W ar

szawa 1926,
- Jan Przybyła "Z orlich lotów lotników lwowskich", 

Lwów 1919.
W ydana w 1926 r. we Lwowie publikacja pt. "W 

obronie Lwowa i wschodnich kresów. Polegli od 1-go 
listopada 1918 do 30-go czerwca 1919 r." jest tak 
bogato ilustrowana, że m ożnaby uznać ją  nieomal za 
a lbum . P ozycja  ta ma szczegó lne  znaczen ie. Na 
ponad dwustu stronach dużego form atu um ieszczono 
nie tylko dużą ilość fotografii przedstaw iających boje 
lwowskie ich uczestników, są tam również prace wielu 
autorów om awiających zarówno przebieg walk, jak i ich 
dokum entację. Dobrze się stało, że ta wartościowa 
publikacja doczekała się reprintu wydanego w W arsza
wie w roku 1991.

W arto też odnotować wydany w 1919 r. we Lwowie 
"Album pam iątkowy O brony Lwowa 1918/19“ W. P io
trowskiego zaw iera jący 18 rysunków. O drębną katego
rię publikacji stanow ią powieści, opow iadania (będące 
często zbeletryzowanym i wspom nieniam i) oraz sztuki 
teatra lne tem atycznie zw iązane z Lwowskim  Listopa
dem. W ym ienić tu należy "Nowy Zbaraż" A leksandra 
Thena (wyd. Lwów 1919), będący zbeletryzowanym  
pam iętnikiem , zbiór opow iadań Janiny Łady-W alickie j 
pt. "W ierna straż (z walk listopadowych)", wyd. Lwów 
1919 oraz zbiory nowel i wspom nień Adam a Stodora 
(Cehaka) pt. “Czarna ściana" (Poznań - W arszawa b.r.) 
i "Na pierwszym  odcinku" (W arszawa 1928). W om a
wianym okresie zostały też wydane drukiem  cztery 
sztuki teatralne: Zofii Lewartowskie j "Lwów chlubą na
rodu. Dramat w czterech aktach na tle Obrony Lwowa 
w roku 1918" (Lwów 1929), ks. S tanisława Kow alskie
go (pseud. Stańko) pt. "O brońcy Lwowa. Obrazek sce
niczny w czterech aktach" (S ieradz 1920), Leona Na
łęcza "Obrona Lwowa. Obraz historyczny w 10 odsło
nach" (Lwów 1919) oraz Edm unda Unolta "Orlątko. 
Dramat w dwóch odsłonach z dziejów Obrony Lwowa w 
listopadzie roku 1918" (Stanisławów 1921). Oddzielną 
grupę publikacji stanowią książki adresowane przede 
wszystkim do młodych czytelników. Warto tu przytoczyć 
trzy pozycje. Niezwykłą popularnością cieszyły się urocze 
opow iadania Artura Schródera zebrane w tom ie pt. 
"Orlęta. Z walk lwowskich" z ilustracjam i Kamila M ac
kiewicza (I wydanie we Lwowie w 1919 r., następnie 
szereg wznowień do 1938 r.). Książka ta doczekała się 
również przekładu na język francuski, wydanego w 
Paryżu w 1930 r. pod tytułem  "Les Lionceaux".

Powieść Heleny Zakrzewskiej "Dzieci Lwowa" zo
stała wydana w Krakowie w 1919 r., a następnie 
k ilkakrotn ie  w znaw iana w okresie m iędzywojennym . 
Ukazała się ponownie w W arszaw ie w 1985 r. Ta 
wzruszająca opow ieść o Orlętach była w latach trzy
dziestych polecona do bibliotek szkolnych przez M ini
sterstwo W yznań Religijnych i O św iecenia Publicznego.

Kolejna pozycja nosi tytu ł "Gdy zagrzm iał złoty róg. 
Powieść dla m łodzieży z walk listopadowych 1918 r." 
Jej au torką jest W ilhelm ina Adam ów na (pseudonim  W i
sława). Książka ta, wydana we Lwowie w roku 1921 
jest opow ieścią o bohaterskich m łodych Obrońcach 
M iasta Zawsze W iernego.

C h a ra k te r ba rdz ie j w spom n ien iow y ma ks iążka 
W acława Lipińskiego "W śród Lwowskich Orląt" (wyd. 
W arszawa 1927). Autor dedykował ją  swoim  synkom, 
określa jąc w ten sposób, iż jest ona adresowana prze

de wszystkim  do m łodych czytelników. W ielokrotnie 
w znaw iana (ostatn ie wydanie w W arszawie w 1992 r.), 
c ieszyła się w ie lką popularnością. Dowodem tego jest 
m.in. fakt, że w okresie m iędzywojennym  była ona 
nagrodą od M agistratu i Rady Szkolnej dla uczniów 
Szkoły Powszechnej nr 72 w W arszawie.

II. Lata trzydzieste

Działające we Lwowie Towarzystwo Badania Historii 
Obrony Lwowa i W ojewództw Południowo-W schodnich 
wydało w roku 1933 pierwszy tom m onum entalnego 
dzieła zatytu łowanego "Obrona Lwowa 1 - 22 listopada
1918. Relacje uczestników". Tom drugi ukazał się w 
1936 r., a trzeci - w 1939. To prawdziwe opus mag
num liczy w sum ie ponad 2000 stron druku i zawarto 
w nim ogrom ne bogactw o m ateriału historycznego: 
wspom nienia uczestników, wypowiedzi o charakterze 
publicystycznym  i polem icznym , dokum enty (raporty, 
rozkazy, zeznania sądowe itp.), ew idencja uczestników 
walk, zestaw ienia statystyczne oraz dokum entacja foto
graficzna. Publikacja ta stanowi dla historyków podsta
wowe źródło w iadom ości o Lwowskim  Listopadzie. Peł
niejsze jej om ówienie wykracza poza ramy niniejszego 
artykułu i w ym agałoby odrębnego studium. O w ie lk ie j^  
wartości historycznej tego dzieła świadczy też fakt, iż^J . 
zosta ło ono wydane ponownie w W arszaw ie w latach 
1991-1994 w nowym opracowaniu.

W końcu lat trzydziestych podjęto in icjatywę wyda
wania "Rocznika Towarzystwa Badania Historii Obrony 
Lwowa i W ojewództw  Południowo-W schodnich". W la
tach 1936 - 1937 ukazały się we Lwowie dwa numery 
tego periodyktu. M iał on w zam ierzeniu stanowić uzu
pełn ienie tom ów pt. “O brona Lwowa 1 - 22 listopada
1918. Relacje uczestników". Na łamach tego Rocznika 
opublikowano w iele cennych m ateriałów na tem aty ta
kie jak: harcerstwo i wojska zm otoryzowane w Obronie 
Lwowa, d iariusz walk listopadowych itp.

