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I. ARTYKUŁY

ROCZNIK PRZEMYSKI t. 53 
 HISTORIA z. 1 (20) 2017

JUSTYNA GAŁUSZKA (Kraków – Żurawica)

POSELSTWO JANA SZCZĘSNEGO HERBURTA  
DO PORTY OTTOMAŃSKIEJ  (1598 R.)  

I NIEUDANA PRÓBA  
JEGO RECEPCJI NA SEJMIKU WISZEŃSKIM

Abstract

The Jan SzczęSny herburT’S legaTion To oTToman PorTe (1598)  
and iT’S unSucceSSful recePTion aT The regional dieT in Sądowa wiSznia 

This paper discusses a legation of Jan Szczęsny Herburt (1567–1616) to Ottoman Porte and 
its’ effect among local nobility of Przemyśl Land. Herburt delivered a speech presumably on 19 
January 1600 at the regional diet (summoned prior to the National Diet) in Sądowa Wisznia. The 
speech included not only his impressions from the mission to the Ottoman Porte in 1598 but also 
his opinion on the current internal and external policies of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 
The text confirms the author’s good education and considerable refinement, as well as his notable 
oratorical skills. 

Keywords: Jan Szczęsny Herburt, regional diet speech, oratory, Ottoman Porte, Polish-Lithu-
anian Commonwealth

Słowa kluczowe: Jan Szczęsny Herburt, mowa sejmikowa, oratorstwo, Porta Ottomańska, 
Rzeczpospolita Obojga Narodów

Stosunki polsko-tureckie pod koniec XVI wieku nie doczekały się jeszcze 
syntetycznego ujęcia. Analizując przebieg wydarzeń podczas tzw. długiej wojny 
(1593–1606) między Portą a Cesarstwem oraz działania dyplomatyczne podejmo-
wane przez wszystkie zainteresowane strony, można wskazać na pewne zasady, 
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którymi kierowała się wówczas dyplomacja sułtańska. Chodziło przede wszyst-
kim o zneutralizowanie północnego sąsiada (Rzeczypospolitej), nawet za cenę 
tolerowania polskich wpływów na Wołoszczyźnie i w Siedmiogrodzie. Niewąt-
pliwie najważniejszym celem dla dyplomacji tureckiej było ograniczenie oddzia-
ływań Habsburgów na tym obszarze oraz pozostawienie państwa Zygmunta III 
Wazy poza konfliktem turecko-cesarskim.

Problematyką politycznych zabiegów o stworzenie ligi antytureckiej za pano-
wania Zygmunta III Wazy zajmował się pod koniec XIX w. Józef Sas1. W latach 
80. XX stulecia sprawom tym artykuł poświęcił historyk opolski Jan Rzońca2. 
Również w swoich pracach poświęconych parlamentaryzmowi i Rzeczypospo-
litej przełomu XVI i XVII w. zawarł kilka uwag dotyczących polityki wobec 
Porty Ottomańskiej3. Myśl o utworzeniu ligi antytureckiej pojawiła się głównie 
w kręgach politycznych Państwa Kościelnego po zwycięstwie nad Turkami pod 
Lepanto (1571 r.). Próby takie podejmowali kolejni papieże: Grzegorz XIII i Syk-
stus V, wiążąc duże nadzieje z osobą Stefana Batorego i jego koncepcją wyparcia 
Turków z Europy przy wykorzystaniu Moskwy oraz dzięki wydatnej pomocy 
Hiszpanii, Wenecji, państw włoskich, jednak bez cesarza i książąt Rzeszy4. Nagła 
i przedwczesna śmierć króla w Grodnie w 1586 r. zbiegła się w czasie z przyby-
ciem do Rzeczypospolitej nowego nuncjusza apostolskiego z pierwszą transzą 
pomocy finansowej od papieża, jednak bez Batorego wspólne plany ostatecznego 
pokonania Turków nie miały szans na realizację. 

W 1593 r. sułtan Murad III uderzył na kraje habsburskie, co spowodowało 
ponowne pojawienie się dyskusji na temat wspólnego sojuszu państw katolickich 
przeciwko nawale tureckiej. Działania inspirowane przez papieża Klemensa VIII 
i cesarza Rudola II spotkały się z dużą rezerwą ze strony Rzeczypospolitej. 
Wzbudziły one nawet podejrzenia, że cesarz zamierza przy pomocy Kozaków 
wmanewrować ją w wojnę z Turcją lub wykorzystać Zaporożców do zdobycia 
tronu w Rzeczypospolitej dla arcyksięcia Maksymiliana Habsburga5. 

W Rzeczypospolitej ścierały się dwa stronnictwa: zwolenników i przeciw-
ników wojny z Portą. Bez wątpienia w społeczeństwie ciągle żywe były remi-

1 J. Sas, Stosunki polsko-tureckie w pierwszych latach Zygmunta III, „Przegląd Powszechny”, 
14, 1897, t. 55, s. 99–236; idem, Układy o ligę przeciw Turkom za Zygmunta III, „Przegląd Po-
wszechny”, 16, 1899, t. 63, s. 54–71 i 190–211. 

2 J. Rzońca, Rzeczpospolita wobec propozycji przystąpienia do ligi antytureckiej u schyłku XVI 
wieku, „Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Seria A. Wydział Nauk Histo-
rycznych i Społecznych” 21, Opole 1988,  s. 15–30.

3 M.in.: idem, Rzeczpospolita Polska w latach 1596–1599. Wybrane zagadnienia polityki we-
wnętrznej i zagranicznej, Opole 1990; idem, Sejmy z lat 1597 i 1598, cz. 1: Bezowocny sejm z 1597 
roku, Warszawa 1989; idem, Sejmy z lat 1597 i 1598, cz. 2: Ostatni sejm Rzeczypospolitej w XVI 
wieku, Opole 1993.

4 Idem, Rzeczpospolita…, s. 16. 
5 J. Sas, Układy…, s. 63; por. też: J.P. Niederkorn, Rokowania na temat przystąpienia Polski 

do ligi antytureckiej w latach 1596–1597, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
Historyczne”, 1997, z. 121, s. 71–84. 
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niscencje polityki Stefana Batorego i jego przygotowań do ewentualnej wojny 
z Turkami. Z drugiej strony szlachta polska była niechętnie nastawiona do zerwa-
nia pokoju z Portą, który trwał od 1533 r., czyli od podpisania traktatu pokojo-
wego między Zygmuntem I Starym a Sulejmanem Wspaniałym6. Marsz Tatarów 
przez południowo-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej w 1593 r. i spustoszenie 
znacznych obszarów ożywiło nastroje antytureckie wśród szlachty, zwłaszcza 
w województwach  najbardziej zagrożonych najazdami ordyńców. Od tego mo-
mentu można zauważyć również znaczący wzrost liczby znajdującej się w pu-
blicznym obiegu literatury antytureckiej autorstwa m.in. Krzysztofa Warszewic-
kiego, Józefa Wereszczyńskiego czy Bartosza Paprockiego7.

Głównym zwolennikiem ligi antytureckiej był kanclerz Jan Zamoyski, któ-
rego przekonywał do niej papież Klemens VIII. Zamoyski starał się nakłonić do 
tego pomysłu także króla, któremu radził zwołanie rady senatu i wstępne omó-
wienie tych spraw. Ani papież, ani cesarz nie przedstawili wstępnych założeń 
tego sojuszu, zatem niemożliwe stało się jego zaprezentowanie szerszemu gronu 
odbiorców. Było to o tyle problematyczne, że na sejmie krakowskim w 1595 r. 
istniał sprzyjający klimat do utworzenia takiego porozumienia: pozytywnie o tym 
pomyśle wypowiadali się między innymi kanclerz Jan Zamoyski, kardynał Jerzy 
Radziwiłł czy też kasztelan krakowski Janusz Ostrogski. Jednak w oczekiwaniu 
na posłów cesarskich od książąt Rzeszy i z Siedmiogrodu, ciągle odraczano ob-
rady sejmu w tej kwestii. Ostatecznie posłowie przybyli pod koniec sejmu pro-
sząc o pomoc przeciwko Porcie, deklarując swój udział w lidze, jednakże bez 
konkretnych propozycji8. Pod koniec sejmu wybrano 14 senatorów i 18 posłów 
do rozmów z komisarzami cesarskimi. Na miejsce obrad wyznaczono Poznań. 
Po ustaleniu warunków król miał zwołać sejm zwyczajny do Warszawy celem 
zatwierdzenia ustaleń komisji. Ze strony polskiej warunkiem było zatwierdzenie 
przez arcyksięcia Maksymiliana Habsburga układu bytomsko-będzińskiego9.

Przez cały rok sprawa ewentualnej ligi antytureckiej pozostawała w zawiesze-
niu. Rudolf II nie wysłał do Zygmunta III swoich przedstawicieli, a arcyksięcia 
Maksymiliana wyznaczył dowódcą wojsk cesarskich na Węgrzech, co w Rze-
czypospolitej wywołało obawy i plotki o dążeniach byłego kandydata do tronu 
polsko-litewskiego do opanowania Krakowa. Wyprawa hetmana Jana Zamoy-
skiego do Mołdawii w 1595 r. spowodowała nowe rozdźwięki między Warszawą 
a Wiedniem. Działania hetmana zakończyły się osadzeniem na tronie w Jassach 
przychylnego Rzeczypospolitej Jeremiego Mohyły i układem z Ahmedem Pa-

6 H. Wisner, Dyplomacja polska w latach 1572–1648, w: Historia dyplomacji polskiej, t. 2 
(1572–1795), red. Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 72.

7 Szerzej: W. Pyłypenko, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do 
połowy XVII wieku, Oświęcim 2015, passim.

8 Diarium commissionis, w: Dyaryusze sejmowe r. 1597, wyd. E. Barwiński, „Scriptores Rerum 
Polonicarum”, [dalej: „SRP”], t. 20, Kraków 1911, s. 250. 

9 J. Rzońca, Rzeczpospolita…, s. 18. 
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szą, namiestnikiem Sylistrii10. Uzgodniono wtedy również, że do sułtana zostanie 
wysłane poselstwo, by zatwierdzić wspomniany układ i odnowić pokój między 
oboma państwami.

Wyprawa Zamoyskiego do Mołdawii oraz wizja zbliżenia polsko-tureckiego 
wywołały w Rzymie i Wiedniu zaniepokojenie oraz liczne pretensje do Zygmun-
ta III o działanie na szkodę chrześcijaństwa. W Rzeczypospolitej popularność 
sojuszu z Cesarstwem i papiestwem ciągle malała, zaś senatorowie gorąco na-
mawiali króla do zawarcia porozumienia z Portą. Mimo tych niesprzyjających 
okoliczności władca zdecydował się umieścić punkt dotyczący ligi antytureckiej 
w legacji na sejmiki przed sejmem w 1596 r.11, pytając wcześniej o zdanie sena-
torów12. Za radą kanclerza wielkiego koronnego w styczniu 1596 r. monarcha 
wysłał do Turcji Piotra Ostrowskiego z zadaniem rozpoznania możliwości odno-
wienia sojuszu, gdyby do skutku nie doszły rokowania w sprawie ligi z Cesar-
stwem i papiestwem13.

Sejmiki przed sejmem 1596 r., poza sejmikiem średzkim, nie sprzeciwiły się 
ewentualnemu przystąpieniu Rzeczypospolitej do ligi14. Na początku sejmu 1596 r. 
wypowiedzieli się w tej sprawie nuncjusz apostolski Germanik Malaspina oraz 
specjalny wysłannik papieski, Benedykt Mandina, który przybył do Warszawy 
celem przeciwdziałania podpisaniu układu polsko-tureckiego i stworzenia odpo-
wiedniego klimatu do zawarcia sojuszu antytureckiego. Również większość se-
natorów w swoich wotach poparła ten pomysł. Odmiennie sytuacja kształtowała 
się w izbie poselskiej, gdzie dysydenci i posłowie przeciwni polityce Zygmun-
ta III negatywnie ustosunkowali się do ewentualnego udziału Rzeczypospolitej 
w lidze. Jedynie stronnicy króla proponowali uchwalenie podatków na wojnę 
z Turcją i wyznaczenie nowych deputatów do pertraktacji z komisarzami cesar-
skimi. Jednak wspólne posiedzenia nie przyniosły żadnych konkretnych rozwią-
zań, ciągle też nie było odpowiedzi na nurtujące stronę polską pytania. W związ-
ku ze zbliżającym się końcem sejmu podjęto decyzję o powołaniu nadzwyczajnej 
komisji do dalszych rozmów z wysłannikami Rudolfa II. W jej skład weszło 16 
senatorów i 16 przedstawicieli izby poselskiej15. 

Analizując międzynarodowe starania o zawiązanie ligi przeciwko Porcie nie 
sposób nie zauważyć, że najbardziej na tym porozumieniu zależało papieżowi 
Klemensowi VIII. Brak konkretnego zaangażowania ze strony cesarza spowo-
dował, że papież postanowił wysłać do Rzeczypospolitej swego legata, Enrico 

10 Historia dyplomacji…, s. 73.
11 Instrukcja królewska na sejmiki, w: „SRP”, t. 20, s. 322–331.
12 List Zygmunta III do senatorów królestwa z 1596 r., Biblioteka Książąt Czartoryskich w Kra-

kowie [dalej: B. Czart.] 96, k. 335. 
13 J. Rzońca, Rzeczpospolita wobec…, s. 19.
14 J. Zamoyski do K. Radziwiłła z Zamościa 16 IV 1595, w: Archiwum domu Radziwiłłów, 

„SRP”, t. 8, s. 112.
15 Imienny wykaz senatorów i posłów znajduje się w „SRP”, t. 20, s. 240–241.
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Gaetano. Pozostawił on obszerną korespondencję z papieżem, cesarzem, Zyg-
muntem III oraz wpływowymi senatorami Rzeczypospolitej16. Najwięcej nadziei 
Gaetano pokładał w pozycji i wpływach kanclerza Jana Zamoyskiego. Wyprawił 
do niego swojego zaufanego sekretarza Bonifacego Vanozziego oraz słał liczne 
listy17. W swojej odpowiedzi kanclerz oznajmił, że nie weźmie udziału w obra-
dach komisji polsko-cesarskiej, zasłaniając się koniecznością ochraniania kresów 
Rzeczypospolitej przed wrogami zewnętrznymi. Co do projektu ligi, Zamoyski 
był sceptyczny, gorąco by ją poparł, gdyby miała charakter zaczepny (zgodnie 
z planami króla Stefana Batorego), a nie obronny. Minister przedstawił również 
szereg pretensji do Habsburgów i samego Rudolfa II. Obawiał się, że cesarz za-
wrze separatystyczny pokój z sułtanem, zaś Rzeczypospolita zostanie osamot-
niona i skazana na samodzielną walkę w Portą, ponadto oskarżał Habsburga 
o wspieranie antypolskich działań arcyksięcia Maksymiliana18. Druga odpowiedź 
na poselstwo sekretarza Vanozziego była bardziej ogólnikowa i kończyła się 
stwierdzeniem, że według zasad ustrojowych panujących w Rzeczypospolitej de-
cyzję o przystąpieniu do ligi antytureckiej podjąć musi sejm walny19. Niezależnie 
od agitacji na rzecz porozumienia przeciwko Porcie prowadzonej wśród sena-
torów, E. Gaetano naciskał na Rudolfa II, by ten wyznaczył miejsce obrad oraz 
wydelegował swoich komisarzy. Na początku lipca 1596 r. otrzymał wiadomość, 
że życzeniem cesarza jest, by obrady odbywały się w Krakowie. Przedstawiciele 
Habsburga przybyli do miasta i 7 sierpnia rozpoczęły się obrady. Instrukcja od 
Rudolfa II nie udzielała wskazówek w sprawie zaprzysiężenia traktatów bytom-
sko-będzińskich oraz pretensji cesarskich do Mołdawii, co stawiało pod znakiem 
zapytania dalszy przebieg obrad20. 

Posłowie cesarscy przywieźli do Krakowa listę zarzutów od swojego monar-
chy pod adresem Zygmunta III. W nich Rudolf II kwestionował szczere chęci 
strony polskiej zmierzającej do stworzenia sojuszu antytureckiego21. Na zarzuty 
te odpowiedział w imieniu Rzeczypospolitej Wawrzyniec Goślicki. Pochwalił on 
działania Klemensa VIII i jego legata, natomiast wytknął stronie cesarskiej opie-
szałość i lekceważenie strony polskiej. Dalsze dni upłynęły na ciągłych sporach 
między przedstawicielami obu krajów. Dotyczyły one między innymi czasu obo-
wiązywania sojuszu, wsparcia finansowego dla Rzeczypospolitej, ewentualnego 
obszaru walk, podziału zdobyczy etc.22

16 Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie, Teki Rzymskie 8379. 
17 J.U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze, t. 2, Lipsk 1839, s. 150–160.
18 Ibidem, s. 167–171.
19 Ibidem, s. 200–203. 
20 J. Rzońca, Rzeczpospolita wobec propozycji…, s. 21.
21 Ibidem, s. 22, Biblioteka Kórnicka PAN 289, Diarium Commissionis oraz tractat w Crakowie 

o ligę przeciw turkowy w roku 1596, s. 147–150. 
22 List Lwa Sapiehy do Zygmunta III o traktacyach Komisarzy Królewskich z Cesarskimi o po-

siłki wojenne 23 VIII 1596, w: Źródła do dziejów polskich, wyd. M. Grabowski, A. Przeździecki, 
t. 1, Wilno 1843, s. 74–75.
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Rokowania trwały cały miesiąc. Niestety komisarzom nie udało dojść do po-
rozumienia. Nie zrażało to legata papieskiego, który zaproponował Rudolfowi II 
wysłanie swoich przedstawicieli na sejm walny z zastrzeżeniem, że będą musia-
ły zostać spełnione warunki strony polskiej dotyczące układów bytomsko-bę-
dzińskich, przystąpienia książąt Rzeczy do planowanego sojuszu i podwyższenia 
wsparcia finansowego dla zaciągów w Rzeczypospolitej. Po obradach w Krako-
wie Gaetano niezwłocznie udał się do Warszawy, by tam kontynuować akcję pro-
pagandową na rzecz ligi. Sprzyjało temu stanowisko Zygmunta III, który od po-
czątku pojawienia się tej kwestii był do niej przychylnie ustosunkowany. Mimo 
iż sejm w roku 1596 zakończył się uchwaleniem konstytucji, to jednak władca 
oraz senatorowie widzieli potrzebę zwołania kolejnego sejmu23. Najważniejsi 
dygnitarze w swoich listach wymieniali przyczyny, dla których zwołanie sej-
mu było konieczne, m.in. rozpatrzenie kwestii związanych z ligą antyturecką, 
ustosunkowanie się do sprawozdania komisji krakowskiej etc24. Na ostatnich 
sejmach w XVI w. (w 1597 r. i 1598 r.) sprawa kontaktów polsko-tureckich 
i zabezpieczenia południowych granic kraju była jedną z najistotniejszych. 
Zygmunt III Waza w legacjach na sejmiki starał się zasygnalizować, że jest 
to bardzo pilna sprawa, wymagająca jak najszybszego uregulowania. W le-
gacji na sejmiki poselskie przed sejmem w 1597 r. wyrażał zaniepokojenie 
widmem wojny z Portą, której zbliżenie polsko-austriackie (poparte m.in. 
małżeństwem króla z arcyksiężniczką Anną Habsburżanką w 1592 r.) zdecy-
dowanie nie odpowiadało:

[…] że postanowienie sejmu blisko przeszłego to mieć chciało, abyśmy 
po odprawieniu komisji krakowskiej dla przesłuchania i dalszego uważenia 
tych rzeczy sejm walny złożyli, że i tak nawalne a nagłe tych czasów spól-
nej ojczyzn niebezpieczeństwa, na nas to prawie wyciskają, y ten tak srogi 
pożar, którym sąsiedzi nasi, tak żałośnie teraz świeżo płonęli, upomina nas 
abyśmy też i my w sobie, pokąd czas jest, radzili i ratowali25.

