
Bi
ul

et
yr

f 
In

fo
rm

ac
yj

ny

Nr 62
Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich 

ODDZIAŁ STOŁECZNY



♦



Towarzystwo M iłośników  Lwowa i Kresów  Południow o-W schodnich  
ODDZIAŁ STOŁECZNY

Biule tyn  Informacyjny
KWARTALNIK V IIIX 2011 r. 

Nr 62

OBCHODY 70. ROCZNICY LUDOBOJSTWA NA KRESACH WSCHODNICH II R P ................  2

Komunikat PSL i K R P ........................................................................................................................................ 2

Międzynarodowy Komitet Honorowy 70. rocznicy.......................................................................................  3

Uchwała w sprawie obchodów 70. rocznicy................................................................................................... 4

<^Ramowy program centralnych obchodów 70. ro czn icy ..............................................................................  6

Patroni obchodów Wiktor Poliszczuk i Zygmunt Jan R um el.....................................................................  6

Kryjówka banderow ców ..............................................................  R .0 ........................................................  7

N ach tiga l.............................................................................. Tadeusz Ś liw iak ............................................  8

Pam iętam y..............................................................................................................................................................  9

Niekończąca się opow ieść..................................................... Jerzy D u d a ................................................. 11

Kresowianie mają swoją K a p lic ę ......................... Barbara Tomaszewska  13

Wystawa „Pielgrzym Chrystusa” .........................................  Ewa T ajner................................................. 15

Pamięci ks. Janusza Popławskiego w dziewiątą rocznicę śm ierć. . . Alicja Kocan..........................  16

Wspomnienie o Mieczysławie Szponerze naszym niezapomnianym p rzy jac ie lu ................................  17

Po raz siódmy we Lwowie, a potem -  Podole, Bukowina i Karpaty Jacek G a j ............................... 20

Kresowanie na Śląsku O polskim .........................................  Jerzy D u d a ................................................. 31

Wspomnienie o Zbigniewie U m ań sk im .......................................................................................................... 33

^ ^ n fo rm a c je ............................................................................................................................................................... 34

K om unikat..............................................................................................................................................................  36



2 Biuletyn Informacyjny TMLiKP-W

OBCHODY 70* ROCZNICY LUDOBÓJSTWA 
NA KRESACH WSCHODNICH II RP

KOMUNIKAT 
P olsk ieg o  S tron n ictw a  L udow ego  

i K resow ego R u ch u  P atr io tyczn ego
W zw iązk u  ze  z b liż a ją c ą  się  70. ro c z n ic ą  ap o g eu m  lu d o b ó js tw a  d o k o n an e g o  na po lsk ie j ludnośc i w iejsk ie j 

K resów  W sch o d n ich  II R P P o lsk ie  S tro n n ic tw o  L u d o w e  o raz  K reso w y  R uch P atrio tyczny , p rag n ąc  g o d n ie  uczcić 
pam ięć  b es tia lsk o  p o m o rd o w an y c h  o k o ło  200  ty s ięc y  o b y w ate li po lsk ich , p o w o łu je  M ię d zy n a ro d o w y  K om ite t 
H o n o ro w y  o b ch o d ó w  70. R o czn icy  ap o g e u m  lu d o b ó js tw a  d o k o n an e g o  p rzez  u k ra iń sk ich  szo w in is tó w  w  latach 
1939-1947 . N a cze le  K o m ite tu  H o n o ro w e g o  stan ą ł W icep rem ie r RP Pan W aldem ar P aw lak .

P atronam i o b ch o d ó w  zo sta li ob ran i:

Z y g m u n t Jan  R um el i W ik to r P o liszczuk

U ro czy sto śc i ro cz n ico w e  b ę d ą  się  o d b y w ać  pod  hasłem :

POLSKA - UKRAINA -  PRZYJAŹŃ i PARTNERSTWO  

OUN-UPA -  HAŃBA I POTĘPIENIE

KRp Przewodniczący Komitetu
Ofgahjjtf& jnego Obchodów

S  &  < 
'✓'Jarosław Kalinowski

W arszaw a, d n ia  10 lipca  2011 r.

Stepan Bandera (pośrodku) w mundurze Abweliry, która w 1941 r. utworzyła złożony z ukraińskich nacjonalistów batalion „Nachtigall"
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MI Ę DZY NA ROD OW Y KOMITET HONOROWY OB CH ODÓ W  
70. ROCZNICY APOGEUM LUDOBÓJSTWA  

DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH SZOWINISTÓW  
W LATACH 1939-1947

Zygmunt Jan Rumel Wiktor Poliszczuk

Waldemar Pawlak - wicepremier RP

Prof. dr Anatolij Czajkowski

Ks. Bp Ignacy Dec

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek

Gen. Mirosław Hermaszewski

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Gen. Roman Jagiełło-Yagel

Prof. dr hab. Barbara Jedynak

Prof. Marian Konieczny

Król Romów Henryk Kozłowski

Tomasz Kuba Kozłowski

Dr Lucyna Kulińska

Wacław Kytl

Prof. zw. dr hab. Marian Malikowski 

Marszałek dr Roman Malinowski 

Włodzimierz Odojewski

Dr hab. Bogusław Paź 

Władysława Poliszczuk 

Jacek Sasin 

Władysław Siemaszko 

Marszałek Adam Struzik 

Płk inż. Henryk Strzelecki 

Prof. Ryszard Szawłowski 

Bolesław Szenicer 

Jurij Szewców 

Kazimierz Józef Węgrzyn 

Wiktor Węgrzyn 

Janusz Witak 

Władimir Woroncow 

Ks. Bp Józef Zawitkowski 

Klub Inteligencji Polskiej

Kreso;
Przewodniczący

uchu Patriotycznego

'{ }U & ear
' Jan Niewiński

Przewodniczący Komitetu 
Orgamzacyjn^cfo Obchodów

"Jarosław Kalinowski
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UCHWAŁA W SPRAWIE OBCHODÓW 70. ROCZNICY LUDOBÓJSTWA 

NA WOŁYNIU I MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ W LATACH 1939 -  1947

I

1. Mimo upływu prawie siedemdziesięciu lat od ludobójstwa dokonanego przez 

OUN-UPA na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej oraz deklarowanego 

strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy, szczątki pomordowanych 

Polaków poniewierają się w nieznanych i nieoznaczonych miejscach. 

W związku z tym apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej i Rady 

Ochrony pamięci Walk i Męczeństwa o:

a) czynne włączenie się w obchody 70. rocznicy ludobójstwa w duchu prawdy 

historycznej,

b) intensyfikację prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych oraz dokonania 

godnego pochówku ofiar,
c) zapewnienie odpowiednich środków finansowych oraz ochronę osób 

prowadzących ekshumację i prace badawcze.

2. Domagamy się od Sejmu i Senatu RP oraz parlamentu Ukrainy 

jednoznacznego potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego na Kresach 

Wschodnich II RP oraz uznania OUN i UPA za formacje zbrodnicze. W razie 

braku reakcji postulujemy przekazanie tych spraw do rozpatrzenia przez 

właściwy trybunał międzynarodowy.
3. Stanowczo żądamy, aby Sejm RP ustanowił dzień 11 lipca Dniem Pamięci 

Męczeństwa Kresowian.
4 Domagamy się od władz Rzeczypospolitej i władz samorządowych Stolicy, 

zezwolenia na postawienie w godnym miejscu Warszawy pomnika 

upamiętniającego ofiary banderowskiego ludobójstwa według projektu prof. 

Mariana Koniecznego. Inskrypcja na pomniku musi w sposób jednoznaczny 

świadczyć o ludobójczym charakterze mordów oraz wskazywać sprawców, 

tzn. OUN-UPA.
5. Stanowczo Żądamy od władz wszystkich szczebli, aby respektowały 

dyspozycję zawartą w uchwale Sejmu RP z dnia 15 lipca 2009 r.: „Tragedia 

Polaków na Kresach Wschodnich II RP powinna być przywrócona pamięci
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historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich w ła d z  

publicznych w imię lepszej przyszłości i porozumienia narodów naszej c z ę ś c i  

Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukraińców"

6 Domagamy się, aby w podręcznikach szkolnych i akademickich problematyka 
ludobójstwa na Kresach została uwzględniona i właściwie oświetlona Nadto 

żądamy uwzględnienia w kanonie lektur obowiązkowych książek 
poświęconych problematyce ludobójstwa i opuszczenia Kresów

7 Zwracamy uwagę, źe władze wszystkich szczebli i odpowiednie służby mają 

obowiązek reagowania na fałszowanie historii oraz wszelkiego rodzaju 

oszczerstwa i pomówienia pod adresem Polaków.

Protestujemy przeciwko organizowaniu uroczystego odsłonięcia pomnika 

przypadkowych ofiar cywilnych akcji wojskowej polskiego podziemia w Sahryniu 
i obecności tam prezydentów RP i Ukrainy. Ich obecność będzie legitymizowała 
fałszerstwa głoszone przez szowinistów ukraińskich -  pogrobowców Bandery 

Sprzeciwiamy się gloryfikacji ludobójców z UPA, policji ukraińskiej w służbie 

niemieckiej i SS-Galizien, poległych w wałkach w Sahryniu. Kategorycznie żądamy 

odwołania tych uroczystości.

Domagamy się poddania rewizji Uchwały Senatu RP z dnia 3 sierpnia 1990 roku, 

potępiającego Akcję „Wisła", bowiem podjęto ją na podstawie fałszywych przesłanek 

Dała ona impuls do dalszego fałszowania historii stosunków polsko-ukraińskich.

Przyjmujemy program obchodów 70 rocznicy ludobójstwa. (W załączeniu.)

m

ii

iii

IV

Sekretarz Komisji Przewodniczący Komisji 
Uchwał i Wniosków
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Ramowy program  
centralnych obchodów  70. rocznicy apogeum  banderowskiego  

ludobójstw a na Kresach W schodnich  II RP 
w  latach 1939-1947

Rok 2011

1. Uroczystość nadania bibliotece publicznej na Gocławiu w W arszawie imienia Zygm unta Jana Rum ia -  21.09.
2. Ogłoszenie konkursu wiedzy o Kresach dla młodzieży szkół średnich i studentów -  październik.
3. Zintensyfikować starania o utworzenie Instytutu Kresów W schodnich RP i Muzeum Kresów RP w Warszawie.
4. Kontynuowanie starań o lokalizację symbolicznej mogiły ofiar ludobójstwa na Cm entarzu Wojskowym na Powązkach 

w Warszawie.
5. Sesja popularno-naukowa poświęcona dorobkowi śp. Wiktora Poliszczuka -  29.10. Ogłoszenie listopada -  Miesiącem 

Wiktora Poliszczuka.

Rok 2012

6. Kontynuacja konkursu wiedzy o Kresach RP. ^
7. Sesje popularnonaukowe m.in. nt.: przyczyn ludobójstwa na Kresach, Samoobrony Kresowej, ideologii OUN-UPA. działań

OUN w III RP - 1 półrocze.
8. Uroczyste poświęcenie symbolicznej mogiły na Cm entarzu Wojskowym na Powązkach - lipiec.
9. W zniesienie i uroczyste odsłonięcie pom nika ofiar banderowskiego ludobójstwa - Warszawa, wrzesień.

10. Konferencja naukowa na tem at Uchwały Senatu RP z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie potępienia Akcji „Wisła". Uchwała 
była efektem zafałszowania faktów i dała impuls do dalszego zakłam ywania historii stosunków polsko-ukraińskich.

11. Zakończenie historyczno-politycznych tematów „rozliczeniowych". Przygotowanie gruntu do poprawnych, opartych na 
prawdzie, relacji między Polakami i Ukraińcami.

Rok 2013

12. Kontynuacja sesji popularno-naukowych - styczeń-maj.
13. Rozstrzygnięcie Konkursu wiedzy o Kresach - lipiec.
14. M iędzynarodowa sesja naukowa na tem at przyszłości stosunków polsko-ukraińskich.
15. Centralne uroczystości 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach - 11 lipca. Mamy nadzieję, że odbędą się one w Warszawie 

przed pomnikiem ku czci ofiar, który do tego czasu powinien nareszcie powstać.
16. U roczystości lokalne i środow iskow e pow inny się odbyw ać w edług autonom icznych programów, nie kolidując 

z centralnymi. I

Patroni obchodów
W iktor Poliszczuk

Nie takiej Ukrainy spodziewałem się po upadku Związku Sowieckiego. Nie takiej Polski spodziewałem się po upadku PRL. 
Ani na Ukrainie, ani w Polsce nie ukształtowały się elity zdolne do powiedzenia prawdy o ludobójstwie na ludności polskiej 
i ukraińskiej, dokonanym przez struktury nacjonalizmu ukraińskiego. (...)

Muszę więc pam iętającym jeszcze w ołyńską i halicką krew i pożogę opowiedzieć - kto jest za zakłamaniem tej gorzkiej 
prawdy, a kto z trudem przebija się ku prawdzie. W tym zakłam aniu udział biorą nie tylko nacjonaliści ukraińscy, ale też 
niektórzy polscy historycy na Zachodzie i w Polsce, uchodzący za wybitnych polscy działacze kulturalni na Zachodzie, jak  też 
w ielkonakładowa prasa w Polsce i na Zachodzie. (...)

Moralność jest jedna, wyraźna, jednoznaczna, nie m ożna jej relatywizować, kierując się wątpliwej wartości względami 
politycznymi.

Gorzka prawda. Cień Bandery nad  zbrodnią ludobójstwa. W arszawa 2006. Wydawnictwo ANTYK
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Z ygm unt Ja n  Rum el

Uchwałą nr IX /169/2011 Rady M iasta Stołecznego W arszawy z dn. 10 lutego 2011 r., na w niosek  
Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. W arszawy, ustanow iono Zygm unta Jana Rumia patronem  Bi
blioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m. st. W arszawy.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 21 września 2011 r. w godz. 10.00-14.00 
w kościele parafialnym p.w. św. Ojca Pio, przy ul. Fieldorfa 1.

Odsłonięcie tablicy na budynku Biblioteki przy ul. M eissnera 5 odbyło się o godz. 14.00,
po zakończeniu sesji popularno-naukowej pt.

Zygmunt Jan Rumel, urodzony 22 lutego 1915 roku w Pe
tersburgu, syn Władysława, oficera Wojska Polskiego, bohatera 
wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego Krzyżem Virtuti 
Militari. osadnika wojskowego spod Wiśniowca na Wołyniu 
i Janiny z Tymińskich, byl uczniem Liceum Krzemienieckiego. 
Miał w iele zainteresowań: poezję, teatr, harcerstwo, sport. Wcze
śnie ujawnił się jego talent poetycki. Pierwsze utwory zamiesz
czał Zygmunt w licealnym „Naszym Widnokręgu". Maturę zdał 
w 1935 roku. Następnie w Warszawie studiował polonistykę, 
a od roku 1937 redagował miesięcznik „Droga Pracy” , dodatek 
do „Życia Krzemienieckiego”, poświęcony ważnym sprawom 
regionu. Mając zacięcie publicystyczne, pisywał w nim artykuły 
o życiu gospodarczym i społecznym Wołynia.

Zygmunt znał język ukraiński, był zaprzyjaźniony z wieloma 
Ukraińcami. Należał do Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiej
skiej. angażował się w pracę uniwersytetu ludowego w Różynie, 
pomagał w redagowaniu dwujęzycznego polsko-ukraińskiego pi
sma „Młoda Wieś - Mołode Seło”. Uważał, że jego samego ukształ
towały dwie kultury, czemu dał wyraz w wierszu o znamiennym 
ty tule Dwie matki. Tymi matkami były Polska i Ukraina.

Zygmunt Jan Rumel czuł się mocno zakorzeniony na Wo
łyniu, którego piękno znalazło odbicie w jego twórczości. 
Zapowiadał się na wielki talent liryczny. Pozostało po nim 

'^ p ię ć d z ie s ią t ocalonych wierszy. W historii literatury polskiej

Zygm unt Jan Rumel - żołnierz, poeta  nieznany.

sytuuje się Rumel w pokoleniu, które umownie nazywa się po
koleniem poetów-powstańców. Należeli do niego: Krzysztof 
Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Krystyna Krahelska. Juliusz 
Krzyżewski, Ewa Pohoska, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trze
biński. Podobnie jak  oni. nie przeżył wojny, ale jego los był 
bodaj najtragiczniejszy, bowiem Rumel zginął śm iercią i żoł
nierską i męczeńską.

Już od pierwszych miesięcy wojny włączył się w pracę kon
spiracyjną w Warszawie i na Kresach. W styczniu 1943 roku 
Kazimierz Banach, współorganizator Stronnictwa Ludowego 
„Roch” i Batalionów Chłopskich, mianował Zygmunta Rumia 
komendantem VIII okręgu BCh. Również na polecenie Bana
cha, w sytuacji nasilających się banderowskich rzezi Polaków 
na Wołyniu, podjął się Rumel rozmów ze sztabem OUN-UPA, 
w celu ich powstrzymania. Na gest posła pokoju - oficjalne
go emisariusza polskiego podziemia - upowcy odpowiedzie
li zbrodnią. 10 lipca 1943 roku w Kustyczach koło Turzyska 
w powiecie kowelskim porucznik Zygmunt Jan Rumel, towa
rzyszący mu podporucznik Krzysztof M arkiewicz oraz ich prze
wodnik Witold Dobrowolski zostali storturowani i rozerwani 
końmi.

Zarówno nader krótkie życie Zygm unta Jana Rumia, jak 
i jego m ęczeńska śmierć m ają wym iar wieloznacznego sym
bolu.

„Kryjówka banderow ców ”
Od dziesięciu lat we Lwowie przed Ratuszem znajduje się restauracja „K ryjów ka” . Ściany lokalu ozdabiają antysemickie 

i antysowieckie karykatury oraz portrety watażków OUN-UPA - Stepana Bandery i Romana Szuchewycza. Nastrój lokalu tworzą 
archiwalne fotografie oddziałów UPA. militaria nawiązujece do walk banderowców, których jednym  z wielu haseł było: „Bude 
lacka krow po kolina -  bude wilna Ukraina”, „Będzie polska krew po kolana -  będzie wolna Ukraina” .

W menu proponuje się dania: „Codzienność Wermachtu”, „Uśm iech N achtigalu”, „Szczęśliwy Sotnik” , „Dzieciństwo 
Stepana” czy „Chwała UPA” . Nazwy potraw wymyślił politolog Anton Borkowski. Najbardziej popularnym toastem wznoszonym 
w lokalu jest „Smierc Moskalom, Lachom i Żydom ” . Jurij Nazaruk -  m enedżer restauracji nie widzi w tych praktykach niczego 
nagannego czy nadzwyczajnego.

Działalność restauracji popierana jest przez władze miasta, a telew izja trąbi, że „K ryjówka” będzie nie lada egzotyką dla 
zagranicznych turystów.

Przeciwko skandalicznemu przybytkowi protestują we Lwowie przeciwnicy prób rehabilitacji OUN-UPA, dla których 
restauracja to dowód na odradzanie się ruchu nazistowskiego w mieście. Niestety, hasło „Ukraina tylko dla Ukraińców” staje się 
niebezpiecznie popularne we Lwowie.