A oto przegląd innych wybranych prac historycz
nych, które ukazały się w latach trzydziestych:

W anda Kiedrzyńska wydała w roku 1931 w W ar
szaw ie broszurę pt. "Zarys historii wojennej O.L.K. 
(O chotnicza Legia Kobiet)". Również w 1931 r. ukazała 
się w W arszaw ie książka Bolesława Roi pt. "Legendy 
i fakty" pośw ięcona w dużej części listopadowi 1918 
roku we Lwowie. Autor, podejm ując w szczególności 
polem ikę z "Bojami lwowskim i" Czesława Mączyńskie- 
go, stara się na swój sposób "odbrązowić" przebieg 
walk z Ukraińcam i, uważa bowiem, że relacja ta ( a A  
także opracowania szeregu innych autorów) skażona™  
jest brakiem  obiektyw izm u.

W  roku 1933 została wydana w W arszaw ie książka 
W itolda Huperta "Walki o Lwów (od 1 listopada 1918 
do 1 maja 1919 roku)". Jest to praca ściśle historycz
na, m ająca charakter kronikarskiego zapisu wydarzeń, 
wraz z próbą ich oceny.

W arto tu odnotować wydaną w 1939 r. we Lwowie 
pracę Eugeniusza W awrzykowicza i Józefa Klinka zaty
tu łowaną "W alczący Lwów w listopadzie 1918".

W tym że roku 1939 ukazała się we Lwowie książka 
Jana Rogowskiego pt. "W obronie Lw owa”. Jest to 
rozszerzone i uzupełnione wydanie wcześnie jszej pracy 
tego autora noszącej tytu ł "Z walk o Lwów" (wyd. 
Poznań 1924 i 1927).

Do prac stricte naukowych zaliczyć należy wydaną 
w roku 1939 w W arszaw ie książkę Józefa Skrzypka pt. 
"Ukraińcy w Austrii podczas wojny i geneza zamachu 
na Lwów". Jest to próba analizy wydarzeń poprzedza
jących listopad 1918 r. ze szczególnym  uwzględnie
niem współudziału niektórych środowisk austriackich w 
przygotowaniu ukraińskiej aneksji Lwowa.

Dwudziesta rocznica Obrony Lwowa w listopadzie 
1918 r. zosta ła uhonorowana wydaniem  w dniu 22
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listopada 1938 r. jednodniówki, będącym specja lnym  
jubileuszowym  wydaniem  "Pobudki".

W roku 1930 nakładem Towarzystwa Straż Mogił 
Polskich Bohaterów we Lwowie ukazał się piękny al
bum zatytułowany "Sem per Fidelis. Obrona Lwowa w 
obrazach współczesnych". Na 250 stronach dużego 
formatu zam ieszczono ok. 700 zdjęć przedstaw iających 
przebieg walk i ich uczestników. W zruszające, pełne 
polotu teksty um ieszczone w album ie napisali S tan i
sław Łem picki i Kornel Makuszyński. O wielkiej w arto
ści artystycznej i historycznej tego albumu św iadczy 
m.in. fakt, iż zosta ł on dwukrotnie ponownie wydany w 
formie reprintu: w 1973 r. w Chicago i w 1990 r. w 
W arszawie.

W  dniu 22 listopada 1935 r. otwarto we Lwowie w 
Pałacu Biesiadeckich wystawę O brony Lwowa 1918 -
1919. Z tej okazji zosta ł wydany przewodnik po tej 
wystawie pióra Rudolfa Mękickiego. Jak wynika z tego 
przewodnika, na tę ekspozycję złożyły się dokum enty, 
rozkazy, mapy, fotografie, obrazy i publikacje zw iązane 
z O broną Lwowa.

W związku z kontynuowaną w latach trzydziestych 
budową Cm entarza Orląt, według projektu Rudolfa In-

• drucha, ukazały się we Lwowie nakładem  Towarzystw a 
Straż Mogił Polskich Bohaterów dwa następujące prze
wodniki po tej nekropolii:

Pierwszy, wydany w roku 1934, nosi tytu ł "Orlętom. 
Przewodnik po Cm entarzu O brońców Lwowa" a drugi, 
który ukazał się w 1939 r. zatytułowano "Przewodnik 
po Cmentarzu O brońców Lwowa". Ten drugi przew od
nik został wydany w 1997 r. w form ie reprintu w 
Warszawie. Na zakończenie om awiania dorobku w y
dawniczego lat trzydziestych warto wspom nieć o jesz
cze dwóch pozycjach reprezentujących beletrystykę i 
dramatopisarstwo.

W roku 1934 ukazała się w Toruniu powieść Fer
dynanda Neum euera (pseudonim  M irosław Bezłuda) pt. 
"Józko żołnierzem  polskim". Jest to kontynuacja wcześ
niejszej powieści tego autora zatytułowanej "Akadem ia 
Józka" (wyd. Toruń, W arszawa, Lwów 1932). "Jóźko 
żołnierzem polskim" - to żywo napisana opow ieść o 
przeżyciach i przygodach tytu łowego bohatera w czasie 
Lwowskiego Listopada 1918 oraz w początkach roku
1919. W iele d ialogów tej powieści napisanych zostało 
kapitalnym bałakiem, co jeszcze podnosi je j walor. O b
szerniejszego om ówienia obu powieści M irosława Bez- 
łudy dokonał Janusz W asylkowski w swym artykule pt.

• "Lwowska beletrystyka Lwowa" dotycząca zam ieszczo
nym w wydawanym  w W arszaw ie "Roczniku Lwo
wskim" 1991.

W roku 1939 zosta ła wydana drukiem  we Lwowie 
sztuka Henryka Zbierzchowskiego pt. "Zawsze W ierny. 
W idowisko z przeszłości Lwowa (w 7 obrazach)". Sztu
ka ta, wystaw iona w 1938 r. w Teatrze W ielkim  we 
Lwowie, to - jak stw ierdza we wstępie do tej publikacji 
Bolesław Pochm arski - "scenicznie wyrażona apoteoza 
nieugiętego i w iernego trwania (Lwowa) pod sztanda
rem Rzeczypospolitej Polskiej". Ostatni, siódm y obraz 
sceniczny tej sztuki nosi ty tu ł "Orlęta" i napisany zosta ł 
na kanwie książki Artura Schródera pod tym samym 
tytułem.