Władca powoływał się na uchwałę poprzedniego sejmu, który nakazywał, 
aby obrady następnego zgromadzenia rozpocząć od wysłuchania sprawozda-
nia z obrad komisji krakowskiej. Zygmunt III zalecał, by relację z rokowań 
w Krakowie poprzedziło wysłuchanie poselstw, które przybędą na sejm. Było 
to szczególnie ważne w kontekście ewentualnych zmian w propozycjach ce-
sarskich, które do tej pory stanowiły kość niezgody między komisarzami. 

23 Volumina Legum (dalej: VL), t. 2, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 363–366.  
24 Por. Listy Lwa Sapiehy do Krzysztofa Radziwiłła z 24 IX 1596 r. oraz z 12 X, w: Archiwum 

Domu Sapiehów, wyd. A. Prochaska, Lwów 1892, s. 143 i 145.  
25 Instrukcja królewska…, „SRP”, t. 20, s. 323–336; Akta komisyi krakowskiej w sierpniu 1596 r. 

odbytej, w: ibidem, s. 240–322.  
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W instrukcji znalazła się również sugestia, by wysłuchać sprawozdania posła 
do Porty, Piotra Ostrowskiego, który powinien przedstawić najbardziej aktu-
alne zamiary tego państwa w stosunku do Rzeczypospolitej26.

Również w liście do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”, wojewody 
wileńskiego, król prosił go o udanie się na sejmik generalny Wielkiego Księstwa 
Litewskiego do Słonimia:

widząc być tak ważną potrzebę takowego placu, żebyś dla Rzeczypospolitej 
i tak pilnej jej posługi ten koszt i pracę z chęcią jako niewątpiemy podjął, a tam 
żebyś ludziom na te niebezpieczeństwa wszystkie już bardzo srogie oczy otwarzał 
i wiódł ich do tego, aby miłowali ojczyznę miłowali na koniec zdrowie i pociechy 
swe własne a zaniechawszy wszystkich innych rzeczy, które by abo zatrudniać, abo 
czego Boże uchowaj, przeszkadzać i czas tracić27. 

We wspomnianym liście do Radziwiłła, jak i w legacji królewskiej na sej-
miki, znalazły się przede wszystkim trzy zasadnicze sprawy: wysłuchanie spra-
wozdania komisji krakowskiej powołanej na sejmie 1596 r., przedstawienie 
najważniejszych zagadnień polityki zagranicznej i podjęcie uchwał związanych 
z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej28. Władca zalecał również wysłuchanie 
na sejmie poselstw przed podjęciem decyzji o ewentualnym przystąpieniu do 
ligi antytureckiej29. Zależało mu również na narzuceniu Kozakom takich rygo-
rów, które nie dopuszczałaby do eskalowania konfliktów z Portą. Monarcha nie 
wierzył jednak w trwały pokój z tym sąsiadem, stąd zalecał przede wszystkim 
umocnienie południowo-wschodniej granicy, rozbudowę twierdz i doposażenie 
ich załóg oraz wskazywał na konieczność posiadania silniejszej armii. Panujący 
zalecał również, by sejm zajął się rozpatrzeniem stosunków z Tatarami. Grozi-
li oni wojną, jeśli nie zostaną im złożone upominki oraz Rzeczypospolita nie 
usunie z Niżu Kozaków. Zygmunt III sugerował uchwalenie stałego podatku, 
z którego sfinansowano by upominki dla Tatarów. Kosztami można byłoby ob-
ciążyć Żydów, ponieważ sam władca nie mógł zagwarantować środków ze swo-
jej szkatuły30.

Poselstwa z 1596 i 1597 r. (Piotra Ostrowskiego i Stanisława Gulskiego) nie 
zakończyły się zawarciem traktatu pokojowego. W tzw. Księgach Poselstw (Li-
bri Legationum) zachował się tekst turecki i tłumaczenie na język polski autor-
stwa Krzysztofa Dzierżeka przymierza zawartego przez Stanisława Gulskiego, 

26 Piotr Ostrowski wyruszył do Porty w styczniu 1596 r., powrócił przed sejmem 1597 r., por.  
J. Zamoyski do R. Radziwiłła z 16 grudnia 1596 r., „SRP”, t. 8, s. 122. 

27 B. Czart., 96, Zygmunt III do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 2 grudnia 1596, k. 503–506v.
28 Instrukcja królewska…, „SRP”, t. 20, s. 323–336.  
29 Do Warszawy przybyli: poseł papieski Enrico Gaetano, poseł króla hiszpańskiego, poselstwo 

mołdawskie i tatarskie, por. J. Rzońca, Bezowocny…, s. 87.  
30 Instrukcja…, „SRP”, t. 20, s. 327.  
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skorygowanego przez kolejnego przedstawiciela Zygmunta III31. Był nim Jan 
Szczęsny Herburt (1567–1616), starosta dobromilski, mościcki i wiszeński, se-
kretarz królewski, pisarz polityczny w okresie rokoszu Zebrzydowskiego i jego 
aktywny uczestnik, poeta, wydawca, poseł na sejmy walne oraz dyplomata. Po-
słował między innymi do Szwecji, Państwa Kościelnego, a w 1598 r. do państwa 
osmańskiego32. Był spokrewniony z kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym 
Janem Zamoyskim i do przełomu XVI i XVII wieku pozostawał, zdaniem Woj-
ciecha Tygielskiego, jego wypróbowanym stronnikiem politycznym33. Decyzja 
o wysłaniu poselstwa wynikała przede wszystkim z obawy przed możliwością 
wkroczenia wojsk tureckich i tatarskich na terytorium Rzeczypospolitej34. W in-
strukcji dla Herburta strach przed przemarszem obcych wojsk jest widoczny już 
na samym początku listy zaleceń przewidzianych do realizacji podczas misji35. 
Poseł winien starać się o interwencję w tej sprawie u sułtana Mehmeda III. Wspo-
mniane zostało poselstwo tatarskie, które przybyło do Rzeczypospolitej podczas 
obrad sejmu w 1597 r. i: „[…] to jego upominanie się upominków obraziło ba-
rzo poddane nasze”36. Podczas obrad sprzeciwiano się uchwaleniu upominków 
dla Tatarów, przypominając liczne straty poniesione podczas najazdów, bardziej 
zwracając uwagę na konieczność zemsty, niż nagradzania krzywd poniesionych 
przez mieszkańców Rzeczypospolitej37. Herburt miał zapewnić o chęci wysłania 
corocznych podarunków: „[…] tylko aby za dawniejszy czas się ich nie upomi-
nał, ponieważ za szkodami które poczynił, bardziej na niełaskę j kaźń niż na dary 
był zasłużył”38. Jego zadaniem było również wyrażenie nadziei Zygmunta III 
na zachowanie przyjaźni i powstrzymanie zarówno wojsk tureckich oraz ta-
tarskich od czynienia szkód poddanym króla polskiego, w przeciwnym razie:  
„[…] wojska nasze ich szukać będą y nie tylko za Dniepr ale by najdalej do nich 
pojdą”39. Poseł Rzeczypospolitej miał wyraźnie zaakcentować potrzebę nie tylko 
słownego i pisemnego zapewniania o pokoju, ale przede wszystkim przejścia od 
słów do czynów, zwłaszcza w kontekście wyjazdu króla do Szwecji i osamot-
nienia kraju40. 

31 Opuściwszy długie tytuły i genealogię turecką sama essencia przymierza, Archiwum Główne 
Akt Dawnych [dalej: AGAD], Libri Legationum [dalej: LL] 26, k. 15–18. 

32 S. Cynarski, Herburt Jan Szczęsny (1567–1616), w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: 
PSB), t. 9, Wrocław 1960-1961, s. 443–445.

33 W. Tygielski, Listy – ludzie – władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, 
Warszawa 2008, s. 48.

34 H. Wisner, Dyplomacja polska w latach 1572–1648, w: Z. Wójcik, Historia dyplomacji pol-
skiej, t. 2, Warszawa 1982, s. 74.

35 B. Czart. 97, Instrukcja Jmci P. Herburtowi do Turek posłanemu…, s. 627–633.
36 Ibidem, s. 627.
37 Ibidem, s. 628. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem.
40 Ibidem, s. 629. 
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W dokumencie wspomniane zostało poselstwo Stanisława Golskiego41  
z 1597 r., gdyż zalecenia dla obu przedstawicieli Rzeczypospolitej były bardzo 
podobne. W kilku punktach przedstawione zostały najważniejsze założenia po-
lityki zagranicznej Rzeczypospolitej wobec państwa osmańskiego autorstwa 
kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego42. Herburt powinien wyne-
gocjować przede wszystkim sprawę podarków dla Turcji, zabezpieczenia granic 
południowych. Armia turecka nie powinna zapuszczać się na obszary uznawane 
za sferę wpływów Rzeczypospolitej (okolice Miszkolca, Koszyc i Spisza), po-
wstrzymywania Tatarów od wypraw na ziemie ukrainne, wybierania przyjaznych 
Rzeczypospolitej, chrześcijańskich wojewodów w Elderskiej ziemi43 i nie nakła-
dania nowych ceł na kupców polskich podróżujących razem z poselstwami. Pod-
kreślono szczególnie naganne zachowanie Tatarów, którzy po ostatnim poselstwie 
S. Golskiego nakładali nowe opłaty: „[…] czego przed tym nigdy nie bywało”44. 

Warto podkreślić, że Jan Szczęsny Herburt należał w tym czasie do kręgu 
klientów kanclerza Zamoyskiego i to jego politykę związaną ze stosunkami pol-
sko-tureckimi realizował podczas wyprawy do Porty. Minister nie był usatysfak-
cjonowany brzmieniem traktatu wynegocjowanego przez swojego klienta, ale 
samą jego postawę chwalił w liście do Mikołaja Krzysztofa „Pioruna” Radziwiłła: 

Imć Pan Herburt nie dopiął wszystkiego, co było trzeba w Turczech, lubo sta-
ranie wielkie czynił i tak się domawiał, że to z uprzykrzeniem pogan, a snadź i sa-
mego cesarza tureckiego było. Nie mógł tego wymódz, aby pozwolona była wo-
łoska ziemia królowi JMci i koronie, ani tego, żeby Wojewodowie podawani tam 
byli od JKMci, tylko to włożono w przymierny list, że ten Wojewoda teraźniejszy, 
i syn jego po nim, mają być Wojewodami do żywotów. Z strony niewojowania przy 
granicach koronnych, to odniósł, że na których by zamkach ludzie króla Jmci byli 
zastani, tych dobywać wojska tureckie nie będą. Ale to na to uczyniono, aby nas 
z sąsiady powadzić45. 

Mimo zabiegów posła nie udało się uniknąć zwyczajowych upominków dla 
chana krymskiego, jednak jego wojska miały przestrzegać nienaruszalności gra-
nic Rzeczypospolitej, ponadto Zygmunt III mógł liczyć na wojskowe wsparcie 
swoich wypraw przez Tatarów. W hospodarstwie wołoskim został dożywotnio 
osadzony przez Zamoyskiego Jeremiasz Mohyła z prawem sukcesji dla syna. 

41 K. Lepszy, Stanisław Golski (?–1612), PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 230–231.
42 J. Zamoyski do K. Radziwiłła „Pioruna”: Czekam w tej mierze ostatniej ode dworu rezolucyi 

co godzina; a już poselstwo to tureckie teraz gotuję, i wyślę je nie mieszkając, ku przejrzeniu i na 
rozsądek J. Król. Mci, z Zamościa 28 kwietnia 1598, „SRP”, t. 8, s. 133; M. Jačov, Europa i Osma-
nie w okresie Lig Świętych. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2003, s. 64–68.

43 B. Czart., 97, Instrukcja…, s. 630.
44 Ibidem, s. 631.
45 J. Zamoyski do K. Radziwiłła „Pioruna”, Zamość 23 X 1598 r., „SRP”, t. 8, Kraków 1880, 

s. 140–141.
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Polscy kupcy w Stambule zostali zwolnieni z nadzwyczajnych ceł w stolicy, Ben-
derze i Adrianopolu. Ze strony tureckiej zadeklarowano bezpieczeństwo granicz-
nych twierdz: Koszyc, Husztu i Mohacza, jeśli nie będą one zagrożone przez 
króla polskiego. Porównując instrukcję przygotowaną przez Jana Zamoyskiego 
z traktatem z 4 sierpnia 1598 r. można zauważyć, iż nie wszystkie drażliwe kwe-
stie udało się pomyślnie rozwiązać, ale bez wątpienia można stwierdzić, że po 
dwóch ostatnich bezowocnych poselstwach Herburtowi udało się wypracować 
pewien konsensus.

Na podkreślenie zasługuje bliska współpraca między starostą dobromilskim 
a kanclerzem. Badacz jego życia i działalności, Wojciech Tygielski, zakwalifiko-
wał Heburta do tzw. potentatów korespondencyjnych tj. ludzi, którzy z hetma-
nem wymienili ponad 30 listów46. Kontakty między nimi wynikały nie tylko ze 
wspólnych interesów politycznych, ale również związków rodzinnych47. Biskup 
Stanisław Łubieński przedstawił krótki rys kontaktów między kanclerzem a jego 
krewniakiem: 

Herburt, świetnego dawnością i dostojeństwy roku, dowcipu i nauki niema-
łej, ale większej jeszcze przebiegłości i dumy, spokrewniony z Janem Zamoyskim, 
młody jeszcze w domu jego przebywał i taką sobie u niego zjednał wziętość, że go 
do rad i spraw publicznych używał, skąd wielu go następcą Kanclerza zapowia-
dało [pogrubienie – J.G.]48.

Ta krótka informacja sugeruje, że Herburt cieszył się dużym uznaniem i za-
ufaniem kanclerza. Był również doceniany przez obserwatorów życia polityczne-
go. Spodziewano się, że wkrótce zostanie jednym z najważniejszych urzędników 
w Rzeczypospolitej. Okres poselstwa do Porty to apogeum współpracy między 
Zamoyskim a Herburtem. Być może z inspiracji kanclerza został on wybrany na 
przedstawiciela Zygmunta III. Z powodu nieobecności króla w kraju autorem 
instrukcji dla starosty wiszeńskiego był jego mentor. Nie sposób nie uwzględnić 
tych czynników podczas oceniania polityki Rzeczypospolitej wobec Porty Otto-
mańskiej pod koniec XVI w.

W czasie poselstwa do sułtana Herburt wszedł w konflikt z hospodarem Jere-
miaszem Mohyłą, który nie partycypował w kosztach podarków dla Mehmeda III. 
Wypomniał mu to sekretarz królewski w liście przesłanym z powrotnej drogi, bez 
odwiedzania dworu hospodarskiego w Jassach: 

46 Zob. W. Tygielski, op. cit.,  s. 47.
47 Matką Jana Zamoyskiego była Anna z Herburtów (primo voto Lipska). Zob. S. Grzybowski, 

Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 14.
48 S. Łubieński, Droga do Szwecji Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego,  w  1593  roku. 

Rozruchy  domowe  w  Polsce  w  latach  1606–1608, wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 
2009, s. 122.
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Abyś Wasza Hospodarska Mość dla podarków Turkom co pieniędzy przy po-
śle swym posyłał. Zaprawdę niedrożna była rzecz, abyś Wasza Hospodarska Mość 
cząstkę jaką tego chleba, który masz z dobrodziejstwa Króla Jegomości i Korony, 
na tak wielkie potrzeby korony swej udzielił49.

Herburt wysłał również do Jass swojego sługę, który miał zdać relację z poby-
tu u sułtana i zawartego z nim porozumienia. Nieco obcesowo stwierdził, że jeśli 
hospodar będzie zwlekał z wysłuchaniem posłańca, to odjedzie on bez odpowie-
dzi, gdyż jest potrzebny staroście wiszeńskiemu50. Mohyła w odpowiedzi na ten 
list wyjawił inne powody gniewu Herburta, mianowicie poczuł się on urażony 
faktem, że hospodar nie wyjechał na jego spotkanie. Tłumaczył to zwyczajami 
panującymi w Mołdawii, których nie znał i nie rozumiał protegowany Zamoy-
skiego. Wyjaśnienia te niezadowoliły Herburta, co więcej, swoją złość okazał lo-
gofecie Łukaszowi Stroicim, który do Rzeczypospolitej przybył z oficjalną misją 
od Mohyły. Ten w liście do Zamoyskiego skarżył się na  poczynania jego klienta. 
Jan Szczęsny „bez żadnej przyczyny i odpowiedzi naszedł na dom w nocy poszła 
naszego […] tamże nie tylko jego i osobę naszą obelżywymi słowy zelżywszy, 
zranił samego i sługi jego, niektórym pochodniami oczami popalono […]” – re-
lacjonował hospodar. Zamoyski próbował tłumaczyć swojego krewniaka: miał 
on nadużyć wina podczas wizyty Janusza Radziwiłła, wojewodzica wileńskiego. 
Mohyle ciężko było uwierzyć w takie tłumaczenie: „[…] Nie z trafunku tedy ani 
ze sług ta się burda stała, ale z samego pana Herburta”51. 

Meandry polityki zagranicznej, kierowanej przez kanclerza wielkiego koronne-
go, zwłaszcza w sprawach południowych, były bardzo skomplikowane. W 1599 r. 
konieczne było podjęcie kolejnej wyprawy przeciwko Michałowi Walecznemu, 
który planował zająć Siedmiogród i Mołdawię, a następnie stworzyć antypolską 
koalicję złożoną z sąsiadów Rzeczypospolitej. Niebezpieczeństwo wojny oraz 
dyplomatyczne zabiegi Walecznego wymagały politycznej interwencji kancle-
rza. Jego klienci rozpoczęli akcję propagandową, która miała odpowiednio przy-
gotować szlachtę. Tradycyjnie jedną z ważnych postaci takiego przedsięwzięcia 
był Jan Szczęsny Herburt. Wystąpił on w styczniu 1600 r. na sejmiku generalnym 
w Sądowej Wiszni, podczas którego w miejscowym kościele wygłosił przemowę, 
charakteryzując główne założenia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej schył-
ku XVI w. W swojej mowie wspominał m.in. o wydarzeniach w krajach nad-
dunajskich, ponadto o kampanii inflanckiej, problemie lenna pruskiego, sposo-
bach rozwiązania sprawy ustawicznego niebezpieczeństwa tatarskiego, wreszcie 
zagrożeniach płynących ze strony Habsburgów52. To najdłuższe z zachowanych 

49 D. Bieńkowska, Michał Waleczny, Katowice 1975, s. 108. 
50 Ibidem, s. 109. 
51 Ibidem, s. 110. 
52 B. Czart. 1577, Przemowa JMci Pana Jana Szczęsnego Herborta starosty wiśnieńskiego na 

sejmiku wyszyńskim na ten czas, gdy się wrócił z poselstwa tureckiego, s. 171–177.
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wystąpień sejmikowych Herburta, świadczyło o jego dużej wiedzy o świecie, 
aktualnej sytuacji politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej, jak również 
o wykształceniu oraz erudycji. 