R.O.
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N achtigall
Kiedy do tego miasta wkroczyła nienawiść 
miała ręce zajęte szybkostrzelną bronią 
a oczy - listę pełną nazwisk i adresów

W W uleckim W ąwozie biel brzóz przebija przez noc 
one bielsze od wapna którym spryskano dół 
głębszy od najgłębszej przepaści

Kiedy do tego miasta wkroczyła nienawiść 
przybrała śpiewne imię - „Nachtigall"
Imię słowika który śpiewa nocą 
Ale tu nocą nienawiść łom otała w drzwi

Nie - nie patrz oknem na ulicę 
gęstą od żandarmów i ich psów 
od ciężarówek w których je st jeszcze miejsce 
- one odjadą stąd pełne do ostatniego człowieka 
pod eskortą nienawiści z uniesioną bronią

Słychać kroki na schodach 
już  coraz bliższe twoich drzwi

W Wuleckim W ąwozie nienawiść podnosi broń do oka
czeka na sygnał - na słowo komendy
i słowo to pada a pod nim pada człowiek
a ten błysk - nie - to nie świt
to jeszcze mroczniejsza noc
to noc nocy - noc która nie przestanie być nocą

Nad dołem pochyla się cieniem brzozy Villon 
i M olier i Pascal i Jean-Baptiste Rousseau 
Pokłonił się Wolter i Diderot
Cień Musseta zdjął kapelusz (
Proust zatyka uszy

W żelaznym gąszczu nocą śpiewa Nachtigall 
w germańskim narzeczu

T adeusz S liw iak

Pam iętam y 17. w rzesień
M o r z e

B a ł t y c k i e

KOP „Głębokie’

W iln o

KOP „Wilejka'

G ro d n o  
2 0 - 2 2  IX

W o łk o w y sk  
t o  iv

KOP
P olesie '

T a rn o p o l 
1 7  IX

Lwów*3 
1 9 - 2 2 IX

KOP 
, Podoi#*

S ta n is ła w ó w  
1 9  IX

tiklaiiu i  doi.! 28.IX.19J9
• WO|<J( polskich

K o ło m y ja  
\18IX i
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P A M I Ę T A M Y

Jestem  ochotnikiem!
W ziąłem w  ręce broń po to, aby w espół z niemieckimi 
żołnierzam i w alczyć ze w spólnym  wrogiem 
-  bolszewizmem .
Bowiem bolszewicy są w rogam i mojego narodu.
Radziecka w ładza -  to przym usow a prace dła 
pracowników, w iezienie i obóz koncentracyjny 
dla w szystkich pracujących.
O szustwem  i terrorem bolszew icy zm usili naród do wojny, 
aby uratować radziecką w ładzę -  w ładzę kata narodów Stalina. Krew pły nąca rzeką, z 
głodu g iną dzieci i kobiety.
Wojna nie zostanie ukończona, dopóki nie będzie zniszczona w ładza radziecka -  władza 
Żydów  i Stalina.
My ochotnicy, zaniesiem y na front praw dę naszym otum anionym  braciom i odwrócim y 
ich bagnety przeciw ko tym , których oni teraz bronią.
W tedy zniszczona będzie w ładza żydow sko-bolszew ockiej bandy, upilej krw ią narodu. 
W tedy zapanuje pokój i w olność dla naszego narodu.
Walczyć w im ię pokoju i szczęścia narodu -  to nasza spraw a narodowa. Każdy, kto chce 
być w iernym  swojej ojczyźnie, pow inien stanąć w  naszych szeregach.
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Niekończąca się opow ieść
JERZY DUDA

Po raz pierwszy prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicie- 
ja  trafił na Cm entarz Łyczakowski we Lwowie w 1981 roku, 
zastał go w stanie ruiny. Brzydkie, według jednego wzoru 
wykonywane nagrobki zmarłych Ukraińców i Rosjan prze
słaniały polskie, zaniedbane pomniki. W szędzie bujna, dziko 
rozrastająca się zieleń zagłuszyła wszystko, korzenie bez trudu 
wciskały się w grobowce, rozsadzały kam ienne konstrukcje. 
Rdza zżerała żeliwne krzyże i latarnie, padające deszcze, śnieg 
i mróz kruszyły napisy epitafijne. Wyraźnie widoczne były śla
dy wandali wykorzystujących dla swoich celów praktycznie 
niestrzeżoną nekropolię.

To właśnie wtedy, poruszony widokiem Cm entarza posta- 
^ ^ n o w ił  Profesor opisać i sfotografować to, co pozostało. Uznał, 

że to najwłaściwsza, być może ostatnia chwila, aby ocalić pa
mięć o spoczywających tu ludziach i na trwałe zapisać ją  na 
kartach historii polskiego narodu. Bo niezwykły to Cmentarz, 
wyróżniający się nie tylko swoim reprezentacyjnym , niepo
wtarzalnym charakterem i bogactwem pomników nagrobnych. 
Pięknie tę niezwykłość opisał Jan D ry lin g :......Na Łyczakow
skim Cmentarzu szło się za  trumną ja kb y  nie z  ostatnią posłu
gą, ale jakby  na przechadzkę po  uroczym parku... Na Łyczako
wie ze wzgórz schodziło się w  doliny, z  ja snych  po lan leśnych  
p o d  zielony cień drzew. Białe pn ie brzóz prześw iecały przez 
warkocze gałęzi, kaliny z  ‘liściem szew kiem  ’ czerwieniły się 
gronami korali, kasztany wiosną wyglądały’ ja k  kandelabry’, 
najeżone świecami, a jesien ią  rzucały’ na groby kolczaste kule 
owoców. Wie\i’iórki uwijały się tam w śród mogił, zwinne, rado
sne i bezczelne... Wiosną byl Łyczaków zielony i uśmiechnięty, 
jesienią  zloty i dostojny, zim ą biały i cichy. Czasem listopa- 

( ^ d o w a  szaruga rzucała nań mokrą mgłę i sm utek każąc myśleć 
o tych, co tu zostają na zawsze, w wilgotnym chłodzie piw nic  
grobowych... "(1).

Pierwsze wydanie albumu „Cm entarz Łyczakowski we 
Lwowie w latach 1786 -  1986”(2), poprzedzone zostało se
rią 26 szkiców w miesięczniku „O pole” opublikow aną w la
tach 1983 -  1986 w cyklu „Dzieje łyczakowskiej nekropolii” . 
Cykl ten spotkał się z niezwykłym oddźwiękiem wśród czy
telników, głównie dawnych m ieszkańców Lwowa. -  Przesłali 
oni na ręce prof. Stanisława Sławomira Nicieji setki listów, 
w których wzruszeni przekazywali wiele unikalnych źródeł hi
storycznych, fotografii rodzinnych, relacji itd. Pozwoliło to na 
wzbogacenie już  zaprezentowanego materiału i edycję ogrom 
nie oczekiwanej publikacji, która przez wiele lat funkcjono
wała na prawach bestsellera na polskim rynku wydawniczym. 
Autor zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że to nie koniec 
Jego pracy, b o : ...... Dzieje Łyczakowa to niekończąca się opo
wieść. W ciągu ponad  225 lat pochow ano tam około 400 tysię
cy osób. Na potrzeby tej nekropolii pracow ały setki artystów  
tworząc je j  niepowtarzalny klimat i kształt.. "(3).

I tak zgodnie z zasadą „niekończącej się opowieści", uka
zała się nowa księga autorstwa Stanisława Sławomira Nicieji
0 Cm entarzu Łyczakowskim pod tytułem: „Lwów. Ogród 
snu i pamięci. Dzieje Cm entarza Łyczakowskiego i ludzi tam 
spoczywających w latach 1786 -  2010” . Księga wspaniała, 
bogatsza od poprzedniej. Wymienionych w niej jest 4820 na
zwisk osób zmarłych, w tym 600 nowych, dzieje lwowskiej 
nekropolii zostały doprowadzone do czasów najnowszych, do 
roku 2010. Zwraca także uwagę zupełnie inny układ księgi, 
otw iera ją  krótki rozdział poświęcony cmentarzom polskim
1 europejskim o charakterze parków, ogrodów czy też muze
ów. Ten przegląd założeń architektonicznych nekropolii służy
podkreśleniu niezwykłości cm entarza lw ow skiego:......ogrodu
snu i miłości, nad którym rozciąga się czarowna woń cyprysów  
wytyczających kapryśnie wijące się po łyczakowskim wzgórzu  
cmentarne ścieżyny’... ”

Ta niezwykłość lwowskiej nekropolii to nie tylko cudow
ny dar natury. Jej piękno to przede wszystkim trud artystów 
-  rzeźbiarzy, których praca nadała cm entarzowi niepowtarzal
ny charakter. Ponad dwieście stron księgi przeznaczył Autor 
na prezentację twórców pom ników i ich dzieł. Pierwszym 
z twórców sepulkralnej rzeźby na tym cm entarzu był Austriak 
Hartman W itwer (1774 -  1825). Zaprojektowany i w ykona
ny przez niego pomnik poświęcony został Rozalii Wartano- 
w iczównej, zmarłej w 1799 roku siedem nastoletniej córce 
bogatych kupców pochodzenia orm iańskiego. Przedstawia 
on „figurę podróżnej” udającej się w zaświaty z rozm arzo
ną twarzą. Kolejnym wybitnym artystą był Anton Schimser 
(1790 -  1838). Najbardziej znaną jego  pracą jest grobowiec 
Brayerów, Tranklów i Weiglów. Dzieło Antona kontynuował 
brat Jan i jego  syn Leopold, dziełem Jana jest słynny mode- 
lunek „rozpaczających niew iast” na grobie Ernesta Kossa. 
Jednym z najbardziej wzruszających jest pomnik - dzieło 
Edmunda Jaskólskiego (1846-1874) - poświęcony Józefowi 
Torosiewiczowi, znanem u lekarzowi filantropowi, założycie
lowi Zakładu W ychowawczego dla Sierot Obrządku Orm iań
skiego. Wokół pom nika zaw sze m ożna spotkać ludzi, trudno 
obok niego przejść obojętnie. Autor prezentuje sylwetki kil
kudziesięciu rzeźbiarzy — twórców łyczakowskich pom ni
ków. Bogate biogram y ilustrow ane są ich dziełami, nawet 
tymi zagrabionym i w czasach sowieckich jak  n.p. medalion 
Stanisława Kruka i jego  żony, autorstw a W ojciecha Przedwo- 
jow skiego.

W latach siedem dziesiątych minionego wieku władze miej
skie Lwowa uznały, że cm entarz będzie miejscem pochówku 
najbardziej zasłużonych. Zaczęły się znowu pojawiać pom ni
ki. Dla współczesnych rzeźbiarzy Autor też znalazł miejsce, 
wymienia n.p. Teodozję Bryż, twórczynię pomnika Salomei 
Kruszelnickiej, wybitnej ukraińskiej śpiewaczki.
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Oddzielny rozdział poświęcony jest 23 rozrzuconym po 
cmentarzu kaplicom. Są to często swoiste, małe kościółki
0 atrakcyjnej architekturze, zbudowane w edług projektów 
znanych architektów m. in.: Filipa Pokutyńskiego i Jana To
masza Kudelskiego. Kaplice były wzorowane na mauzoleach 
bogatych rodzin ziemiańskich znajdujących się na terenach 
magnackich, kresowych rezydencji, takich jak  słynna kaplica 
Sieniawskich w Brzeżanach, czy też mauzoleum Gołuchow- 
skich w Skale Podolskiej. Najbardziej okazałą kaplicą grobową 
Cmentarza Łyczakowskiego jest mauzoleum rodziny Barczew
skich. Zaprojektował j ą  w stylu neorom ańsko -  bizantyńskim 
W łodzimierz Halicki. Fundatorem kaplicy był jeden z najbo
gatszych ludzi Podola Probus Piotr W łodzim ierz h. Samson 
Barczewski. Sam nigdy nie założył rodziny i w testamencie 
cały majątek nieruchomy, miasto Raszków i liczne folwarki 
zapisał siostrze. Natom iast 700 tysięcy guldenów przeznaczył 
na cele naukowe i dobroczynne, z tego po 100 tysięcy gulde
nów otrzymały uniwersytety w Krakowie i we Lwowie.

Najobszerniejsza część księgi zatytułowana „Non omnis 
moriar” poświęcona jest tym, którzy „zostawili swój ślad” . Ten 
rozdział napisany został z m yślą o tym. by ocalić od zapom nie
nia pamięć o bliskich, przywoływać ich postacie przy różnych 
okazjach, bo jeżeli my będziemy pamiętać o nich, to ci, którzy 
idą za nami. także o nich nie zapomną, i daj Boże, również
1 o nas. Na przestrzeni 225 lat istnienia Cm entarza Łyczakow 
skiego spoczęło na nim kilkaset tysięcy ludzi. W rozdziale 
jest mowa „zaledwie” o kilkuset z nich, ale dzięki zastosow a
nej przez Autora „poetyce migawek biograficznych  ”, jest to 
opowieść fascynująca o ludziach, o dziejach m iasta i narodu,
0 dramatach, tragediach a także o wzniosłych i pięknych w y
darzeniach. Aby tę niezw ykłą m etodę Profesora przybliżyć, 
zapoznajmy się bodaj z kilkom a biogram ami.

Rejestr otwiera W ładysław Abraham (1860-1941). histo
ryk, prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza. 
Na jego grobowcu um ieszczono tablicę m em orialną poświę
coną pamięci syna Romana Abraham a (1891-1976), generała 
brygady, obrońcy Lwowa 1918-1920, który wykazał się wiel
ką determ inacją w walce z profanacją Cm entarza Orląt Lwow
skich.

W łodzim ierz Hiolski (1871 -  1929), doktor weterynarii, 
naczelny lekarz Lwowa, ojciec wybitnych śpiewaków opero
wych W łodzimierza (zm arłego w 2002 roku) i Andrzeja (1922
-  2000). Andrzej chciał być pochowany w grobowcu ojca, nie 
udało się tego przeprowadzić. Spoczął na Powązkach a ziemię 
z Cm entarza Łyczakowskiego do grobu dosypali Jerzy Janicki
1 Zbigniew Chrzanowski dyrektor Teatru Polskiego we Lwo
wie.

W acław Iwaszkiewicz -  Rudoszański (1871-1922), ge
nerał armii carskiej, który po odzyskaniu przez Polskę nie
podległości stał się jednym  z najwybitniejszych dowódców. 
Znakomicie dowodził VI A rm ią G alicyjską w wojnie polsko
-  sowieckiej. Pogrzeb jego był w ielką manifestacją. W 1972 
roku grób jego został sprofanowany. Panie O tko i Domaszew- 
ska prochy generała przeniosły do grobowca prof. Leona Syro- 
czyńskiego (pani Domaszewska była w nuczką profesora).

Maria Kazecka (1887 -  1938). publicystka, poetka, obroń
czyni Lwowa w 1918 roku, autorka bardzo popularnego wier
sza o Orlętach Lwowskich „W Ogrodzie Jezuickim ” :

 Widzę z okien, ja k  w mojej padacie ulicy,
W jakichż bolesnych gwiazdach będziemy Was chować! -  
Noc późna, delikatnej pełna  tajemnicy,
Lecą liście i zdają się za  śm ierć dziękować... ”
Krzysia Skrowaczewska (1919-1934), córka Pawła Skro- 

waczewskiego wybitnego laryngologa, siostra Stanisława 
Skrowaczewskiego (urodzonego w 1923 roku) kompozytora 
i światowej sławy dyrygenta, wieloletniego dyrektora jednej 
z najlepszych orkiestr symfonicznych świata Minneapolis 
Symphony Orchestra.

Czesław M ączyński (1881-1935). Pułkownik, naczelny 
dowódca obrony Lwowa w 1918 roku. Autor „Bojów lwow
skich” . Zwalczany przez piłsudczyków, rozgoryczony osiadł 
w Narajowie koło Brzeżan gdzie prowadził gospodarstwo rol
ne. Jako symbol obrony Lwowa znienawidzony i nękany przez* 
Ukraińców. System atycznie podpalano mu stogi zboża. Ciężko 
chory nie uległ namowom opuszczenia Narajowa, z uporem 
powtarzał „wyjazd zrobiłby wrażenie, że  komendant obrony 
Lwowa ucieka przed  nacjonalistami ukraińskimi".

Róża Niedźwirska (zmarła w 1938 roku), matka dr Emi
la Niedźwirskiego (1900-1994), uczestnika obrony Lwowa 
w 1918 roku, pułkownika, twórcy i wieloletniego kierownika 
Polskiej Kliniki Lekarskiej w Londynie, osobistego lekarza ge
nerała Władysława Andersa. W testamencie przekazał 120 ty
sięcy funtów na stypendia dla studentów Uniwersytetu Medycz
nego we Wrocławiu, uznając że ta uczelnia kontynuuje tradycje 
lwowskiej medycyny. Pragnieniem jego było spocząć po śmierci 
na Cmentarzu Orląt, ale prośby tej nie udało się spełnić.

To tylko zupełnie przypadkowo wybrane nazwiska i pa
miętać wypada, że rangę Cm entarza Łyczakowskiego wyzna
czają jednak głównie ci, którzy na trwale wpisali się w dzieje 
narodowe, a wśród nich m. in.: M aria Konopnicka, Gabriela^ 
Zapolska, Julian Konstanty Ordon, Artur Grottger, Ludwik Ry
dygier, Stefan Banach. Tu spoczyw ają również rektorzy i pro
fesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwow
skiej, dyrektorzy i pracownicy naukowi Ossolineum.

Ale polska historia na Cmentarzu Łyczakowskim nie kończy 
się w roku 1945, wraz z opuszczeniem Lwowa przez znakomitą 
większość Polaków. Tu spoczęli ci, którzy pozostali. Wśród nich 
wielu, nie tylko w polskości trwających, ale tę polskość podtrzy
mujących. Wspomnieć tu trzeba o profesorze Mieczysławie Gę- 
barowiczu (1893-1984), ostatnim dyrektorze Ossolineum, wier
nie strzegącym pozostawionych tu zbiorów; o Irenie Pelczarskiej 
(1916-1990), lekarce niosącej pomoc schorowanym Polakom 
i zaciekle walczącej z zacieraniem śladów polskości Lwowa; 
o Henryku Mosingu (1910-1989), lekarzu, współpracowniku pro
fesora Rudolfa Weigla, zakonspirowanymksiędzu(wyświęconym 
w 1960 roku przez prymasa Stefana Wyszyńskiego), który stwo
rzył nieformalne, ale zaakceptowane przez kardynała Karola 
Wojtyłę lwowskie Seminarium Duchowne. Autor wymienia tak
że wybitnych i znanych Ukraińców pochowanych na Cmentarzu 
Łyczakowskim, z Iwanem Franko na czele.



Biuletyn Informacyjny TMLifCP-W 13

Na wieczorze autorskim promującym tę księgę, prof. dr 
hab. Stanisław Sławomir N icieja powiedział, że zam yka ona 
jego ponad trzydziestoletnie badanie dziejów Cm entarza Ły
czakowskiego. Przez cały czas jego pracy przyświecała myśl, 
że jeśli nie zarejestruje, nie zinwentaryzuje tego, co tu pozo
stało, to cm entarz zostanie zepchnięty w otchłań niepamięci. 
Niewiele wiedzielibyśmy o tej polskiej nekropolii, gdyby nie 
On. Profesor poświęcił cm entarzowi, a właściwie cmentarzom 
na Łyczakowie -  bo jest tam także Cm entarz Orląt -  kilka 
książek, filmów i niezliczoną ilość artykułów w polskich i za
granicznych czasopismach.

Jurko Prochaśko współczesny ukraiński pisarz twierdzi, że: 
„ ...pisanie o Lwowie zawsze narzuca ton nostalgii. Ona je s t obec
na w samej fakturze lwowskiego życia. Jakby Lwów był miastem 
nie z  kamienia, ale z eteru i jakby nieustannie należało się o nie nie
pokoić. Bo nie należy do miast z  zapewnionym życiorysem... ”(4).

Ta piękna księga - prawdziwa „Biblia Domowa Lwowian 
i Kresowian” - przypomina, jak  ważne są pamięć i tradycja. 
One zajm ują się nie tylko strzeżeniem przeszłości, ale są for
m ą dotarcia do źródeł prawdziwego żaru, który przez wieki 
w tej ziemi, tu na Kresach W schodnich II Rzeczypospolitej 
był obecny.

1. Jan Dryling. Złote litery, srebrne litery. Londyn 1974. Polska 
Fundacja Kulturalna.

2. Stanisław Sławomir Nicieja. Cmentarz Łyczakowski we Lwo
wie w latach 1786-1986. Wrocław 1988. Zakład Narodowy Imienia 
Ossolińskich Wydawnictwo.

3. Beata Łabutin. Biblia domowa Lwowian. Rozmowa z prof. Sta
nisławem S. Nicieją. „Gazeta Wyborcza”, Opole z 29 X 2010 roku.

4. Dorota Wodecka. Rozmowa z Janem Majewskim. „Gazeta Wy
borcza”, Opole z 24/26 XII 2010 roku.

Kresowianie mają swoją Kaplicę
BA R BA R A  T O M A SZ EW SK A

Dzięki wieloletniem u wysiłkowi i poświęceniu Prezesa Stowarzyszenia Upam iętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Na
cjonalistów mgr inż. Szczepana Siekierki 4 września br. w Kościele Garnizonowym  -  Bazyliki Mniejszej pw. Św. Elżbiety 
we Wrocławiu została otwarta i poświęcona Kaplica Kresowian pod patronatem św. Andrzeja Boboli. Kaplica ta jest miej
scem upamiętnienia osób zam ordowanych na Kresach W schodnich w czasie II wojny światowej oraz po wojnie.

Prezes S. Siekierka w 2008 roku wystąpił z inicjatywą 
odrestaurowania kaplicy rodu Rehdigerów au f Striesa w Ko
ściele Garnizonowym z przeznaczeniem jej na Kaplicę Kre
sowian. W tej sprawie podpisano porozumienie zawarte po
między Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego -  Parafią 
Rzymskokatolicką pw. św. Elżbiety we W rocławiu reprezen
towanym przez ks. prałata pułkownika Januarego Wątrobę, a 
Stowarzyszeniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów reprezentowanym przez Szczepana Siekierkę.

Fundatorami Kaplicy zostali: Urząd M arszałkowski w o
jewództw a Dolnośląskiego, Rada Ochrony Pamięci Walk

i M ęczeństwa, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów, Parafia Kościoła Garnizonowego 
-  Bazylika M niejsza pw. św. Elżbiety oraz inne organizacje 
kom batanckie, kresowe i osoby prywatne.