Niniejszy artykuł nie obejm uje prac autorów ukra iń
skich na tem at walk 1918 roku we Lwowie. Tem atyce 
tej poświęcona została książka Stanisława Gizy "Lwów 
w 1918 r. w świetle literatury ukraińskiej" wydana w 
W arszawie w 1936 r.

III. Okres po drugiej w ojnie światowej

W czasach PRL tem atyka lwowska pojaw iała się w 
druku rzadko. Obowiązująca wówczas cenzura nie po
zwalała na upowszechnianie rzetelnej w iedzy o polskim  
Lwowie.

W tej sytuacji szczególnie ważna rola przypadła tu 
wydawnictwom  em igracyjnym  oraz organizacjom  pol
skim działającym  na zachodzie. W śród tych ostatnich 
najw iększe zasługi w propagowaniu polskości Lwowa i 
czynu Orląt Lwowskich ma londyńskie Koło Lwowian. 
W wydawanym  od lat sześćdziesiątych "B iuletynie Koła 
Lwowian" (od 1988 roku ukazującym  się pod tytułem 
“Lwów i Kresy") pośw ięcono bardzo dużo uwagi m.in. 
Obronie Lwowa w listopadzie 1918 roku. Tem atyka ta 
pojaw iała się też często w innych czasopism ach pol
skich wydawanych na zachodzie, stosunkowo rzadziej 
na tom iast dochodziło  do obszern ie jszych  publikacji 
książkowych zw iązanych z lwowskim  Listopadem. Naj
ważniejszą, jak się zdaje, wydaną na em igracji mono
grafią walk o Lwów w okresie od listopada 1918 do 
początków 1919 roku jest książka poetki francuskie j i 
tłum aczki poezji polskiej Rosy Bailly wydana w Londy
nie w 1956 r. pt. "A C ity fights for Freedom ". Jest to 
obszerna (prawie 400 stron druku) praca historyczna 
przetłum aczona z niewydanego m anuskryptu francu
skiego.

W arto tu dodać, że książka Rosy Bailly nie ukazała 
się dotychczas w przekładzie na język polski, no cóż 
- habent sua fata libelli... Dobrze się jednak stało, że 
wydana została jej wersja angielska. W  ten bowiem 
sposób m onografia Rosy Bailly stała się podstawowym  
historycznym  opracowaniem  walk z Ukraińcam i o Lwów 
w latach 1918-1919, dostępnym  dla badaczy nie zna
jących języka polskiego.

W  roku 1982 Marian E. W agner w ydał własnym 
sum ptem  w Londynie swe wspom nienia zatytułowane 
"Lwowski chłopaka na wojnach (S trzępy wspom nień z 
walecznych lat 1918-1921)". Ten sam autor opubliko
wał w siedmiu zeszytach pracę Stefana Uhmy "Piosen
ki lw owskie”, w swoim opracowaniu (wyd. Koło Lwo
wian, Londyn 1971-1977). W zbiorze tym  znalazło się 
m.in. szereg utworów zw iązanych z O broną Lwowa w 
1918 roku.

W roku 1986 wydane zostały w Londynie poezje 
W itolda Lis - O lszewskiego (pod pseudonim em  W oj
ciech Leopolita) pt. "Żar gasnącej watry". W  wydaniu 
tym oraz w drugim  tom ie w ierszy tegoż autora, opub
likowanym  w 1987 roku w W arszaw ie pod tym samym 
tytułem, jako edycja bibliofilska, szereg utworów po
św ięconych zostało listopadowej O bronie Lwowa, którą 
autor, rodowity Lwowianin, zna ł z autopsji.

Spośród książek wydanych na em igracji, w których 
walki o Lwów w listopadzie 1918 roku znalazły szerszy 
oddźw ięk należy jeszcze wym ienić następujące:

- Barbara M ękarska - Kozłowska "Posłannictwo kre
sowe Lwowa" (wyd. Londyn 1991) oraz tejże autorki 
"Lwów tw ierdzą kultury i niepodległości" (wyd. Londyn 
1991),

- Stefan Mękarski "Lwów - karta z dziejów Polski" 
(wyd. G lasgow 1943, Londyn 1962 i 1982, wyd. poza 
cenzurą W arszawa 1988, przekład angielski pt. "A pa- 
ge of Polish history - Lwów" wydany w Londynie w 
1944 r.).

Barbara Mękarska - Kozłowska jest też autorką 
obrazka scenicznego pt. "Lwowskie O rlęta'1 (Londyn 
1968).

Jako wyraz protestu przeciwko kom unistycznej cen
zurze słowa drukowanego rozw inął się w Polsce w 
latach siedem dziesiątych i osiem dziesiątych tzw. drugi 
obieg wydawniczy. Polegał on na wydawaniu publikacji 
poza zasięgiem  państwowej cenzury. W arto tu zasyg
nalizować kilka wydanych wówczas pozycji drugoobie- 
gowych, zw iązanych tem atycznie w całości lub w czę
ści z Listopadem 1918 roku we Lwowie.

W Gdańsku w 1981 r. ukazała się poza cenzurą 
broszura autorstwa Anny Okoń i Piotra Krystiana Rów
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ni (są to prawdopodobnie pseudonim y) pt. "Obrona 
Lwowa".

Kole jną drugoob iegow ą pozycją była wydana w 
1984 r. przez "Grono Przyjacielskie" broszura pt. "P ieś
ni O brońców Lwowa".

W roku 1985, dla uczczenia 67 rocznicy listopado
wej Obrony Lwowa Danuta B. Łom aczewska wydała 
poza cenzurą jednodniówkę pt. "Sem per Fidelis". Nale
ży tu dodać, że również w dwóch wydanych w drugim 
obiegu antologiach pt. "Sem per F idelis. W iersze o 
Lwowie" (1985 i 1986) Danuta B. Łom aczewska (pse- 
ud. Jerzy W ereszyca) um ieściła w iele utworów zw iąza
nych tem atycznie z listopadową walką o polski Lwów. 
I wreszcie ta sam a autorka opracowała i wydała w 
drugim obiegu w 1989 r. (również pod pseudonim em  
Jerzy W ereszyca) "Przewodnik po Cm entarzu O broń
ców Lwowa". W pracy tej Danuta B. Łom aczewska, 
op ierając się na przedwojennych przewodnikach po 
C m entarzu  O rląt, uzupe łn iła  i zaktua lizow ała wiele 
szczegółów, podając wykazy pochowanych Obrońców 
Miasta. Przewodnik zosta ł też w zbogacony szeregiem 
okolicznościowych wierszy. W tym że roku ta sama 
autorka wydała poza cenzurą (pod pseudonim em  Jerzy 
W ereszyca) tom pt. "Józef P iłsudski i Lwów", zaw iera
jący liczne wypowiedzi M arszałka i innych autorów o 
czynie zbrojnym  Orląt Lwowskich.