W mowie starosty wiszeńskiego wyróżnić można trzy części. Na początku 
została przedstawiona ówczesna sytuacja Rzeczypospolitej i niebezpieczeństwa, 
które jej zagrażały. Następnie Herburt ukazał przyczyny problemów kraju, zarów-
no te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na końcu wymienił sposoby rozwiązywania 
tychże kłopotów. Najpilniejszą kwestią była szybka reakcja na możliwość utraty 
wpływów w księstwach naddunajskich. Chcąc uzasadnić konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań na tamtych obszarach, Herburt zaprezentował metafo-
rę, poprzez którą starał się uzmysłowić szlachcie konieczność przeciwstawienia 
się możliwości utraty wpływów nad Dunajem. Starosta porównał ten obszar do 
sieni, która stanowi dogodny punkt obrony całego domu, czyli Rzeczypospolitej. 
Jako jeden ze stronników kanclerza Zamoyskiego widział zagrożenie płynące ze 
strony Habsburgów. Orator kierował swoje słowa do szlachty województwa ru-
skiego, zatem podczas przemowy wymieniał m.in. stolicę województwa, Lwów, 
który mógł znaleźć się w niebezpieczeństwie. Dramatycznie apelował do słucha-
czy: „[…] jeśli tych sieni, tych wrót do Korony nie obroniemy, i Domu obronić 
nie będziem mogli!”53.

Herburt skrytykował układy istniejące na tamtym obszarze, ustalone przed 
kilkoma latami. Uważał, że księstwa naddunajskie powinny być włączone do 
Rzeczypospolitej. W swoim przemówieniu zwracał uwagę na różnorodność pak-
tów i postanowień, dotyczących związków tych ziem z państwem Zygmunta III, 
co jednak nie doprowadziło do ustabilizowania sytuacji. Coraz częściej szlach-
ta musiała podejmować wysiłek wojskowy, by utrzymać zależność księstw od 
Polski54. Radził pójść drogą Kazimierza Wielkiego który: „[…] raz wziąwszy 
Ruś, rozdzielił ją między Polaki, gdzie i po dziś dzień siedziemy!”55. Czy jed-
nak w ówczesnych warunkach geopolitycznych (aspiracje Habsburgów, ambi-
cje miejscowych hospodarów, rosnące apetyty kolejnych tureckich władców) 
aneksja księstw naddunajskich do Rzeczypospolitej była w ogóle możliwa? Czy 
nie były to jedynie marzenia J. Zamoyskiego, wyrażone przez biegłego w sztuce 
oratorskiej zwolennika? Bez wątpienia wizja rozszerzenia granic państwa była 
bardzo atrakcyjna, zwłaszcza dla szlachty województwa ruskiego, jednak zdrowy 
rozsądek nakazywał traktować ją w kategoriach marzeń, trudnych do zrealizowa-
nia w końcu XVI w. 

Wypowiedzi na temat spraw południowych towarzyszyły ostro formułowa-
ne poglądy antyhabsburskie, zgodne z linią przyjmowaną przez Zamoyskiego 
i jego zwolenników. To Habsburgowie zostali obarczeni winą za wzniecenie 

53 Ibidem, s. 164.
54 Ibidem. 
55 Ibidem.
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wojny w Multanach. Zdaniem Herburta liczne intrygi Wiednia, próby zaanga-
żowania Rzeczypospolitej w wojny z państwami ościennymi miały osłabić kraj 
i doprowadzić do opłakanych skutków: „U nas co lepszy ludzie, co mężniejszy, 
co ochotniejszy, pójdą na te wojny, które już są, a on [tzn. Rakuszanin – J.G.] 
tu weźmie Kraków i Lwów, a nam ziemianom graczom co czynić przyjdzie?”56.

Po przedstawieniu najważniejszych problemów Rzeczypospolitej w polityce 
zagranicznej, Herburt przeszedł do diagnozowania stanu wewnętrznego kraju. 
Zdaniem mówcy źródłem „wszystkiego złego” była charakterystyczna na pol-
skiego społeczeństwa opieszałość i brak chęci do natychmiastowego reagowania 
w przypadku pewnych złych praktyk czy zjawisk. Obrazując tę naganną i na-
gminną praktykę posłużył się bardzo zgrabną metaforą: „jako z małej iskierki 
bywa wielki ogień, jako z małej rany, wielka śmierć, jako z małej skazy wielka 
choroba, tak też u nas z małej przyczyny wszystko to tak wielkie złe”57. Potwier-
dzeniem tezy, że w Rzeczypospolitej największe trudności wynikają z kunktator-
stwa i ignorancji szlachty, były dla Herburta ostatnie wydarzenia w Multanach, 
gdzie doszło do eskalacji konfliktu, konieczności użycia wojska oraz poniesienia 
kosztów kolejnej wyprawy: 

Kiedy Michał wziął siedmiogrodzką ziemie, i że ten i do Wołoch przyjdzie, 
lepiej by mu w czas zapobiegać, drudzy mówili, że nie przyjdzie, także w czas nie 
zabieżano mu i przyszedł, szkody poczynił wielkie, aż musiało nań chodzić wojsko 
z wielkim kosztem i utratą ludzi kochających ojczyznę, bo swym kosztem wojnę 
tę odprawowali58.

Zdaniem Herburta zbliżający się sejm (1600 r.) był ostatnią szansą na ratunek 
dla Rzeczypospolitej: „Proszę przy tym panów senatorów i tych co mają być po-
słami, aby się o tym pilnie starali, żeby ze wszystkich stron Rzeczpospolita opa-
trzona była gruntownie, a jeśli tam nie uradzicie […] cóż tu mamy czynić, ginąć 
i w niebezpieczeństwo jawne leźć się nie godzi”59. Bez wątpienia był to dogodny 
moment dla wzmocnienia pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej, 
zwłaszcza w Europie środkowo-wschodniej. Inne państwa tego obszaru musiały 
uporać się ze swoimi kłopotami: Tatarzy zostali odepchnięci przez wojska cesar-
skie, car musiał uciekać aż za Dunaj, co stwarzało możliwości nie tylko szerokiej 
dyskusji na najbliższym sejmie o problemie tatarskim, ale również stworzyć sys-
tem obronny, który pozwoli ochronić Rzeczypospolitą oraz inne państwa chrze-
ścijańskie60. Poseł po swoim pobycie w Stambule mógł stwierdzić, jakie nastroje 

56 Ibidem, s. 170.
57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 171. 
59 Ibidem, s. 172. 
60 Ibidem.
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polityczne panują w państwie sułtana. Zwracał uwagę, że szlachta powinna wy-
korzystać zaangażowanie Porty w wojnę z Persją oraz: „[…] nieufność wielką 
między cesarzem tureckim a carem tatarskim”61, aby uwolnić kraj od niebezpie-
czeństwa najazdów południowych sąsiadów. Sekretarz królewski skromnie za-
uważył, że i on mógłby poradzić coś w sprawach kontaktów polsko-tureckich, 
był przecież naocznym świadkiem i współtwórcą porozumienia między Rzeczą-
pospolitą a Portą. W swojej przemowie Herburt wyrażał również oburzenie, że 
w takim wielkim państwie brakuje środków na obronę.

Kończąc swoje przemówienie stwierdził, iż ratunek Rzeczypospolita może 
znaleźć w trzech rzeczach: dobrej radzie, pieniądzach i żołnierzu62. Co ciekawe, 
przyszły rokoszanin za jedyne legalne i godne zaufania zgromadzenia uważał 
sejmy walne, zaś wszelkie inne zjazdy uznawał za niepotrzebne i siejące zamęt 
w kraju. Prosił również senatorów i posłów na sejm 1600 r. o kompleksowe za-
bezpieczenie interesów państwa, gdyż w przeciwnym razie „cóż tu mamy czynić! 
Ginąć i w niebezpieczeństwo jawne leźć się nie godzi!”63. 

Analizując poselstwo Jana Szczęsnego Herburta i jego znaczenie dla spraw 
zagranicznych Rzeczypospolitej należy zauważyć, że nie wywołało ono szersze-
go rezonansu w kręgach politycznych kraju. Mimo wygłoszenia obszernej i pięk-
nej mowy podczas obrad sejmiku w Wiszni w styczniu 1600 r. wysiłek (także 
finansowy) sekretarza królewskiego i starosty dobromilskiego nie miał żadnego 
odzwierciedlenia w instrukcji sejmikowej dla posłów na sejm walny, zwołany 
na luty 1600 r. do Warszawy64. Również podczas obrad sejmu udział Herburta 
w rokowaniach i doprowadzenie do podpisania traktatu w dniu 4 sierpnia 1598 r. 
nie został zauważony, mimo iż wieści o zawarciu porozumienia z Portą dostały 
dostarczone do Warszawy 12 lutego 1599 r. Wiemy jedynie, że dzięki staraniom 
Zamoyskiego otrzymał referendarię wiską65. Sejm 1600 r. zatrudniały głównie 
sprawy różnowierców, problemy z lennem pruskim oraz inne poselstwa zagra-
niczne. Nie przyniósł on wymiernych efektów dla Rzeczypospolitej, co więcej 
sytuacja międzynarodowa kraju jeszcze bardziej się skomplikowała zarówno na 
północy (aneksja Estonii i rozpoczęcie wojny w Inflantach ze Szwecją), jak i na 

61 Ibidem.
62 Ibidem,
63 J.S. Herburt nie został przedstawicielem szlachty województwa ruskiego na sejmie 1600 r. 

Na sejm zostali wybrani: Stanisław Stadnicki, Krzysztof Jakub Leśniowski, Adam Hieronim Sie-
niawski, Andrzej Piotr Stadnicki, Prokop Raszko, Paweł Orzechowski, Stanisław Wapowski, Mi-
kołaj Uhrowiecki, Hieronim Jałowiecki, Jan Swoszowski, Kilian Drohojowski, Wojciech Choci-
mirski, Stanisław Górski, Piotr Borecki. Por. M. Ferenc, A. Radaman, Rejestr senatorów i posłów 
na sejmie walnym warszawskim 9 lutego – 21 marca 1600 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 2004, z. 131, s. 89–107. Przedmowa JMci…, s. 172. 

64 Biblioteka Narodowa Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, 1809, Instructia panom posłom 
sejmiku wyszeńskiego pro die decima septyma Januarii odprawionego…, b.p.; B. Janiszewska-
-Mincer, Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603 (narastanie konfliktu między Zygmuntem III 
a stanami), Bydgoszcz 1984, s. 36.

65 Ibidem, s. 28. 
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południu, gdzie coraz śmielsze działania podejmował w Siedmiogrodzie oraz na 
Wołoszczyźnie Michał Waleczny. Warto podkreślić zaangażowanie Herburta, 
które zauważyć można chociażby w mowie wygłoszonej na sejmiku w Sądowej 
Wiszni. Sama mowa to bardzo dobry przykład krasomówstwa staropolskiego, 
znamionujący retora gruntownie wykształconego i doświadczonego. Można ją 
również uznać za zwięzłe przedstawienie programu politycznego kanclerza Jana 
Zamoyskiego i jego obozu. Herburt posługiwał się piękną polszczyzną, stoso-
wał wiele metafor i obrazowo przedstawiał zgromadzonej szlachcie sytuację we-
wnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej, jednocześnie ukazując swoją bardzo 
dobrą orientację w meandrach polityki międzynarodowej i znajomość obcych 
krajów. W zaistniałej sytuacji starania o zawiązanie ligi antytureckiej na dłuższy 
czas upadły. Strona habsburska próbowała wskrzesić tę ideę pod koniec 1618 r., 
lecz nie znalazła ona zwolenników w Europie. Jak wiemy, plany wojny z Portą 
snuł syn i następca Zygmunta III, jednak zostały one zawetowane przez sejm 
w 1636 r. Sama koncepcja przymierza państw katolickich przeciwko „poganom” 
została urzeczywistniona po wiktorii wiedeńskiej w roku 1684, ale wtedy sy-
tuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej i jej pozycja na arenie międzynarodowej 
bardzo różniły się od tych z końca XVI wieku.
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WYCHOWANIE SYNA W ŚWIETLE TESTAMENTÓW 
STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO

Abstract

bringing uP a Son in The lighT of STaniSław ŻółkiewSki’S laST will and TeSTamenT

Reflecting on death is part of human life. It finds its expression not only in literature that takes 
up the theme of dying but also in people’s last wills, which over the centuries followed very pre-
cise rules. This article discusses the way Stanisław Żółkiewski brought up his children. The point 
of reference are the Hetman’s letters, especially his last wills and testaments. Frequently revised, 
before each of his military expeditions, they are a source of valuable information about the Hetman 
as a husband and father. In his testaments the author appears as a religious person, loyal to his king, 
critical of the situation in the Commonwealth, but above all, concerned for the well-being of his 
nearest and dearest. It was in those documents that Żółkiewski included guidelines for his wife and 
children regarding the latter’s upbringing and education. The decisions about his children’s future 
in a way reflect the tendencies in the 17th-century Poland. They are not, however, passive imitation 
but an attempt to find what is valuable and worthy of following. This is therefore a completely 
different look at the commander from Cecora.

Keywords: upbringing, testament, Stanisław Żółkiewski, Jan Żółkiewski

Słowa kluczowe: wychowanie, testament, Stanisław Żółkiewski, Jan Żółkiewski

Jednym z najciekawszych sposobów badania zmieniającej się mentalności 
ludzkiej na przestrzeni wieków jest analiza stosunku do śmierci. Wyrazem ak-
ceptacji myślenia o umieraniu było tworzenie testamentów, których podstawową 
rolą było uregulowanie kwestii materialnych po śmierci testatora. Dla historyka 
są to źródła bardzo cenne: „Są kopalnią wiadomości o ludziach, stosunkach ro-
dzinnych i majątkowych. Wnoszą nierzadko, nieznane historykom informacje, 
mające związek z dziejami majętności, którymi testatorzy władali”1. Z testa-
mentów można zaczerpnąć wiedzę na temat ówczesnej obyczajowości, relacji 

1 J.E. Leśniewska, Wstęp, w: Testamenty Józefa Stanisława na Dąbrowicy Firleja i jego żony 
Elżbiety z Frąckiewiczów Firlejowej, oprac. J.E. Leśniewska, Łęczna 1998, s. 5.
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rodzinnych – są źródłem informacji na temat obowiązującego wówczas prawa 
i religijności. 

Datuje się, że początki sporządzania testamentów w Rzeczpospolitej sięgają 
wieku XII, kiedy dziedziczenie majątku ruchomego i nieruchomego wiązało się 
z wpływem Kościoła. W wieku XIII, jak pisała Róża Dembska, była to forma 
już w pełni zorganizowana i uformowana2. Przeszła również swoją ewolucję od 
wyłącznie przekazu ustnego w kierunku pisanego, potwierdzonego przez usta-
wę sejmu krakowskiego z 1543 r. i konstytucję sejmu grodzieńskiego z 1726 r.3 
Istotna zmiana w tradycji sporządzania testamentów nastąpiła w wieku XVI. 
W konstytucjach sejmu radomskiego z 1505 r. i sejmu piotrkowskiego z 1510 
i 1519 r. zauważalne było zaniepokojenie szlachty, która obserwując przekazy-
wany nagminnie dobytek Kościołowi katolickiemu, a przez to jego nadmierne 
bogacenie się, postanowiła temu przeciwdziałać, wymagając królewskiego za-
twierdzenia, zwłaszcza jeżeli zapisy dotyczyły królewszczyzn4. 

Ostatecznie starania te przyniosły sukces jedynie połowiczny, bo nie zahamo-
wały fali dóbr przekazywanych w ręce kościelne. Testament czy też ostatnia wola 
– choć pojęcia te część historyków różnicuje – nie był wyznacznikiem wyłącznie 
stanu uprzywilejowanego, gdyż sporządzany był również przez mieszczan i chło-
pów5. 

Myślenie o śmierci stanowiło ważny element życia społecznego, a testamenty 
były jego przejawem. Innym przykładem są teksty literackie, podejmujące tema-
tykę umierania. Szczególnie w średniowieczu i baroku rozwinął się nurt literatu-
ry określany jako ars bene moriendi. Wskazuje się, że jej korzenie tkwiły w dzie-
łach św. Anzelma z Canterbury6 i w trzech innych utworach, które stanowiły pod-
budowę dla tego typu literatury od czasów nowożytnych do XIX wieku. Były to: 
Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte morien-
di Johannesa Gersona, Ars moriendi Mateusza z Krakowa i wreszcie Speculum 
artis bene moriendi Domenica de Capranicy7. Choć były to teksty adresowane do 
duchownych, miały wpływ na kształtowanie mentalności. Testament był z jed-
nej strony koniecznością, ale z drugiej – powinnością, obowiązkiem testatora 
wobec najbliższych. Jak pisała Bożena Popiołek „stanowił – zgodnie z obowią-

2 R. Dembska, O testamencie w polskim prawie średniowiecznym, w: Studia z historii ustroju  
i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, red. H. Olszewski, t. 7,  Po-
znań 2002, s. 70.

3 W. Kaczorowski, Wstęp, w: Testamenty Jana Tomasz i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. 
W. Kaczorowski, Opole 2007, s. 9.

4 Volumina constitutionum, t. 1: 1493–1526, do druku przygotowali: S. Grodziski, I. Dwornic-
ka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 114; Volumina legum, t. 1, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, 
s. 168.

5 B. Popiołek, Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do hi-
storii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009, s. 15.

6 M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987.
7 Trzy traktaty o sztuce umierania, oprac. M. Włodarski, Kraków 2015.
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zującymi nakazami ars moriendi – zarówno dokument materialnego rozrachun-
ku z życiem, swoisty inwentarz ziemskich dokonań, jak i szczególny akt wiary 
pobożności, świadectwo przekonań religijnych i przynależności do określonego 
wyznania, wyraz światopoglądu moribunda, stosunku do otaczającego go świata 
i ludzi, a zarazem świadectwo barokowej mentalności bez względu na przynależ-
ność stanową i materialną”8. 

Przełomem okazał się humanizm dążący do odkrycia śmierci z atmosfery 
tajemniczości i niezwykłości. Z kolei chrześcijańska eschatologia wykształciła 
myślenie o śmierci jako o przejściu z życia doczesnego do wiecznego, nieśmier-
telnego, a zatem lepszego. Był to sposób oswajania umierania, także w sposobie 
jej przedstawiania. Sebastian Grabowiecki, przedstawiciel barokowej poezji me-
tafizycznej, twórca metafory przemijania jako lotu ku Bogu, napisał:

Śmierci, ty godność przechodzisz żywota, 
Bo tobą człek ujść może wiecznej śmierci; 
Nie, nic nad cię, święta, wdzięczna śmierci, 
Droższego ten skarb zmiennego żywota9.

Testamenty były skorelowane z funkcjonującym wówczas prawem ziemskim, 
stąd dziedziczenie było uregulowane prawnie i praktycznie nienaruszalne, nie-
zmienne nawet przez samego testatora.