W skład Komitetu Honorowego weszli:
Aleksander Marek Skorupa - Wojewoda Dolnośląski
Arcybiskup Marian Gołębiewski - M etropolita Wrocławski
Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
dr hab. Andrzej K rzysztof Kunert - Sekretarz ROPWiM
Rafał Dutkiewicz - Prezydent W rocławia
gen. bryg. Zbigniew Smok - Dowódca Śląskiego Okręgu
W ojskowego
nadinsp. Zbigniew M aciejewski - Komendant Wojewódzki 
Policji
ks. prał. płk January W ątroba - W ikariusz Generalny Bi
skupa Polowego WP
prof. dr hab. Marcin W iatr - Rektor - Komendant W SzOW L 
im. Tadeusza Kościuszki
płk Stanisław Oleksiak - Prezes Światowego Związku Żoł
nierzy Armii Krajowej

Skład Komitetu O rganizacyjnego:
Jerzy Pokój - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dol
nośląskiego
ksiądz prał. płk Janusz Radzik - Proboszcz Parafii pw św. 
Elżbiety



14 Biuletyn Informacyjny TMLiRT-W

płk Jerzy W oźniak - Prezes SZŻAK 
Okręgu Dolnośląskiego 
Szczepan Siekierka - Prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Projekt opracowali: 
mgr inż. Szczepan Siekierka -  prowa
dzący projekt,
mgr inż. M ieczysław Seredyński -  ar
chitektura,
mgr inż. Wojciech M arszałek -  kon
strukcja,
mgr Maria Kowalska -  konserwacja 
dzieł sztuki,
mgr Wiesław Piechówka -  konserwacja 
dzieł sztuki,
Marek Szczepiński -  Pracownia witraży.

Prace konserwatorskie oraz rem ontowo-budowlane kapli
cy rozpoczęto w październiku 2010 r. a zakończono w 2 0 1 1 r. 
Częścią głów ną kaplicy jest ołtarz Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, a w centralnej części znajduje się witraż, którego uro
czyste odsłonięcie miało miejsce II XI 2010 roku. Przedsta
wia on wizerunek męczennika św. Andrzeja Boboli oraz herby 
miast wojewódzkich utraconych w wyniku układów angiel- 
sko-amerykańsko-sowieckich zawartych w Teheranie i Jałcie.

Jako symbole w kaplicy zamieszczone są tablice organi
zacji kresowych i kombatanckich, kontynuujących tradycję, 
kulturę i pamięć o walkach na Kresach W schodnich:

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraiń
skich Nacjonalistów

-  Towarzystwo M iłośników Lwowa i Kresów Południo
wo-W schodnich
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia

-  Towarzystwo Przyjaciół W ilna i Grodna

-  Polskie Oddziały Samoobrony Kresów Południowo- 
W schodnich

-  27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej
- Obszar III Lwowski Armii Krajowej

-  Okręg Wileński Armii Krajowej
-  Okręg Nowogródzki Armii Krajowej
-  Okręg Poleski Armii Krajowej
W szystkie te organizacje zajm ują się promowaniem i roz

powszechnianiem tradycji i kultury Kresowej oraz historii 
walk niepodległościowych dawnych terenów II RP.

W dniu otwarcia i poświęcenia kaplicy, do Kościoła Garni
zonowego -  Bazyliki Mniejszej pw. Św. Elżbiety we Wrocła
wiu, przybyło wielu kresowian z całej Polski. Byli przedstawi
ciele oddziałów TMLiKPW , i innych organizacji kresowych, 
a także ci wszyscy, którzy czują się potomkami wygnanych 
z naszych wschodnich rubieży II RP. Z ramienia Oddziału 
Stołecznego TM LiKPW  w uroczystościach uczestniczyła jego 
w iceprezes Barbara Tomaszewska. W kościele wszystkich go
ści przywitał Prezes SUOZUN Szczepan Siekierka, bez któ
rego inicjatywy zapewne nie doszłoby do realizacji tego tak 
potrzebnego projektu społecznego.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczysta msza w z liczny
mi pocztami sztandarowymi, w tym pocztem garnizonu. Obecni 
byli min. kardynał Henryk Roman Gulbinowicz, abp Marian 
Gołębiewski, Anna Lewak -  Prezes Zarządu Fundacji Polskiego 
Państwa Podziemnego, wojewoda dolnośląski Marek Skorupa, 
księża i kapłani kresowiacy, Andrzej Kunert sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz wielu innych gości. 
Po mszy nastąpiło poświęcenie i otwarcie kaplicy. Wstęgę prze
cięli wojewoda Marek Skorupa oraz prezes Szczepan Siekierka. 
Następnie zaproszeni goście udali się na konferencję, której te
matem była historia powstania Kaplicy Kresowian.

Kaplica stanowi miejsce kultu religijnego nie tylko dla kreso
wian. Nadzór administracyjny nad Kaplicąjest sprawowany przez 
zarządcę parafii. Na mapie Rzeczypospolitej pojawiło się miejsce, 
w którym pokolenia Kresowian będą mogły w modlitwie złożyć 
hołd swoim przodkom, ofiarom zbrodni na naszym narodzie.
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Wystawa „Pielgrzym Chrystusa”
E W A T A J N E R  

Członek szkoły plastycznej „Wrzos’

.ftpK/ i d/MCl N/yiiwnskj )
wystawa

PIELGRZYM
CHRYSTUSA

W  szkole p la
stycznej „W rzos”  w e 
L w ow ie odby ła  się 
ko le jna w ystaw a po
św ięcona  beatyfikacji 
Jan a  P aw ia II. W y
staw a p.t. „P ie lgrzym  
C hrystu sa” od b y ła  się 
w  dw óch  odsłonach . 
P ierw sza została  p rze
p row adzona 18 m aja 
w  dniu  urodzin  Jana 
Paw ła II w  gronie 
członków  szkoły w raz 
z  zaproszonym i gość
mi.

O becny był ksiądz 
A ndrzej N iedzielski, 

który pośw ięcił w ystaw ę, pobłogosław ił obecnych i w  ser
decznych słow ach złożył życzenia ow ocnej pracy i sukce
sów, oddając w  opiekę w szystkich cz łonków  szkoły „W rzos” 
B łogosław ionem u Janow i Paw łow i II.

K siądz A ndrzej przy akom pan iam encie  g itary  w raz 
z  członkiem  szkoły  E dw ardem  N alep ą  śpiew ali pieśni tak 
łubiane przez Jan a  P aw ła II.

Z w ielk im  zaangażow aniem  i staran iem  cz łonkow ie 
szkoły przygotow yw ali się do  w ystaw y.

W łaśc iw ie  ce lem  w y staw y  by ł w y k az  krajów , w  k tó- 
' ^ y c h  b y w ał z  p ie lg rzy m k ą  P ap ież. Z  racji n ie m o ż liw o 

ści p rzed staw ien ia  pod  geog ra ficznym  kątem  k ra jów  
g o szczących  Ja n a  P aw ła  II, sp o rząd zo n o  sp e c ja ln ą  listę, 
k tó ra  zaw iera ła  spis tych  krajów . L ista  o k aza ła  się  sp o 
ra, w y k o n an o  j ą  w  fo rm ie  perg am in u  i każd y  z  o d w ie 
dza jących  w y staw ę  gośc i m óg ł uzupe łn ić  sw o ją  e d u 
kację z  zak resu  p od roży  s ław n eg o  P ie lg rzym a. W śród  
zap roszonych  gości byli cz ło n k o w ie  F ederacji P o lsk ich  
na U krain ie , cz ło n k o w ie  K onsu la tu , p ed ag o d zy  szko ły  
n r 10.

22 m aja  odby ła  się w ystaw a tak  ja k b y  w  drugiej o d 
słonie d la  szerszego  g rona publiczności, licznie przybyli 
cz łonkow ie L w ow skiego  uniw ersy te tu  III W ieku.

C hór „L u tn ia” L U T W  p ięknym  w ystępem  uśw ięcił 
ko le jną  w ystaw ę. S w o ją  o b ecn o śc ią  uśw ięcił rów nież w y 
staw ę ksiądz p roboszcz W łodzim ierz  K uśnierz z  kośc io 
ła  p.w. Sw. M arii M agdaleny. O b ecn y  by ł rów nież  poeta 
z  K rakow a w raz z m a łżo n k ą  i w y staw a  p rzyb rała  bardzo  
ciekaw e zabarw ien ie  em ocjonalne.

W yeksponow ane obrazy  grały  p e łn ią  barw , s łońce za 
g lądające przez o kna  na dachu  ośw ietla ło  ca łe  poddasze,

darząc ciepłem  i pro
m ieniującym  spoko
je m  zebranych go
ści, k tórzy z  w ielkim  
z a in te r e s o w a n ie m  
oglądali i kom ento
wali przedstaw ione 
prace.

S erdeczn ie dzię
kow aliśm y  w szyst
kim  przyby łym  go 
ściom  za  życzliw y 
stosunek  do p rzed
staw ionych  prac, 
bo za in teresow anie 
naszym i w ystaw am i 
je s t o ce n ą  naszych 
w ysiłków  i starań.

„S y b illa " (W atykan) Tajner M.

„C erk iew  sw . J u ra"  H n atyk  D.

, K alw a ria  ” Tajner A .



16 Biuletyn Informacyjny TML/FCP-W

Pam ięci ks. Janusza Popławskiego 
w dziewiątą rocznicę śmierci

ALICJA KOCAN

Przystępując do pisania tego artykułu chciałabym  
przypomnieć sylwetkę ks. Janusza Popławskiego i w skrócie 
napisać wszystko to, co pozostało w naszej pamięci.

Urodził się w rodzinnym majątku na Podolu. Był 
absolwentem gimnazjum św. Marii Magdaleny we Lwowie 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Harcmistrz 
i kapelan Harcerstwa Polskiego, kapelan Kresowiaków, 
wieloletni prezes Oddziału Stołecznego i członek Zarządu 
Głównego Towarzystwa M iłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich.

Ks. Janusz większość swojego życia spędził w Laskach. Był 
wielkim autorytetem i Opiekunem Duchowym dla wielu z nas. 
W rozmowach często wyrażał sw oją tęsknotę za krajobrazem 
podolskim. W spominał swoje dzieciństw o w rodzinnym 
majątku. Opowiadał o zdarzeniach, uczuciach i emocjach, 
które zapisały się w jego  pamięci. Tęsknota za Lwowem 
była tęsknotą za czymś utraconym bezpowrotnie. Mówił, że 
nie da się powtórzyć własnej młodości i przeżyć na nowo 
uczucia, które z biegiem czasu stały się tylko wspomnieniami. 
Opowiadał ciekawe anegdoty, refleksje, dotyczące miasta, 
które jest i chociaż go już nie ma w dawnej postaci, to 
atmosfera, tradycja i folklor lwowski jest nieporównywalny 
z żadnym innym. Kresowy kraj lat dziecinnych pozostał na 
zawsze w sercu i pamięci, ks. Janusza.

Jako autorka tych wspomnień, pozwolę sobie nadmienić, 
że miałam zaszczyt gościć wraz z ks. Januszem na spotkaniach 
obiadowych organizowanych przez p. Wandę Szolginię, żonę 
autora wielu książek o tematyce lwowskiej p. Witolda Szolgini. 
Ks. Janusz wracał do wspomnień spędzonych w rodzinnym 
majątku na Kresach. Opowiadał o rodzinie i ludziach, wśród, 
których żyli do czasu, kiedy musieli się rozstać. Bardzo szkoda, że 
czas ucieka tak szybko. W tym roku mija już dziesiąta Rocznica 
śmierci naszego byłego prezesa ks. Janusza Popławskiego.

Obecny prezes Ryszard O rzechow ski zorganizow ał 
w niedzielę 7 sierpnia 2011 r. wyjazd autokarem do Lasek aby 
uczcić pamięć ks. Janusza.

Uroczystość rozpoczęła się M szą św iętą w kaplicy pod 
wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, Zgrom adzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża. M sza była koncelebrowania 
przez tam tejszych księży. A ktor scen w arszaw skich 
p. Leon Łochowski odśpiewał pieśń „Śliczna Gw iazda Miasta 
Lwowa” . Wzruszeni, przy biciu dzwonu w pogodny, słoneczny 
dzień wyruszyliśmy leśną drogą do grobu ks. Janusza. Po 
krótkiej modlitwie, złożeniu kwiatów, zapaliliśm y znicze 
i odśpiewaliśmy pieśni.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na pobliskim 
cmentarzu, gdzie spoczywa bard lwowskiej piosenki Jerzy 
Michotek ( 19 2 1 - 1995). Po złożeniu kwiatów, zapaleniu zniczy,

odm ów iliśm y m odlitwę i odśpiew aliśm y kilka piosenek 
lwowskich i harcerskich.

Późnym popołudniem powróciliśmy do Warszawy.
Foto: Alicja Kocan
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W spom nienie o M ieczysławie Szponerze 
naszym niezapom nianym  przyjacielu

W ielk im  za sk o c z e n ie m  
dla nas była w iadom ość, że 
14 sierpnia br. w W arszawie 
zm arł przeżywszy 84 lata ppor.
M ieczysław  Szponer, lwowiak, 
członek N iezależnego  Ruchu 
Kom batantów  Arm ii Krajowej 
o raz  O ddziału  S to łecznego  
Towarzystwa M iłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich.

M ieczysław  S zponer był 
legendą w alk konspiracyjnych 
we Lwowie. Brał udział w Akcji 
„Burza” w drugiej obronie Lwowa.
W czasie okupacji niem ieckiej 
obsługiwał tajną radiostację AK 
nosząc j ą  na swoich barkach.
W czasie dekonspiracji miał zażyć 

ampułkę z cyjankiem, zaszytą w kołnierzu. Za sw oją konspiracyjną działalność 
został wywieziony na Sybir, skąd wstąpił do Wojska Polskiego i przeszedł cały szlak bojowy. Walczył między innymi o zdobycie 
Kołobrzegu i Berlina.

Był członkiem Oddziału Stołecznego TM LiKPW  i wieloletnim członkiem jego zarządu. Zawsze uczynny i niezastąpiony 
w swojej działalności i w chęci pomocy koleżankom i kolegom. Brał udział we w szystkich kwestach, których dochód przeznaczony 
był na renowację Cm entarzy łyczakowskich. Ofiarodawców wzruszał i zapisywał się w ich pamięci lwowskim „cauje rą czk i”.

Wielokrotnie odznaczany medalami między innymi Krzyżem AK, Krzyżem 11 Obrony Lwowa, medalem Zwycięstwa 
i Wolności, medalem Pro Memoria, złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, oraz licznymi odznaczeniami takimi 
jak  Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.

Msza pogrzebowa odbyła się w Katedrze Polowej WP. Na wniosek N iezależnego Ruchu Kombatantów Armii Krajowej 
uroczystościom pogrzebowym towarzyszyła asysta wojskowa Garnizonu W arszawskiego Wojska Polskiego.

|  Życie swoje poświęcił ukochanem u miastu Sem per Fidelis.

Z g łęb o k im  żalem  zaw iadam iam y, 
że d n ia  14 s ie rp n ia  2011 r. 

odszed ł od  nas

Śp.
ppor. w  st. sp. 

MIECZYSŁAW SZPONER

Lwowiak, u czes tn ik  Akcji „Burza”, 
Sybirak, w ie lo le tn i cz łonek  Zarządu 
O ddz. Stoł. Towarzystwa M iłośników  

Lwowa i Kresów Płd.-W sch., żo łn ierz AK, 
w eteran  W ojska Polskiego, 

u czes tn ik  w alk  o Kołobrzeg i Berlin.

Na zaw sze p o zo sta n ie  w  naszej 
p am ięci

Zarząd O d d z ia łu  S to łecznego  Towarzystwa 
M iłośn ików  Lwowa i Kresów Płd.-W sch.

Kochanego Mięcia będzie nam bardzo brakowało.
Zarząd Oddziału Stołecznego 

Towarzystwa M iłośników Lwowa i Kresów Południowo-W schodnich

P rezes TM L iK P- W  R ysza rd  O rzech o w sk i syp ie  z ie m ię  lw o w sk ą  do  g ro b u  M ieczys ław a  S zpon era . Fot. E d w a rd  K u rkow sk i



Pożegnanie śp. Mieczysława Szponera w  Katedrze Polowej WP i na Cmentarzu Północnym

I

Fot. Edward Kurkowski
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Po raz siódm y we Lwowie, a potem  
-  Podole, Bukow ina i Karpaty

JACEK GAJ

Początek siedm iodniow ej w ycieczki „P odole-2010” roz
począł się dla mnie dzień wcześniej w Przem yślu. 4 sierpnia 
przyjechałem  swoim  „autkiem ” do tego prastarego grodu 
nad Sanem na uzgodniony w cześniej nocleg u m ojego daw 
nego sąsiada, którem u nieznane w yroki służby w ojskowej 
przydzieliły to w yjątkow o urokliw e m iasto na m iejsce uda
nej egzystencji.

Po przyjeździe do Przem yśla, je szcze przed odw iedze
niem przyjaciół, postanow iłem  posilić się -  napotkałem  re
staurację „W iedeńska” przy ul. G runw aldzkiej i skusiłem  się 
na ju ż  dość m ocno spóźniony obiad. A utko postaw iłem  po 
drugiej stronie ulicy przy stacji benzynow ej (przed klaszto
rem oo. Bazylianów ), na uboczu, na w ysepce chodnika. Te 
szczegóły, jak  się później okazało m iały znaczenie i były 
p rzyczyną... kłopotów, ale o tym  później. N a k resow ą w y
cieczkę pojechałem  w błogiej nieśw iadom ości, a dzięki 
w yjątkow o sum iennem u koledze obyło się bez w iększych 
szkód. Po krótkim  błądzeniu udało mi się znaleść w ejście do 
„W iedeńskiej” i zam ów ić obiad, który okazał się nadzw y
czaj sm aczny, a obsługa uprzejm a. Po obiedzie, odw iedziłem  
m ojego szacow nego znajom ego -  Pana A daśka W ojdyłę -  
niezrów nanego lw ow skiego barda, który śpiew a tak śliczne 
piosenki o Lwowie, że serce rozpływ a się z rozkoszy. Jego 
m ieszkanie na VII piętrze m a n iezaprzeczalną zaletę: z okien 
w idać śliczną panoram ę P rz e m y ś la - te g o  „M ałego Lw ow a” . 
W idok je st tak jednoznacznie lwowski, jak  tylko m oże być. 
Z drow ie u Pana A daśka pom ału nieco szw ankuje, ale ser
ce lw ow skie je s t niezm iennie gorące. Takie spotkania są  dla 
m nie bezcennym  „ładow aniem  akum ulatorów ” Lwowem , 
tą  n iesam ow itą energią. Po krótkiej w izycie u Pana A daśka 
i odsłuchaniu ostatnich wersji najnow szych piosenek, „prze- 
bazow ałem  się” na zasłużony nocleg do m ojego daw nego 
sąsiada z lat dziecięcych.

Rano po w yjątkow o serdecznym  i gościnnym  przyjęciu 
oraz kom fortow ym  noclegu w idealnie odrem ontow anym  
m ieszkaniu m ego przyjaciela, zostałem  odw ieziony na dw o
rzec kolejow y i tak 5 sierpnia o godz. 8:00, rozpocząłem  
sw oją ko le jną -  siódm ą -  podróż do Lw owa. Tym razem  tak
że dużo dalej, bo na Podole aż do K am ieńca Podolskiego, 
a  potem  na B ukow inę i w Karpaty.

Pociąg „z zachodu” (z W rocław ia, Poznania i Szczeci
na) przyw iózł praw ie w szystkich w ycieczkow iczów  -  zm ę
czonych, ale uśm iechniętych Rodaków  chcących zw iedzać 
kresow e strażnice. W Przem yślu w szyscy przesiedli się do 
autokaru (w  tym  rów nież ja )  i ju ż  w  kom plecie ruszyliśm y 
na Kresy. Przypadł mi w udziale w yjątkow o ciekaw y sąsiad, 
z którym  odbyłem  ca łą  podróż -  M arek D ragan -  Prezes Pol

skiego K lubu K aw aleryjskiego i kolega z bratniej instytucji, 
organizator w ycieczki i niekłam any autorytet w  wielu kaw a
leryjskich tem atach. W ygodny autokar z Przem yśla sprawnie 
zaw iózł nas na przejście graniczne w M edyce/Szeginiach.
I tu  -  „norm alka” -  w ątpliw a „frajda” straty czasu na prze
ciągane w nieskończoność form alności graniczne i bezsens 
ponad 2-godzinnego postoju. N a szczęście tem peratura po
w ietrza nie była tego dnia zbyt w ysoka i oczekiw anie w au
tokarze bez otw ieranych okien, niepracującej „klim atyzacji” 
przy z konieczności w yłączonym  silniku, stopniowo p rzesta-^ t 
w ało być znośne. A le ... nic to, z każdą m inutą postoju prze
cież zbliżam y się do Lwowa, a ta św iadom ość je st w stanie 
złagodzić w iele niedogodności.