Po zniesieniu cenzury na przełom ie lat osiem dzie
siątych i dziew ięćdziesiątych zaczęły się ukazywać w 
Polsce liczne książki o tem atyce lwowskiej. W wielu 
pracach historycznych, pam iętnikarskich i literackich, 
opublikowanych w tym okresie, O brona Lwowa w 1918 
roku mogła znaleźć należne jej m iejsce - już bez 
cenzorskich barier.

W niniejszym  artykule ograniczę się do wym ienienia 
tylko głównych pozycji, zw iązanych bezpośrednio z li
stopadowym i bojam i o Lwów. Zacznijm y od sygnali
zowanego już uprzednio nowego wydania trzytom owe- 
go dzieła pt. "Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918". 
O publikowane ono zosta ło w latach 1991 - 1994 przez 
O ficynę W ydaw niczą VO LUM EN w W arszaw ie w no
wym opracowaniu (przedm owa, przypisy, indeks) doko
nanym przez wybitnego znawcę tej tematyki Artura 
Leinwanda. Dzięki tej reedycji to podstawowe dzieło 
historyczne stało się ponownie ogólnie dostępne dla 
współczesnych badaczy. W  wydawanym  przez Instytut 
Lwowski w W arszaw ie "Roczniku Lwowskim " (pod re
dakcją Janusza W asylkowskiego) ukazały się dwukrot
nie artykuły o O bronie Lwowa w 1918 roku, a m iano
wicie: w num erze z roku 1992 Daniel Bargiełowski 
opublikował artykuł "Jak doszło do listopadowej odsie

czy" a w num erze datowanym 1993 - 1994 ukazała 
się praca A rtura Le inwanda zatytu łow ana "Obrona 
Lwowa w listopadzie 1918 roku".

W roku 1990 wydana została w Krakowie książka 
M acieja Kozłowskiego pt. "M iędzy Sanem a Zbruczem. 
W alki o Lwów i Galicję W schodnią 1918 - 1919". 
Spotkała się ona z głosami polem icznym i części śro
dow iska historyków.

Tej sam ej tem atyce pośw ięc ił sw ą książkę pt. 
"Lwów 1918 - 1919" M ichał Klimecki (wyd. W arszawa 
1998). Jest to bardzo rzetelna i obiektywna relacja 
historyka o walkach polsko - ukraińskich o Lwów.

Szczególn ie cenną jest obszerna monografia pt. 
"Cm entarz O brońców Lwowa", której autorem  jest Sta
nisław S ławom ir Nicieja (wyd. ZNO, W rocław 1990). To 
wspaniałe dzieło jest opracowaniem  pionierskim , poka
zującym  dzieje budowy lwowskiego Campo Santo w 
okresie m iędzywojennym  oraz jego profanacji i destru
kcji w okresie powojennym. Zawiera ono też bogate 
inform acje biograficzne o bojownikach pochowanych na 
C m eniarzu Orląt oraz liczną dokum entację fotograficz
ną. W spom niana już uprzednio antologia wierszy o 
Lwowie, opracowana przez Danutę B. Łomaczewską, 
doczekała się w 1993 r. ponownej, znacznie ro z s z e -A  
rzonej edycji. Rozdział III tej antologii noszący t y t u ^ r  
"Przyśniła się dzieciom Polska" zaw iera utwory poetyc
kie pośw ięcone Obrońcom  Lwowa.

W bogatym  dorobku poetyckim  Arcylwowianina Ma
riana Hem ara znaleźć można szereg utworów opiewa
jących bohaterskich Obrońców Grodu Sem per Fidelis.

Nie zabrakło też utworów sławiących Orlęta i ich 
walkę o polski Lwów w tom ie pt. "Lwowskie piosenki 
uliczne, kabaretowe i okolicznościowe" Jerzego Habeli 
i Zofii Kurzowej (wyd. Kraków 1989) oraz w antologii 
Janusza W asylkow skiego "P iosenki lwowskiej ulicy" 
(wyd. W rocław  1987).

Również w bogatym  dorobku twórczym  W itolda 
Szolgini, m.in. w w ielotom owym  dziele "Tamten Lwów" 
(wyd. W rocław  1992 - 1997) oraz w wierszach tego 
pisarza bohaterski czyn zbrojny Orląt lwowskich i ich 
cm entarz jest często przywoływany.

Kończąc niniejsze uwagi pragnę jeszcze raz pod
kreślić, że jestem  świadom luk w przedstaw ieniu tema
tu. Artykuł ten jest tylko próbą zasygnalizowania oma
wianej tem atyki, która - jak sądzę - powinna być w 
przyszłości przedm iotem  dalszych gruntownych badań. 
Mam nadzieję, że badania takie zostaną podjęte przez 
zawodowych historyków i przyniosą w efekcie p e łn e A  
om ówienie i b ibliografię publikacji zw iązanych te m a ty -W - 
cznie z O broną Lwowa w listopadzie 1918 roku.

KRONIKA CMENTARZA ORLĄT
R. 1919 - Zarząd Lwowa ofiaro

wał część gruntów na zboczu Pohu
lanki na nekropolię poległych w la
tach 1918 - 1919.

1 listopada po mszy św., abp 
J ó z e f B ilc z e w s k i p o ś w ię c ił now y 

cm entarz, na którym pochowano już Felicję Sulim irską, 
Józefa Kurdybana i Zygm unta Menzla.

R. 1921 - Konkurs na projekt urządzenia cm entarza 
O brońców  Lwowa w ygra ł student Politechniki Lwo
wskiej, Rudolf Indruch. Nagrodzony projekt, po śmierci 
Indrucha, urzeczyw istn ił architekt Antoni Nestarowski, 
ojciec poległego ucznia VI klasy szkoły realnej, Adasia. 
Pieczę nad cm entarzem  objęło towarzystwo Straż Mo

g ił Polskich Bohaterów, utworzone 
m.in. przez ks. kapelana Józefa Pa- 
n a s ia , K a z im ie rę  N e u m a n n o w ą ,
W andę M azanowską, gen. W aleriana 
Czum ę i Kornela M akuszyńskiego.

R. 1922 - 22 VI - poświęcenie 
kam ienia węgielnego pod kaplicę na cm entarzu. Obe
cni byli m .in.: bryg. Czesław Mączyński, gen. Józef 
Haller, w iceprezydent Lwowa dr Marceli Chlamtacz.