Na uwagę zasługuje specyficzna budowa tego typu dokumentów. Testament 
zaczynał się z reguły od inwokacji dewocyjnej W imię Trójce Przenajświętszej 
Ojca i Syna i Ducha Świętego10, po niej następowała intytulacja i promulgacja, 
w przypadku szlachty służąca przede wszystkim do zaprezentowania swoich 
osiągnięć. Pojawiały się w tym miejscu również refleksje nad sensem życia, ana-
lizy polityczne czy utrzymana w skrajnym toposie skromności – autoprezentacja. 
Kolejna, wyraźnie stylizowana na różnych rodzajach twórczości parenetycznej, 
była arenga – najbardziej prywatna część dokumentu11. Najprawdopodobniej jej 
celem była refleksja testatora nad śmiercią, a poza tym uświadomienie czytelni-
kom kruchości i przemijalności ludzkiego istnienia. Pojawiać się tu mogą liczne 
zabiegi retoryczne – od barwnych metafor po personifikacje, a także odwołania do 
fragmentów z Pisma Świętego. Każdy testament składał się z dyspozycji. Miały 
one dwojaki charakter. Z jednej strony porządkowały wszystkie kwestie material-

8 B. Popiołek, op. cit., s. 17.
9 J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 144.
10 Testament Franciszki z Łukowicy Różyckiej, 1 v. Wilkońskiej stolnikowej podolskiej, w: Te-

stamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650–1799,  Kraków 
1997, s. 78; Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. J. Kowalkowski, W. No-
wosad, Warszawa 2013, s. 80, 87, 122. Inne inwokacje: In nomine Sancte et Individuae Trinitatis. 
Amen; In nomine Domini. Amen; In nomine Domini nostri Jesu Christi itp. 

11 Testamenty szlachty Prus Królewskich…, s. 36.
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ne testatora, a z drugiej świadczyć miały o życzeniach umierającego dotyczących 
pochówku i zajęcia się ciałem. Najczęściej spotykany jest tu motyw nieprzywią-
zywania większej wagi do ciała, a troskliwość skierowana w stronę duszy, nacisk 
na konieczność modlitwy, postów, nabożeństw po śmierci. Zajmować mieli się 
tym przedstawiciele rodziny, a także specjalnie wynagrodzeni w postaci nadań 
terytorialnych i ofiarowanych sum pieniędzy – zakonnicy i księża. Incydentalnie 
w testamentach pojawiają się informacje o negatywnych doświadczeniach i prze-
winach. 

Analiza testamentów pozwala również na sprecyzowanie wizerunku testato-
ra. Bardzo rzadko można odszukać wprost informację na temat wieku spisujące-
go ostatnią wolę. W zamian pojawiają się wzmianki o przeżywanej chorobie lub 
o wieku sędziwym i podeszłym albo o zagrożeniu, którego skutkiem mogła być 
nagła śmierć. Stąd nie może dziwić częsta lakoniczność i powierzchowność tego 
typu tekstów. Szczególnie w kręgu szlachty uboższej spisywano wyłącznie to, co 
w danym momencie przychodziło na myśl, co z ważnych powodów utkwiło w pa-
mięci. Zapobiec temu miała zachęta do wcześniejszego zapisywania testamentów. 
Ich analiza pozwala jednak na stwierdzenie, że w większości powstawały dopie-
ro na łożu śmierci (szczegółowo kwestię tę porusza Bożena Popiołek)12. Z tego 
też powodu nie da się również wykluczyć, iż faktycznie tekst ostatniej woli nie 
był spisywany ręką samego testatora – szczególnie, gdy testator był niepiśmienny 
posługiwano się pomocą rodziny, miejscowego pisarza i świadków przebywają-
cych w pobliżu spisującego testament. Dawało to duże pole do różnego rodzaju 
fałszerstw, a w konsekwencji do podważania autentyczności dokumentu. 

Mimo tych wątpliwości testamenty na długo zostaną ważnym źródłem do 
badania kultury i obyczajów społeczności. Z jednej strony wiernie pozwalają 
odtworzyć informacje na temat przynależności stanowej i wynikających z tego 
obowiązków testatora, a przede wszystkim są „krótką historią rodzin, zapisem 
człowieczych losów, wyrazem międzyludzkich więzi i gorących emocji”13. Ta 
dostrzegalna emocjonalność świadczy o wartości tych źródeł.

Przed każdą wyprawą wojenną testamenty, wedle powszechnych w nowożyt-
ności reguł, tworzył hetman Stanisław Żółkiewski. W literaturze niewiele miejsca 
poświęca się jednak ich analizie, a są to teksty przesycone wielką uczuciowością, 
a zarazem troskliwością Żółkiewskiego, który wbrew panującym tendencjom, 
dał w nich wyraz opiekuńczości i troski o los swych najbliższych. Dotychczas ich 
analiza historyczna czy polonistyczna stanowiła wyłącznie kontekst do bliższego 
poznania biografii hetmana14, a to właśnie testamenty pozwalają spojrzeć na do-

12 B. Popiołek, op. cit., s. 198.
13 Ibidem, s. 201.
14 O testamentach Żółkiewskiego wspominali: A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, 

Oświęcim 2015; L. Podhorodecki, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 2011; J. Kuczyńska, 
Stanisław Żółkiewski – hetman i pisarz, Wrocław – Kraków 1988. Wszyscy oni również zwracali 
uwagę na sposób wychowywania Jana Żółkiewskiego, syna dowódcy spod Cecory. 
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wódcę spod Cecory zupełnie inaczej – przede wszystkim jako na męża i ojca, ale 
także wytrawnego pisarza, który w sposób wyrafinowany tworzył swoją autobio-
grafię. To kolejne, choć zupełnie odmienne od istniejących, spojrzenie na sylwet-
kę hetmana, stanowiło najważniejszą przesłankę do powstania niniejszej pracy.

Pisząc testamenty Stanisław Żółkiewski, jako człowiek świadomy swoich 
mocnych i słabych stron, wprawnie budował swój wizerunek. Doświadczenie 
zdobyte podczas licznych wypraw wojennych, ale także podróży zagranicznych, 
szlifowało jego charakter i czyniło jego poglądy precyzyjnymi i konkretnymi, 
a zarazem bardzo wyrazistymi na tle postawy prezentowanej przez część szlachty 
u początków wieku XVII. Pozwala to spojrzeć na niego nie jako bezdusznego 
wojownika, ale kochającego i kochanego męża i ojca, który starał się poświęcić 
jak najwięcej czasu swoim najbliższym. Stąd jego duża troska dotycząca rzetel-
nego wychowania swego potomstwa, szczególnie syna Jana – nadziei na konty-
nuację tradycji rodowych. 

Nad przebiegiem nauki w okresie dojrzewania dziecka czuwał głównie ojciec, 
jednak wpływ kultury humanistycznej na panujące w kraju obyczaje spowodo-
wał, że także kobiety zaczęły odgrywać ważną rolę w kształtowaniu charakteru 
i decydowaniu o wykształceniu i miejscu ewentualnych peregrynacji15. Ta duża 
zmiana w mentalności nie spowodowała, że nastąpiło osłabienie prymatu ojca 
w życiu rodzinnym. Ojciec stał się troskliwym opiekunem, mniej despotycznym 
i karzącym, a bardziej czułym doradcą, który spełnić musiał kilka istotnych obo-
wiązków – zabezpieczyć dziecku dostatnie życie, zagwarantować mu wychowa-
nie, utrzymać jedność z domem rodzinnym16. Wynikało to z faktu, że „zapew-
nienie utrzymania i wychowania uważa się za dług, który ojciec winien spłacić 
swojemu dziecku: spadkobierca nie ma zwracać do ojcowskiego spadku tego, co 
wydano na jego utrzymanie i wykształcenie”17.  

Wychowanie było w rzeczywistości transakcją – im trafniej się zainwestowa-
ło, tym lepsze miało to przynieść rezultaty w przyszłości. To nowożytne spoj-
rzenie na wychowanie i edukację przejawiało się także w powstających coraz 
częściej instrukcjach rodzicielskich, które miały charakter bardzo drobiazgowy, 
co przy dość metaforycznym zestawieniu ojca z inwestorem nie może dziwić. 
Wspomniany powyżej aspekt wychowawczy w testamentach Żółkiewskiego był 
w niniejszej pracy podstawowym elementem poddanym analizie.

Testamenty Stanisława Żółkiewskiego, oznaczone w wydaniu Augusta Bie-
lowskiego  jako A i B wraz z uzupełnieniami, rozpoczyna za każdym razem inwo-
kacja: W imię przenajświętsze trójce świętej Boga ojca, syna i ducha świętego18 

15 Pisały na ten temat m.in.: M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce, Warszawa 1998;  
Ł. Charewiczowa, Kobieta w dawnej  Polsce. Do okresu, Lwów 1938.

16 Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, Warszawa 1995, s. 72.
17 Ibidem, s. 103.
18 Pisma Stanisława Żółkiewskiego. Kanclerza Koronnego i Hetmana z jego popiersiem, wyd. 

A. Bielowski. Lwów 1861, s. 169 [zapis oryginalny].
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– w testamencie z 1606 roku, czy In Nomine Domini nostri Jesu Christi19 – z roku 
1618. Następnie hetman przedstawił okoliczności, które skłoniły go do spisania 
swej ostatniej woli. Z jednej strony był to panujący wówczas obyczaj, w który 
wpisywał się testator, z drugiej jednak powinność: „Ja pamiętając na śmiertel-
ność, a tem więcej będąc na teraźniejszej rzeczypospolitej posłudze […]”20. Jest 
to realizacja barokowej koncepcji wywodzącej się z Księgi Koheleta – vanitas 
vanitatum, nieuchronności śmierci, z której obecności niewątpliwie podczas każ-
dej ze swych wypraw zdawał sobie sprawę hetman. W ten sposób Żółkiewski re-
alizował topos przemijalności rozwijany w testamentowym wskazaniu. W 1618 
roku napisał wprost: 

Pogotowiu nam ludziom chrześciańskim, w wierze i zakonie bożym wyćwi-
czonym, przystoi i należy uważać i upatrywać niepewność życia i koniec nasz, do 
którego coraz bliżej się przystępujem […]. Koniec doczesny z przygotowaniem 
przystojnym do wiecznego żywota, wszystko jednak sądząc na fundamencie zasłu-
gi niewinnej męki pana zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i na wielkim nieprze-
branym miłosierdziu jego świętym21.

Następujące w dalszej kolejności dyspozycje domykały podobieństwa w analizie 
formalnej testamentów hetmana z testamentami ówczesnej szlachty polskiej.

Szczegółowa analiza pierwszego testamentu Stanisława Żółkiewskiego, pod-
pisanego w Bracławiu 12 I 1606, przynosi kilka istotnych spostrzeżeń na temat 
sposobu wychowywania przez szlachtę potomstwa w siedemnastowiecznej Polsce. 
Hetman Żółkiewski miał troje dzieci, z czego najwięcej uwagi poświęcił synowi – 
Janowi (w swym ostatnim testamencie z 1618 roku zwracał się tylko do niego), na-
tomiast proporcjonalnie mniej dwóm córkom – starszej, niewymienionej z imienia 
(Zofii) i młodszej – Katarzynie, zwanej przez ojca Kasieńką22, dając świadectwo 
swej ojcowskiej troskliwości, jak również podkreślając jej młody wiek.

Stanisław Żółkiewski podjął się zadania spisania testamentu przed bitwą z Ta-
tarami w 1606 roku (bitwa wojsk koronnych pod Udyczem koło Kalnika) czy 
z Turkami, w roku 1618. Wspomniane dwa teksty są wyłącznie przykładami te-
stamentów spisywanych lub modyfikowanych przez niego corocznie: „Zwykłem 
każdego niemal roku odnawiać testament, uczyniłem to i roku przeszłego i odzy-
wam się na to co tam jest w tych zwłaszcza rzeczach, których czas sam nie znió-
sł”23. Konieczność corocznej aktualizacji postanowień w testamencie ma swoje 
korzenie w zmieniającym się zasięgu terytorialnym posiadłości rodu Żółkiew-

19 Ibidem, s. 289.
20 Ibidem, s. 169.
21 Ibidem, s. 289–290.
22 Ibidem, s. 177.
23 Ibidem, s. 290.
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skich, a przede wszystkim w świadomości upływającego czasu. W 1618 roku 
hetman miał już 71 lat. 

W tej części testamentów zwraca uwagę religijność hetmana, który ze wszyst-
kich sił chciał zachować do końca swego życia nienaruszoną wiarę katolicką: 
„W tej wierze do ostatniego skonania żyć mocną intencyją mam, dla niej co daj 
Panie Boże umrzeć sobie za największą pociechę pokładam i życzę”24. Kwestią 
sporną pozostaje konwersja ojca hetmana, Stanisława, z prawosławia na kato-
licyzm, ale bezspornie znajomość prawd i kanonów religii rzymskokatolickiej 
zaszczepić chciał w swoim synu – następcy rodu. Pewnym świadectwem eru-
dycji samego hetmana może być powołanie się w testamencie na sobór w Nicei 
zwołany 20 V 325 roku przez Konstantyna Wielkiego, czy na postać św. Atanaze-
go Wielkiego, biskupa, teologa, doktora Kościoła: „Wiarę świętą chrześcijańską 
podług wyznania apostolskiego, synodu niceńskiego i ś. Atanazyusza wierzyłem 
i wierzę wedle konfesji kościoła katolickiego”25.

Analizując tę kwestię należy mieć świadomość, że w czasie, gdy Żółkiewski 
pisał te słowa, przez Polskę przetoczyła się, co prawda nie w takim stopniu jak 
na Zachodzie Europy, fala reformacji i następnie kontrreformacji zapoczątko-
wana podczas soboru w Trydencie. Dodatkowo od 1562 z inicjatywy Fausta 
Socyna działali bracia polscy, a w 1596 roku podpisana została unia brzeska. 
Świadomy tych wszystkich wydarzeń hetman tworzył swój wizerunek nie-
wzruszonego obrońcy jedności Kościoła katolickiego – na wzór św. Atanazego 
właśnie.

Część wstępna jest także wyrażeniem wierności wszystkim panującym za ży-
cia Żółkiewskiego królom – Stefanowi Batoremu i Zygmuntowi III Wazie. Po-
stawę hetmana charakteryzują trzy rzeczowniki: cnota, wdzięczność, zaufanie, 
które uwidaczniają się w powierzeniu swego syna – Jana – opiece królewskiej. 
Dość przekornie, hetman wychowując swojego syna chciałby, by był on niezwy-
kle do niego podobny. Można tutaj zastanawiać się, ile w słowach Żółkiewskiego 
fałszywej skromności, a ile rzeczywistego, bezgranicznego zaufania wyrokom 
królewskim. Prawdą jest, że o ile relacje z Batorym Stanisławowi układały się 
bardzo dobrze, o tyle z Zygmuntem III nie brakowało kwestii spornych. Stąd 
wniosek, że Żółkiewski działał bardzo interesownie, chciał przede wszystkim 
zagwarantować spokojny byt swojemu synowi.

Hetman Żółkiewski miał dwie córki, którym w swych testamentach poświęca 
stosunkowo niewiele miejsca, co jest praktyką bardzo częstą w siedemnastowiecz-
nej Rzeczypospolitej. O starszej z nich Zofii wiemy zaledwie, że już miała „opieku-
na”26, jak można domniemywać w pełni akceptowanego przez teścia. W 1605 roku 
poślubiła Jana Daniłowicza, późniejszego wojewodę ruskiego. Młodsza Katarzyna, 

24 Ibidem, s. 169.
25 Ibidem, s. 169.
26 Ibidem, s. 172.



26 GRZEGORZ MROCZEK

była w wieku dziecięcym, stąd przede wszystkim ojciec poświęcał ją opiece Bożej 
i przypisywał opiekunów – wychowawców, mentorów i doradców, podobnie jak 
w przypadku wychowania jej brata – Jana. Hetman wymienił m.in. matkę – Reginę, 
Jana Żółkiewskiego oraz swego synowca – Adama27. Stanisław Żółkiewski zwracał 
szczególną uwagę na kształtowanie u córek cech wewnętrznych, takich jak: pokora 
oraz bojaźń Boża, na wzór świętych kobiet. Z innych źródeł wiadomo, że w 1615 
roku  hetman Żółkiewski przeznaczył Katarzynę do zawarcia związku małżeńskiego 
ze Stanisławem Koniecpolskim, wybitnym dowódcą, który wsławił się między inny-
mi wraz z bratem Katarzyny – Janem, w walce pod Rohatynem28. Związek ten, po 
18 miesiącach, zakończyła śmierć Katarzyny podczas porodu syna – Andrzeja. Z tej 
przyczyny oczywistym stał się fakt, że w kolejnym testamencie hetmana – z 1618 
roku i dodatku z roku 1620  pojawiła się wyłącznie wzmianka o synu i rady dla niego.

Zasadnicza część każdego spisanego przez Żółkiewskiego testamentu po-
święcona była Janowi, którego nazywał wprost: „Synu mój najmilszy”29, upatru-
jąc w nim kontynuatora tradycji rodu Żółkiewskich. Nie wiedział, że rany ponie-
sione przez Jana pod Cecorą i niewola turecka okażą się wkrótce, bo już w 1623 
roku, śmiertelnymi. 

Druga część wskazówek zawartych w testamentach poświęcona została wier-
nej służbie królowi i ojczyźnie, a także matce. Wreszcie trzecia – dotyczyła wy-
trwałego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez naukę i zaufanie woli prze-
łożonych. Swoje cele wyjawił hetman po raz kolejny w roku 1618, pisząc: „A ty 
synu mój, jakomci to z młodości twej intymował pana Boga przed wszystkim 
i bojaźń imienia jego św. miej przed wszystkim i bojaźń imienia jego św. miej 
przed oczyma, matkę twoją miej we czci i w poszanowaniu, jeśli sobie czego 
dobrego życzysz, a mieć tego bez błogosławieństwa bożego nie możesz”30. 

Religijność Żółkiewskiego ma swoje odzwierciedlenie w jego działalności. 
Gdy hetman spisywał swój testament, zatwierdzono ostatecznie plan budowy 
i zagwarantowano liczne ofiary składane na rozbudowę kolegiaty ku czci Naj-
świętszej Marii Panny w Żółkwi31. Hetman był czcicielem patronki tej świątyni, 
co po raz kolejny odsyłać powinno do postanowień soboru nicejskiego, stawiają-
cego Maryję jako Theotokos (Bogarodzicę): 

Wiesz moja najmilsza małżonko zamysł mój o budowaniu kościoła na miescu 
naznaczonym, gdzie już poczęła się materya gotować; modelusz też już gotowy na 

27 Ibidem.
28  L. Podhorodecki, Stanisław Koniecpolski…, s. 43.
29 Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 173.
30 Ibidem, s. 293.
31 Jak zapisano w źródłach, finansowanie budowy jak również utrzymanie kościoła miało 

odbywać się dzięki środkom z dóbr Kulikowskich i Nahaczowskich, a liczba osób pracujących 
w dobrach rodu Żółkiewskich była również ściśle sprecyzowana. Zob. S. Barącz, Pamiątki miasta 
Żółkwi, Lwów 1852, s. 20–21.
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moim pokoju […]. Nie może być bez kosztu, ale żaden koszt lepiej się nie obraca, 
jako ten który na odprawianie chwały bożej32. 