M uszę przyznać, że trasa z M edyki do Lw ow a w cale nie 
je s t mniej ciekaw a (dla m nie m oże je s t naw et ciekawsza, bo 
rzadziej n ią  jeżdżę) niż ta  z H rebennego. Trasa przez Rawę 
R uską (gdzie czas zatrzym ał się 30 lat tem u), Dobrosin (sen
n ą  zapuszczoną w ioskę), Żółkiew  (niepozorną i skromną, 
a  jednocześn ie tak urokliw ą), K ulików (gdzież jest teraz 
ten kulikow ski chlib) oraz w zniesienia G rzybow ic i Grzędy 
(teren w alk w rześniow ych „czarnej brygady” pułkow nika 
M aczka) je s t dla m nie n a tu ra ln ą  najlepiej znaną d rogą do 
Lwowa. Prowadzi przez teren rów ninnego obniżenia w ołyń
skiego, sąsiadując po prawej stronie z m asyw em  zalesionego 
Roztocza, ciągnącego się od Rawy Ruskiej aż do wzniesień 
G rzędy pod Lw owem . Za to trasa z Przem yśla je s t bardziej 
jedno lita  geograficznie -  łagodne, traw iaste pagórki i l i c z n e j  
lasy -  trochę przypom inające początek Bieszczad, ciągną się 
praw ie przez cały czas (z w yjątkiem  okolic G ródka Jagiel
lońskiego).

Po przekroczeniu granicy „ciekaw ostką” zaskakującą 
i do tk liw ą dla kierowców, a zw łaszcza dla zaw ieszenia sa
mochodów, są  kiepsko oznaczone (niespotykane u nas na 
głów nych arteriach kom unikacyjnych) progi spowalniające, 
tzw. „leżący policjanci” . K ilka progow  znajduje się bezpo
średnio za przejściem  granicznym . Inną lokalną „atrakcją” 
było... stadko gęsi spacerujących przez europejską arterię 
kom unikacyjną E40, c ó ż ...  sw oista europejskość.

Przejazd prastarym  szlakiem  kupieckim  z Przem yśla do 
Lwowa, przez M ościska (z dzielnie trw ającym  tam skupi
skiem  Polaków ), S ądow ą W isznię, G ródek Jagielloński (któ
ry został tak łatw o zapom niany przez w spółczesnych, a jest 
tak bardzo znaczący dla naszej historii), aż do obwodnicy 
lwowskiej -  przebiegał ty leż spokojnie, co ciekawie. M ijane 
okolice są  w yjątkow o urokliwe. D roga biegnie równolegle 
do toru kolejow ego (o strategicznym  znaczeniu podczas walk 
w 1918 roku), w śród lasków i m iejscow ości, w większości
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z fatalnie zapuszczonym i obejściam i. Z achw aszczone pola 
i liczne nieużytki, spraw iają podobnie sm utne w rażenie jak  
sam Lwów -  totalnego niedbalstw a, lenistwa albo m oże ... 
celowej lub w yrachow anej niegospodarności. Rzadko który 
pow ojenny dom ek je s t otynkowany, w iększość w ykonana 
je st z białej cegły, ułożonej niechlujnie, w sposób tak cha
rakterystyczny dla budow nictw a sow ieckiego. Za to przed
w ojenne dom ki, choć otynkow ane i nieźle się trzym ające 
jakby  powrastały w ziem ię, pokurczyły się w oczekiw aniu 
na cudow ną odm ianę. Często zachow ały się ładne elem enty 
architektonicznego w ykończenia elew acji. Dachy zaś raziły 
pordzew iałą blachą. N ierzadkim  w idokiem  były ocalałe fi
gurki Matki Boskiej, um ieszczone w specjalnym  zagłębieniu 
na głównej elewacji budynku lub na wolno stojącym  postu
mencie przed dom em . Pola, niegdyś upraw ne, dziś w prze
ważającej w iększości są nieużytkam i, zarośniętym i dżunglą 
chwastów, chaszczy i krzaków -  obraz nędzy i rozpaczy.

™  Motel „G alicja”, w którym  zatrzym ujem y się położony 
je st przy obwodnicy Lwowa, na w ysokości dawnej wsi So
kolniki (przed w ojną zam ieszkałej w 96%  przez Polaków 
-  patrz „Przewodnik po  L w o w ie ' doktora M ieczysław a O r
łow icza z 1925 roku). Z zew nątrz nic nie w skazuje na nie
spodzianki jak ie  kryje w swoim  przeszklonym  wnętrzu. Po 
wejściu do części m otelu znajdującej się po w ew nętrznej, 
bliższej Lwowa, stronie obwodnicy (po drugiej stronie ob
wodnicy je st drugi budynek tej firmy, być m oże z recepcją, 
bo takowej tu nie było) pierw sze zdziw ienie: brak inform acji 
wskazującej na położenie pokoju przydzielonego przez pi
lota, który rozdał nam klucze (cóż, inny w ym iar E u ropy ...) . 
W ewnątrz z lewej strony, za lustrzanym i drzw iam i była 
jadłodajnia (trudno nazwać to pom ieszczenie restauracją) 
z wyjątkow o ładnym i m alow idłam i ściennym i, przedstaw ia
jącym i udane podobizny najładniejszych obiektów  we Lwo
wie i okolicy! N aprzeciw ko głów nego w ejścia są  drzwi do 

'•p an ita ria tó w , a w p raw o ... m etalow e schody, więc one m uszą 
doprowadzić do w yznaczonego pokoju. N a piętrze uprzejm a 
5Ta>KHa z obsługi chętnie podpow iada, że na końcu koryta
rza będzie mój „w ym arzony” pokój. O w szem , był -  przed 
zam kniętym i na głucho drzwiam i z napisem  „3anacHHH 
Bhx1a” prowadzącym i na zew nętrzne schody ppoż. (w yko
nane z w ojskow ych elem entów  prefabrykow anych).

Przydzielony mi pokój daw no nie w idział rem ontu, może 
nawet był to jego  stan pierw otny od czasu w ybudow ania, 
tak na oko w latach 80-tych. Ale, jak  m nie potem uśw iado
mili kierowcy naszego autokaru, i tak nie był to zły standard 
wobec realiów, jak ie  oni spotykali u naszych w schodnich 
sąsiadów. W ykładzina podłogow a skłaniała do rozw ażenia 
zasadności zdejm ow ania butów  i zakładania kapci (jednak 
po nam yśle zdjąłem  buty -  niech nogi odpoczną, a  kap
cie najwyżej wyrzucę). Z w łącznika lampki nocnej jednak  
nie odw ażyłem  się skorzystać -  zbyt w iele nie m ytych rąk 
z niego korzystało, bo pokryty był g rubą w arstw ą brudu. 
N a szczęście pościel była św ieża, choć kołdra nabrała nad
m iernego ciężaru (m oże coś się w środku zalęgło?). Tele
wizor na pewno pam iętał początki państw a ukraińskiego

w XX w ieku -  bez pilota, ale działał, choć krzykliwe audy
cje z p rzew agą reklam  szybko mnie zniechęciły do ogląda
nia czegokolw iek. O gólnie -  nie m a co narzekać -  w ieszak 
przy drzw iach w końcu m oże zastąpić szafę, a łoże, stolik, 
2 krzesła i szafka pod TV były, a więc w yposażenie pokoju 
m ożna uznać za kom pletne.

N ajciekaw sza n iespodzianka czekała jednak  w łazience. 
Podłoga łazienki była ok.15 cm powyżej podłogi w pokoju 
(przy obfitym prysznicu w oda w lew ałaby się do pokoju), za 
to podłoga w pokoju była dla odm iany obniżona względem 
korytarza o kilka centym etrów . Sedes, ow szem  był, a to na 
U krainie w cale nie je s t „oczyw istość”, jak  mi później po
w iedzieli w tajem niczeni i obeznani kierowcy naszego au
tokaru. Był to najnow ocześniejszy sprzęt w łazience. Bo 
ju ż  bateria, co dziw ne w annow a, spraw iała w rażenie pa
m iętającej czasy Breżniewa. Um yw alka, tak mała, jak  u nas 
w ciasnych ubikacjach, z ow ą baterią w annow ą z pryszni
cem ... rozejrzałem  się uw ażnie nie było ani wanny, ani ka
biny prysznicow ej! W reszcie dopatrzyłem  się kratki wpustu 
podłogow ego -  tak, to oczyw iste -  po prostu cały sanitariat 
był „kabiną prysznicow ą"! G niazdko elektryczne „w odosz
czelne”, um ieszczone w strefie pod uchwytem  prysznica na 
pew no nie było zgodnie z przepisam i BHP (przynajm niej 
polskim i, bo ukraińskich m oże nie ma?). Pleśni nad umy
w alką i na fugach glazury m ożna ostatecznie nie zauw ażać... 
w końcu przyjechałem  zw iedzać Lwów, a nie w ytw ory bu
dow lańców  zapaskudzających te ziem ie podobnym i karyka
turalnym i obiektam i. W iatraczek w yciągow y wesoło się krę
cił - w ię c  nie było tak źle. No, m oże jeszcze obraz w pokoju 
zw rócił m oją uw agę pew ną osobliw ością: za szybą, w dol
nym rogu zasuszyło się stado jak ichś ow adów  -  ot, hotelowy 
koloryt. W ertykale na przeszklonej ścianie zew nętrznej „aż” 
w ok. 25%  były na swoim  m iejscu, reszta uszkodzona lub 
oberw ana, co w nasłonecznionym  pokoju nie było bez zna
czenia. Przynajm niej kupiony w deszczu i m okry radziecki 
przew odnik po Lw owie m ógł schnąć na nasłonecznionym  
parapecie. Łóżko na szczęście było wygodne. Drzwi na noc 
zam knąłem . Gości w nocy nie m iałem , więc w sum ie było 
relaksow o i bezpiecznie (albo tylko miałem  takie szczęście). 
Za to poranne koszenie traw y było niewinnym  bzyczeniem  
przy hałasie jak i pow odow ał intensywny ruch sam ochodów  
na obw odnicy w nocy i od w czesnego rana.

Już pierwszego dnia po zakw aterow aniu i chwili na to
aletę, pojechaliśm y do centrum. N a razie tylko „zapoznaw- 
czo”, aby wym ienić gotów kę i indywidualnie delektować 
się tym wyjątkowym  Miastem. Ja wykorzystałem ten czas 
na odwiedzenie przemiłych lwowskich gospodyń, pani Zosi 
i pani Eli, które bardzo gościnnie przyjm owały mnie w czasie 
poprzednich moich pobytów. Przywiezione dla nich z  Polski 
maści rozgrzewające i przeciwbólowe na pewno się im przy
dały, mając zbawienny wpływ dla dolegliwości obu szacow 
nych pań, a buteleczka krupniku dla każdej z nich miała siłę 
koniaku -  tamtejsi lekarze wysoko sobie cenią szlachetność 
tego polskiego trunku. Przy okazji każdego pobytu u tych Pań 
zaw sze przywoziłem  dodatkowo liczne i różnorodne produk
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ty żywnościowe, poza specjalnymi zam ówieniam i. Trzeba 
przyznać, że zwyczaj obdarow yw ania Rodaków artykułami 
żyw nościowym i, zaczerpnięty z jakiegoś m ądrego przewod
nika, jest po prostu miły, grzeczny i taktowny.

N astępnego dnia rano, po dobrym  śniadaniu w hotelowej 
jadłodajni przyszła pora na zorganizow ane zw iedzanie Lw o
wa. Z obw odnicy w jechaliśm y do Lw owa od strony Prze
myśla, tj. starym  traktem  ul. G ródecką, której naw ierzchnia 
faktycznie je s t poniżej w szelkiej krytyki -  dziura na dziurze 
i dziurą łatana. Z atrzym aliśm y się na w ysokości daw nego 
D w orca C zerniow ieckiego i m ając trochę czasu do spotka
nia z przew odnikiem , raźno ruszyliśm y na pobliski bazarek. 
Zakupów  żadnych nie potrzebow ałem , ale pooglądać zaw sze 
można. Poza w ielom a różnym i tow aram i pochodzenia w iej
skiego, takich jak  i u nas dostatek (u nas jednak  je st zupełnie 
inna kultura sprzedaży, a przede w szystkim  w iększe prze
strzeganie w ym ogów  sanitam o-higienicznych), zobaczyłem  
coś dziwnego. D yskretnie przygotow ałem  aparat fotograficz
ny i spraw nie zrobiłem  zdjęcie tego „tow aru spożyw czego”
-  którym b y ły ... kogucie łby!!! O sm alone z piór, kogucie 
łby! Jak żyję -  nie zdaw ałem  sobie spraw y z tego, że m ożna 
handlować taką „żyw nością” ! U nas się je  w yrzuca, a tu po
dobno służą do sporządzania galarety!

Podjechaliśmy pod kościół św. Elżbiety, zrobili rundkę 
wokół całego skweru i przyjęliśm y „na pokład” Pana Zbyszka, 
naszego przewodnika -  Lwowiaka. tak chudego, że spodnie 
z niego sam e spadały, mimo paska. Ale -  serce w nim wielkie
-  oprowadzając nas po Lwowie robił to z tak wielkim zaanga
żowaniem , że w ielu zaw odowych przewodników mogłoby mu 
tego zazdrościć i od niego się wiele nauczyć.

Zw iedzanie zaczęliśm y od kolejow ego D w orca G łów 
nego. Byliśm y w hali głów nej, w poczekalni, na peronach 
osłoniętych przeszklonym  zadaszeniem  -  całość odnow iona 
(ale czy ze sm akiem ?). D worzec prezentuje się bardzo ko
rzystnie, o toczenie niestety ju ż  gorzej, a ulica dojazdow a 
(daw na aleja Focha) całkiem  kiepsko. Gwar, harm ider i ruch 
na podjeździe przed głów nym  w ejściem  bardzo utrudniały 
odjazd naszego autokaru (m istrzostw o w ykazał kierowca, 
perfekcyjnie m anew rując wśród chaotycznie zaparkow a
nych sam ochodów ). Jeszcze tylko żenujący w idok śpiącego

ginale, lwowskim bałakiem, m.in. „W  dzień deszczowy 
i ponury” . Przyjechaliśm y najpierw do cerkwi św. Jura -  o dzi
wo na bram ie w ejściow ej ocalała tabliczka z adresem : Plac 
św. Jura 5 -  w której zw iedziliśm y krypty grobow e z grobem 
m.in. M etropolity U nickiego A ndrzeja Szeptyckiego (odrod- 
nego w nuka A leksandra Fredry). Potem była cerkiew  Prze-

am atora m ocnych trunków, beztrosko leżącego bez butów  na 
traw niku przed dw orcem  budził m ieszane uczucia.

Jedziem y dalej - przed nami cały Lwów. Pan Z b y s z e k ^ ' 
um ilał nam przejazd śpiew ając lw ow skie szlagiery w ory-
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obrażeńska, następnie spraw iająca niesam ow ite w rażenie ka
tedra orm iańska z pięknym chaczkarem  na restaurowanym  
dziedzińcu (m .in. zdem ontow ano do renowacji drew nianą 
figurę Chrystusa U krzyżow anego). Przeszliśm y ul. O rm iań
ską obok podobizny Ignacego Ł ukasiew icza tw órcy lampy 
naftowej, w ystawionej przy rozsypującej się kam ienicy. Po
tem w róciliśm y na rynek pod C zarną K am ienicę, K am ieni
cę Królewską, pod ratuszow e Iwy (które zgodnie z legendą 
m ają zaryczeć, gdy mijać je  będzie dziew ica -  dotąd jeszcze 

P i ik t  ich nie słyszał). W idzieliśm y m iasteczko nam iotow e 
protestujących przeciw ko zabudow ie Parku Zniesieńskiego 
-  z transparentem  „IlapK rpoMa^i a He ojiirapxaM!” . Dalej 
studnia N eptuna, Kaplica Boimów, potem nasza Katedra, 
pod którą kam ień w ęgielny zakładał król K azim ierz W iel
ki około 1356 roku. I w reszcie najśliczniejszy obiekt we

Lw owie -  Teatr Wielki na Wałach Hetm ańskich, który zw ie
dzałem  po raz kolejny z nieustannym  zachw ytem  i dumą. 
W końcu naw et przy dzisiejszej technice nie w ybudow ano 
by takiego ślicznego obiektu w niecałe trzy lata, używając 
ponad 20 gatunków  m arm uru, stosując ty le now oczesnych 
rozw iązań technicznych w zakresie ppoż, BHP, instalacji, 
i to w szystko... nad zasklepionym  korytem  Pełtwi!

N astępnie pojechaliśm y na C m entarz Łyczakow ski. 
Trzeba przyznać, że poruszanie się po Lw owie jakim kolw iek 
pojazdem  to droga przez m ękę z elem entam i szokującym i 
polskiego kierow cę. Zaparkow aliśm y na niedaw no urzą
dzonym  parkingu i po zakupieniu zniczy, w ykupieniu przez 
pilota biletów  w ejściow ych, zanurzyliśm y się w to zielone 
muzeum  pam ięci narodow ej. Tak, C m entarz Łyczakow ski, 
a szczególnie C m entarz O brońców  Lw ow a (tzw. Cm entarz
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Orląt), są miejscami wyjątkowym i dla każdego Polaka. Ja od
wiedzam  je  ZAW SZE, podczas każdego pobytu we Lwowie.

Po w ejściu na cm entarz pierw sze kroki skierow aliśm y 
w lewo w  aleję zasłużonych Lw ow iaków  -  do Marii K onop
nickiej (gdzie przy w łaśnie odnaw ianym  nagrobku odśpie
waliśm y „R otę”), Gabrieli Zapolskiej, W ładysław a Bełzy, 
S tefana Banacha, Juliana Konstantego Ordona, Seweryna 
Goszczyńskiego, potem do grobu A rtura G rottgera i dalej 
spacerkiem  do Orląt. Po drodze podziw ialiśm y pom nik na 
grobie m etropolity orm iańskiego -  Sam uela Cyryla Stefano
w icza aż oczom ukazało się m iejsce św ięte dla wszystkich 
Polaków -  Cam po Santo. Pięknie odrestaurowany, a w łaści
wie podniesiony z popiołów  (aż niew iarygodne ile pracy w ło
żono we w skrzeszenie go z takiego stanu dew astacji, jak iego  
dopuścili się sowieci!). C m entarz O rląt piękni się teraz sza
rością równiutko stojących nagrobków  (m oim  zdaniem  szary 
kolor je s t mniej korzystny -  białe krzyże prezentow ały się 
ładniej), zielenią przystrzyżonej traw y i... ty lko brakuje w ie
lu akcentów: kolumnady, lwów i innych elem entów, których 
odtw orzenia panicznie boją się aktualni zarządcy J11,bibłi. Oj 
wielki to musi być strach, skoro kam ienne litery są w stanie 
zaburzyć chełpliw ą dum ę z ujarzm ienia zagarniętego grodu. 
Zam iast Banderę, obecni decydenci powinni raczej pom ni
kami upam iętniać Stalina, który podarow ał Lwów obecnej 
Ukrainie. Jest to co praw da stw ierdzenie paranoiczne, ale 
bliższe prawdzie. Tak, praw dą jest, że w C m entarzu O broń
ców Lwowa tkwi niewiarygodnie w ielka siła! M iał rację Kor
nel M akuszyński, pisząc w „U śm iechu Lw owa” , że Tu je s t  
św ięte m iejsce Lwowa... Tu leżą je g o  dzieci... To je s t  cm entarz 
orląt... naszych dzieci... Pospacerowałem  m iędzy grobam i 
z których tchnie wielka, niezniszczalna siła, zapaliłem  znicz 
na grobie kuzyna (?). Potem zrobiliśm y pam iątkow e zdjęcie 
pod pom nikiem  chwały i trzeba było wracać. N a Cm entarzu 
Łyczakow skim , przy św ieżo odnow ionym  grobie Karola 
Szajnochy niespodzianka -  spotkałem  postać n iebyw ałą dla 
ratow ania pamięci o Lwowie -  prof. Stanisław a Sław om ira 
Nicieję. Pam iątkow a w spólna fotografia a później w idoków 
ka w ysłana do dom u są miłymi pam iątkam i tego spotkania.

Z C m entarza Ł yczakow skiego było ju ż  blisko do koszar' 
najsław niejszego polskiego pułku ułanów  II Rzeczpospolitej
14. pułku ułanów  Jazłow ieckich na G órnym  Łyczakowie, 
k tórego żuraw iejka brzmi: „H ej dziewczęta, w górę kiecki 
/  Jedzie ułan ja zło w ieck i" . W szak to najsław niejszy pułk 
w najpiękniejszym  m ieście (nie m a pana  nad  ulana, a nad  
lancę nie m asz broni). D ow ódcą był płk Edw ard Jó zef G o
dlewski. G rom adnie odw iedziliśm y opuszczone koszary, 
które niestety n iszczeją i ich w idok je s t opłakany.