R. 1924 - 28 IX - Abp. Bolesław Twardowski do
konał pośw ięcenia kaplicy w obecności min. Spraw 
W ojskowych gen. W ładysława Sikorskiego, powstańców 
styczniowych i obrońców Lwowa. Na ołtarzu umiesz-
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czono figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem , dtuta Luny 
Drexlerówny.

R. 1925 - 30 V - Na lewym skrzydle Katakumb 
odsłonięto pomnik ku czci poległych lotników am ery
kańskich z VII eskadry im. Tadeusza Kościuszki, którzy 
jako ochotnicy polegli w obronie Lwowa i Kresów. 
Pomnik projektowali rzeźbiarze Józef Różyski i Józef 
Starzyński.

29 X - W obecności Komisji Ekshum acyjnej, Jadw i
ga Zarugiewiczowa, matka poległego pod Zadwórzem , 
spośród trzech trum ien, wylosow ała trum nę bezim ien
nego żołnierza (z pola VI, grób 414). Po otwarciu 
trum ny zobaczono żołnierza z przestrze loną czaszką i 
złam aną pociskiem nogą. Obok leżała m aciejówka z 
orłem, na m undurze w idniały ślady zakrzepłej krwi.

30 X - W  bazylice archikatedralnej we Lwowie, 
wśród tysiąca św iateł i kwiatów, na wysokim  katafalku, 
stanęła okryta sztandarem  RP trum na ze zwłokami 
fNieznanego Żołnierza, a u jej stóp insygnia Krzyża 
Virtuti Militari.

Po mszy św. celebrowanej przez abpa Bolesława 
Twardowskiego, w obecności w ładz m iejskich i wojska, 
trumnę przewieziono na lawecie arm atniej, wśród salw 
honorowych, na dworzec, skąd pociągiem  Prezydenta 
RP odjechała do W arszawy. W  Stolicy złożono ją  pod 
a rkadam i pa łacu S ask ieg o  w g rob ie  N ieznanego  
Żołnierza.

R. 1929 - 28 IV - Sufragan lwowski, ks. bp Fran
ciszek Lisowski pośw ięcił kamień w ęgie lny wraz z 
aktem erekcyjnym pod budowę Pomnika Chwały, w 
kształcie łukowatej kolumnady. Pomnik m iał m ieć 12 
kolumn z kam ienia polańskiego, u góry napis: "Moritui 
sunt ut liberi vivamus" ("Umarli, abyśm y wolni żyli"). 
W ewnątrz Pomnika Chwały przewidziano 12 pól z 884 
grobami. Od strony Pohulanki um ieszczono dwa ka
mienne Iwy, trzym ające w łapach tarcze. Lewy, na 
tarczy z herbem Lwowa m iał napis "Zawsze wierny", 
drugi - na tarczy z orłem, napis: ‘T ob ie  Polsko". Na 
stoku, ku Pohulance, przewidziano dalsze pola od nu
meru XIII do XIX.

R. 1932 - 9 X - W kryptach Katakumb dokonano 
pochow an ia  O b roń ców  Lw ow a ekshum ow anych  z 
cmentarza i pól bitewnych.

2 XI - nastąpiło uroczyste pośw ięcenie Katakumb. 
Spoczęły w nich cztery kobiety oraz m.in.: Andrzej 
Battaglia, uczeń W ilhelm  Haluza, ppor. W ojciech Kuła
kowski, ułan Franciszek Gerlach, Jurek Bitschan, naj
m łodszy kaw aler Krzyża Virtuti Militari Antoś Petrykie- 
wicz, kpt. Ludwik Kopeć, ppor. Stanisław  W olak. W 
sum ie 72 Obrońców.

R. 1934 - 11 XI - uroczyste odsłonięcie Pomnika 
Chwały w obecności generałów: W aleriana Czumy, Ju
liusza Rómmla, wojewody lwowskiego, O brońców  Lwo
wa, harcerzy, Sokołów i m ieszkańców Lwowa. Odsło
nięcia dokonał prezydent Lwowa, W acław Drojanowski.

R. 1935 - 2 XI - niezwykle uroczyście obchodzono 
piętnastą rocznicę Obrony.

R. 1937 - 2 XI - Pośw ięcenie nowej płyty z czar
nego granitu na grobie skąd zabrano zwłoki N ieznane
go Żo łn ie rza  (pole VI). P łytę zaprojektował artysta 
rzeźbiarz, Kazim ierz Sokalski. Przed Pom nikiem  Chwa
ły od strony wewnętrznej, na grobie W łodzim ierza Sło- 
tw ińskiego i pięciu nieznanych żołn ierzy poległych na 
Persenkówce poświęcono płytę z czerw onego m arm u
ru, ozdobioną na w ierzchu m ieczem. Płytę projektował 
Stanisław Konieczny.

R. 1938 - 26 V - Po prawej stronie Katakumb 
odsłonięto pom nik piechurów francuskich, poległych w 
obronie Kresów i Lwowa. Na Cm entarzu Orląt pocho
wano 10 oficerów  i 8 żołnierzy, którzy przybyli do 
Polski w raz z arm ią gen. J. Hallera. Pom nik pro jekto
wał prof. inż. Józef Różyski, figurę p iechura francuskie
go w ykonał rzeźbiarz Kazim ierz Sokalski. Poświęcenia 
p o m n ik a , w o b e c n o ś c i m a rsz . E d w a rd a  R ydza- 
Śmigłego, francuskiego attache wojskowego gen. Mus- 
se, prezydenta Lwowa dr. St. O strowskiego i spo łe
czeństwa, dokonał ks. mjr. Albin Mydlarz.

Do wybuchu wojny, pochowano na cm entarzu O b
rońców 1.228 żołnierzy poległych i zm arłych z ran oraz 
641 zm arłych w okresie powojennym  oraz 57 cywilów 
poległych w walkach.

Część wojenna obejm owała pola od I do XII, część 
pokojowa, położona powyżej Katakum b po stronie pra
wej, w polach XX do XXX przeznaczona została dla 
zm arłych po wojnie. Na dwudziestą rocznicę Obrony 
Lwowa, wykonano w/g projektu prof. J.Różyskiego no
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we, kam ienne krzyże, uporządkowano i zm ieniono nu
merację pól i grobów. W polu I, w grobie nr 1 spoczywał 
bryg. Mączyński, dalsze cztery groby - to Zadwórzacy. 
Straż Mogił Polskich Bohaterów wydała Przewodnik po 
Cmentarzu Obrońców Lwowa z nowym planem.