Innym argumentem może być prawdopodobne świadectwo ks. Jakuba Miko-
łajewicza33, proboszcza w Żółkwi, który w momencie otwarcia grobu hetmana 
Żółkiewskiego znalazł w nim: „Szkaplerz z włosieni, na którym obrączka z łań-
cuszkiem złotym i napisem: «EGO MANCIPIUM MARIE»”34. Analiza tego typu 
źródeł i pytanie retoryczne zadane przez samego hetmana: „A czy, da pan Bóg, 
ich dokończę?”35 pozwalają na spostrzeżenie, że Jan Żółkiewski zobligowany był 
do kontynuowania planów swego ojca. 

Z pewnością mniej kwestii spornych wzbudza druga grupa poleceń, czyli nie-
ograniczona i bezwarunkowa ofiara dla ojczyzny. Stanisław, obserwując dora-
stającego syna, właśnie w nim widział kontynuatora wojskowych tradycji rodu 
Żółkiewskich. Stąd zachęta dla syna zawarta w testamencie z 1606 roku: „Królo-
wi polskiemu, panu swemu, wiernie służ i Rzeczypospolitej ojczyźnie swej; dla 
dostojeństwa, dla sławy króla pana swego, dla dobrego Rzeczypospolitej krwie 
i zdrowia swego nie żałuj”36. Potwierdził to jeszcze w 1618 r. w zbliżonych sło-
wach, pisząc: „Bierz też ztąd dokument, żem ja nie piętą w piasku wiercąc do 
tego przyszedł, ale pracując wiernie, odważnie królom panom moim i Rzeczypo-
spolitej ojczyźnie swej służąc. Czyńże i ty tak”37.

Król uosabiał majestat ojczyzny i należna mu była stosowna cześć bez wzglę-
du na istniejące nieporozumienia. Wierność ojczyźnie miała przejawiać się rów-
nież w krytycznej obserwacji poczynań możnych, o których Żółkiewski pisał 
bezpośrednio: „Ale skażony wiek, siła złych niebacznych ludzi”38. Taka opinia 
może mieć związek z negatywną oceną w oczach hetmana – Jerzego i Krzysztofa 
Zborowskich, Jana Karola Chodkiewicza, Zbigniewa Ossolińskiego, Hieronima 
Sieniawskiego, którzy jako wielcy dowódcy wojskowi i przedstawiciele rodów 
szlacheckich starali się zburzyć panujący w Rzeczypospolitej wyidealizowany 
obraz sędziwego hetmana Żółkiewskiego. Jak pisała H. Malewska:

 
Najostrzej atakowali Zbarascy, od dawna wrogowie hetmana, szczególnie przy 

tym poszkodowani przez najazd tatarski. Zarzucano m.in. Żółkiewskiemu, że nie 
posiłkował Tomasza Zamoyskiego, karząc go, że i oni i inni wolontariusze założyli 
osobne obozy39. 

32 Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 177.
33 Prawidłowa pisownia imienia i nazwiska, zaczerpnięta ze źródła – Jakób Mikołajewicz,  

zgodnie z ówczesnymi normami językowymi
34 S. Barącz, op. cit., s. 100.
35 Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 291.
36 Ibidem, s. 174.
37 Ibidem, s. 293.
38 Ibidem, s. 175.
39 H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1977, s. 169.
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Ta wpajana Janowi przez ojca nieufność była wyraźnie umotywowana ana-
lizą otaczającego świata, bo część „wielkich” panów: „daleko nie chodząc, 
węgierską ziemię i wołoską do zniszczenia i do upadku przywiodły; i u nas 
najciężej by to raz począć, nie byłoby temu końca jeno upadkiem Rzeczypo-
spolitej”40. Stąd wniosek, że Jan Żółkiewski stać się miał mężem prawym, 
a przede wszystkim odpowiedzialnym, który nie będzie powielał błędów swych 
poprzedników, kierujących się przede wszystkim żądzą zysku i chęcią chwa-
ły. Hetman zwrócił się do Jana w testamencie z roku 1618: „Służ ty królowi 
jegomci panu swemu wiernie i ojczyźnie swej. Na tym fundamencie wszystko 
sadząc […]”41.    

Stanisław Żółkiewski w swym testamencie napisanym w Bracławiu 12 I 1606 
roku zapisał: 

Młodsze lata swe naukami poleruj, nie daj się nikomu w młodości twojej od 
tego odwodzić. Mnie wierz, z nauki wielką podporę wielki ratunek do godności, do 
służby Rzeczypospolitej, do wszelkiego uczciwego życia mieć będziesz42.

Zauważalny jest w tym zdaniu idealizm hetmana, który uparcie wierzył, że gwa-
rancją sukcesów politycznych i osobistych są uczciwość i chęć do nauki. Przy 
założeniu, że wychowanie jest procesem, realizacja wskazówek zawartych w te-
stamencie powinna także być rozłożona w czasie, a sam Jan winien wracać co 
pewien czas do lektury poleceń ojca, dając po trosze świadectwo przywiązania 
do tradycji rodzinnych: 

Janie synu mój najmilszy, do ciebie teraz mowa moja. Z tego świata ni nie żal 
z inszej miary, ciebie bym był rad wprawował do bogobojności i wszelakich uczci-
wych spraw. A jakom cię miał za żywota ćwiczyć, zostawujęć na piśmie krótką tę 
instytucyą swoję. Teraz prze młodość nie pojmiesz albo mało co słów i napomina-
nia mego; do lat przychodząc często je czytaj i ustawicznie miej na umyśle43. 

Ta wielokrotnie powtarzana zachęta do nauki znalazła swoje odzwierciedlenie 
w słowach: „Nie mów, jako wiele ich: nie mam chęci do nauki; w twojej mocy ta 
chęć, każdy kto chce może ją mieć”44. 

Zgodnie z panującym zwyczajem, a przede wszystkim, by mieć pieczę nad 
edukacją swego potomstwa, hetman desygnował opiekunów, preceptorów w wy-

40 Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 175.
41 Ibidem, s. 293.
42 Ibidem, s. 174.
43 Ibidem, s. 173.
44 Ibidem, s. 174.
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chowywaniu Jana. Pierwszym, co wynikało z więzi naturalnej, była oczywi-
ście jego matka – Regina, a dodatkowo odpowiedzialność rozłożona została na 
miejscowych dostojników świeckich i kościelnych. Ksiądz arcybiskup lwowski 
(do 1614 roku Jan Zamoyski, zastąpiony przez Jana Andrzeja Próchnickiego) 
jako posiadający ostateczne zdanie, a także biskup kujawski (w 1606 roku był 
nim Piotr Tylicki), wojewoda krakowski (Mikołaj Zebrzydowski), pan poznań-
ski (prawdopodobnie wojewoda poznański Hieronim Gostomski herbu Nałęcz), 
krajczy (Jan Daniłowicz, mąż Zofii)45 nie mieli decydować, bo to prawo posiada-
ła wyłącznie Regina, ale wspierać i wskazywać możliwe rozwiązania trudności 
związanych między innymi z miejscem kształcenia. Opieka ta, przynależna rów-
nież panu Tomaszowi Zamoyskiemu, będącemu pod opieką hetmana po śmierci 
ojca, trwać miała aż do osiągnięcia 25. roku życia. Żółkiewski uważał, że miej-
scem, do którego skierowany na edukację powinien być jego syn był Zamość. 
Tam nabyć miał konieczną wiedzę i ogładę obyczajów: „W Zamościu się zaczęła 
nauka godna dzieci szlacheckich, i wolę że go tu w Polsce niźli gdzie indziej do 
cudzej ziemie uczyć dasz”46. 

Słowa hetmana wyraźnie potwierdzają, że według niego sporym ryzykiem 
w XVII wieku była decyzja o wysłaniu potomstwa na naukę na zagraniczne uni-
wersytety: „bo to jest jawna, że nie równo większa jest liczba tych, którzy do 
cudzych ziem dla ćwiczenia jeżdżą, co więcej złych niźli dobrych obyczajów 
przynoszą”47. Jest to tym bardziej uzasadnione, że wyprawy Żółkiewskiego do 
Paryża i Wiednia pozostawiły w nim wyraźnie negatywne uczucia. 

Żółkiewskiemu zależało na kontynuowaniu tradycji przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie, ciągłości pamięci o rodzinie i przodkach, stąd nie zaskakuje 
kilkukrotnie powtórzony zwrot do Jana: „Matkę twoję miej we czci i w posza-
nowaniu”48 czy zachęta do naśladownictwa cnót ojcowskich: „Żebym z mego 
przykładu, w tobie tem więtszą chęć pobudził do naśladowania cnoty ojcow-
skiej”49. Rzadko w testamentach Żółkiewskiego doszukać się można złośliwości. 
Pewnym wyjątkiem jest rada skierowana do Reginy: 

Doma przy sobie nie chowaj go, do buty i do powagi nie każ go mieć; masz 
i sama domowy przykład, jako to rzecz szkodliwa […]. Lat młodszych koniecznie 
doma nie daj mu trawić; byś go za nadrzu chowała, przygody, jeśli Bóg jaką prze-
źrzał, nie uchronisz50. 

45 Warto zauważyć, że wskazywanie preceptorów mogło być również jedną z przyczyn tak 
częstego spisywania testamentów, gdyż co pewien czas wskazania traciły na aktualności z powodu 
śmierci wspomnianych wychowawców, którzy z reguły byli osobami sędziwymi.

46 Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 171.
47 Ibidem,.
48 Ibidem, s. 292.
49 Ibidem, s. 174.
50 Ibidem, s. 172.
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Wyraźnie hetman przestrzegał przed naśladowaniem próżniactwa jednego z do-
mowników, który nie został określony z imienia i nazwiska. Można podejrzewać, 
że słowa te odnoszą się do Stanisława Daniłowicza, syna córki hetmana Zofii, 
choć jest to zaledwie hipoteza. Nie oznacza to jednak, iż już od wczesnej mło-
dości chroniony był Jan przed trudami wojskowych utarczek, wręcz przeciwnie, 
ojciec wdrażał go nieustannie w tajniki sztuki wojennej. Czytając teksty Żół-
kiewskiego można w nich doszukać się jego ojcowskich dylematów: kilkukrotnie 
podkreślał, że wręcz niepokoi go nadmierne przywiązanie Jana do nauki i począt-
kowa obojętność wobec spraw wojskowych, ale z drugiej strony życzył mu, by 
na polu bitewnym nie musiał stawić się za młodu. 

Dopełnieniem relacji interpersonalnych panujących w rodzinie Żółkiewskich 
były miłość i wzajemny szacunek między domownikami. Jan, Katarzyna i Zofia 
Żółkiewscy wyrastali w rodzinie bardzo kochającej się – potwierdzają to między 
innymi listy pisane przez hetmana do swojej żony, w których zwraca się w przed-
dzień własnej śmierci do niej – sercem ukochanym i wieczyście miła51 lub moja 
najmilsza małżonko52. Wobec potomstwa posługiwał się zdrobnieniami i formu-
łami typu Synu mój najmilszy53, moja córeczko54.

Wszystkie powyższe argumenty pozwalają na stwierdzenie, że hetman Żół-
kiewski poza wiernością Bogu i ojczyźnie, a więc i królowi, zaszczepić w synu 
chciał trzy inne wartości – uczciwość  ponad znajomościami, pokorę oraz poczu-
cie rodzinności i świadomość kontynuacji dzieła pokoleń przodków. 

W ten sposób Żółkiewski zachęcał swojego syna, by dostosowywał zaję-
cia mając na uwadze swój wiek, unikając w ten sposób zgubnego myślenia 
o własnej doskonałości: „Mistrzem zaraz nie chciej być, byś nie pobłądził”55. 
Jest to ostrzeżenie przed zgubnym, nadmiernym pokładaniem ufności w swo-
je możliwości. Takie dorastanie możliwe jest głównie dzięki zgłębianiu taj-
ników historii, bo to jej znajomość, jak kilkukrotnie pisał hetman, ustrzegła 
go przed popełnieniem błędów, które doprowadzić mogłyby to upadku Rze-
czypospolitej56. Oczywiście największą niechęć kierował Żółkiewski w stronę 
domu austriackiego, oskarżając Habsburgów o przekupstwo i próby wpływania 
różnymi perswazjami na decyzje dowódców wojskowych. Świadectwem tego 
była szkatuła, w której hetman pieczołowicie przechowywał wszystkie takowe 
obietnice, zachęcając w ten sposób Jana do ich lektury. Pokora i solidność prze-
jawiać winny się w poleganiu na własnym rozsądku. Ta nauka dotyczyć miała 
również ostrożności wobec Austrii: „Alem ja tego do umysłu nie przypuszczał, 
widząc i rozumiejąc, co i teraz tak rozumiem i z tem umieram: że panowanie 

51 Ibidem, s. 381.
52 Ibidem, s. 292.
53 Ibidem, s. 173.
54 Ibidem, s. 177.
55 Ibidem, s. 174.
56 Ibidem.
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domu tego byłoby exitiosum koronie polskiej, zgubą i zniszczeniem wolności 
szlacheckiej”57. 

Stanisław Żółkiewski, choć niewątpliwe człowiek dzielny i roztropny, mi-
tologizował i idealizował swój wizerunek, chcąc uczynić z syna swoje wierne 
odbicie. Tłumaczy to wszelakie rady składane Janowi, jak również wskazówki 
wynikające z osobistych doświadczeń hetmana, w tym z wojaży zagranicznych. 
Doskonale uzupełnia to kolejna cecha, którą zaszczepić chciał ojciec w życiu 
młodego Żółkiewskiego – jest to miłość do rodziny i świadomość kultywowania 
pamięci przodków. W rodach szlacheckich pamięć o poprzednikach sięgała bar-
dzo daleko, a każdy szlachcic niemal zobowiązany był do jej znajomości. Z jed-
nej strony tworzyło to poczucie atmosfery wspólnoty szlacheckiej, a z drugiej 
powodowało, że każdy magnat mógł chlubiąc się nie tylko swoimi czynami, ale 
także swoich ojców, rościć sobie prawo do wyższości. „Disce puer ex me virtu-
tem verumque laborem”58 – pisał bezpośrednio do swojego syna. 

Po wnikliwej analizie testamentów trudno określić Stanisława Żółkiewskiego 
mianem człowieka skromnego. Informacje o fundacjach: kościoła na terenie Żół-
kwi czy szpitala, który powstał z bardzo istotnego, z punktu widzenia hetmana, 
powodu: „Ubodzy niech za nas pana Boga proszą za życia i potym za zmarłe”59, 
ale również troska o świetność wszystkich posiadłości są wyrazem dbałości het-
mana o życie teraźniejsze i przyszłe, świadectwem umiejętności przewidywania 
i kalkulacji. Teza o wielkiej religijności Żółkiewskiego nie traci jednak na zna-
czeniu. Nie dziwi, przy takim nagromadzeniu różnorakich wydatków, stwierdze-
nie ujęte w testamencie, w którym Stanisław wyznał: 

Nie zostawiam ci włości i majętności wielkich, choć z krwawej wysługi mia-
łem dochód nie mały: wszystkom obracał na służbę Rzeczypospolitej i część ma-
jętności po ojcu mym zastawionej uprzedałem, ale mi tego nie żal; nie na żadne 
marnotrawstwom tego nie obrócił, i mnie i tobie to nie zginie, odpłata pewna nie-
pochybna u pana Boga za to, co kto dobrą intencją, dobrym afektem czyni dla 
rzeczypospolitej60.

Do takiej postawy zachęcał również swojego syna Jana. Wszelkie dobra miały 
przypaść mu w udziale dopiero w chwili (i tu leżeć miała szczególna troska mat-
ki – Reginy), gdy się ożeni. Dopiero wówczas możliwe byłoby odziedziczenie 
„Rubieszawa, Kałuszy, ukrainnych majętności, a i Dziedziłłowa z Kulikowe-
m”61. Hetman był właścicielem jednej z większych fortun w Rzeczypospolitej. 

57 Ibidem, s. 176.
58 Ibidem, s. 175.
59 Ibidem, s. 177.
60 Ibidem, s. 173.
61 Ibidem, s. 292.
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Potwierdzić to może jedynie liczba powstających budowli i udoskonaleń na te-
renie samej Żółkwi62. Zatem, choć wydaje się, że Jan Żółkiewski otrzymał dobra 
znacząco, świadomie przez ojca, okrojone to jednak podkreślić należy, że czy-
niły go one równocześnie jednym z najzamożniejszych Polaków. Ograniczając 
liczbę wsi będących pod jurysdykcją Jana, chciał uchronić syna przed pokłada-
niem nadmiernej ufności w dobrach materialnych, których rzeczywista wartość 
dla hetmana zdawała się być znikoma. Niestety znaczną część posiadanych dóbr 
szybko należało spieniężyć, by wykupić z niewoli tureckiej Jana Żółkiewskiego 
oraz ciało jego ojca. Regina miała zebrać na ten cel trzy miliony złp (jak podaje 
Sadok Barącz63), a sam król wyrazić miał zgodę na bicie własnej monety64. Rację 
miał hetman pisząc o przemijalności dóbr doczesnych, bo jak pokazała historia, 
nie pozostały one na długo w ręku rodu tytułującego się herbem Lubicz.

Dopełnieniem wskazówek były dyspozycje dotyczące ciała po śmierci i miej-
sca pochówku. Zwracają uwagę co najmniej trzy informacje. Hetman, podkreśla-
jąc chwalebne lata ojczyzny, jak również wykazując się świadomością historycz-
ną, przytoczył losy króla Władysława, poległego pod Warną. Wyznacznikiem 
prestiżu dla hetmana nie był wystawny nagrobek, a sławny żywot i męstwo, 
choć tak jak wszystko w pełni zależne są one od woli Bożej. Wedle dyspozy-
cji po śmierci porzucić należało kolor czarny, bo on nie przystoi krwi wylanej 
dla obrony Rzeczypospolitej, na rzecz czerwieni, która to okrywać miała trumnę 
i pobudzać do refleksji nad losem zagrożonej ojczyzny (kolor czerwony, pur-
purowy powszechnie utożsamiany jest z męczeństwem i godnością królewską, 
trudno go wiązać z dywagacjami o pokorze i uniżeniu). Trzecim wreszcie ele-
mentem, o który zadbać pragnął Żółkiewski, był wspomniany wyżej nagrobek. 
Przede wszystkim powinien być on podobny do tego, który postawiony został 
w katedrze lwowskiej jego ojcu, bez zbędnych słów, prosty i zrozumiały. Gdyby 
jednakże śmierć spotkała Stanisława poza granicami kraju, prosił o postawienie 
obelisku: „Nie dla ambicyej jakiej tak mieć chcę, ale żeby grób mój był kopcem 
rzeczypospolitej granic, żeby się potomny wiek wzbudzał do pomnażania i roz-
szerzania granic państw Rzeczypospolitej”65. Wdowa po hetmanie spełniła proś-
bę męża, fundując pomnik znajdujący się obecnie w Berezowce na terenie Moł-
dawii. Jego budową, za zgodą hospodara mołdawskiego, zajął się Jan. Postument 
stał na tym miejscu aż do 1868 roku. Na początku XX wieku został odbudowany.

Stanisław, któremu niezwykle zależało na wychowaniu swego syna Jana, osta-
tecznie spoczął wraz z nim w ufundowanym przez hetmana kościele w Żółkwi. 

62 Wielu ciekawych informacji dostarcza Sadok Barącz, dominikanin, w swej książce Pamiątki 
miasta Żółkwi (Lwów 1852). Opisuje nie tylko fundacje hetmana, ale również dowody rekom-
pensaty, które spływały do niego od podlegających mu mieszkańców. Dość dobrze przedstawia to 
panujące w Żółkwi realia.