Po odjeździe autokaru spod koszar w kierunku na wschód, 
n iecierpliw ie w ypatryw ałem  lw a usuniętego z Cm entarza 
O rląt, który trafił na w ygnanie. Stoi od wielu lat przy szosie 
do W innik, z zatartą  ju ż  treścią  „Zaw sze w iem y” na tarczy 
herbow ej. Stoi opuszczony, ale ciągle „Zaw sze w ierny” ! Ka
m ienny lew pojaw ił się nagle, wśród zarośli po lewej stronie 
szosy, na ostrym  zakręcie ju ż  prawie w W innikach. O bw od
n icą w róciliśm y do „hotelu” .

N azajutrz, opuściłem  tzw. „hotel” z jego  „luksusam i”J 
bez żalu. Po dobrym  śniadaniu ruszyliśm y zgodnie z planem 
w dalszą drogę. O bw odnicą om inęliśm y Lwów, tęsknie zer
kając na oddalające się w idoki najpiękniejszego M iasta. Po
jechaliśm y traktem  gliniańskim , czyli „tatarskim  szlakiem ”, 
a obecną szosą E50 na Tarnopol. O koło 30 km za Lwowem 
zbliżaliśm y się do potężnego m asyw u Gołogór, zaskakują
cego sw oją w ielkością w tak płaskim  terenie. Zdaw ało się, 
że w jedziem y w prost w tą  w ielką, nierealnie w yglądającą 
ogrom ną zalesioną g ó r ę - a le ,  m inęliśm y j ą  z lewej strony.

Przed Z łoczow em  m ieliśm y zaskakujący przystanek. 
O koło 2 km za w sią  Lackie (obecnie HepBOHe) zatrzym ali
śm y się przy cm entarzu, ładnie położonym  na stoku w znie
sienia, tuż przy szosie. Był to  cm entarz wojenny żołnierzy 
ukraińskiej Waffen G renadier Division der SS 14 „G alizien” 
( „ r ajiHHMHa”) poległych w lipcu 1944 roku pod Brodami, 
gdzie dyw izja ta dostała w yjątkow o ostre lanie od Armii 
Czerw onej. Zdziw iłem  się, że obok siebie pochow ani zo
stali ukraińscy żołnierze/BoaKH SS „G alizien” i SS-mani 
N iem cy, którzy w tej dyw izji obsadzali w iększość stanow isk 
oficerskich i dużą część podoficerskich. W idać braterstwo
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^^->roni z SS było silne -  aż po grób. N apisy na tabliczkach 
nagrobnych błędnie in form ują o przynależności tych „żoł
nierzy” do W ehrm achtu, podczas gdy była to form acja SS, 
która okryła się w ieczną hańbą m ordow ania cyw ilnych oby
wateli polskich m.in. w H ucie P ieniackiej, S iem ianów ce 
i w ielu innych wsiach W ołynia i M ałopolski W schodniej. Jak 
w tym  św ietle w yglądają dzisiejsze umizgi probanderow - 
ców dom agających się upraw nień kom batanckich dla tych 
SS-manów, jako  w alczących w koalicji antyhitlerow skiej 
-  my przekonaliśm y się naocznie! Jest to jeden  z bardzo 
wielu przykładów  gigantycznego nieuctw a historycznego, 
zakłam yw ania faktów  historycznych. Przykładem  m oże być 
odpow iedź ja k ą  otrzym ała m łoda U krainka na pytanie: „co 
to była polska A K ?” . M ąż m łody U krainiec odpow iedział 
jej: „to coś takiego jak  nasze UPA” .

Potem przejechaliśm y przez urokliw ie położony Z ło 
czów. N iestety nie m ieliśm y czasu na zw iedzanie tego h i

s to r y c z n e g o  miasta. Przed Zborow em  w jechaliśm y na teren 
TepHonijibCKoB 06jiac™ , co było w idać po... w yraźnie le p 

szej naw ierzchni szosy. Dalej na trasie przejazdu był Tar
nopol, M ikulińce i Trem bow la (kolejny garnizon Podolskiej 
Brygady Kawalerii -  tym  razem 9. pułku ułanów  M ałopol
skich, którego w rześniow ym  dow ódcą był płk dypl. K lem ens 
Rudnicki późniejszy generał, dow ódca 2.W D Panc w II K or
pusie u gen. A ndersa we W łoszech). W Trem bow li m ieliśm y 
w yjątkow ą okazję zw iedzenia ruin potężnego kazim ierzow 
skiego zam ku położonego na dom inującym  w zgórzu. P ro
w adzą na nie strom ym  zboczem  serpentyny ścieżki. C ieka
w ostką były pam iątkow e kam ienne tabliczki dobroczyńców  
zam ku w dw udziestoleciu m iędzyw ojennym , które w m u
rowano w ścianę przy dróżce prowadzącej do w ejścia do 
ruin. W idok na okolicę z potężnej bastei (po której grubym  
m urze śm iało m ógłby przejechać sam ochód osobow y!) wart 
był w ysiłku w drapyw ania się. Domki położone u podnóża 
góry zam kow ej w yglądały z tej perspektyw y ja k  zabaw ki. 
N a zapleczu, przy zam kow ych m urach, ocalały resztki po
m nika Anny Doroty Chrzanow skiej (postaw ionego w 1925 
roku w 150-lecie obrony) -  bohaterskiej obrończyni T rem 

bowli przed najazdem  tatarskim . A dalej był leśny, ładnie 
choć skrom nie urządzony am fiteatr letni, którego siedziska 
powstały... z uciętych przy ziemi pni drzewek.

O dw iedziliśm y także koszary 9. pułku ułanów M ało
polskich, którego żurawiejki brzm ią: „Pułk dziew iąty chce 
czy nie chce /  P od siodłam i wozi w iechcie" albo „Zm ienił 
C zortków  na Trembowlę /  Teraz p łacze ja k  niem ow lę ". Ko
szary obecnie są  opuszczone i n iszczeją bezlitośnie, mimo 
pam iątkow ej tablicy z czasów  ZSRR. Jeśli nie znajdągospo- 
darza, to  za parę lat nie będzie co zw iedzać! Potem był krót
ki przystanek w pobliżu kościoła parafialnego (obecnie sala 
koncertow a), na degustację w yjątkow o sm acznego i zim ne
go kw asu chlebow ego. Przy okazji w idziałem  interesujący 
pom nik pośw ięcony 6 żołnierzom , którzy zginęli w latach 
1980-85 w A fganistanie.

Z Trem bow li odbiliśm y na zachód, na Podhajce, by po 
kilku kilom etrach skręcić na południow y zachód, na Bu- 
czacz, do którego jednak  nie w jechaliśm y a szkoda, bo 
w arto byłoby zw iedzić. Pojechaliśm y w prost do Jazłowca. 
Zw iedzanie zaczęliśm y od ruin zam ku - je d n e g o  z najpotęż
niejszych na Podolu, który swym  położeniem  niejako chroni 
klasztor sióstr niepokalanek, położony w głębi za zam kiem  
w zakolu rzeki O lchow iec. N a dziedzińcu ruin zam kow ych 
um ieszczono... m aszt telefonii kom órkow ej z ohydnym  ba
niakiem  m ieszczącym  aparaturę. G dzie są  konserw atorzy 
zabytków ? Czy w cyw ilizow anym  państw ie, za jak ie  chce 
uchodzić U kraina, je s t coś takiego jak  ochrona zabytków ?

G ościna u sióstr rozpoczęła się od ciekawej prelekcji na 
tem at dziejów  klasztoru i błogosław ionej M arceliny Darow- 
skiej. Po prelekcji chw ila zadum y w  kaplicy z  kop ią  posągu 
M B Jazłow ieckiej (oryginał je s t w  Szym anow ie pod War
szawą). N astępnie spacer do m alow niczego parku z kaplicą 
g robow ą sióstr, k tó rą  w obaw ie przed profanacją zam knięto 
i obsypano ziem ią przed opuszczeniem  klasztoru w 1946 r. 
U śm iech w yw ołała przyczepiona do szyby w klasztorze kar
teczka z inform acją o zakazie palenia papierosów  i picia al
koholu -  za które to niecne występki grozi m andat w w yso
kości 50 złotych, ale LU rpacJ) wynosi już... ty lko 50 rpuBem.! 
O t, nierów ne traktowanie!

Z Jazłow ca pojechaliśm y przez T łuste (szkoda, że om i
nęliśm y Czortków, w którym  22.01.1940 r. w ybuchło tak 
m ało znane pow stanie czortkow skie), Borszczów, Skałę 
P odolską (gdzie przekroczyliśm y rzekę Zbrucz -  granicz
n ą  rzekę II RP) i ju ż  prosto na nocleg do K am ieńca Podol
skiego. Z atrzym aliśm y się w bardzo ładnym  i now oczesnym  
hotelu „G ala”, reprezentującym  przyzw oity pod każdym  
w zględem , europejski poziom.

Po zakw aterow aniu, przyszedł czas na pierwszy, w ie
czorny w ypad pod zam ek. Spacer z hotelu (ok. 1,5 km) 
odbyliśm y z przygodną, m iejscow ą „przew odniczką” -  ko
b ie tą  idącą do pracy na d rugą zm ianę. Szliśm y z południo
w ego-w schodu, w zdłuż Parku K ultury i W ypoczynku, po
tem  na skróty do m ostu nad jarem  Sm otrycza i ju ż  byliśm y 
w urokliw ym  prastarym  m ieście K am ieniec Podolski. Idąc 
p rzez Polski Rynek z pięknie ilum inow anym  ratuszem , obok
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Rynku O rm iańskiego w yszliśm y na Bram ę M iejską przed 
M ostem Tureckim , z której był cudow ny w idok na Stary Za
mek. Tak ślicznego w idoku nie m ożna sobie naw et w yobra
zić -  najpotężniejsza polska tw ierdza w szechczasów ! N ie ma 
tw ierdzy bardziej znanej i ow ianej tak nieśm iertelną legendą 
jak  K am ienieckie O rle Gniazdo!

Czas szybko m ijał przy w ieczornym  biesiadow aniu, 
w uroczej kafejce z uprzejm ą obsługą oraz w miłym tow a
rzystwie. K olega Tomek D ura-K ostecki, o w yglądzie zawa- 
diaki żywcem  w ziętego z Dzikich p ó l, o w ym ow nej ksyw ce 
„A zja", m iał specyficzny sposób rozpoczynania biesiady 
-  od setki wódki i gorącej, podw ójnie m ocnej i potrójnie 
słodkiej herbaty, a potem ... reszta. Problem ów  językow ych 
nie było żadnych, w ieczór minął w yjątkow o przyjaźnie 
i miło. W zacnym  gronie spacerem  w wesołym  nastroju w ró
ciliśm y do hotelu. Nocna, silna burza nad K am ieńcem  prze
szła dla mnie niezauw ażona, przynosząc rano czyste i św ieże 
pow ietrze znad stepów.

Po śniadaniu w yruszyliśm y na zw iedzanie -  pojechali
śmy przez Żw aniec i Zbrucz do n iezw ykle uroczo położo
nych O kopów  Świętej Trójcy. Od strony Z brucza najpierw  
była Bram a K am ieniecka, około kilom etra dalej Bram a 
Lw owska, a m iędzy nimi kościół pod w ezw aniem  Św. T rój
cy, a w łaściw ie postępująca je g o  ruina. W kościele tym , k tó
ry ostatecznie został spalony w 1945 r. przez UPA, bronili 
się w 1769 roku konfederaci barscy z K azim ierzem  Puła
skim . O sobliw ie w ygląda asfaltow a szosa om ijająca obie 
bramy. Poprow adzono j ą  obok, bo pojazdy nie zm ieściłyby 
się w św ietle tych bram . Z askakujące i m iłe dla nas było, 
że dw oje m iejscow ych dzieci obdarow yw ało  nas fiołkam i. 
W yszła też do nas stareńka babuleńka, która w rozm ow ie 
przyznała się do polskiego pochodzenia i naw et w yniosła 
rodzinne zdjęcia w nętrza kościo ła z okresu jeg o  św ietno
ści oraz zdjęcie sw ojego ojca w m undurze CK arm ii, k tó
ry później służył w KOP-ie. Jakoś sam orzutnie zrobiliśm y 
„zrzutkę” po kilka hryw ien -  i zebrała się ich niezła garść 
w podziękow aniu za w spom nienia. W idok granicznego on 
giś Zbrucza, o w yższym  i zalesionym  zachodnim  brzegu 
oraz niższym , zakrzaczonym  w schodnim , zrobił na nas nie
sam ow ite w rażenie.

Jadąc z O kopów  Św. Trójcy do C hocim ia przekroczy
liśmy w ciągu kw adransa dw ie przedw ojenne granice: 
po lsko-sow iecką i sow iecko-rum uńską, przejechaliśm y 
Zbrucz i Dniestr. Po przyjeździe do C hocim ia, po przejściu 
zew nętrznej linii fortyfikacji ziem nych z m urow anym i bra
m am i, ujrzeliśm y w spaniały, w ręcz bajkow y zam ek chocim - 
ski z pięknym i, gontow ym i dacham i na w ieżyczkach i bu
dow lach zam kow ych. Bardziej odrealnionego i cudow nego 
w idoku na tej w ycieczce nie było! Do zam ku prow adziła 
jedyna droga, która pod sam ym  zam kiem  przekształcała 
się w drew niany m ost, którego zniszczenie podczas obro
ny odcinało zam ek od oblegających, tw orząc z niego n ie
zdobytą tw ierdzę. Zam ek je s t zw yczajnie cudowny, nawet 
zew nętrzne m ury ozdobione są  osobliw ym i dekoracjam i 
o m otywach bizantyjskich. Szkoda tylko, że w spółczesna

ingerencja w odw odnienie dziedzińca pow oduje zaw ilgoce
nie i degradację zachodniej ściany zam kow ej. Dwie bitwy 
pod C hocim iem  w XVII w ieku przeszły do historii Polski. 
D ziedziniec zam kow y, 58-m etrow a studnia, podziem ia, 
kom naty zam kow e -  urzekające i tak naturalnie surowe. 
W idok z zam kow ych m urów  na D niestr -  śliczny, wygląd 
zam ku od podnóża, znad D niestru -  przytłaczający. Twier
dza w ów czesnych czasach -  nie do zdobycia! Słowa nie są 
w stanie opisać piękna tego zamku!

Powrót do K am ieńca Podolskiego nastąpił szybko, 
z C hocim ia to mniej niż 30 km. Tw ierdza K am ieniecka za 
dnia prezentow ała się je szcze  potężniej niż w nocy -  nie
opisane piękno. K am iennym  M ostem  Tureckim  przeszli
śm y nad w ysokim  naw et czterdziestom etrow ym  jarem  rzeki 
Sm otrycz i ju ż  staliśm y pod zam kow ą bram ą. Jeszcze tylko 
oczekiw anie (na B astionie św. A nny) na bilety wykupione 
przez p ilota i w kraczam y do bajecznego m iejsca. Św iado
m ość, że jesteśm y w m urach zam kow ych, na d z ied z iń cu ^ ., 
który w idział ta k ą  H istorię, je s t obezw ładniająca. A jed n o 
cześnie — zdziw ienie, że jednak  tu jestem , w miejscu tak 
ważnym  dla historii naszych dziejów, opisyw anym  przez 
H enryka S ienkiew icza jednego  z naszych największych 
pisarzy. Z darzenia odbyw ające się tutaj, m iały wpływ na 
dzieje N arodu. Św iadom ość tego przytłaczała. A jednocze
śnie zam kow e w ieżyczki w yglądały tak urzekająco swojsko 
i znajom o, ich w idok był w ręcz miły dla oka. Dziedziniec 
zam kow y spraw iał w rażenie nieuchw ytnej bliskości, w ręcz 
znanego krajobrazu. T rochę szpecą go budynki istniejące po 
obu stronach dziedzińca, lekko w znoszącego się w kierunku 
zachodnim  do W ielkiej Baszty Zachodniej (w łaśnie podno
szonej z ruin), które najw yraźniej pow stały w późniejszym  
okresie, gdy było tu ciężkie w ięzienie za czasów  carskich. 
T rzeba przyznać, że w iększość baszt i m urów  została od
restaurow ana (choć ty le je szcze je st do odnow ienia!) i są 
bardzo urokliw ie. C iekaw e tylko czy zostały odbudow ana 
zgodnie z ich p ierw otnym  w yglądem ? ^

Zwiedziliśm y kolejne obiekty. N a lewo od bramy Baszta 
Papieska, w zniesiona w początku XVI w. za pieniądze papieża 
Juliusza II, na której zawieszono tablice z tekstami przemilcza
jącym i polską św ietność zamku. Dalej Baszta Kołpak, mury 
zam kowe. Baszta Lacka (Biała lub Łaskiego), Baszta Tęczyń- 
ska, Baszta Różanka, w której pierwszy raz zobaczyłem po
rządnie zrobioną, strom ą drabinę z popodcinanymi stopniami 
ułatwiającymi w chodzenie bez obijania kolan. Następnie pa
wilon m uzealny z eksponatam i, pasującymi jak  pięść do nosa, 
głoszącym i chwałę armii czerwonej w wojnie ojczyźnianej -  
m.in. zdobyw ców  K am ieńca w marcu 1944 roku, ale także... 
ukraińskich nacjonalistów  -  zgroza! Głupszego zestawienia 
nie m ożna było wymyślić!. Pięknie prezentowała się Basz
ta Lanckorońska, z nowym dachem. Odrestaurowywana jest 
N ow a Baszta W schodnia (Baszta Czarna) i fragment murów. 
Sporo przetrwało, dużo je s t do odnowienia.

Rzut oka poza mury, na bastiony zew nętrzne, na stro
m izny ja ru  Sm ortycza, (z bajkowo wtulonym i chatkami 
w spółczesnych m ieszkańców ) dał w yobrażenie o m ożliw o
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ściach obrony i trudach, jak ie  m usieli ponieść szturm ujący. 
A w oddali K am ieniec Podolski, z jego  fortyfikacjam i, kościo
łam i, cerkwiam i i... m inaretem  (wysokości 33,5 m, w ybudo
wanym  zaraz po zajęciu m iasta przez Turków  w 1672 roku). 
M inaretem  chyba jedynym  na św iecie stojącym  przy kate
drze łacińskiej. C iekaw ostką je s t fakt. że w arunkiem  pokoju 
z T urcją w 1699 roku, na m ocy którego K am ieniec w rócił do 
Rzeczypospolitej, było pozostaw ienie m inaretu, na którym  
jednak  po konsekrow aniu katedry, ustaw iono figurę M at
ki Boskiej, um ieszczoną ponad półksiężycem  w ieńczącym  
minaret. D aw ną drew nianą figurę zastąpiono w 1756 roku 
nową, w ykonaną w G dańsku z pozłacanej m iedzi.

W spólne zw iedzanie m iasta rozpoczęliśm y od dzielnicy 
orm iańskiej, gdzie natrafiliśm y na plac z ruinam i, w ysadzo
nego przez sow ietów  w  latach 30-tych XX w ieku, kościoła 
św. M ikołaja z 1566 roku, po którym  zostały tylko funda
menty. Dostępu do kościoła b ron ią zachow ane arkady przed- 

^ ^ io n k a  frontow ego z ażurow ą przesłoną, m isternie ku tą orna
mentami orm iańskim i. N a tym  sm utnym  placu, przytulony 
do ściany, pozostał pojedynczy, śliczny chaczkar -  św iadek 
orm iańskiej przeszłości tego m iejsca.

N astępnie przeszliśm y do katedry rzym skokatolickiej 
pw. św. Piotra i Paw ła -  najdalej na w schód w ysuniętej go
tyckiej św iątyni w Europie! Jedynej, obok której stoi m ina
ret, i która w latach 1672-1699 była m uzułm ańskim  m ecze
tem! W 1993 roku polska społeczność K am ieńca ustaw iła 
przed K atedrą pom nik z filozoficzną sentencją: „ Życie  -  to 
szereg pośw ięceń  ”, pośw ięcony „Pam ięci Pana Pułkow ni
ka Jerzego W ołodyjowskiego H ektora K am ienieckiego 
A.D. M CM XCIII (w spom nienie o nim powróci jeszcze 
w S tan is ław ow ie). N ieopodal znajduje się pom nik bliskiego 
sercu każdego Polaka -  papieża Jana Paw ła II ze znanym i 
wszystkim  słowam i „ Totus Tuus ”, a  bliżej katedry nagrobek 
z napisem  w ykutym  w kam ieniu koślaw ym i literam i: „Tu

«'eży Konstancja urodzonego X aw erego Lachów ieckiego żona  
1831 r. cholerą u m a r ł a W nętrze katedry podniesionej ze 
zniszczeń je s t skrom ne, ale jak że  śliczne. Z achow ał się m.in. 
XVIII wieczny ołtarz główny, stalle, konfesjonał biskupi, ale 
także turecka kazalnica -  tzw. minbar, przeniesiona tu w cza
sie I wojny św iatowej z kościoła dom inikanów .