2 XI odbyły się ostatnie na przeciąg w ielu lat ob
chody Obrony Lwowa.

R. 1939 - 9 VIII - ostatni przed wojną pogrzeb na 
Cm entarzu Orląt. Zm arłym  był W ładysław  Preisner, żo ł
nierz O dcinka V. Ogółem  do 1 IX pochowano tu 2.859 
obrońców.

IX/X - na Cm entarzu Orląt pochowano w/g St. 
Nicieji 10. poległych w czasie walk w rześniowych we 
Lwowie i okolicy.

1, 11 i 22 XI - Manifestacje polityczne na cmentarzu. 
Ludność złożyła kwiaty i zapaliła znicze na mogiłach.

R. 1943 - 14 VII - Członkow ie lwowskiej AK na 
w iadom ość o tragicznej śm ierci gen. W ładysława S ikor
skiego, złożyli na grobie N ieznanych Żołn ierzy z Per- 
senkówki, w ieniec z szarfą. Na niej napis: "Naczelne
mu W odzowi - w ierni żołnierze - m iasto Lw ów”. Z łoże
nie w ieńca zostało sfotografowane przez jednego z 
uczestników. Policja ukraińska aresztowała 13 osób 
obecnych na cm entarzu, którym szczęśliw ie udało się 
uciec z więzienia. (Inf. "Cm entarz O brońców Lwowa" 
St.S. Nicieja, ZNO 1990, s. 120).

R. 1947 - Po opuszczeniu przym usowym  Lwowa 
przez jego m ieszkańców, następuje stopniowe n iszcze
nie cm entarza. Zdzierano płyty nagrobne, zabierając je 
na nowopowstające groby. Zerwano schody, prowadzą
ce do Pom nika Chwały, łam ano krzyże. Zniszczono 
pom nik Lotników Am erykańskich i P iechurów Francu
skich, rozbito nagrobki Zadwórzaków, wyrwano płyty z 
nazwiskam i pochowanych w Katakum bach, a na śc ia
nach i fila rach wym alow ano pornograficzne rysunki 
opatrzone ordynarnym i napisam i w języku rosyjskim  i 
ukraińskim . N ieliczna ludność polska nie zdoła ła prze
ciw staw ić się temu barbarzyństwu.

W latach sześćdziesiątych zabrano Iwy sprzed Po
m nika Chwały. Jednego z nich ustaw iono na ul. Peł
czyńskie j, a drugiego na drodze do W innik. Uprzednio 
skuto polskie napisy na tarczach, orła i przerobiono 
herb Lwowa.

W idząc postępujące niszczenie cm entarza, ostatnia 
sekretarka SMPB, Maria Tereszczak, obrończyni Lwo
wa, ekshum owała zw łoki bryg. M ączyńskiego, gen. 
Rozwadowskiego i lotników: Bastyra, Steca i Torunia, 
do jakichś grobowców na cm entarzu Łyczakowskim . 
N iestety do śm ierci nie ujawniła m iejsc ich pochówku.

W iadom ości o niszczeniu cm entarza z rzadka się 
przedostawały do kraju. Te skąpe inform acje wzburzały 
Iwowiaków rozsianych po świecie.

R. 1968 - 3 II - W ykorzystując zbliżającą się 50-tą 
rocznicę Obrony Lwowa, generałow ie: M ieczysław Bo- 
ruta-Spiechow icz i Roman Abraham  oraz Adolf Wiet- 
chy, obrońcy Lwowa z 1918/19, wystosowali list do 
przewodniczącego Rady Ochrony Pom ników W alk i 
Męczeństwa, min. Janusza W ieczorka, w którym dom a
gali się opieki i konserwacji cm entarza Orląt. Min. 
W ieczorek przyrzekł zainteresowanie się cm entarzem . 
W  tej samej sprawie wysłano list do szefa W ojskowe
go Instytutu H istorycznego gen. bryg. dr. Bronisława 
Bednarza (rodem ze Lwowa, przyp. D.B.Ł.).

R. 1970 - 22 I - Prof. dr Tadeusz W łodek, lwow ia
nin, zam ieszkały w Ottawie, po służbowym  pobycie w 
Kijowie i we Lwowie, w roku poprzednim , wystosował 
pism o do M inisterstwa Spraw Zagranicznych Republiki 
Ukrainy zaw iadam iające o przekazaniu pewnych fundu
szy na uporządkowanie cm entarza.

23 II - W tej samej sprawie, prof. Tadeusz W łodek 
skierował pismo do Zarządu G łównego ZBoW iDu, je d 
nocześnie powołując się na am basadę ZSRR w Kana

dzie i w ładze w Moskwie, Kijowie i Lwowie, które 
"zarządziły uporządkowanie historycznych dziś już po
m ników przeszłości".

23 IX - W  piśm ie do m inistra i sekretarza general
nego ZBoW iD, Kazim ierza Rusinka, gen. Roman Abra
ham dziękuje za w iadom ość o “wszczęciu starań dla 
odrestaurowania i zabezpieczenia cm entarza lwowskich 
Orląt oraz w wzniesienie pomnika dla uczczenia pa
mięci pom ordowanych profesorów lwowskich".

R. 1971 - 25 i 26 VIII - Buldożery zniszczyły 
Pomnik Chwały i przejechały po mogiłach położonych 
wewnątrz cm entarza. We Lwowie stw ierdzono, iż była 
to decyzja Rady Miejskiej.

1 XI - M imo zniszczeń na cm entarzu oraz pojawie
nia się nowych nieprzyzwoitych rysunków i napisów na 
Katakum bach, w ieczorem  zapłonęły znicze na grobach 
obrońców położone przez Iwowiaków i turystów z W ar
szawy.

R. 1972 - na wiadomość o zniszczeniu Cmentarza 
Orląt powstały w organizacjach polonijnych Komitety Ob
rony Cmentarza. W Kanadzie, USA, w Wielkiej Brytanii, 
poprzez media nagłośniono sprofanowanie mogił żołnier
skich. Słano pisma protestujące do ambasad ZSRR i do 
Moskwy. W londyńskim  "Dzienniku Polskim" ukazały 
się na rozkładówce fotografie zniszczonego cmentarza.

R. 1973 - Od tego roku postępuje celowe, za 
poparciem  m iejscowych władz, niszczenie, a w łaściw ie 
unicestw ienie cm entarza. Zaczęto zasypywać mogiły 
gruzem i śm ieciam i, Katakum by zostały zam ienione na 
warsztat kam ieniarski, a teren ogrodzono, by uniemo
żliw ić dostęp. Specja lnie uprzednio sprowadzone z głę
bi ZSRR rośliny, trudne do usunięcia, coraz bardziej 
zarasta ły groby.