63 S. Barącz, op. cit., s. 21.
64 Ibidem,.
65 Pisma Stanisława Żółkiewskiego…., s. 290.
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Obecnie w kościele pw. św. Wawrzyńca znajdują się nagrobki z czerwonego wa-
pienia: Stanisława, Reginy z Herburtów, Jana i Zofii Daniłowiczowej. Arcyważne 
okazały się zamieszczone na sarkofagu w krypcie Żółkiewskich słowa: „Exoriare 
aliquis nostris ex ossibus et ultor” (tł. „Niech z naszych kości powstanie mściciel”), 
niezwykle prorocze i znamienne w kontekście kolejnych, zwycięskich walk nad 
Turkami. W kontekście powyższych słów nieprzypadkowo Żółkiew była miejscem 
częstego pobytu Jana Sobieskiego. Wiązało się to z postawą jego matki, Teofili, 
która patrząc na umieszczoną na herbie rodowej tarczę powtarzać miała, na wzór 
Spartan: „Z nią albo na niej”66. Historię tę rozbudował także L. Rogalski pisząc: 

Opowiadanie zgonu Żółkiewskiego, ustawicznie powtarzane u jego grobowca, 
nadzwyczajne wywarło wrażenie na umyśle Jana i tego czas nawet zatrzeć nie zdo-
łał. Gdy go rodzice widzieli wzruszonego czytali mu list pisany z pola śmierci przez 
wielkiego hetmana do króla Zygmunta III, zawierający ostatnie pożegnanie i rady, 
aby wszelkie usiłowania Polski zwrócone były przeciwko potędze Muzułmana67. 

Wieczne połączenie ojca i syna przejawia się również w malarstwie. Walery 
Eliasz Radzikowski na swym obrazie „Śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskie-
go pod Cecorą” przedstawił postać hetmana podpieraną przez syna Jana. Obraz 
ten jest wyraźnym spełnieniem słów zawartych w testamentach i listach do żony 
a zaczerpniętych z Psalmu 26: „Viriliter age, confortetur eor tuum” (tł. „Mężnie 
poczynaj, niechaj się pokrzepi serce twoje”)68. 

Analiza testamentów umożliwia bardziej wnikliwe spojrzenie na postać het-
mana Stanisława Żółkiewskiego. Wyłania się z nich on przede wszystkim jako 
człowiek i ojciec, któremu zależało, by jak najlepiej wychować swoje potomstwo 
i utwierdzić w nim liczne, pożądane cechy i wartości.
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Abstract

The Trial of a diviner bazyli makSymowicz (1741)

An unusual witch trial took place in Przemyśl in 1741. One Bazyli Maksymowicz – a village divin-
er, herbalist and healer – was accused of consorting with witches and deceiving people for his own 
profit. The local people would ask him, for example, to send evil spirits, find stolen belongings or 
cure illnesses. The one who helped him out in that was Maryna Kuliczka, a witch from a village 
called Załuże. Original, so-far unpublished court records of that trial have been kept in the National 
Archive in Przemyśl.
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W osiemnastowiecznych księgach kryminalnych miasta Przemyśla1 znajduje 
się protokół z nietypowego procesu. Otóż w sierpniu roku 1741 przed tamtej-
szym sądem kryminalnym gajonym (Judicium Criminale Necessario Bannitum) 
stanął chłop Bazyli Maksymowicz (Maxymowicz) ze wsi Sarny2, który od wielu 
lat zajmował się wróżbiarstwem. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Maksymowicz trafił do aresztu i ile dni w nim 
przebywał. Sam proces trwał jednakże krótko. Rozpoczął się 4 sierpnia, a zakoń-
czył dzień później3. Pierwsze dobrowolne zeznania (libera confessata) oskarżo-

1 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Akta Miasta Przemyśla (dalej: AMP), sygn. 
85, k. 205–214.

2 Sarny – wieś w ziemi przemyskiej, w starostwie mościskim; obecnie na Ukrainie.
3 Pierwsza pojawiająca się w aktach data to feria sexta ante Festum Transfigurationis Christi, 

czyli piątek przed wypadającym w dniu 6 sierpnia świętem Przemienienia Pańskiego. Jest to data wpi-
sania zeznań do tejże księgi sądowej. Pierwsze zeznania Maksymowicza opatrzono datą feria quinta 
ante Festum Transfigurationis Christi. Ibidem, k. 205. Daty rozwinięto w oparciu o pracę Teodora 
Wierzbowskiego Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych, Lwów-Warszawa 1926.
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ny złożył w obecności przemyskiego burmistrza i rajców miejskich. Następnego 
dnia, w trakcie przesłuchania przez sąd wójtowsko-ławniczy4, musiał swoje 
słowa powtórzyć. Na posiedzeniu sądu obecny był także instygator urzędowy 
oraz delator – rotmistrz Mikołaj Strupczewski, porucznik „pachołków prezy-
dialnych prześwietnej ziemi przemyskiej pod dyrekcją w. jmci Piotra z Kulczyc 
Wisłockiego, cześnika gostyńskiego5”. Ponieważ Strupczewski, występujący 
jako powód (actor), odstąpił od przeprowadzenia konfessat6 przy użyciu tortur, 
jeszcze tego samego dnia sąd ogłosił wyrok7. 

Orzeczono, że Bazyli zwodził i omamiał ludzi, chociaż niektórych z nich fak-
tycznie zdarzyło mu się uleczyć8. Gdy o jego działalności dowiedziało się więcej 
osób to, zdaniem sądu, „nic sam nie rozumiejąc”, chodził po radę do baby-cza-
rownicy. Tak więc według sędziów Maksymowicz swoje działania wykonywał 
„bez żadnych jednak czarów zażywania”9 i ostatecznie ukarany został jedynie 
za przystawanie z czarownicami oraz naciąganie ludzi „różnymi sposobami” dla 
własnego zysku. Skazano go na chłostę – trzysta plag rózgami przy pręgierzu, 
a karę tę miał wykonać kat, czyli „publiczny sprawiedliwości świętej egzekuto-
r”10. Następnie Maksymowicz miał zostać z miasta „wyświecony” i wypędzony. 
Co ciekawe, prawdopodobnie był to jeden z ostatnich wyroków w sprawie o cza-
ry, jaki zapadł przed przemyskim sądem. Od roku 1756, decyzją sądu asesorskie-
go, wszelkie sprawy tego typu miały być odsyłane do Lwowa11. 

Czy, biorąc pod uwagę treść powyższego wyroku, słusznym jest zatem nazy-
wanie Maksymowicza wróżbitą? Może bardziej odpowiednie byłyby w tym wy-
padku inne określenia, na przykład zielarz, znachor albo wręcz lekarz? W dalszej 
części artykułu postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

4 Częstą praktyką było przeprowadzanie dwuetapowego postępowania, polegającego na prze-
kazywaniu spraw z sądu radzieckiego do wójtowsko-ławniczego. Pierwszy z nich wysłuchiwał 
skargi i przesłuchiwał oskarżonego, po czym, stwierdziwszy, że dana sprawa ma charakter kry-
minalny, kierował ją do sądu wójtowsko-ławniczego. Dopiero ten rozstrzygał ją ostatecznie, tj. 
przeprowadzał dalsze postępowanie i wydawał wyrok. Za: M. Mikołajczyk, Proces kryminalny 
w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Katowice 2013, s. 35.

5 Piotr Wisłocki – cześnik gostyński, rotmistrz prezydialny ziemi przemyskiej (ok. 1740–
1742). Za: Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego 
Bernardyskiego we Lwowie w skutek fundacyi Alexandra hr. Stadnickiego (AGZ), t. XXIII: Lauda 
sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731–1772, wyd. A. Prochaska, Lwów 
1928, nr 74, s. 188 (4 kwietnia 1740). 

6 Konfessaty (łac. confessio, -onis (f) – wyznanie czegoś, przyznanie się, świadectwo). Słownik 
łacińsko-polski, red. M. Plezia, Warszawa 1959, t. 1, s. 670. Wydobycie zeznania od oskarżonego 
mogło nastąpić dobrowolne (libera confessata) lub przy użyciu tortur (confessata torturata). Za:  
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1972, s. 76–77.

7 APP, AMP, sygn. 85, k. 213.
8 Ibidem.
9 Ibidem, k. 214.
10 Ibidem. 
11 J. Rafacz, Sprawy karne w sądach miejskich w epoce nowożytnej, „Kwartalnik Historyczny”, 

R. 47, 1933, z. 3, s. 565.
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Kto cię nauczył wróżyć i ludziom szkodzić?12

W Rzeczypospolitej procesy dotyczące czarów, w których to osoby płci mę-
skiej stawały na ławie oskarżonych, należały do rzadkości. Według M. Pilaszek, 
mężczyźni stanowili w nich niecałe 11% sądzonych13. Inaczej było na peryferiach 
Europy: w niewielkiej Islandii stanowili oni około 90% oskarżonych, w Estonii 
około 60%, a w Finlandii około 50%14. Nawet w sąsiadującej z Koroną Rzeszy 
Niemieckiej mężczyźni stanowili około 25% ogółu sądzonych15. Wynikało 
to między innymi z odmiennych ról, jakie w magii ludowej wyznaczono obu 
płciom. Kobiety-czarownice dominowały zwykle w przeprowadzaniu zabiegów 
leczniczych. To one pomagały (ale mogły też zaszkodzić) w momencie wystąpie-
nia choroby czy podczas narodzin dziecka16. Znały się na magii miłosnej i prze-
powiadaniu przyszłości, często miały też wchodzić w konszachty z diabłem. 
Otaczała je aura tajemniczości, dlatego traktowano je z dystansem17. Mężczyźni 
z kolei używali magii w sprawach praktycznych, np. przy ochronie pól i plo-
nów18, chociaż na ziemiach polskich jeszcze u schyłku średniowiecza zabiegi 
te nie wymagały „jednostek o szczególnych kwalifikacjach” i były powszechnie 
znane19. Mężczyźni często wykonywali zawody, które ówcześni wiązali z czaro-
stwem, takie jak kowalstwo, pasterstwo20 czy pszczelarstwo21. Ich praktyki były 
jednak mniej tajemnicze i nie budziły już takiego strachu jak umiejętności kobiet. 

12 Śródtytuły oddzielające poszczególne wątki tekstu stanowią wyjęte z księgi pytania, jakie sąd 
zadawał Maksymowiczowi, lub fragmenty jego zeznań.

13 Według niedawnych badań w liczbie 1316 osób oskarżonych o czary w Rzeczypospolitej 
między XVI a XVIII w. było jedynie 142 mężczyzn. M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wie-
kach XV–XVIII, Kraków 2008, s. 297. W tym samym okresie przed sądami Prus Książęcych sta-
nęło 71 mężczyzn (na 511 osób sądzonych). J. Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych 
(Brandendurskich) w XVI–XVIII wieku, Toruń 2007, s. 104.

14 Więcej na ten temat zob.: J. Wijaczka, Mężczyźni jako ofiary procesów o czary przed sądem 
łobżenickim w drugiej połowie XVII wieku, „Czasy Nowożytne”, 2004, t. 17, s. 17–30.

15 Ibidem, s. 18. 
16 Szereg przykładów czarodziejskich praktyk związanych z narodzinami dziecka wymienia 

m.in. napisany w XIII wieku podręcznik spowiedniczy autorstwa mnicha Rudolfa. Za: E. Karwot, 
Katalog magii Rudolfa. Źródło etnograficzne XIII wieku, Wrocław 1955, s. 87–93 oraz 103–132. 
O medycynie ludowej i magii w świetle kazań religijnych patrz na przykład: M. Olszewski, Świat 
zabobonów w średniowieczu, Warszawa 2002, s. 137–163.

17  S. Bylina, Magia, czary i kultura ludowa w Polsce XV i XVI w., „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce”, 1990, t. 35, s. 43.

18 J. Wijaczka, Mężczyźni jako ofiary procesów o czary…, s. 18.
19  S. Bylina, Magia, czary i kultura ludowa…, s. 40 i 45.
20 Pastuchowie byli jedną z najczęściej oskarżanych o czary grup mężczyzn w Prusach 

Książęcych. J. Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych…, s. 99.
21 M. Pilaszek, op. cit., s. 300–301. Przykłady zabiegów magicznych wykonywanych przez 

rybaków (np. okadzanie sieci ziołami), myśliwych (np. nabijanie broni ziemią z grobów) czy karcz-
marzy wymienia M. Olszewski, op. cit., s. 146–147.
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Wróżbiarstwo przeważnie zaliczane było do magii białej (nieszkodliwej)22 
lub zwykłych zabobonów23. Praktykowane było zarówno przez kobiety, jak 
i mężczyzn, chociaż to właśnie ci ostatni w tej grupie przeważali, wykonu-
jąc zwykle swe usługi zawodowo24. Uprawiali oni najczęściej wróżbiarstwo 
„uczone”, zaliczane do magii wysokiej, które wymagało pewnego poziomu 
wykształcenia, tj. zwykle znajomości alchemii, astrologii czy nekromancji25. 
Wróżbiarstwo mogło przybrać różne formy. Było wśród nich zarówno przepo-
wiadanie przyszłości czy odkrywanie przeszłych faktów, odnajdywanie rzeczy 
zagubionych oraz ukrytych skarbów, jak i identyfikowanie sprawców kradzieży 
czy zbrodni26. Korzystano przy tej okazji z różnych technik i przedmiotów, 
przede wszystkim ksiąg i ziół, a niekiedy również z pomocy duchów czy de-
monów (to ostatnie akurat uznawane było już za magię demoniczną)27. Wśród 
praktyk i znaków wróżbiarskich wymienia się również m.in.: odczytywanie 
snów, lanie ołowiu, obserwację zjawisk przyrody i ciał niebieskich oraz obser-
wację zachowania zwierząt28. 

Sędziowie dobrze wiedzieli, na jakie kwestie zwracać szczególną uwa-
gę przesłuchując czarowników czy wróżbitów29. Zadawane pytania dotyczyły 
przede wszystkim tego, kto nauczył ich magicznych praktyk oraz jakie czary lub 
wróżby stosowali. Interesowano się zwłaszcza sposobami uzdrawiania chorych, 
wykrywania popełnionych kradzieży czy odnajdywania ukrytych przedmiotów. 
Ważnym punktem było też ustalenie, kto korzystał z usług danego wróżbity i ja-
kie przyjmował on za swoje rady wynagrodzenie30. Wymienione pytania odnaj-
dziemy również na kartach tego procesu. 

22 J. Adamczyk, Czary i magia w praktyce sądów kościelnych na ziemiach polskich w późnym 
średniowieczu (XV–połowa XVI wieku), w: Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne cza-
rownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, red.  
M. Koczerska, seria Fasciculi Historici Novi, t. 7, Warszawa 2007, s. 219. Według bulli Super illius 
specula „wszelkie praktyki magiczne, ponieważ są realnym oddziaływaniem demona na człowie-
ka, łamią porządek życia społecznego i religijnego, w ramach którego ów człowiek funkcjonuje”, 
dlatego też powinny być należycie karane. Za: T. Gałuszka, Magia jako factum haereticale. Wokół 
bulli Jana XXII „Super illius specula”, „Przegląd Historyczny”, 2006, t. 97, z. 2, s. 236.

23 Wieszczbiarstwo, czyli wróżbiarstwo, traktował jako zabobon m.in. anonimowy autor 
Czarownicy powołanej (1639). Zabobony były to według niego powszechne praktyki niewyrzą-
dzające nikomu krzywdy, stosowane w celu uzyskania korzyści lub zabezpieczenia się przed nie-
bezpieczeństwem. Zabobony, które w przeciwieństwie do magii, nie wymagały korzystania z sił 
nadprzyrodzonych, nie były zagrożone wysokimi karami, a niekiedy wręcz uważano je za praktyki 
dopuszczalne. Za: M. Pilaszek, op. cit., s. 64–66 oraz 75–76. 

24 J. Adamczyk, op. cit., s. 223.
25 B. P. Levack, Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocław 1991, s. 17.
26 Więcej o różnych formach wróżbiarstwa, magii naukowej i magii produkcyjnej zob. na przy-

kład: J. Adamczyk, op. cit., s. 209–248.
27 Ibidem, s. 219.
28 E. Karwot, op. cit., s. 53–56.
29 Pisał o tym m.in. żyjący na przełomie XIII i XIV wieku francuski inkwizytor Bernard Gui. 

Idem, Księga inkwizycji. Podręcznik napisany przez Bernarda Gui, Kraków 2002.
30  Ibidem, s. 192–194.
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Na podstawie złożonych przez Bazylego Maksymowicza zeznań dowiadu-
jemy się, że wróżenia nauczył go „pan Narolski, diak przy cerkwi we Lwowie 
na przedmieściu pod tytułem Narodzenia Najświętszej Panny mieszkający”31. 
Prawdopodobnie to właśnie od niego otrzymał on książkę (z wymalowanymi pla-
netami), za pomocą której wróżył już dziewięć lat. Z niej to nauczył się „sztuki”, 
czyli określania „pod jaką się planetą kto urodził i jakie może mieć dalsze szczę-
ście”32. Posiadał też drugą księgę „na kształt czarowniczą”. Był to herbarz, czyli 
zielnik, zawierający rysunki kwiatów i modlitwy, określone przez sędziów – po 
ich wysłuchaniu na sali rozpraw – jako nieprzyzwoite33. 

Maksymowicz zajmował się głównie pomocą okolicznym mieszkańcom34. 
Doradzał im „gdzie jakie świętości zakopać i wodę święcić, gdzie budynek i na 
jakim dobrym miejscu postawić”35, a także co zrobić, gdy zaginie lub zachoruje 
bydło36. Wiedział także, jakie lekarstwa będą skuteczne przy różnych dolegliwo-
ściach. Sposobu na „wielką chorobę”, czyli epilepsję37, nauczyła go żona krawca, 
niejaka Romanicha, która mieszkała w Hałupkach Sarnowskich38. Radziła, by 
wykąpać chorego w uważonych ziołach39, wśród których była piwonia40, centu-
ria41 i szczerbacz42. Najlepszymi roślinami chroniącymi przed trucizną miały być 

31 APP, AMP, sygn. 85, k. 205.
32 Ibidem, k. 213.
33 Ibidem. 
34 Jak wynika z analizy tekstu, o pomoc do wróżbity zwracali się mieszkańcy okolicznych wsi 

i miasteczek, leżących zwykle w odległości kilkunastu kilometrów od wsi Sarny, gdzie mieszkał 
Maksymowicz. Wymieniane są tu: Buców – odległy o ok. 17 km, Małnów – ok. 7 km, Mościska 
– ok. 14 km, Niemirów – ok. 28 km, Torki – ok. 20 km. Maksymowicz sam chodził po pomoc do 
czarownicy mieszkającej we wsi Załuże, położonej ok. 18 km od Saren.

35 APP. AMP, sygn. 85, k. 206. O przypadkach praktyk magicznych związanych z budową domu 
pisał m.in. O. Kolberg, Pokucie, cz. III, Dzieła wszystkie, t. 31, Wrocław-Kraków 1963, s. 149 oraz 
E. Rulikowski, Zapiski etnograficzne z Ukrainy, „Zbiór wiadomości do antropologii krajowej”, 
1879, t. 3, s. (130).

36 O dawnych wierzeniach i przesądach związanych z bydłem patrz na przykład: W. Ko-
siński, Materyały etnograficzne zebrane w różnych okolicach Galicyi zachodniej, „Materiały 
Antropologiczno-Archeologiczno-Etnograficzne wydawane staraniem Komisyi Antropologicznej 
Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1904, t. 7, II Dział Etnograficzny, s. 20–27.