N iezapom nianym  przeżyciem  była m sza w kościele 
dom inikanów  pw. św. M ichała. Kościół, który po pożarze 
w 1993 roku je st rem ontow any i obecnie znajduje się pod 
opieką paulinów  z Jasnej G óry w C zęstochow ie. M szę 
w obrządku rzym skokatolickim  odpraw iał po ukraińsku 
ksiądz Ukrainiec, a na elektronicznych organach g rała star
sza niewiasta, która była... niewidom a.

Kolejnym etapem  zw iedzania był spacer do punktu w i
dokow ego w północnej części miasta. Z balkonu po północ
nej stronie ja ru  Sm otrycza był w yjątkow y w idok na okolicę. 
Szliśmy z centrum  m iasta obok paw ilonu Studni O rm iań
skiej w ykuta w litej skale i głębokiej 55 m. Paw ilon jest 
dziełem Jana de W itte z ok. 1760 roku, choć sam a studnia 
m oże być nawet z XVI w. N astępnie m inęliśm y Ratusz Pol
ski (dalej tak się nazyw a!), Rynek Polski (to także aktualna

nazw a!), gdzie śliczne kam ieniczki m ają ju ż  w spółczesne 
spękania grożące katastrofą budow laną. Potem przeszliśm y 
obok cerkwi św. Piotra i Pawła, do Ruskiego Rynku, przy 
którym  stoi Baszta K uśnierska, zw ana też B asztą Batorego, 
w ybudow ana staraniem  tegoż króla w 1585 roku, ostatnio 
rem ontow ana -  jak  m ożna było odczytać z w m urowanej ta 
blicy pam iątkowej -  w 1785 roku. W idać, że ostatnia restau
racja nie w ystarczyła do w spółczesnych czasów, bo resztki 
dachu są  ju ż  w tragicznym  stanie, grożącym  zaw aleniem  
w każdej chw ili, a kolejna 200-setna rocznica (w 1985 roku) 
nie zaow ocow ała należnym  rem ontem . Przeszliśm y przez 
bram ę w jazdow ą, zw aną W ietrzną, gdzie ja k  głosi przekaz, 
silny przeciąg m iał zdm uchnąć kapelusz carowi Piotrowi I. 
Szliśm y dalej ul. CTaponoiuTOBHii Y3Bi3 (o niew yobrażal
nych nierów nościach kam iennej naw ierzchni, po której jak iś 
śm iałek ryzykując zniszczeniem  zaw ieszenia jechał w górę 
swoim  autem !). Przeszliśm y przez bramę, na której z je d 
nej strony był ju ż  dw ugłow y carski orzeł, a z drugiej Słońce 
-  herb Podola. M inęliśm y ruiny prochow ni z 1751 roku (pro
jek tu  -  a jakże, Jana de W itte) i po lichej kładce przeszli
śmy na drugą stronę Sm otrycza. Tu zaczęła się ostra w spi
naczka po resztkach kam iennych schodów, rozm ytych przez 
deszcze spływ ające w artkim i potokam i po stokach jaru . Po 
dojściu do punktu w idokow ego (po północnej stronie jaru) 
m ieliśm y przed sobą  interesujący w idok na m iasto: po lewej 
Now y M ost nad jarem  Sm otrycza (przez który w czorajsze
go w ieczoru w chodziliśm y do starego K am ieńca), pod nami 
za Sm otryczem  ruiny prochow ni, dalej w prawo Baszta Ba
torego, a jeszcze dalej w praw o Stary Zam ek kam ieniecki. 
Czubki dachów  baszt zam kow ych... ledw ie w ystawały po
nad przyległy teren!

I n iespodzianka -  nad K am ieńcem  Podolskim  wisiał ba
lon -  a trzeba w iedzieć, że baloniarstw o rozw inęło się tutaj 
ju ż  u schyłku XIX  w. i to  z  dużym  rozm achem  i sukcesam i. 
Tym „pow ietrznym ” akcentem  zakończyliśm y zw iedzanie 
w tym dniu.

N astępny dzień, przed odjazdem  w dalszą drogę, rozpo
cząłem  od dokładniejszego przyjrzenia się naszem u gościn
nem u hotelow i. Z w ielką przyjem nością m uszę przyznać, że 
hotel „G ala" w K am ieńcu Podolskim  przy ul. Jleci YKpaiHKM 
zrobił na nas więcej niż dobre w rażenie! Świeżo po adaptacji, 
k tóra m iała m iejsce około 2008 roku, był po prostu pachnący 
now ością, bardzo przyzw oity standard, niezłe w yposażenie 
i m iła obsługa. D opieszczone chodniczki, traw niczki z rzeź
bami, w ym yślne ław eczki i inne fikuśne ozdoby upiększają 
otoczenie hotelu. A rchitektonicznie ciekaw y wygląd elewacji 
w ejściow ej hotelu z wysokim i kolum nam i i posągam i leżą
cych lw ów robiły bardzo dobre w rażenie (a i skojarzenie ze 
Lwowem  było zupełnie nam acalne i m iłe!). Po wschodniej 
stronie ulicy były równie dobrze w yglądające hotele -  zachę
cające do korzystania z nich. Za to  za ogrodzeniem  po stro
nie południow ej było ju ż  szarzej lub w ręcz w yraźnie gorzej, 
a  pobliski sklep prezentow ał ju ż  norm alny ukraiński stan
dard, przypom inający nam  po lską  rzeczyw istość lat 80- 
tych. Dało się zauw ażyć, że U kraińcy zza Zbrucza słabiej
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rozum ieją język  polski (a m oże tylko tak mi się w ydaw ało) 
w odróżnieniu od galicyjskich Ukraińców, którzy w zdecy
dowanej w iększości dobrze rozum ieją język  polski, choć nie 
zaw sze chcą się do tego przyznać.

N a dokładniejsze zw iedzanie K am ieńca Podolskiego nie 
starczyło czasu, a dobrze byłoby spędzić je szcze kilka dni 
w tym w yjątkowym  m iejscu. N ie był to  koniec listy zabyt
ków wartych zw iedzenia -  pozostały jeszcze m .in.: kościół 
trynitarzy, daw ne koszary. Baszta na Brodzie, zespół fran
ciszkanów, zespół dom inikanek, daw ne kolegium  jezuickie, 
Ruski Ratusz, czy cerkiew  Podw yższenia K rzyża Świętego 
na K arw asarach obok Starego Zam ku, N ow y Zam ek i w iele 
innych obiektów.

Dalsza nasza droga w iodła na południe, przez Dniestr 
i Chocim wjechaliśmy na daw ną ziemię rum uńską (obecnie 
w  granicach Ukrainy). Pierwszy postój w nieodległych Czer- 
niowcach. Jakżeż typowo Galicyjskie je s t to miasto, żaden 
przewodnik nie oddaje jego  atmosfery, można się o tym prze
konać dopiero będąc tam  na miejscu. Zatrzymaliśmy się przy 
Uniwersytecie Czem iowieckim  iMeHi łOpia OejbKOBima z za
miarem zwiedzenia go. Jednak niezrozumiały upór m iejscowe
go cerbera, albo może jakieś zakazy zwierzchniej władzy unie
możliwiły nam ten zamiar. N aw et długotrwałe pertraktacje nie 
przyniosły pozytywnego rezultatu. „Dzielni” ochroniarze byli 
nieprzejednani i... nie wpuścili nas na teren uniwersytetu. Nie 
bylibyśmy Polakami, gdyby nasi przedstawiciele jednak tam 
nie weszli! Korzystając z czczej gadaniny i odciągnięcia uwagi 
strażników, kilka osób z naszej wycieczki (bez zdradzających 
akcesoriów tj. aparatów  fotograficznych i kam er) przeszło 
obok trajkoczących stróżów porządku, przejęło sprzęt przez 
szczeble bramy i ogrodzenia, i dość swobodnie uwieczniało 
choćby zewnętrzny wygląd tej dawnej rezydencji M etropoli
tów Bukowińskich (uznawanej za najbardziej reprezentacyjny 
budynek Czem iowiec). C iekawostką jest, że na ulicy przed 
wejściem znajduje się kwadratowa pokrywa studzienki kanali
zacyjnej w ykonana we... Wiedniu. Jeszcze tylko zobaczyliśmy 
niemiłosiernie zapchlone psy, beztrosko drapiące się na środku 
ulicy Uniwersyteckiej i udaliśmy się „w miasto”. Doszliśmy 
do ślicznego Teatru im. Olgi Kobylańskiej -  na pierwszy rzut 
oka podobnego (także z uwagi na położenie na zakończeniu 
skweru), choć o w iele skromniejszego do lwowskiego Te
atru Wielkiego. Pobliskie kamieniczki są zupełnie podobne 
do lwowskich, równie kunsztownie zdobione i ładniutkie, 
trochę nie pasujące do obecnej rzeczywistości. W idoczne tu 
i ówdzie, wyzierające spod farby napisy w języku rumuńskim, 
jednoznacznie zdradzają pochodzenie tych budowli, świadcząc 
o narodowości ich ówczesnych mieszkańców. Za to współcze
sna propaganda wyeksponowała fotokopię starego dokum en
tu, um ieszczoną za pomnikiem Tapaca LłieBHeHKH z napisem 
MepHOBUH, podkreślającą starożytność Czem iowiec w wersji 
pisanej cyrylicą. Ot, naginanie historii do współczesnych po
trzeb (albo raczej jej fałszowanie). N iewątpliwym zabytkiem 
z 1844 roku, świadczącym o wielokulturowości Czem iowiec, 
je s t sobór katedralny Św. Ducha, w  którym akurat trafiliśmy 
na uroczystość odnaw iania ślubów małżeńskich dość wieko

wej ju ż  pary małżonków. Powrotem do niedawnej przeszłości 
był nieopodal położony duży obelisk, przedstawiający tych „co 
nigdy nie pili” -c z y l i  zw ycięską Armię Czerwoną, która pozo
stawiła po sobie m nóstwo pomników w każdym mieście, mia
steczku czy nawet większej wsi (lub kołchozie) dawnego Kraju 
Rad. N ieodległe od siebie, nadal istnieją: cerkiew ormiańska, 
cerkiew rumuńska, kircha luterańska, kościół Podwyższenia 
Krzyża i liczne cerkwie prawosławne -  różnorodność religijna 
-  ogromna.

Przyszła pora na dalszą drogę i musieliśmy opuścić to 
przyjazne miasto, kierując się na zachód doliną Prutu. Wjazd 
do Śniatynia przypomniał o kresowych polskich tradycjach, 
a m ijane kościoły o niewątpliwych łacińskich korzeniach tych 
stron. Znow u wjechaliśmy w granice II RP -  nastąpił przypływ 
ciepła w  sercu. Kolejny przystanek przypadł w Kołomyji -  ser
cu Pokucia. Niestety, w poniedziałek „M uzeum pisanki” było 
nieczynne i musieliśmy obejść się smakiem. Za to  tym raźniej 
ruszyliśmy w miasto, łakomie ciesząc oczy widokiem tak e g ^ i  
zotycznego dla nas miasta. Ratusz miejski pojawił się trochę 
z zaskoczenia, taki wtłoczony w plac ratuszowy, jakby wci
śnięty między kamieniczki miejskie, z w ieżą zegarową trochę 
podobną do lwowskiej, choć o wiele niższą. Krótki spacer po 
centrum Kołomyji był zdecydowanie zbyt krótki na nasycenie 
się tym huculskim miastem.

Dalsza droga, przez zaskakująco płaski teren (bo rozległą 
doliną Prutu) doprowadziła nas przez Tłum acz do Delatyna, 
na którego południowych obrzeżach był nasz docelowy hotel, 
w którym mieliśmy zapewnione dwa ostatnie noclegi. Ho
tel ManHBo w Delatynie jest turystycznym przytuliskiem dla 
sportowców o niewielkich wymaganiach względem komfor
tu pobytu. W spólny sanitariat na piętrze był oblegany, a cia
sna stołówka w piwnicy nie robiła dobrego wrażenia. Obfite, 
smaczne, ale specyficzne posiłki oraz szum Prutu za oknami 
stanowiły rekompensatę tych niedogodności.

10. sierpnia wyruszyliśmy do Jaremczy. N a tam tejszych 
drogach najlepiej widać, że ślady ostatniej wojny o d c i s n ę ł^  
swoje piętno w niezatarty sposób -  wszelkie mosty (drogowe 
i kolejowe) zostały zniszczone -  a szkoda, bo już  tylko na pocz
tówkach m ożna zobaczyć ich niezrów naną urodę. Ciekawy 
widok sprawiały obecne zniszczenia kładki rozciągniętej pod 
mostem kolejowym, która uległa pewnie wiosennemu nurtowi 
Prutu i stanowiła dowód przewagi przyrody górskiej nad czło
wiekiem. Ciekawi pamiątek ze wschodnich Karpat pierwsze 
kroki w Jarem czy skierowaliśmy na CyBempHHH Phhok, Mu
szę przyznać, że ta dziedzina gospodarki dopiero się rozwija 
i jeszcze daleko je j do stanu istniejącego w naszych Tatrach, ale 
ju ż  coś ciekawego m ożna nabyć. Po drobnej przekąsce (bułka 
z kapustą kiszoną i grzybami, popita kwasem chlebowym), 
z kolegą zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową nad szumiącym, wart
kim nurtem Prutu -  specyficznie urokliwy klimat miejsca. Po 
zakupach podjechaliśmy do początku pieszej trasy prowadzącej 
do Skały Dobosza (Ctokk3 /J,OBÓyuia). Około 50. minutowy 
m arsz po skałkach i stromiznach leśnych, przechodzenie m ię
dzy skalnymi przewężeniami, były zaiste sporym wyzwaniem. 
N a przystanku w połowie trasy, siedząc na olbrzymim głazie.



Biuletyn Informacyjny TMLiKP-W 29

z którego był piękny widok na górski las, stwierdziłem, że 
moja koszulka była kompletnie mokra. Ale taki spacer był dla 
ciała tym, czym późniejszy widok dla duszy -  potężna skała
0 wysokości ok. 15 m od podnóża robiła niesam owite wraże
nie! Oddech karpackim powietrzem pełną piersią, łyk wody 
mineralnej, a potem gwarne robienie zdjęć pod skałą i zdoby
wanie najwyższego szczytu przez śmiałków, stanowiły ukoro
nowanie tej wspinaczki. Zejście było trochę łatwiejsze, choć
1 tu trzeba było bardzo uważać, żeby przez nieuwagę nie skręcić 
kostki. Szczęśliwie wszyscy (poza seniorami, dla których by
łoby to jednak zbyt duże wyzwanie), zaliczyliśmy tą  próbę sił 
bez kontuzji. W stąpiliśmy do urokliwej karczmy Ha nem>Kax 
w celu uzupełnienia płynów i pojechaliśmy dalej, obok Ka
mienia Dobosza przy tunelu kolejowym (pilnowanym  przez 
posterunek wojskowy!), w głąb W schodnich Karpat -  do 
Worochty.

W Worochcie zatrzymaliśmy się przy skoczniach narciar- 
^ ^ k ic h ,  które zostały oddane do użytku... w 1938 roku! Od tego 

czasu raczej nie zaznały już  konserwacji i ich widok przypra
wia o skurcz serca. N a tam tejszym  bazarku pod skoczniami 
kupiłem sobie serdaczek z owczej wełny, który do dziś służy 
mi swoim ciepłem i przypom ina tę uroczą podróż. Cieka
wostkę był znak drogowy informujący o... 36 zakrętach. Ko
lejnym przystankiem była zabytkowa cerkiew i dzwonnica, 
których dachy pokrywano tą  wyjątkowo połyskliwą, złotą 
blachą. Obok cerkwi, w narożniku ogrodzenia odszukaliśmy 
i oczyścili z chwastów pam iątkow ą tablicę na mogile, która 
upamiętnia 72 Polaków zam ordowanych w noc sylwestrową 
1944/1945 przez UPA. Sm utne refleksje dopadły nas i w  tym 
pięknym zakątku. N iewiele było czasu na zachwycanie się ar
chitekturą pensjonatów i dom ów wczasowych, które pozostały 
z dobrych czasów. N a posiłek m usieliśmy wygospodarować 
trochę czasu, a godzina odjazdu pociągu -  rzecz święta. Prze
jażdżka ukraińskim pociągiem była oczywiście dla chętnych

tak powiem -  dla twardzieli, bo nie każdy mógłby podołać 
n e j próbie!. Kilka osób z naszej wycieczki wróciło do Delatyna 

autokarem, ale większość (w tym i ja )  zdobyła się na tą  eg
zotyczną podróż. Okazało się, że niepotrzebnie spieszyliśmy 
się z obiadem w  ślicznie urządzonej restauracji CTapa BopoxTa 
(z m asą przedwojennych i starszych zdjęć sławiących świet
ność dawnej Worochty, salką m yśliw ską itp. atrakcjami), bo 
pociąg z Rachowa miał opóźnienie, którego nie dało się prze
widzieć. Podróż 42 km z Worochty do Delatyna za 5 hrywien 
(czyli około l,80zł) była niezapomnianym wrażeniem. Przy 
panującym upale i pociągu pełnym podróżnych, z wagonami 
bezprzedziałowymi, których co drugie okno było „otwieral- 
ne” (ale tylko teoretycznie, bo gdy ktoś z  naszych śrubokrętem 
otworzył jedno z nich, to zebrał rzęsiste brawa!), zdobyłem się 
na pozostanie w przedsionku przy drzwiach, które były sprytnie 
przez dwóch młodzieńców zablokowane kijem przed pneum a
tycznym zamknięciem. Co prawda na kolejnej stacji przyszedł 
konduktor i wyrzucił kij, ale zm yślne chłopaki na siłę rozwarli 
połówkę drzwi i zaparli nogą -  więc dalsza podróż upłynęła 
przy jako takim dopływie świeżego powietrza. Krajobraz za 
oknami był prześliczny: górskie potoki z resztkami mostków

lub innych betonowych bloków, pastwiska z nielicznymi sta
dami owiec, drewniane domki tamtejszych m ieszkańców 
-  stwarzały niezapom niany klimat. M ijane stacje: od Bopox™ 
poczynając, przez TaTapiB, M hkyjmhhh, M\iHa, iłpeMne, aż do 
/JejMTHHa były wyjątkowe -  każda inna, choć wszystkie na 
swój sposób podobne. Pokusiłem się zajrzeć do „sanitariatu" 
wagonowego, ale od razu ciekawość moja została skarcona 
doznaniami zapachowo-wzrokowym i, które zapadły głęboko 
w pamięć, wywołując do dziś skurcz żołądka na to wspom nie
nie. Kres podróży w Delatynie był tyleż ulgą, co i nagrodą. 
N iebawem  pod stację podjechał nasz klimatyzowany autokar 
i tylko żegnały nas zazdrosne spojrzenia lokalnych podróż
nych, którzy nie mieli szczęścia odbywania dalszej podróży 
w lepszych warunkach. Obiadokolacja w  hotelu i wieczorny 
spacer nad szumiącym Prutem, stanowiły ukoronowanie tego 
pracowitego dnia.

A l i .  sierpnia rano -  pakowanie, pam iątkowe wspólne 
fotografie przed hotelem, z naszymi Kresowymi seniorami 
(p. Lesławem Kukawskim i p. Zygmuntem Szułdrzyńskim), 
kolegami (Pawłem Kochańskim, Waldkiem Palinkiewiczem, 
Józefem Żółtańskim), super-pilotem wycieczki (Rafałem Jan- 
kowiakiem), kierowcami i odjazd w kierunku... Polski przez 
Nadworną, Bohorodczany do Stanisławowa, który przywitał 
nas remontowanymi ulicami.

Oczywiście tradycyjnie odwiedziliśmy koszary kawale
ryjskie Podolskiej BK przy ul. Legionów -  6. dyonu artyle
rii konnej (dostępne, opuszczone przez wszystkich). Byliśmy 
także obok koszar 6. pułku ułanów Kaniowskich, które są po 
przeciwnej stronie ulicy i dziś zajmuje je  jakaś ukraińska szko
ła mundurowa. Żurawiejki tych jednostek były następujące:
6. pułku ,,M ina dumna, a łeb pusty  /  To je s t  pu łk ułanów szó
s ty ”), a 6. dak-u „ Więcej niż na huk pioruna /  Drży na widok 
opiekuna”. Po latach sowieckiej bytności w koszarach 6. dak-u 
pozostała na pomniku arm ata ZiS-3 i tablica pamiątkowa. Trze
ba przyznać, że krasnoarm iejcy na propagandzie nie oszczę
dzali i wszędzie pozostawili po sobie liczne pamiątki.