R. 1975 - 31 X - Prymas Polski, ks. kardynał 
Stefan W yszyński, po mszy św., w obecności genera
łów: M ieczysława Boruty-Spiechowicza i Romana Abra
hama (obaj w przedwojennych mundurach) poświęcił w
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archikatedrze św. Jana tablicę ku czci Orląt, wykonaną 
przez rzeźbiarza Leona M achowskiego. Podobne tab li
ce wmurowano na Jasnej Górze (26 VIII), we W rocła
wiu i w Gdańsku.

W listopadzie generałow ie wysłali list do Breżniewa 
żądający rekonstrukcji cm entarza.

R. 1979 - Czerwiec. W czasie pielgrzym ki Papieża 
Jana Pawła II po kraju, przedstaw icie lka katedry lwo
wskiej, złożyła Mu m em oriał o sytuacji Polaków we 
Lwowie i zniszczeniu Cm entarza Orląt.

R. 1988 - Listopad. Dwaj warszawscy fotograficy, 
Marek Grygiel i Kacper Krajewski urządzili w Stolicy 
wystawę fotografii, przedstaw iającą obecny stan cm en
tarza. W ystawa zrobiła wstrząsające wrażenie.

R. 1989 - W dzienniku "R z e c z y p o s p o lita "  z dn.
18-19 marca ukazał się wyw iad z min. Kultury, A le
ksandrem Krawczukiem, w którym poparł on apel inte
lektualistów oraz czytelników, dom agających się odbu
dowy cm entarza i ośw iadczył, iż rozm awiał w tej spra
wie z wicem inistrem  kultury Ukrainy.

16 V - Pierwsze posiedzenie komisji polsko-ukraiń- 
skiej poświęcone rekonstrukcji cm entarza. Ze strony 
polskiej przewodniczył prof. Andrzej Jahn, a z ukraiń- 

^ k k i e j  - Emanuel Myśko.
20 V - Po obustronnych ustaleniach, po lska firma 

"Energopol" rozpoczęła prace porządkowe. W  dnie w o l
ne od pracy, 52 pracowników "Energopolu" przystąpiło 
do usuwania gruzu, ziemi i śm ieci z m ogił obrońców. 
Do nich dołączyli Polacy m ieszkający we Lwowie.

31 X - położono ufundowaną przez "Energopo l” 
nową płytę na grobie pięciu N ieznanych Żołn ierzy z 
Persenkówki. W ielką zasługę w porządkowaniu cm en
tarza, położył dyrektor "Energopolu", inż. Józef Bobro
wski oraz inż. Jan W inglarek.

R. 1991 - O dbudowaną przez "Energopol" kaplicę 
cm entarną poświęcił i mszę św. odpraw ił kapelan Kre
sowian, ks. Janusz Popławski. W e Lwowie powstało 
Towarzystwo Opieki nad Grobami W ojskowym i.

R. 1994 - Mimo trudności ze strony władz miejskich 
Lwowa, prace na cm entarzu trwają. W  krajowych od
działach Towarzystwa M iłośników Lwowa trwa zbiórka 
funduszy na odbudowę cm entarza.

R. 1995 - Październik. M arszałek Sejmu, Józef 
Zych podczas pobytu we Lwowie zw rócił się do władz 
miejskich, by zaprzestały ham owania prac nad rekon
strukcją cm entarza i wpuścili ciężki sprzęt "Energopo-

• lu", bez którego nie można w ykonać pewnych robót.
R. 1996 - O dkopano i uporządkowano groby w 

polach: XVI i od XXI do XXIII oraz XXV i XXVIII. Od 
wiosny do jesieni ustawiono na 97 mogiłach że lbe to
nowe krzyże, opatrzone tab liczkam i z nazwiskam i po
ległych (pole IX). W całości usunięto ziem ię i gruz z 
pola II i częściowo z pola I. W polu II ustawiono 
betonowy krzyż z tab liczką na grobie prof. dr. Ludwika 
Rydygiera (grób nr 72) oraz na grobie Karola Tokar
skiego (grób nr 73). Uporządkowano pom nik braci 
Ś lepowron-Kam ieńskich (grób nr 79). O dtworzono m o
giłę twórcy cmentarza, inż. Rudolfa Indrucha (pole XXI, 
grób 1938).

R. 1997 - Rozpoczęto ekshum ację grobów, znajdu
jących się pod asfa ltową drogą zbudowaną na m ogi
łach. Ekshumację prowadzi ekipa polska pod kierun
kiem prof. Andrzeja Koli z Uniwersytetu w Toruniu. 
Dotychczas ekshum owano i złożono w trum nach, opa
trzonych tabliczkam i z nazwiskiem  i datą śm ierci, 121 
zwłok. Zakończenie prac i uroczysty pogrzeb przew i
dziano na jesień 1998 r.

W ładze ukraińskie sprzeciw ia ją się um ieszczaniu na 
krzyżach tabliczek w języku polskim , wzorowanych na 
przedwojennych, motywując iż "naruszają dum ę Ukra
ińców i zagrażają ich suwerenności".

R. 1998 - 3 I - Prezydent Al. Kwaśniewski i p re
zydent Ukrainy Kuczma złożyli kwiaty na grobie N ie
znanych Żołn ierzy z Persenkówki. Burm istrz Lwowa, 
W asyl Kujbida ob iecał prezydentow i Kwaśniewskiem u, 
iż rekonstrukcja cm entarza zakończona zostanie do 
listopada b.r.

Lipiec - Podpisano protokół m iędzy Polską a w ła
dzam i Lwowa, w którym ostatecznie określono plan 
rekonstrukcji cm entarza. O dzyska on przedw ojenny w y
gląd, nie zostanie jednak odbudowany Pom nik Chwały 
z dawnym  napisem “Bohaterom Poległym w Obronie 
Lwowa i kresów  W schodnich". Na swoje m iejsce, 
przed Pomnik Chwały, m ają powrócić Iwy, lecz bez 
herbu Lwowa na tarczy, jedynie z napisem: "Tobie 
Polsko". Protokół podpisali: Andrzej Przewoźnik, sekre
tarz Rady Ochrony W alk i M ęczeństwa oraz burm istrz 
Lwowa, W asyl Kujbida.

W  lwowskiej prasie ukraińskiej powtarza ją się arty
kuły protestujące przeciw odbudowie cm entarza. Są 
one wyrazem  skrajnie nacjonalistycznego nastawienia 
do spraw polskich.