37 Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 99.
38 Zachowana oryginalna pisownia. 
39 APP, AMP, sygn. 85, k. 206.
40 Zapewne piwonia lekarska (łac. paeonia officinalis). Roślina, której korzenie oraz kwiaty 

stosuje się współcześnie przy różnego typu nerwicach, schorzeniach żołądka i reumatycznych. Za: 
Cz. Bańkowski, E. Kuźniewski, Ziołolecznictwo ludowe, Warszawa-Wrocław 1980, s. 93.

41 Centuria pospolita (łac. centaurium erythraea) – roślina obecnie rzadko spotykana. Stosuje 
się ją przy leczeniu zaburzeń trawienia (m.in. brak apetytu, wzdęcia) i chorób wątroby. Za:  
A. Mazerant-Leszkowska, Mała księga ziół. Rady i porady, Warszawa 1990, s. 155–156.

42 Szczerbacz (nazwa ludowa) – prawdopodobnie chodzi o ostrożeń (łac. cirsium), roślinę, 
która jeszcze w XIX wieku stanowiła jeden z częstych elementów tzw. potraw przednówkowych. 
Za: Ł. Łuczaj, Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów 
współczesnych, „Etnobiologia Polska”, R. 1, 2011, s. 77.



40 MAGDALENA KOWALSKA-CICHY

kopytnik43 i ciemiężyca44. Niewielkie ich ilości należało utrzeć na proch i doda-
wać do napoju. Tego akurat sposobu nauczył Maksymowicza Ilko Matańczak 
mieszkający w Młynach za Gnojnicami45. Inny chłop pokazał mu, jak leczyć go-
ściec46, gnilec (szkorbut), choroby oczu47, ostudy48 oraz piekielny ogień49. 

Ciekawą postacią, która odegrała w historii Maksymowicza ważną rolę, jest 
– uznawana przez sąd za czarownicę – Maryna Kuliczka ze wsi Załuże50. To do 
niej chodził Bazyli, gdy sam nie był w stanie pomóc zgłaszającym się do niego 
ludziom. 

Czy w dalszej procedurze sąd przewidział jej ściganie? A może stanęła przed 
sądem jeszcze przed wyznaniami czynionymi przez Maksymowicza (a on był 
tylko jednym ze świadków w jej sprawie)? Tego, niestety, nie wiemy. Być może 
kiedyś uda się odnaleźć także akta jej procesu. Tymczasem, jak można wnosić 
na podstawie protokołów sądowych, sąd nie miał żadnych wątpliwości co do 
winy Kuliczki. W aktach wprost nazywana jest czarownicą51. Wiadomo o niej, że 
chowała trzy złe duchy (nie znamy, niestety, ich imion), a jednego z nich chcia-
ła nawet odstąpić Bazylemu – by sam mógł korzystać z jego pomocy. Maryna 
posługiwała się więc magią demoniczną, którą Maksymowicz, nie przyjmując 
złego ducha, odrzucił. 

Powiedziała, w którym domu te rzeczy, i tak znaleziono... 

Wiadomości o szukaniu złodziei i rzeczy zgubionych za pomocą czarów, „ja-
kichś zaklęć, znaków i przedmiotów (...) różdżki, czy laseczki czarodziejskiej 

43 Kopytnik pospolity (łac. asarum europaeum) – roślina stosowana jako środek wykrztuśny 
i wymiotny.  Za: Cz. Bańkowski, E. Kuźniewski, op. cit., s. 61. 

44 Ciemiężyca (w oryginalnym tekście czemierzyca) – roślina trująca. Przy zatruciu drogą do-
ustną powoduje m.in. ślinotok, biegunkę i drgawki, może doprowadzić do śmierci już w ciągu dwu-
nastu godzin od zażycia. W Polsce  do dziś spotkać można jej trzy odmiany: czarną (łac. veratrum 
nigrum), białą (łac. veratrum album) i zieloną (łac. veratrum lobelianum). Za: H. Altmann, Rośliny 
trujące i zwierzęta jadowite, Warszawa 1993, s. 69–70.

45 Młyny – wieś położona ok. 10 km na północny-zachód od Saren. 
46  Chociaż określenie „gościec” stosowane było do różnych chorób, najprawdopodobniej cho-

dzi tu o kołtun (łac. plica polonica), zwany również gwoźdźcem. Była to choroba powstająca za-
zwyczaj na skutek wszawicy, podczas której włosy, zlepione z brudem i łojem, tworzyły twardy 
kłąb. Więcej na ten temat patrz: S. Gąsiorowski, Plica polonica, czyli kołtun polski w XVI–XVII w., 
„Rocznik Przemyski”, 2013, t. 49, z. 3 Historia, s. 3–16.

47 „Na oczy jajko upić i białek cukrem posypawszy przykładać na noc”. APP, AMP, sygn. 85, 
k. 206.

48 Ostudy – brązowe plamy na ciele (głównie na policzkach i czole), występujące m.in. w okre-
sie ciąży lub choroby wątroby. 

49 „Piekielnym ogniem” zwany był karbunkuł (łac. carbunculus), czyli ropne zapalenie skóry. 
Za: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. Mayenowa, t. 10, Wrocław 1976, s. 134.

50 Załuże – wieś w ziemi lwowskiej, w starostwie jaworowskim; obecnie na Ukrainie.
51 Za czarownice czy osoby parające się czarami (czarostwem), uważano tych, którzy wyrzekli 

się wiary w Boga, przystali do diabła i szkodzili ludziom. Za: M. Pilaszek, op. cit., s. 64.
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oraz jakichś słów, wypisanych na kartkach”52, pojawiają się w różnych źródłach. 
Na przykład w 1452 r. w Poznaniu ślepiec Jan Grelich, oskarżony o stosowa-
nie czarów, opowiadał przed sądem konsystorskim, że używał różdżki i kartek 
(z nieznanym nam bliżej pismem) do wykrycia sprawcy kradzieży. Co cieka-
we do Grelicha, z prośbą o pomoc w odszukaniu osoby, która włamała się do 
tamtejszego ratusza, zwrócili się poznańscy rajcy. Za wykrycie sprawcy obiecali 
dać mu kożuch i pieniądze53. Podobnie w roku 1600, gdy do bieckiego ratusza 
włamali się złodzieje54, tamtejsi rajcy zwrócili się z prośbą o pomoc najpierw do 
krakowskiego astrologa doktora Fontana55, a następnie do nieznanej bliżej wróż-
ki oraz tajemniczego Zachariaszka56, a także do kolejnego astrologa – prawdopo-
dobnie ruskiego duchownego, mieszkającego we wsi pod Jarosławiem. Niestety, 
ich wróżby nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Również Bazyli Maksymowicz proszony był o odnalezienie skradzionych 
przedmiotów. Przesłuchiwany przyznał, że kilkukrotnie chodził w tym celu do 
czarownicy Maryny Kuliczki. Zjawił się tam pierwszy raz, kiedy Lenka Panylika 
ze wsi Małnów57 okradziono na osiem tysięcy złotych polskich. Maryna nasłała 
na złodzieja złego ducha i w ten sposób szkoda szybko się wróciła. Pomogła 
także, gdy z kościoła OO. Dominikanów w Mościskach ukradziono złoty kielich. 
Według zeznań Maksymowicza wskazała, że złodziejem był tkacz i faktycznie 
u niego kielich ten, niestety już połamany, odnaleziono58. Także, gdy okradziono 
kościół w Niemirowie, tamtejszy ksiądz zwrócił się z prośbą o pomoc właśnie 
do Maksymowicza. Ten ponownie udał się do Maryny, a ta wskazała winowaj-
ców. Złodziejami mieli być okoliczni Żydzi, tj. niejaki Szmujło wraz ze swoim 
zięciem (obaj pochodzący z Jaworowa) oraz dwaj inni niewierni z Niemirowa. 
Powiedziała też, w którym miejscu znajdują się skradzione przedmioty, a były to: 
kielichy mniejsze (już połamane), monstrancja, kielich wielki oraz inne srebra. 
I faktycznie, rzeczy te odnaleziono w jednym z domów w Niemirowie. Złapano 
też wspomnianych złodziei. Dwóch z nich skazano na śmierć, a dwóm kolej-
nym udało się od kary wykupić59. Następny raz zjawił się Bazyli u Maryny, gdy 

52 K. Koranyi, Czary i gusła przed sądami kościelnemi w Polsce w XV i w pierwszej połowie 
XVI wieku, „Lud”, 1927, s. 19.

53 Ibidem, s. 19–20. Zob. także: Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, 
Vol. 2: Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Gneznensis et Poznanensis (1403–1530), wyd. 
B. Ulanowski, Kraków 1902, zap. 1252.

54  F. Bujak, Śledzenie złoczyńców za pomocą czarów (Z rachunków miasta Biecza z r. 1600), 
„Lud”, 1910, s. 54–56.

55  Fontanus był cenionym profesorem Akademii Krakowskiej. Więcej o magii uczonej w daw-
nej Rzeczypospolitej patrz: J. Kuchta, Nauki tajemne w Polsce w XV i XVI wieku, „Lud”, 1928,  
s. 75–107.

56 Rajcy nie byli pewni płci owego Zachariaszka. Raz nazywali go czarownicą (mater diaboli-
ca), a innym razem czarodziejem (praestigiator). F. Bujak, op. cit., s. 55.

57 APP, AMP, sygn. 85, k. 207.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
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w Torkach okradziono chłopa Wasyla. Przyszedł tam wraz z synem poszkodowa-
nego. Obydwaj usłyszeli wówczas, że kradzieży miał się dopuścić pewien chłop 
z Wyszatyc. Okazało się, że chciał on swego czasu pożyczyć od Wasyla pienią-
dze. W tym celu przyszedł do niego któregoś dnia, długo namawiał go i prosił, 
próbował nawet upoić go gorzałką, ale Wasyl pieniędzy mu w końcu nie dał. 
Chłop wrócił więc do jego domu kolejnej nocy i okradł go. Podobno tylko jedno 
zabrane wówczas płótno nie zostało odnalezione, gdyż zostało szybko przez zło-
dzieja sprzedane. Piąty raz był u Maryny z innym człowiekiem, Wasylem Gielało 
z Bucowa. Jemu i jego sąsiadowi skradziono konie, które wedle słów czarownicy 
mieli zabrać Cyganie. I faktycznie, trzy z pięciu ukradzionych zwierząt udało 
się u nich odnaleźć60. Co najmniej trzy razy jeszcze zjawiał się Maksymowicz 
u Maryny, m.in. razem z Węgrami, którzy chcieli odnaleźć ukradzione przed-
mioty. Kobieta kazała mu napisać na kartkach papieru nazwę miejsca, gdzie po-
szkodowani będą mogli odnaleźć swą zgubę. Sześć takich pisanych „po rusku” 
karteczek przejęto, gdy złapano Maksymowicza. Stanowiły one później dowód 
w jego sprawie61. Gdy po raz kolejny Bazyli zjawił się z Węgrami u czarownicy, 
informacje przekazała im ustnie. I widocznie wizyt tych było dla niej już za wie-
le, bo z furią – jak zeznaje Maksymowicz – wykrzyczała:

Ty do mnie wodzisz ludzi, większy masz pożytek niż ja [...] jeżeli chcesz, przyjm 
się do jednego diabła, których mam trzy i już sam będziesz powiadał. A nie chcesz, 
to przy(j)dziesz na publikę, będą cię wodzić na postronku, w okowach chodzić bę-
dziesz, kłody na nogach twoich będą i publikować cię będą po miastach62.

Wkrótce stało się tak, jak przepowiedziała Maryna – Maksymowicza złapano 
i uwięziono. Ale czy była to kara za odmowę przyjęcia służby u czarta? 

Warto zastanowić się nad wiarygodnością składanych przez wróżbitę zeznań. 
Wszystko, co mówił, wyjawiał, jak się zdaje, dobrowolnie. Nic nie wskazuje na 
to, by poddawano go podczas śledztwa jakimkolwiek torturom. Tym bardziej 
zdumiewa więc fakt, że Maksymiwicz sam przedstawił obciążające siebie zda-
rzenia (w protokole z procesu często pojawiają się sformułowania „radziłem”, 
„wróżyłem”). Czy można jednak wierzyć w prawdziwość wszystkich opowie-
dzianych przez niego historii? Jak to możliwe, że – wedle zeznań Maksymowicza 
– istotnie odnaleziono ukradzione przedmioty u osób, które wskazywała czarow-
nica? Jakim sposobem kobieta ta odgadywała, co wydarzyło się w odległych 

60 Ibidem, k. 208.
61 O roli pisma w ludowych zabiegach magicznych pisał S. Bylina – idem, Religijność późnego 

średniowiecza. Chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie środkowo-wschodniej w XIV–XV 
wieku, Warszawa 2009, s. 105–110. O stosowaniu karteczek z magicznymi wyrazami w celu uod-
pornienia na ból zadawany podczas tortur patrz na przykład: K. Koranyi, Czary w postępowaniu 
sądowym (Szkic prawno-etnologiczny), „Lud”, 1926, s. 7–18.

62 APP, AMP, sygn. 85, k. 208–209.
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miejscowościach, takich jak Niemirów, Mościska, Buców czy Torki? Jeżeli nie 
bierzemy pod uwagę zjawisk nadprzyrodzonych, musimy przyjąć, że w opowie-
dzianych historiach brakuje jakiegoś istotnego elementu, czegoś, co w jasny spo-
sób wytłumaczyłoby nam dokładny przebieg tych zdarzeń. 

Jak ksiądz Grzegorz Winiarski, namiestnik Mościski, pozwalał ci wróżenia?

Długa, ponad dziewięcioletnia63 działalność Maksymowicza nie byłaby moż-
liwa bez przyzwolenia ze strony osób wyżej od niego postawionych. W tym wy-
padku przedstawicieli duchowieństwa (zwłaszcza unickiego) oraz władz lokal-
nych. 

Ksiądz Grzegorz Winiarski, namiestnik64 mościski, dobrze wiedział o zajęciu 
Maksymowicza, bowiem jak wynika z zeznań samego oskarżonego, czerpał z tej 
wiedzy korzyści. Miał mu kiedyś powiedzieć: „synu, ty jesteś mój, ja ci ojciec 
i matka, nie odpędzaj nikogo i nie chowaj się. Komu możesz poradzić, poradź”65. 
Obiecał, że „jeżeli by kto jechał łapać [cię] od Pana i Pasterza (?) to pi[e]rwy 
do mnie wstąpi, a ja ci dam znać, abyś się skrył”66. Innym razem ks. Winiarski 
przyjechał do Maksymowicza wraz z ojcem Bazylim Wolańskim i z diakonem 
Laszeckim67. Przestraszyli go wówczas mówiąc, że przyjechali właśnie po niego. 
„Wykupił się”, dając im prawie trzydzieści kwart gorzałki i pieniądze. Jeszcze 
wiele razy w ciągu kolejnych dwóch lat swej działalności dawał im wódkę i pie-
niądze. Sam ks. Winiarski nie pogardził również suknem. Mówił: „daj mi te suk-
no, bo ty za moim błogosławieństwem siedzisz, znowu sobie od ludzi zbierze-
sz”68.

Jak się wydaje także przedstawiciel świeckiego ramienia władzy, tj. pan komi-
sarz69, wiedział o praktykach Maksymowicza. Wydaje się, że nie traktował jego 
„umiejętności” poważnie70. Ostrzegał go, by nie przyjmował więcej ludzi, a tych, 
którzy przyjdą bił i odganiał. Ale Bazyli nie mógł się do nich opędzić. Przez 

63 Ibidem, k. 206.
64 Namiestnik – protopop; namiestnictwo – odpowiednik dekanatu. Za: J. Kuligowski, Kościół 

Wschodni na Ziemi Chełmskiej i południowym Podlasiu od chrystianizacji do końca XVI wieku, 
„Rocznik Mazowiecki”, R. 12: 2000, s. 53. 

65 APP, AMP, sygn. 85, k. 209.
66 Innym razem mówił z kolei: „Ja to syneczku tobie błogosławił, daj i mnie, ludzi od siebie nie 

odganiaj, rób swoje”. Ibidem.
67 Działo się to w święto św. Eliasza (20 lipca/2 sierpnia) podczas prażnika, czyli odpustu. 
68 APP, AMP, sygn. 85, k. 210.
69 Prawdopodobnie chodzi tu o wspomnianego w innym miejscu komisarza Koszerskiego. Kim 

dokładnie był – nie wiadomo, ale z analizy tekstu wynika, że był osobą, której rozkazów się słucha-
no. Dla przykładu: „Ja każę konie brać, kto przyjedzie [do ciebie]”. Ibidem, k. 210. Określeniem 
„komisarz” nazywano w XVIII wieku m.in. kontrolera dóbr pańskich. Za: Z. Gloger, op. cit., s. 65.

70 Świadczyć o tym może reakcja komisarza na wieść o skierowanej do Maksymowicza li-
stownej prośbie o uśmiercenie pewnego księdza. O autorze owego listu miał powiedzieć: „kłupszy 
[głupszy] on od ciebie”. APP, AMP, sygn. 85, k. 212. 
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trzy tygodnie ukrywał się przed nimi, m.in.  w pobliskim Lubieniu. Tam właśnie 
odnalazł go Teodor, syn popa Wasyla ze wsi Sarny, który także dobrze wiedział 
o prowadzonej przez niego działalności. Teodor przyjechał po Maksymowicza 
w zimie saniami „niby suplikę pisać do J.W. Imści Księdza Episkopa i papiery 
zrewidować71”. Okazało się, że nie o żadną suplikę idzie, ale o kolejnych pe-
tentów – siedmioro ludzi zebrało się u popa przy flaszce gorzałki, czekając na 
pomoc wróżbity. 

Pierwszemu z nich żona chorowała na perelestnik72, „to jest, że jej się mąż 
pierwszy, który utonął na flisie, ustawicznie pokazywał, tak we dnie jako i w no-
cy”73. Tego odesłał Maksymowicz po dalsze rady do ojców reformatów przemy-
skich. Drugiemu doradził, gdzie ma się pobudować, tzn. by zrobił to na własnym 
gruncie, a nie na cudzym czy na pustce. Trzeciemu zginęły pieniądze pańskie, 
które wiózł do Lublina. Bazyli napisał mu kartkę i odesłał do Maryny z Załuża 
i „stamtąd już się nie wracał [...]74”. Czwarta była wdowa, która upraszała go 
o świadectwo potwierdzające losy męża – „czy jest, czy nie jest i czy żyje”. 
Wróżbita napisał jej karteczkę i odpowiedział: „nie ma go na świecie, idź już 
bezpiecznie za mąż”. Piąty skarżył się, że odkąd postawił nowy budynek, sze-
ścioro jego dzieci w jednym roku zmarło. Maksymowicz poradził mu, by się wy-
prowadził ze „złego miejsca” na inne. W czym pomógł szóstej i siódmej osobie, 
w czasie składani zeznań, Bazyli nie mógł już sobie przypomnieć.

Czy prawda, żeś do Węgier wydawał świadectwo czarownickie  
i nasłać złych duchów obiecałeś? 