Następnie podjechaliśmy naszym autokarem bliżej cen
trum i dopiero teraz zatopiliśmy się w historii Stanisławowa. 
N a początek odwiedziliśm y kolegiatę pw. Najświętszej Marii 
Panny, w  której wg Henryka Sienkiewicza miały paść zna
czące słowa ,,Panie Pułkowniku Wołodyjowski!... Dla Boga, 
Panie Wołodyjowski! Larum grają... ”. Dziś na miejscu ołtarza 
postawiono... fortepian. Oj dożyliśmy czasów Panie Michale! 
Dawna kolegiata jest dziś muzeum, w którym zgromadzono 
wszelkie pozostałości z wystrojów okolicznych kościołów. 
W muzeum niepodzielnie szarogęszą się koszmarne strażnicz
ki biurokratycznych przepisów, nie pozwalające robić żadnych 
zdjęć. Oczywiście, podczas zwracania uwagi fotografującemu 
na konieczność przestrzegania zakazu robienia zdjęć, osoba 
upominana przestawała je  robić. W tym czasie wszyscy inni 
ze zdw ojoną energia kontynuowali swoje dzieło, wykonując 
zdjęcia spod pachy, zza zasłony itp. itd. N ie byłbym sobą, gdy
bym nie znalazł pamiątki polskości tego m iasta -  w postaci że
liwnej pokrywy studzienki kanalizacyjnej z ciągle czytelnym 
napisem: „VIS Stanisławów” na tle S ło ń ca -h e rb u  Podola. Nie
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powiem gdzie jest ta pamiątka, bo jeszcze ktoś podły dopilnu
je , żeby ona zniknęła.

Następnie udaliśmy się do kościoła ormiańskiego, któ
ry pozostał świadectwem licznej tu wcześniej społeczności 
ormiańskiej, a który w latach sowieckich został zamieniony 
w muzeum religii i ateizmu (zupełnie jak  kościół dom inika
nów pw. Bożego Ciała we Lwowie). Dzięki temu ocalał od 
dewastacji. Za to bardzo smutne wrażenie sprawia kompleks 
pałacowy Potockich, który dzisiaj przypomina raczej dziki, 
zakrzaczony las -  zupełnie jakby obecni włodarze chcieli wy
mazać z pamięci założycieli tego miasta.

Ratusz w Stanisławowie jest w dobrej kondycji (przynaj
mniej od zewnątrz), „piękniąc się" na rozległym placu z dro
gowskazam i wskazującymi odległości do wielu miast świata 
na czterech rogach. Jeszcze tylko indywidualny odpoczynek 
przy piwku w uroczej restauracji O  pan ko  i ju ż  mogłem ruszać 
na poszukiwanie budynku dawnego Dowództwa Garnizonu 
przy ul. Kamińskiego. Po pewnym błądzeniu znalazłem ten 
ładny budynek, w którym obecnie gospodarzy OGjiacHHH 
KjiiHiHHHH <I>TH3i0nyjibM0H0Ji0riHHHH Ll,eHTp, i czym prę
dzej musiałem wracać do autokaru na oznaczony czas zbiorki 
-  był to jedyny przypadek, że okazałem  się niezdyscyplino
wany i nieznacznie się spóźniłem. Na usprawiedliw ienie m u
szę zaznaczyć, że oddaliłem się dość znacznie od autokaru 
i nawet szybki m arsz przez m iasto nie uchronił mnie od tego 
spóźnienia.

Po zwiedzaniu wróciliśmy do przyziemnych spraw tj. pod
reperowania ciała smacznym obiadem w nowoczesnym cen
trum handlowym na obrzeżach Stanisławowa i ostatnich zaku
pów „spożywczych”, już  na dom owe potrzeby. Potem podróż 
powrotna nabrała już  większego tempa. Most na Dniestrze 
pod Haliczem przemknął prawie niepostrzeżenie, m iasteczko 
Bursztyn, potem Rohatyn, Bobrka, krótki postój w lesie za Bó- 
brką i już  była obwodnica lwowska z lasem dźwigów przy bu
dowanym na Euro 2012 stadionie lwowskim. Widać, że niebo 
również zaczęło się smucić i złościć, że odjeżdżamy z Kresów, 
bo od Lwowa do samej granicy była burza z piorunami, która 
uspokoiła się dopiero po polskiej stronie obecnie obowiązują
cego „kordonu”, gdy dojeżdżaliśmy do Przemyśla.

Niezawodny kolega czekał w Przemyślu na nasz autobus, 
choć były to już  późne godziny nocne. Przejął mnie wraz 
z bagażami i zawiózł do swego gościnnego domu. I tu wła
śnie zostałem uświadomiony przez mego przyjaciela w kwe
stii „przygody”, jaka mi się przytrafiła na początku wycieczki, 
po przyjeździe do Przemyśla. W czasie m ojego posiłku w re
stauracji W iedeńska (jak podejrzewam ) kierowca-taksówkarz 
ciemnoniebieskiego Forda Mondeo, który miał pretensje do 
mojego zaparkowanego autka, zem ścił się na jego  prawej 
tylnej oponie przebijając j ą  na bocznej płaszczyźnie. Dzielny 
kolega, przez 7 dni troskliw ie dopom powywał powietrze do 
uszkodzonego koła, nie chcąc samowolnie pojechać z gara
żu do warsztatu wulkanizacyjnego w celu usunięcia usterki 
mimo, że na wszelki wypadek zostawiłem kluczyki od auta.

Ostatni dzień pobytu w Przemyślu 12. sierpnia, po go
ścinnym noclegu w wygodnym łożu, i dostatnim śniadaniu

u troskliwego gospodarza (przemiła gospodyni wyjechała kil
ka dni wcześniej na wakacje z dziećmi), musiałem rozpocząć 
od wizyty w warsztacie, gdzie uszkodzone koło doprowadzo
no do porządku i spokojnie mogłem wyruszyć w powrotną 
drogę do Warszawy.

Jakżeż fascynujące są nasze Kresy! Tyle historii z ich 
przebrzmiewa! Tyle wieków chwały i świetności oręża pol
skiego! Tyle nie odkrytego piękna w sobie mają! Jak nieświa
domi spuścizny przebogatej historii są dzisiejsi Rodacy! To 
jest wstrząsające!

Jechałem do Lwowa 2 razy autokarem, najczęściej bo 
4 razy samochodem osobowym i m arszrutką (jak dotychczas 
była to najbardziej egzotyczna podróż). Nie doświadczy
łem jeszcze podróży samolotem (może to być ekscytujące 
doświadczenie) ani ukraińskim pociągiem na szerokim to
rze, choć namiastkę takiej podróży już  miałem w Karpatach 
(z Worochty do Delatyna). N ie sprawdzałem jeszcze trasy dro
gowej przez K orczow ą- Krakowiec, no i pozostała mi je sz c z ^ y  
d roga... na piechotę. Każda droga do Lwowa jest dobra! Bo, 
do LWOWA.

Fotografie Autora
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Inne zdjęcia autora artykułu będziemy zam ieszczać 
w kolejnych Biuletynach Informacyjnych.
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/
Kresowianie na Śląsku O polskim

W ostatnim okresie na Opolszczyź- 
nie ukazało się szereg ważnych publi
kacji poświęconych tem atyce Kresów 
Wschodnich II Rzeczypospolitej, wśród 
nich monumentalne dzieło prof. Stanisła
wa Sławomira Nicieji „Lwów. Ogród snu 
i pamięci” . W czasie II Opolskich Dni 
Kresowych -  11 lipca 2011 roku -  prof.
Maria Kalczyńska zaprezentowała nato
miast przygotowaną pod jej kierunkiem 
pracę zbiorową „Kresowianie na Śląsku 

'^ O p o ls k im ”. Jest to obszerna monografia, 
na którą składają się teksty wpisujące się 
w kanon etnograficzny, omawiające wza
jem ne przenikanie się wartości kulturo
wych ludności autochtonicznej i przyby
łych po 1945 roku na Śląsk Opolski mieszkańców przedwojen
nych Kresów W schodnich. Jest to dzieło nade wszystko doku
mentujące wkład Kresowian w rozwój kulturalny, społeczny 
i gospodarczy tej ziemi. Praca ta  to także bogate kompendium 
wiedzy o działalności opolskich instytucji i stowarzyszeń kul
tywujących pamięć o Kresach.

Monografia została podzielona na trzy główne części: 
„Szkice i rozprawy”, „W spom nienia i dokumenty” oraz „In
formator Kresowy” .

Część pierwszą otwiera znakom ita i ważna praca A da
ma W iercińskiego (Uniwersytet Opolski): „O  ekspatriantach 
i wypędzonych” prostująca fałszywe oceny jednego z najtra- 

iczniejszych procesów dem ograficznych XX wieku, jakim  
yło przemieszczenie w latach 1945 -1946 ponad 1,5 m ilio

na Polaków z Kresów Południowo W schodnich i 250 tysięcy 
z Ziemi Wileńskiej, głównie na tereny t.zw. Ziem O dzyska
nych. Pisze Autor tak: „..."W ypędzeni”, „przesiedleni”, „wy
siedleni”, „ekspatrianci” . „Repatrianci” z wyboru i nie z w ła
snej woli. Trudno znaleźć określenie, które objęłoby wszyst
kich, którym przyszło po II wojnie światowej (i w czasie jej 
trwania) opuścić swoje małe ojczyzny nad Dniestrem, Styrem, 
Prypecią czy Jasiołdą, nad Niem nem, Szczarą, W ilią czy Dzi- 
sn ą ...” Znakomitym uzupełnieniem tekstu, właściwie jego in
tegralną częścią je s t „Appendix. Integracja i wmówienia (co 
mógłby powiedzieć ekspatriant socjologowi)” . Jest to rozmowa 
osiadłego na opolskiej wsi kresowianina z autochtonem Aloj
zym, a tak naprawdę to piękny, napisany „bałakiem” monolog 
o kresowej dumie i tożsamości, a w nim taki m. in. smakowity
fragm ent:.......IV naszy polski kultury inaczy bywalu: wilościu
w jidności była dawna Polska, ujczyzna ojczyzn, fydyracja  ma
łych dumowych ojczyzn w  dużyj -  w  Rzeczypospolitej. Kiedy 
urmiańskie kupcy usidlali s i p rzyd  wikami w moich stronach, 
nikt by im si ni uśmielił puwiedzieć, ży  maju si stać najlep

szym i Pulakami czy lw uw ianam i...Z  rygiunami 
tak samu, ludzi z różnych ukolic, kiedy zminia- 

j u  m iejscy zamieszkania, przez czas pewin, co 
norm alny i ludzkie, chco pam ientać — skond  
i gdzie si znaleźli. Tym bardzi wtedy, kiedy’ si 
znaleźli gdzieś byz własnego wyboru... "

Ksiądz prof. Andrzej Hanich w opracowa
niu: „Powojenna „repatriacja" Polaków z Kre
sów W schodnich na Śląsk Opolski” zwraca 
uwagę, że wyjazd ludności z księżmi oznaczał 
de facto sam olikwidację opuszczanych kreso
wych parafii, tym bardziej, że wkrótce potem 
Sowieci pozamykali kościoły, zamieniając je  
na magazyny, kotłownie warsztaty, kina, wcze
śniej burząc kościelne wieże. Jakby w przewi
dywaniu tych wydarzeń, chcąc ze sobą zabrać 

bodaj sym bolicznie cząstkę swojego dotychczasowego świata, 
wygnańcy z narażeniem życia zabierali przedmioty kultu re
ligijnego (obowiązywał w tym zakresie bezwzględny zakaz), 
w tym otoczone szczególną czcią obrazy Matki Boskiej. 
W taki sposób na Opolszczyźnie po wojnie znalazło się sie
dem naście obrazów maryjnych (na terenie całego kraju oko
ło stu). Tadeusz Kukiz w jednym  z tomów swoich sławnych 
„M adonn Kresowych i innych obrazów sakralnych z Kresów” 
tak napisał: „ ...C zy zabierając św iętą ikonę nie chciano mieć 
w niej „zakładnika", który sprawi, że  wierny Bogu lud  znów  
pow róci do gn iazd  rodzinnych... ” Kresowianie z wielkim 
trudem przystosowywali się do nowych warunków. Mając za 
sobą okupację niem iecką i dwie sowieckie stawali się bardzo 
ostrożni, unikali awansów, uważali, że bycie w cieniu daje 
poczucie bezpieczeństwa, pamiętali także i o tym, że w do
wodach jako miejsce urodzenia mieli wpisany ZSRR. Świa
domość kresowa odrodziła się dopiero w wolnej Polsce, po 
1990 roku.

Bardzo ważna jest praca Elżbiety Dworzak „M ieszkańcy 
kresów W schodnich II Rzeczypospolitej na ziemi opolskiej 
po 1945 roku. Pochodzenie, rozm ieszczenie i liczebność” . 
Według spisu powszechnego z 1950 roku województwo opol
skie zam ieszkiwało 809.529 osób, w tym osoby pochodzące 
z przedwojennych województw wschodnich Polski w łączo
nych do ZSRR stanowiły grupę 188.192 osób (22,3%  ogółu). 
Najwięcej kresowian zam ieszkało w powiecie głubczyckim 
(69,9%  mieszkańców), ale w opolskim (bez Opola) tylko 4,6%  
ogółu. W Opolu liczącym wówczas 38.464 mieszkańców, eks- 
patriantów było 17.574 osób (45,7%  ogółu). Z dokumentów 
wynika, że najwięcej osób przesiedlono z województw: lwow
skiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Przesiedleńcy 
przem ieszczani byli często w grupach obejmujących m iesz
kańców jednej wsi. Przykładem może być Grodziec koło

JER ZY  DlIDA

KRESOWIANIE
N A  ŚLĄSKU O PO LSK IM

POR KEOAKCIĄ 
MARII KALCZYŃSKIM
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Ozimka, gdzie osiedliła się większość ludzi zamieszkałych 
kiedyś w Biłce Szlacheckiej (pow. lwowski). Po 1990 roku 
obraz Matki Boskiej z Biłki Szlacheckiej został ukoronowany 
i stał się oficjalnie M atką Boską Sybiracką - Patronką Zw iąz
ku Sybiraków w Polsce.

Tę pierw szą część publikacji kończą prace poświęcone 
uczestnictwu kresowian w powojennej historii Śląska O pol
skiego. Są to m. in. następujące prace: „Kresowi biskupi 
w Opolu” -  księdza biskupa prof. Jana Kopca; „Udział kreso
wian w powstaniu i rozwoju Politechniki Opolskiej” -  prof. 
Antoniego Guzika; „Tradycje leśnictwa kresowego” -  prof. 
Elżbiety Treli -  Mazur. Ten wkład kresowy w rozwój Opol
szczyzny był ogromny. Pięknie o tym mówił pierwszy rektor 
Uniwersytetu Opolskiego prof. Franciszek Marek: „ Awans kul
turowy dla Śląska i jeg o  ludu przyszedł nie z  bogatego Zacho
du, lecz z  biednego Wschodu. To nie Niemcy przynieśli ludowi 
śląskiemu światło nauki i wiedzy, lecz ubodzy Polacy, ograbieni 
i wypędzeni przez Rosjan. To zdziesiątkowani przez hitlerowskie
go najeźdźcę i okupanta profesorowie lwowscy nie tylko przejęli 
Uniwersytet Wrocłcm’ski i Politechnikę Wrocławską, ale założy
li także Śląską Akademię Medyczną w Rokitnicy, Śląską Poli
technikę w Gliwicach, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Dziełem kresowych teologów były Seminaria Duchowne w Nysie 
i w Opolu. Profesorowie wrocławscy, przeważnie lwowskiego 
pochodzenia założyli także Wyższą Szkołę Pedagogiczną która 
w 1954 roku przeniesiona została z  Wrocławia do Opola, a po  
czterdziestu latach awansowała do rangi Uniwersytetu Opol
skiego... ”nK

W dziale „W spom nienia i dokum enty” na czoło wybijają 
się prace prof. Stanisława Sławomira Nicieji poświęcone zie
mi stanisławowskiej: „Stanisławów i stanisławowianie” oraz 
„Nadwóm ianie na Śląsku O polskim ” . Stanisławów rozłożony 
u wrót Huculszczyzny to najważniejszy po Lwowie ośrodek 
nauki, kultuiy i oświaty na Kresach Południowo -  W schod
nich Rzeczypospolitej. Po wojnie nie tylko wygnano z niego 
Polaków, ale miasto straciło nawet historyczną, polską nazwę, 
dzisiaj to lwanofrankiwsk, centrum wrogiego Polsce nacjona
lizmu ukraińskiego. Już we wcześniejszych pracach profesor 
zwracał uwagę na mocne związki tego pięknego m iasta z po
wojennym Opolem .(2). Z archiwalnych dokumentów wynika, 
że ponad dwa tysiące Polaków, mieszkańców przedwojenne
go Stanisławowa i jego okolic osiedliło się w Opolu i jego 
okolicach. W Opolu spośród sławnych reprezentantów tej 
ziemi swoje nowe miejsce znaleźli m. in.; ksiądz Kazimierz 
Bilczewski (bratanek arcybiskupa lwowskiego), ksiądz Kazi
mierz Bochenek, a także pracownicy naukowi opolskiej Wyż
szej Szkoły Pedagogicznej, potem Uniwersytetu Opolskiego 
profesorowie: Stanisław Kochman, Urszula Szumska, świetni 
nauczyciele, wśród nich m.in.: Stanisława Keck, Józef M iku
ła, W ładysław Pollak, Karol Różycki.

Nadworna z kolei była ważnym ośrodkiem przetwórstwa 
drzewno -  leśnego a także wydobycia ropy naftowej. Dzię
ki budowie linii kolejowej łączącej Lwów z Czem iowcam i 
i Worochtą miasto stało się główną, turystyczną bazą wypa
dową w Gorgony i Czarnohory. Nadwóm ianie to jedna z naj

liczniejszych zwartych grup ludności przesiedlonych na teren 
Opolszczyzny po II wojnie światowej.

W spomnieniom ze Stanisławowa sw oją opowieść „70. 
rocznica tajem nicy Czarnego Lasu” poświęcił prof. Jerzy Hic- 
kiewicz. Przypomniał przeprow adzoną przez Gestapo, latem 
1941 roku akcję wym ordowania w podmiejskim Czarnym 
Lesie kilkuset m ieszkańców Stanisławowa, głównie przed
stawicieli inteligencji. Wśród ofiar mordu był ojciec Autora, 
dr Adam Hickiewicz, naczelny lekarz Ubezpieczalni Społecz
nej w tym mieście i członek zarządu Towarzystwa Lekarskie
go Rzeczypospolitej. A kcją kierował Hans Kruger, ten sam 
który odpowiadał za mord na profesorach Uniwersytetu Jana 
Kazimierza i Politechniki we Lwowie.

W zruszające, przepojone tęsknotą za krajem dzieciństwa 
wspom nienia przekazali do druku w tym tomie znani twórcy, 
autorzy książek i artykułów poświęconych tematyce Kresów 
W schodnich: Tadeusz Bednarczuk, Władysław Żołnowski, 
a także pracownicy naukowi opolskich uczelni prof. M a r i ^  
Kalczyńska, Czesława Mykita -  Glensk. Józef Byczkowski.

Niezwykle cennym uzupełnieniem publikacji jest ostat
ni je j dział: „Inform ator Kresowy”, w którym opisano dzia
łalność instytucji pielęgnujących pam ięć o Kresach, podano 
także informacje o pracy stowarzyszeń kresowych na Śląsku 
Opolskim. Warto przy tym zwrócić uwagę, że stowarzysze
nia kresowe takie jak  m.in. Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-W schodnich; Bractwo Kresów Połu
dniowo-W schodnich Rzeczypospolitej; Klub Strzecha Stryj- 
ska; Stowarzyszenie W spółpracy Polska -  Ukraina Nadworna; 
Związek Potoczan i wiele innych nie tylko kultywują piękne 
wspomnienia, ale podejm ują także starania, by w miastach na
szego województwa historię Kresów utrwalać poprzez nada
wanie ulicom i instytucjom oświatowym nazw związanych 
z topografią i dziejami tamtych ziem. Ważną formą pracy sto
warzyszeń jest materialne wspieranie poczynań związanych 
z odbudową kresowych świątyń, uruchamianiem placów ek 
opiekuńczych, szkół itp. Jest to nie tylko pomoc finansowa gro®* 
madzona poprzez dobrowolne datki, ale także spektakularne 
przedsięwzięcia n.p. ufundowanie przez Nadwómian (prezes 
Adam Krachem) pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II dla 
kościoła w  Nadwornej, przekazanie wyposażenia kościoła (To
warzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschod
nich -  prezes Irena Kalita), ofiarowanie złożonej z czternastu 
obrazów Drogi Krzyżowej (Alojzy Wierzgoń). Co roku dzięki 
staraniom m. in. „W spólnoty Polskiej” grupy dziecięco -  mło
dzieżowe z Ukrainy spędzają swoje wakacje w Polsce.