20 IX - Prezydent Ukrainy zapew nił min. Gerem ka 
w czasie jego w izyty w Kijowie, że nie będzie prze
szkód przy renowacji Cm entarza Orląt.

21 IX - Dyrektor Cm entarza Łyczakowskiego, do 
którego w łączono Cm entarz Orląt, lhor Hawryszkiewicz 
nakazał wstrzym anie, z wyjątkiem  prac ekshum acyj
nych, wszelkich robót na nekropolii Obrońców.

23 IX - Na Cm entarzu Orląt zbeszczeszczono płytę 
na grobie pięciu poległych pod Persenkówką. Nieznani 
sprawcy obleli o le jną farbą napis, a na płycie napisali 
po ukraińsku "łajno" oraz przykleili plakietkę z napisem: 
"UNA-UNSO. Krzywda Ukraińcom  musi być napraw io
na". W ym alowano także swastykę i napis "PLNO". Dy
rektor Hawryszkiew icz nakazał usunięcie napisów. M ło
dzieżowe, nacjonalistyczne organizacje nie przyznają 
się do tych czynów.

28 IX - Prezydent Al. Kwaśniewski rozm awia ł z 
prezydentem  L. Kuczm ą w spraw ie wstrzym ania przez 
w ładze m iejskie Lwowa odbudowy Cm entarza Orląt. 
Obaj prezydenci jeszcze w tym roku m ają się spotkać 
na cm entarzu.

Polskie MSZ wystosowało notę protestującą do amba
sadora Ukrainy w Warszawie, dotyczącą profanacji Cmen
tarza Orląt. W yrażono nadzieję na ukaranie sprawców.

1 X - W ładze m iejskie Lwowa działa ją wbrew skła
danym przez Kijów ustaleniom i ham ują prowadzenie 
prac na nekropolii O brońców . Ich dz ia ła lność jest 
w ykorzystyw ana do podsycania konfliktów m iędzy Po
lakami i Ukraińcami, co utrudnia ułożenie stosunków 
pojednania obu narodów.

12 X - Ze Lwowa doszły wiadomości o niedopusz
czaniu w dalszym ciągu ciężkiego sprzętu na cmentarz, 
co uniemożliwia prowadzenie prac wykończeniowych.

Przez działania dyrektora Cm entarza Łyczakow skie
go i w ładz m iejskich Lwowa, Cm entarz O rląt na rocz
nicę listopadową nie będzie odbudowany.

22 X - Bojówkarze, z nacjonalistycznej ukraińskiej 
organizacji UNA-UNSO z Andrijem  Szkilem , usuwali 
polskie napisy na tabliczkach nagrobnych. M łotkami 
zbili napis: "N ieznanym  bhaterom , poległym w obronie 
Lwowa i Kresów Południowo-W schodnich" na grobie 
N ieznanych Żołn ierzy poległych na Persenkówce. To 
kolejny wandalizm  na Cm entarzu Orląt. Barbarzyństwo 
to Film owała ukraińska TV, a w dniach 23 i 24 em i
towała polska TV w program ie I i II.

Opracowała: 
Danuta B. Łom aczewska  

Fotografie: J. M ierzecka, D.B. Łom aczewska
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Listopad

Listopad, proszę państwa jest miesiącem, który 
Mniej zabawom a bardziej medytacjom sprzyja.
Każdy z nas, proszę państwa, choć raz musiał sobie 
Zadać takie pytanie mniej lub bardziej skrycie:
Po co ja  tutaj jestem ? Co ja  tutaj robię?
Jaki sens ma to krótkie, ach, zbyt krótkie życie,
Jeśli nie ma być życiem przelotnego ptaka 
Lub brzozowego listka.
Jaki cel w  nim, jaka tajemnica?
I jakby w zawiłej szaradzie:
Szukał tej odpowiedzi, zwłaszcza w  listopadzie.
Po to mu przed oczyma -  listek z drzewa opadł.
Ptak odleciał i słońce wystygło na niebie,
Po to być może w  roku jest miesiąc listopad,
Aby człowiek mógł czasem tak spytać sam siebie.
Samo słowo listopad, dźwięk tego słowa 
Mnie związał się na zawsze ze Lwowem -  do Lwowa 
Przenosi mnie tym żywiej, skwapliwiej i chyżej 
Im dalej moja młodość i starość im bliżej 
Prowadzi mnie za rękę i szepce: pamiętasz?
To tu gdzie kiedyś rosły brzozy łyczakowskie -  
To wzgórze zaorane, tu był kiedyś cmentarz 
Lwowskich dzieci -  tu leży samo serce lwowskie.
Liście chrzęszczą. Bieleje brzóz widmowa kora.
Drzewa we mgle wracają na czarne pustkowie.
Listopad dla Polaków niebezpieczna pora -  
Listopad nie pozwala zapomnieć o Lwowie...
Listopad mnie tą rzewną obarczył robotą.
To on w  poszumie deszczu i w liści szeleście 
Podszepnął mi, że ja  tu jestem  tylko po to 
By pamiętać, pamiętać o mieście -  zdradzonym 
I cień jego w  piosenkę zaklinać -  
I w  wiersze je  zaplatać, melodią rozniecić 
I jeśli kto zapomniał -  to mu przypominać 
I jeś li kto nie widzi -  to mu w  oczy świecić -  
I tych co już nie tęsknią -  tęsknoty nauczać,
I tych którzy nie wiedzą -  do tej wiedzy zmuszać 
Tym, co nie chcą pamiętać -  pamięcią dokuczać.
I tych, co ju ż nie płaczą -  znowu do łez wzruszać.
Jest na ziemi czas wiosny i jest czas jesien i -  
Jest, jak  kiedyś powiedział pięknie ecclezjasta 
Czas Zbierania kamieni i siewu kamieni.
Czas kwiatu kiedy więdnie i czas gdy wyrasta,
I jest czas gdyśmy z naszym miastem rozłączeni -  
I będzie czas powrotu do naszego miasta.
Co znaczą dni, tygodnie, lata i miesiące.
Gdy potem  wierna miłość kres kładzie rozłące.
Z drzewa dziś za mym oknem liść ostatni opadł
Słońce we mgle przybladło, deszcz sennym szelestem szumi
I taką dał mi londyński ■ listopad
Odpowiedź na pytanie moje po co jestem ?
Po to, aby zwątpieniu nie dać się opętać -  
Po to, by o nic nie dbać i na nic nie zważać,
A o Lwowie: pamiętać, pamiętać, pamiętać -  
1 to jedno powtarzać, powtarzać, powtarzać!
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