W szyscy zainteresowani kresow ą tem atyką - w opraco
waniu Weroniki Pawłowicz „Kresowiana w polskich biblio
tekach cyfrowych” (Biblioteka Śląska w Katowicach) - znaj
dą bezcenne wskazówki gdzie i w jaki sposób poszukiwać 
interesujących materiałów związanych z Kresami. Rozwój 
techniki kom puterowej pozwala obecnie na udostępnianie 
w Internecie nie tylko informacji o zbiorach -  poprzez katalo
gi, bibliografie, ale także samych dokumentów -  zdygitalizo- 
wanych książek, starych druków, rękopisów, kartografii, grafi
ki, druków ulotnych, a także prezentacji multimedialnych, na
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grań muzycznych, reportaży. Opis publikacji zamieszczonych 
w Internecie przygotowany jest według standardu Dublin 
Core. Standard zawiera 15 elementów opisu dających pew 
ność znalezienia każdej poszukiwanej informacji. Biblioteki 
cyfrowe udostępniają dzieła, które przybliżają nam Kresy, po
magają dotrzeć do wielu materiałów źródłowych i zapoznać 
się z bogatym dorobkiem piśmienniczym tych ziem.

M ożna wyrazić przekonanie, że uważna lektura wielo 
tematycznego dzieła jakim  są „Kresowianie na Śląsku Opol
skim” będzie inspiracją dla nowych pomysłów badawczych 
i edytorskich, które powinny być przedmiotem naukowej dys
kusji i merytorycznej refleksji. Nade wszystko ta księga przy
bliża nam Kresy W schodnie Rzeczypospolitej z ich niezwykłą 
urodą i pięknem, tę ziemię marzeń i snów. Janina Zabierow
ska, bohaterka jednej z opowieści prof. Stanisława Sławomira 
Nicieni -  napisała o nich:

„,..Czy pozostanie po nas coś 
Głośniejszego niż przelotna myśl 
Trwalszego niż Iza w czyimś oku 
M ocniejszego nad  zetlalą kość -  
N ad garść zdm uchniętego prochu...

1) Franciszek M arek. Tradycje oświatowe Górnego Śląska. 

Opole 1995 Uniwersytet Opolski. Str. 25.

2) Stanisław Sław om ir N icieja, Stanisławów. Stolica Pokucia. 

..Now a Trybuna O polska” z 26 lutego 2010 r. Str. 20.

M aria K alczyńska (redakcja naukow<a). K resowianie na 

Śląsku Opolskim . O pole 2011 Politechnika Opolska. Studia 

i m onografie. Z. 284. Str. 392.

Wspomnienie o Zbigniewie Umańskim
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Zbigniewa 

Umańskiego, który przeżywszy 81 lat zmarł 11 sierpnia 2011 r. po ciężkiej chorobie.

Zbigniew był wieloletnim członkiem Zarządu Głównego oraz rzecznikiem 
prasowym Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- 
Wschodnich. Ostatnie lata poświęcił swoim krajanom ze Lwowa i Kresów 
Rzeczypospolitej. Uczestniczył we wszystkich spotkaniach kresowych 
w Polsce, za co przyjaciele odwdzięczyli mu się orderem Polonia Mater 
Nostra Est. Cały czas mimo długotrwałej choroby, bardzo aktywny 
redaktor-kronikarz „Semper Fidelis” . W 1981 r. na wniosek żołnierzy AK 
Okręgu Lwowskiego odznaczony Krzyżem II Obrony Lwowa. Był osobą 
niezwykle skromną i stroniącą od wszelkich zaszczytów.

Debiutował po październikowej odwilży w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku na łamach „Słowa Polskiego”, potem był reporterem 
w gazetach terenowych, resztę zawodowego życia spędził w „Gazecie 
Wrocławskiej” . W czasie swoich 50. lat pracy doszedł do stanowiska 
Sekretarza Redakcji.

W czasie pobytów w Warszawie brał udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Zarząd 
Oddziału Stołecznego TMLiKP-W.

Dzięki wieloletniej czułej i troskliwej opiece swojej żony Gizeli mógł do ostatnich dni realizować 
swoje zawodowe i społeczne cele. Do końca nie chciał pogodzić się z „wyrokiem”.

Za swoją obywatelską postawę, za oddanie sprawom Kresowym został odznaczony również 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Budowniczy Wrocławia”, Odznaką 
„Zasłużony dla rozwoju ziemi legnickiej, wałbrzyskiej, jeleniogórskiej” ,

Będzie nam bardzo brakowało kolegi i przyjaciela.
Zarząd Oddziału Stołecznego 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich
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Informacje
O polskie Dni Kresowe

Imprezy organizowane - latem 2011 roku - przez działające w województwie opolskim terenowe Oddziały Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-W schodnich, poświęcone dziejom Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej należały do 
najważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnego życia Opolszczyzny. Służyły one na równi przybliżeniu tych ważnych tematów, 
wszystkim zainteresowanym, jak i pogłębieniu wiedzy historycznej o przeszłości naszej Ojczyzny.

22 maja 2011 roku na Górze św. Anny gościł prezydent Rzeczypospolitej Polski Bronisław Komorowski. Obecnością swoja 
uświetnił obchody 90 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, dzięki któremu znacząca część Górnego Śląska znalazła się 
w granicach odrodzonego państwa polskiego. Licznie w spotkaniu uczestniczyli wraz ze sztandarami członkowie towarzystw 
kresowych, by swoim udziałem podkreślić to, że w starciach zbrojnych III Powstania Śląskiego, szczególnie tu wokół Góry św. 
Anny -  obok rodowitych Ślązaków -  uczestniczyli walecznie i mężnie słuchacze lwowskiego Korpusu Kadetów. I może dlatego 
w trakcie uroczystości panowała podniosła atmosfera uznania dla odwagi i ofiary powstańców, niezależnie od tego z której części 
Polski tu na Śląsk przybyli. Na zakończenie uroczystości reprezentacje towarzystw kresowych złożyły wiązanki na znajdującej się 
u stóp Góry mogile upamiętniającej poległych lwowskich kadetów.

4 czerwca 2011 roku Kędzierzyn-Koźle byl miejscem VIII Wojewódzkiego Dnia Kultury Kresowej. W tej tradycyjnej, 
znakomicie przez kędzierzyńsko -  kozielski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -  W sc h o d n ie j, 
zorganizowanej konferencji naukowo -  historycznej z wystąpieniami poświęconymi „tragicznym wydarzeniom na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej” wystąpili znakomici historycy, zajmujący się na co dzień tymi zagadnieniami. Wśród nich 
profesorowie: Lucyna Kulińska, ksiądz Andrzej Kanich, Bogusław Paź, Leszek Jazownik i ksiądz Tadeusz Sakowicz-Za-

Niezwykle ważnym momentem konferencji było podsumowanie przez profesor Barbarę Kubis z Uniwersytetu Opolskiego 
pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Konkurs został zorganizowany 
przez Opolskie Kuratorium Oświaty. Patronat objęli Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Instytut Historii 
Uniwersytetu Opolskiego z profesorem Stanisławem Sławomirem N iciejąna czele.

Za nadrzędny cel Konkursu uznano rozwijanie wśród młodego pokolenia zainteresowań związanych z najnowszą historią 
Polski, a w szczególności:

- inspirowanie uczennic i uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych do poznawania dziejów Kresów Wschodnich 
II Rzeczypospolitej,

- upamiętnienie dążeń niepodległościowych Polaków na przełomie XIX i XX wieku.
- wzbogacenie wiedzy i świadomości historycznej dotyczącej losów Polaków na Wschodzie,
- kształtowanie umiejętności pozyskiwania nowych źródeł historycznych i umiejętnego wykorzystywania ich w swojej

Najogólniej mówiąc zgłaszane projekty i prace powinny przedstawiać historię widzianą poprzez pryzmat losów pojedynczego 
człowieka, przez to bardziej bliską autorom. Uczenie się historii poprzez poznawanie indywidualnych losów ludzkich wydaje s i^ *  
procesem bardzo motywującym uczniów do pracy, wyzwalającym emocje i osobiste zainteresowanie. Spotkanie ze świadkiem 
wydarzeń pokazuje, że historia może być dużo ciekawsza niż ta zawarta w podręcznikach, posiada bowiem wiele subiektywnych 
znaczeń i może być różnie interpretowana. Naoczni świadkowie m ogą wskazać ciekawe zdarzenia, rozszyfrować tajemnicę, 
opowiedzieć historię, która może nigdy nie zostałaby zapisana. Zbieranie tych opowieści daje możliwość dotknięcia i poznania 
czegoś wartościowego i niezwykłego.

I\a konkurs wpłynęło trzynaście prac z gimnazjów i sześć ze szkól średnich. Laureatami konkursu zostali -  wśród 
gimnazjów:

- Patrycja Pezdek, Katarzyna Ślesińska (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy) za pracę „Szlakiem Teresy Korejwo z Nowej 
Wilejki i Leona Żółkiewicza z Pomorza” ;

- Pamela Pielarz (Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu) za pracę "W ybitne postacie z Kresów 
Wschodnich w życiu kulturalnym II Rzeczypospolitej”.

Nagrodzono także prace przedstawione przez: Marlenę i Michalinę Chmielewskie (Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Powstańców 
Śląskich w Krapkowicach); Joannę Oleszczuk (Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu); Karolinę Pelc i Martę 
Sokołowską (Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu).

wśród szkół średnich:
- Daniel Makuch (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu) za 

pracę „ Na nieludzkiej ziemi -  kartki z pamiętnika Sybiraka”;
- Krystyna Kurpierz, Sabina Sopa (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu) za pracę 

„Trembowelska legenda -  przewodnik” .
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Nagrody uzyskali również uczniowie: Michał Linkowski, Agnieszka Słowik, Rafał Ćwik (Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu); Anna Nowacka, Elżbieta Grabiec, Mirosław Gerc (Zespół Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu); Rafał Pawlik, Jakub Kwiatkowski (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku).

Przy ocenianiu prac konkursowych zwracano uwagę m. in. na następujące sprawy:
- historyczność pracy -  odtworzenie cząstki przeszłości,
- samodzielność w konstruowaniu zapisu,
- sprawność w znajdowaniu i wykorzystaniu zapisu.
Fundatorami nagród byli: Urząd Marszałkowski w Opolu, Opolskie Kuratorium Oświaty, opolski Oddział Towarzystwa 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-W schodnich, Związek Potoczan. Towarzystwo Przyjaciół Opola. Nagrodę indywidualną 
ufundował mgr inż. Zdzisław Kuhl, wieloletni prezes „opolskich Lwowiaków i Podolan".

Zdaniem opiekunki Konkursu prof. Barbary Kubis spełnił on swoje cele i zadania. Nadesłane prace konkursowe pięknie odbijały 
splatanie się losów człowieczych z biegiem historii. Uczniowie dotarli do wielu pamiątek, bywało, że przedstawiali losy kilku pokoleń, 
aż po czasy współczesne. Umiejętnie korzystano z technik multimedialnych. Poradzono sobie z tak trudną formą jak ą  był pamiętnik 
syberyjskiego zesłańca. Niezwykle cenne, bezpośrednie spotkania młodych ludzi ze świadkami wydarzeń historycznych może okazać 
się ważnym doświadczeniem w procesie kształcenia i wychowania. Samodzielnie wykonana praca daje autorowi poczucie spełnienia. 
Udział kilkudziesięciu uczennic i uczniów przyczynił się niewątpliwie do pogłębienia ich wiedzy z najnowszej historii Polski, 
nauczycielom zaś dał satysfakcję, mogli wykorzystać nowe ogniwa w procesie kształtowania patriotycznych postaw młodzieży.

^  11 lipca 2011 roku w Opolu -  Bierkowicach, w Muzeum Wsi Opolskiej odbyły się II Opolskie Dni Kresowe. Bogaty program
był w dużej części związany z przyznaniem opolskiemu Muzeum prestiżowej, ogólnopolskiej nagrody „Wydarzenie Muzealne Roku -  
Sybilla” za wystawę „Kresowianie na Śląsku Opolskim 1945 -  1947”. Nagrodzona wystawa autorstwa Magdaleny Górniak -  Bardzik 
została urządzona w jednej z zabytkowych chałup, systematycznie jest uzupełniana i wzbogacana pamiątkami przekazywanymi do 
Muzeum przez mieszkających na Śląsku Opolskich Kresowiaków. Na wystawie znalazło się ponad czterysta eksponatów, a wśród 
nich: stare fotografie i dokumenty, obrazy świętych i ikony, typowe meble, skrzynia mieszcząca wiano panny młodej, a także... 
kocioł do gotowania bielizny. Wszystkie te przedmioty przywędrowały wraz z ich posiadaczami z Kresów Wschodnich. Przywozili je 
z sobą, by łatwiej było rozpocząć normalne życie w nowym miejscu osiedlenia, niektóre zabierano ze względu na sentyment, przez 
pamięć przeszłości. Pochodzą one głównie z miejscowości województwa tarnopolskiego. W czterech izbach pokazano jak biegło tam, 
na Kresach codzienne życie. Jest więc kuchnia, w której skupiała się rodzinna wspólnota, sypialnia, komora, gdzie przechowywano 
narzędzia, środki do utrzymania czystości i gromadzono zapasy na zimę. Pięknym uzupełnieniem wystawy jest dziesięć 
wielkoformatowych fotografii wybitnego artysty fotografika Stanisława Bobera przedstawiających przesiedlenie mieszkańców 
z okolic Stanisławowa. Przez dwanaście dni ludzie ci koczowali na bocznicy kolejowej w Katowicach -  Ligocie, gdzie oczekiwali na 
kolejny transport, którym mieli dotrzeć na miejsce osiedlenia. Fotografie ukazują w jaki sposób organizowali tułacze życie, jak wraz 
z przewożonym, nędznym dobytkiem gnieździli się w wagonach, przygotowywali posiłki i odpoczywali. Niewiele jest tego typu zdjęć 
-  dokumentów, obowiązywał bowiem rygorystyczny zakaz fotografowania życia w transportach.

Honorowym gościem Opolskich Dni był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, który opowiedział o przebiegu lwowskich

froczystości odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci polskich profesorów z lwowskich uczelni Politechniki i Uniwersytetu 
ana Kazimierza i o kontrowersjach temu zdarzeniu towarzyszących. Korzystając z obecności jednego z ostatnich legendarnych 

obrońców wołyńskiego Przebraża kapitana Adama Kownackiego zwrócił uwagę, że tematyce samoobrony - przed bandytami spod 
znaku UPA - ludności polskiej nie poświęcono żadnego filmu. Nie brak natomiast filmów realizowanych z ogromnym nakładem 
środków o samoobronie Żydów. Legenda Przebraża czeka na swój czas.

Profesor Maria Kalczyńska zaprezentowała wydane pod jej redakcją monumentalne dzieło „Kresowianie na Śląsku Opolskim”, 
o którym piszemy oddzielnie. Z kolei ksiądz Grzegorz Kopij przedstawił napisaną przez siebie książkę „Sanktuaria Archidiecezji 
Lwowskiej” .

Niejako w cieniu tych wydarzeń w opolskiej galerii Związku Polskich Artystów Plastyków „Pierwsze Piętro” otwarto 
wystawę prac lwowskiej artystki Wiktorii Dubowik, tworzącej w nietypowej technice batik. To technika polegająca na tworzeniu 
obrazów na bardzo delikatnym, jedwabnym podkładzie. Charakteryzują się one ulotną kolorystyką, przywodzącą na myśl malarstwo 
akwarelowe. Ich tematyka jest zróżnicowana, artystka równie chętnie maluje widoki lwowskich zabytków i ulic, jak i motywy 
kwiatów i roślin.

Spod pióra niestrudzonego piewcy Kresów Wschodnich Tadeusza Bednarczuka, mieszkającego w Brzegu, wyszła kolejna, 
jedenasta już książka „Kresy -  czas zagłady i wygnania” . Zebrane w niej zostały wspomnienia dwudziestu osób, z różnych 
środowisk kresowych, które przeszły gehennę wojny na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. W książce pomieszczono także 
teksty historyków, m. in. profesora Stanisława Sławomira Nicieji.

Obecnie organizacje kresowe Opolszczyzny przygotowują się do jesiennej uroczystości „Golgoty Wschodu” , tradycyjnego -  
bo od dwudziestu już lat -  obchodzonego święta, przywracającego pamięć o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, będącego 
jednocześnie hołdem i m odlitwą za tych, którzy tam na zawsze pozostali.

Jerzy Duda
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Informacje c.d.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/20l2w  Gimnazjum Nr 27 im. Orląt Lwowskich w W arszawie

1 września w Szkole im. Orląt Lwowskich odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
TMLiKP-W. W uroczystości wzięli udział prezes Ryszard Orzechowski oraz stały opiekun szkoły z ramienia Towarzystwa, 
prezes Klubu Stanisławowian Stanisław Leszczyński, który uroczyście przywitał młodzież w nowym roku szkolnym.

Zjazd rodzin osadników
W dniach 3-4 września 2011 r. odbył się VIII Zjazd Rodzin Osadników W ojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. 

Uroczystości odbyły się w auli kryształowej Szkoły Głównej G ospodarstwa W iejskiego w Warszawie i przebiegały w miłej 
i serdecznej atmosferze.

Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu
W dniach l O i l l  września odbyły się w Poznaniu XIV Dni Lwowa i Kresów. Od wielu lat organizowane są w drugą sobotę 

i niedzielę września. Tegoroczne Dni Lwowa i Kresów odbywały się pod hasłem ” Lwowskie M alarstwo” .
Podczas kilkudniowej imprezy przybliżającej historię i kulturę terenów dawnej Rzeczpospolitej odbyło się wiele ciekawych 

imprez takich jak: wystawy i prelekcje, wręczenie statuetki Lwa „Sem per Fidelis” , otwarcie wystawy malarstwa kresowego, 
występy zespołów kresowych, wspólne biesiadowanie sympatyków Lwowa.

W Bazylice Kolegiackiej odprawiona została msza św. w intencji osób pomordowanych na dawnych Kresach Polski oraz z j  
członków Poznańskiego Oddziału TMLiKP-W.

XX- lecie Instytutu Lwowskiego
12 września 2011 roku w siedzibie Muzeum Niepedleglości w Warszawie, al. Solidarności 6 odbyła się uroczystość Jubileusz 

XX-lecia Instytutu Lwowskiego, wydawnictwa założonego w 1991 roku.
Organizatorami uroczystości byli Adam Struzik Marszałek W ojewództwa M azowieckiego oraz Tadeusz Skoczek Dyrektor 

Muzeum Niepodległości. Jacek Miler Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego wręczył odznaczenia członkom 
Kolegium Redakcyjnego Rocznika Lwowskiego. Janusz W asylkowski otrzym ał - Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis\ Oskar Stanisław Czarnik, Andrzej M ierzejewski i Krzysztof Smolana otrzymali Odznaki Honorowe Zasłużony dla 
kultury. Adam Struzik M arszałek W ojewództwa M azowieckiego przyznał Instytutowi Lwowskiemu -  Medal Pro Mazovia

Uroczystość uświetnił koncert zespołu Dixie Warsaw Jazzman, w którego programie były jazzow e aranżacje lwowskich 
piosenek. Odznaczonym  serdecznie gratulujemy!

Komunikaty
Dni Lwowa 2011 r.

Od wielu lat, co roku Zarząd Oddziału Stołecznego Towarzystwa M iłośników Lwowa i Kresów Południowo-W schodnicj| 
organizuje Dni Lwowa. W tym roku odbywać się one będą 19 i 20 listopada w Warszawie. ™

W naszym programie:
• sobota 19.11.2011 - Koncert w sali Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II -g o d z .  17.00;
• niedziela 20.11.2011 - Apel poległych, uroczysta zmiana warty WP oraz składanie wieńców przy Grobie Nieznanego 

Żołnierza -  godz. 12.00,
- msza św. w intencji poległych w obronie Lwowa w bazylice Świętego Krzyża -  godz. 13.00.

Ponadto jak  co roku w Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich w Warszawie odbędzie się 
uroczysta akadem ia poświęcona Patronowi szkoły i obchodom kolejnej rocznicy jej pow stania oraz nadania imienia. Uroczystość 
ta włączona jest do harm onogram u imprez.

W ramach obchodów upam iętnimy wielkich lwowiaków poprzez:
• złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą znajdującą się w kościele św. Stanisława Kostki, poświeconą ostatniemu 

Prezydentowi Lwowa Stanisławowi Ostrowskiemu,
• złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w bazylice Świętego Krzyża pod tablicą epitafijną pośw ięconą gen. bryg. Romanowi 

Abrahamowi,
• złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą przy ul. Senatorskiej 27, upam iętniającą poetę Mariana Hemara,
• złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie piewcy Lwowa, współzałożyciela TM LiKP-W  Witolda Szolgini na 

Cmentarzu Powązkowskim.
W spółorganizatorem Dni Lwowa od  trzech la t je s t Dom Spotkań z Historią w ramach program u Warszawska Inicjatywa 

Kresowa. Czynnemu włączeniu się tej instytucji w organizację Dni zawdzięczam y znaczące poszerzenie form uły imprezy, którą 
TMLiKP- W organizuje w Warszawie od  wielu lat.
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