Najlepiej o działalności Bazylego wiedzieli jego sąsiedzi. Chociaż często ko-
rzystali z jego umiejętności, nie wszyscy traktowali jego zdolności poważnie. 
Jak zeznawał Maksymowicz w jednym z wątków procesu dotyczącym prośby 
o nasłanie złych duchów:

Obiecałem, ale z tego nic nie było, bom nie rozumiał nic, bylebym się tego chłopa 
zbył, dlategom to zrobił. Byli przy tym ludzie z naszej wsi i mówili mi: niech naku-
pi gorzałki, a ty mu obiecaj. Głupi uwierzy, a złego nie będzie niczego75. 

Nie tylko okoliczni mieszkańcy i owi Węgrzy prosili Maksymowicza o nasy-
łanie złych duchów. Byli też tacy, którzy z racji swej profesji o pomoc wróżbity 

71 W owym czasie urząd biskupa unickiego sprawował Hieronim Ustrzycki.
72 O napastowaniu przez perelestnika – złego ducha (ducha osoby zmarłej), wspominał  

E. Rulikowski, op. cit., s. (91–93) i (110).
73 APP, AMP, sygn. 85, k. 211.
74 Ibidem. 
75 Ibidem, k. 210.
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nie powinni w ogóle zabiegać, tj. osoby stanu duchownego. Przed Wielkanocą 
1741 r.76 przyszedł do Bazylego list od ks. Dobrzańskiego, wikarego ze Starego 
Miasta77. Duchowny prosił w nim, by mu doradzono, co zrobić, by „jednego 
księdza łamało i przez trzy lata żeby na łóżku nie wstając leżał, a drugi żeby do 
trzeciego dnia umarł78”. Po przeczytaniu tak wstrząsającej prośby strach ogar-
nął ponoć samego Maksymowicza. Zaniósł więc czym prędzej list do komisa-
rza Koszerskiego i pana Barwińskiego, którzy przebywali wówczas we dworze 
w Sarnach. Poradzili mu, by wpierw poprosił ks. Dobrzańskiego o pieniądze za 
usługę. Wnet przyszedł kolejny list, a wraz z nim czerwony złoty79 i gorzałka. 
Posłaniec, który przybył z tą przesyłką i zdążył już rozsiodłać konia, uciekł na 
nim na oklep, gdy tylko ktoś życzliwy doniósł mu, że Bazyli idzie z donosem do 
dworu. Bezskutecznie goniono go aż do oddalonej o kilka kilometrów Sokoli. 
Kulbaka, list i czerwony złoty trafiły później do dworu, ale wódkę zostawił 
Maksymowicz dla siebie.

Cztery miesiące później, w lipcu 1741 r., Bazyli stanął przed sądem 
w Przemyślu. Nie wiemy, co dokładnie było przyczyną jego zatrzymania, ani kie-
dy ono nastąpiło. Być może przyczynił się do tego właśnie list ks. Dobrzańskiego? 
Jak się zdaje, długoletnia działalność Maksymowicza była tolerowana dopóty, 
dopóki nie nabrała cech demonicznych, tzn. dopóki do wróżbity nie zaczęły zgła-
szać się osoby proszące o nasłanie na kogoś złego ducha, wywołanie choroby lub 
doprowadzenie do jego śmierci. 

Maksymowicz był osobą biegłą w piśmie (a więc w jakimś stopniu wykształ-
coną). Posiadał przynajmniej dwie księgi, z których z powodzeniem korzystał 
podczas swojej wieloletniej praktyki. Znał się trochę na astrologii80 i dobrze 
opanował ziołolecznictwo. Z powodzeniem uznać go można za lekarza ludu81. 
To właśnie do znachorów i zielarzy ludzie udawali się w pierwszej kolejności 
w poszukiwaniu leków i maści na trapiące ich dolegliwości, ponieważ byli oni 
łatwiej dostępni niż wykształceni na uniwersytetach lekarze medycyny82. I o ile 
zwykłe zabiegi lecznicze Bazyli wykonywał samodzielnie, o tyle trudniejsze 
przypadki – m.in. wspomniane w tekście nawiedzanie przez złego ducha – odsy-
łał do ludzi bardziej doświadczonych. W tym konkretnym przypadku do ojców 
reformatów w Przemyślu, w innych wypadkach (gdy chodziło już nie o leczenie, 

76 Dokładnie w Wielki Czwartek, który wypadał w 1741 r. w dniu 30 marca. 
77 Być może chodzi o Stary Sambor.
78 APP, AMP, sygn. 85, k. 212. Inną wzmiankę o księdzu plebanie, który korzystał z pomocy 

czarownic, by pozbyć się przeciwnika w sądowym sporze, znajdujemy w pracy W. Semkowicza – 
idem, Dwa przyczynki do historii wierzeń ludowych, „Lud”, 1900, s. 385–391.

79 Czerwony złoty – floren, dukat. 
80 Astrologia mogła być zarówno częścią magii wysokiej (uczonej) jak i ludowej. J. Adamczyk, 

op. cit., s. 217. Zawodowo zajmowali się nią często lekarze, a informacje dotyczące astrologii spo-
tykało się w ówczesnych zielnikach. Za: M. Pilaszek, op. cit., s. 108.

81 Ibidem, s. 106–107.
82 Ibidem, s. 106.
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ale o poszukiwania skradzionych przedmiotów oraz sprawców tychże kradzie-
ży) – do czarownicy Maryny. Sam, jak mówił, także potrafił odnaleźć zaginione 
bydło, czy uchronić je od choroby, jak również rozpoznać dobre i złe miejsca. 
I właśnie te ostatnie umiejętności, w powiązaniu z wiedzą dotyczącą ziół oraz 
praktyką znachorską, uczyniły z niego, przynajmniej w oczach okolicznych 
mieszkańców, pełnoprawnego wróżbitę. 
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OD WŁAŚCICIELKI SZKOŁY DO BOHATERKI SKANDALU, 
 CZYLI LWOWSKA DZIAŁALNOŚĆ FANNY DITTNER

Abstract

from a School owner To a cenTral figure in a Scandal,  
or on The lviv acTiviTy of fanny diTTner

Austrian-born Fanny Dittner (1868–1931) spent over 30 years in Lviv. From 1902 she owned 
a private six-year secondary school for girls with German as the language of instruction. In the school, 
originally meant for the daughters of Austrian officers, among the students were also quite a lot of 
Jewish girls. Due to a relatively low level of teaching and poor working conditions the school had 
a problem obtaining the status of a public school. Yet Fanny Dittner achieved a “renown” mostly 
as a central figure in a well-known trial. During the First World War, following the withdrawal of  
the Russians from Lviv, she denounced several dozen people to the Austrian authorities, as allegedly 
collaborating with the enemy. Among them were a lot of well-known public figures. In 1923 she was 
brought for trial, as a result of which she was sentenced and three years later deported from Poland.

Keywords: Fanny Dittner, Lviv, education, trial in court

Słowa kluczowe: Fanny Dittner, Lwów, edukacja, proces sądowy

 „Kurier Lwowski” 8 marca 1931 r. donosił: 

Do Lwowa nadeszła w dniu wczorajszym wiadomość, iż w Mödlingu pod Wied-
niem zakończyła życie Fanny Dittner, znana i osławiona w czasach wojennych na 
lwowskim bruku prowokatorka i kalumniatorka. Miała być córką cesarza Franciszka 
Józefa I i przybyła do Lwowa w pamiętnym roku wystawy krajowej jako bona do dzie-
ci gen. Gustawa Pfütznera. Z bony wbrew zakazowi Rady Szkolnej Krajowej, a za 
presją czynników wojskowych i Wiednia, pomimo braku odpowiednich kwalifikacji 
otworzyła we Lwowie zakład naukowy z językiem wykładowym niemieckim przy ul. 
Klonowicza 8. W czasie wojny uprawiała Fanny Dittner wstrętną rolę, denuncjatorki 
i prowokatorki, skutkiem czego wielu niewinnych padło ofiarą jej oszczerczej akcji1. 

1 „Kurier Lwowski”, 8 III 1931, s. 10. Nazwisko generała pojawiało się w prasie lwowskiej również 
w innym brzmieniu – Prentzner („Gazeta Poranna”, 22 II 1923, s. 5). Ponadto w cytowanym tekście błędnie 
podana jest pierwotna lokalizacja szkoły. Mieściła się ona wcześniej w kilku miejscach – przy ul. Lelewela 7, 
Gołębiej 12, Pańskiej 14, Wałowej 10, a dopiero ostatnia siedziba znajdowała się przy ul. Klonowicza 8.
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Informacja ta była echem wydarzeń sięgających I wojny światowej oraz procesu 
z 1923 r., który relacjonowała dzień po dniu cała prasa lwowska. Główną bo-
haterką afery była Fanny Dittner, urodzona w 1868 r. w austriackim Neubach, 
właścicielka działającego we Lwowie od 1902 r. żeńskiego liceum2. Jej postać 
i szkoła wzmiankowane są we wszystkich opracowaniach dotyczących żeńskiego 
szkolnictwa średniego w Galicji – w większości wypadków w tym samym, bar-
dzo negatywnym kontekście3. Pojawiają się również w dysertacjach dotyczących 
szkolnictwa żydowskiego Józefa Świebody4 i ostatnio Mirosława Łapota5. Niska 
jakość działań edukacyjnych Dittner budziła poważne kontrowersje, jednak to jej 
poczynania w sferze publicznej zakończyły się skandalem, procesem, niesławą 
oraz wydaleniem z granic państwa polskiego. 

Józef Białynia Chołodecki w 1932 r., a więc już po śmierci bohaterki, własnym 
nakładem wydał broszurę Fanny Dittner. Jej denuncjatorska działalność i proces 
kryminalny. Przyczynek do dziejów Lwowa w czasie światowej wichury wojennej. 
Jako że był jedną z osób przez nią poszkodowanych (zeznawał także w trakcie 
procesu), tekst publikacji był bardzo osobisty i publicystyczny, jednak trudne 
realia życia we Lwowie w czasie I wojny światowej autor przedstawiał w sposób 
wyważony.

Fanny Dittner pojawiła się w mieście w 1894 r., początkowo pracując jako 
bona w rodzinie oficera austriackiego, następnie została zaangażowana do pro-
wadzenia konwersacji w języku niemieckim na pensji Marii Bielskiej. Po krótkim 
czasie przeniosła się do szkoły Wiktorii Niedziałkowskiej, a następnie do Zofii 
Strzałkowskiej6. Maturę seminaryjną zdała w Czerniowcach. W 1902 r. prze-
kształciła istniejącą już od czterech lat szkołę wydziałową przeznaczoną dla có-
rek oficerów austriackich w żeńskie liceum z niemieckim językiem wykładowym 
(Erstes Deutsches Mädchen Lyzeum mit Öffentlichkeitsrecht in Lemberg)7. Od 
początku istnienia placówka, a przede wszystkim jej właścicielka, budziła spore 
zastrzeżenia. Zarzucano jej przede wszystkim brak kompetencji. Przepis zawarty 
w rozporządzeniu Ministerstwa Wyznań i Oświaty z 15 IX 1849 r. (Zarys orga-
nizacji gimnazjów i szkół realnych w Austrii) głosił: „Każdy ma prawo założenia 
gimnazjum”, ale zarazem określał, że do uzyskania pozwolenia ministerstwa na 
otwarcie szkoły niezbędne było wykazanie, że „środki utrzymania zakładu za-
bezpieczone są przynajmniej w wysokim stopniu prawdopodobieństwa na szereg 

2 Dziś rozpoczęła się rozprawa przeciw Fanny Dittner, „Wiek Nowy”, 20 II 1923, s. 9.
3 A. Bilewicz, Prywatne średnie ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji 1867–1914, 

Wrocław 1997, s. 77–79, 81, 85–86, B. Czajecka, „Z domu w szeroki świat…”. Droga kobiet do 
niezależności w zaborze austriackim w latach 1890–1914, Kraków 1990, s. 101–102.

4 J. Świeboda, Problemy narodowościowe w szkolnictwie galicyjskim (1772–1918), „Analecta” 
4, 1995, nr 2, s. 97–144.

5 M. Łapot, Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772–1939), Częstochowa 2016, s. 192–193.
6 J. Białynia Chołodecki, Fanny Dittner. Jej denuncjatorska działalność i proces kryminalny. 

Przyczynek do dziejów Lwowa w czasie światowej wichury wojennej, Lwów 1932, s. 4–5.
7 „Kuryer Lwowski”, 29 VIII 1902, s. 8.
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lat, a urządzenie zakładu odpowiada przepisom tej ustawy”8. Przepisy uzupełnia-
jące do tego rozporządzenia wydano w 1851 r., precyzując konkretne wymagania 
wobec kierujących placówką. Odtąd kierownik szkoły musiał być obywatelem 
austriackim, nienagannym pod względem moralnym i politycznym, oraz musiał 
posiadać wykształcenie takie, jakiego wymagano od nauczycieli równorzędnych 
szkół9. Początkowo Dittner sama kierowała szkołą, jednak z powodu wyraźne-
go odstąpienia „od litery prawa” szybko musiała zrezygnować – już w 1904 r. 
dyrektorem został Tadeusz Kopystyński, w roku szkolnym 1908/1909 był nim 
Edward Pawłowski, a od następnego – Bazyli Tysowski (ur. 1851), emerytowany 
nauczyciel matematyki seminarium męskiego10.

Wątpliwości budziło wykształcenie Dittner jako nauczycielki, a po części 
też kompetencje współpracujących z nią nauczycieli. Natomiast, jako że była 
Niemką, nie kwestionowano jej kompetencji językowych: „Niemieckiego uczy 
właścicielka, nie posiada kwalifikacji, ale jest inteligentna, była słuchaczką 
nadzwyczajną, rodowita Niemka, przerabia materiał z pożytkiem dla uczennic, 
wypracowania starannie poprawione, zastępuje skutecznie nauczyciela kwalifi-
kowanego”11. Obsada szkoły składała się z nietypowego jak na warunki lwow-
skie grona, które tworzyli głównie emerytowani nauczyciele seminariów (często 
prowincjonalnych), a nawet osoby bez kwalifikacji. Większość uczennic, wbrew 
obiegowej opinii, stanowiły nie córki oficerów austriackich, ale dziewczęta z bo-
gatych rodzin żydowskich. W roku szkolnym 1912/1913 do sześcioklasowego 
liceum uczęszczały 44 uczennice (w tym 9 obrządku rzymsko-katolickiego,  
1 grekokatolickiego, 2 ewangeliczki i 32 uczennice wyznania mojżeszowego)12. 
W następnym roku w szkole uczyło się 41 uczennic. 

O szkole inspektorzy Rady Szkolnej Krajowej wydawali opinie negatywne lub 
wewnętrznie sprzeczne. Widoczne było to zwłaszcza w końcowym okresie dzia-
łania placówki, czyli w latach I wojny światowej. Oceny bardzo krytyczne for-
mułowali w sprawozdaniach powizytacyjnych Karol Pruszyński i Jan (Iwan) Ko-

8 M. Janelli, K. Missona, Zbiór ustaw i rozporządzeń odnoszących się do szkół średnich w Ga-
licji, t. 1: Szkoła, z. 1, Lwów 1914, s. 5.

9 Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświecenia z 24 stycznia 1851 r., dotyczące stanowcze-
go ustanowienia dyrektorów gimnazjalnych i ich płacy, „Powszechny dziennik praw krajowych 
i rządowych dla kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświęcimskim i Zatorskim, 
tudzież z Wielkim Księstwem Krakowskim”, 1851, nr 40, s. 114.

10 „Słowo Polskie”,  22 IX 1904, s. 11; Pismo MWiO z 17 IV 1914 r. o przyznaniu Prywat-
nemu Liceum Fanny Diettner prawa publiczności na rok 1913/1914, Центральний Державний 
Історичний Архів України м.Львів, f. 178 Rada Szkolna Krajowa [dalej: CDIAUL RSK], op. 3, 
spr. 1010, k. 11. W literaturze historycznej Tysowski funkcjonuje w błędnej wersji jako Cisowski 
(A. Bilewicz, Prywatne…, s. 78; A. Łapot, Szkolnictwo…, s. 192).

11 Lustracja [szkoły F. Dittner – M.S.] J. Nogaja z dnia z 11 i 13 IV 1918 r., CDIAUL f. 178 
RSK, op. 3, spr. 996, k. 14.

12 Archiwum Główne Akt Dawnych, zesp. 304 Ministerstwo Wyznań i Oświaty [dalej: AGAD, 
MWiO], sygn. 276, k. 470. Potwierdza to też w swoich badaniach M. Łapot (Szkolnictwo żydow-
skie…, s. 192–193).
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pacz13, natomiast stanowisko bardziej kompromisowe, podkreślające konieczność 
ochrony praw uczennic, prezentował Józef Nogaj. Ten ostatni w sprawozdaniu  
z 8 maja 1918 r. konkludował: „Liceum działa poprawnie, wyniki na ogół pomyśl-
ne, przykłada się wagę do tego, aby przepisy szkolne wypełniać. Wniosek, dać pra-
wa publiczności dla I [klasy] gimnazjalnej i dla istniejących licealnych”14. Pomimo 
rozbieżnych opinii o szkole, udawało się właścicielce corocznie uzyskiwać prawa 
publiczne15. Szkoła nie należała do wiodących, jednak ze względu na język naucza-
nia miała spore grono uczennic oraz cieszyła się wyjątkowym poparciem władz 
wojskowych, co wynikało głównie z towarzyskich koneksji właścicielki. Od 1913 r. 
placówka mieściła się przy spokojnej ulicy (Klonowicza 8), w części kamienicy 
należącej do Dittner, na drugim piętrze. Pomieszczenia były przestronne i schlud-
ne, dopatrywano się jednak zbyt skąpego doświetlenia w jednej sali od podwórza, 
mankamentem były również przechodnie pomieszczenia, nawet poprzez sale pry-
watnej szkoły ludowej. Istotną wadą był również brak podwórza16.

Środowisko i teren, w którym przyszło prowadzić Fanny Dittner swoją dzia-
łalność edukacyjną, można określić jako trudne. We Lwowie pierwsze prywatne 
szkoły średnie zaczęły powstawać już od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku17. 
Przede wszystkim tworzono szkoły żeńskie, co związane było z otwieraniem się 
możliwości studiów wyższych dla kobiet w Austrii i koniecznością wypełnienia 
luki, jaka istniała w systemie oświatowym. Początkowo zakładano licea, a następ-
nie – po ustaleniu warunków dopuszczenia kobiet do studiów wyższych – także 
gimnazja. Poza zgromadzeniami zakonnymi i instytucjami społecznymi zakła-
dali je także indywidualni właściciele. W roku 1895 swoją szkołę otworzyła Zo-
fia Strzałkowska18, a dwa lata później Wiktoria Niedziałkowska19. W 1914 r., po 

13 AGAD, zesp. 304 MWiO, sygn. 276, k. 462–474.
14 Lustracja J. Nogaja…, k. 14.
15 Pismo Ministerstwa Wyznań i Oświaty z 17 kwietnia 1914 r. o przyznaniu Prywatnemu Li-

ceum Fanny Dittner prawa publiczności na rok 1913/1914, CDIAUL f. 178 RSK, op. 3, spr. 1010, 
k. 11.

16 Lustracja J. Nogaja…, k. 13.
17 Szerzej zob. H. Kramarz, Stan ilościowy gimnazjów galicyjskich w latach 1867–1914, „Stu-

dia Historyczne” 29, 1986, z. 3, s. 359–383; M. Stinia, Rola i znaczenie średniego szkolnictwa 
prywatnego w Galicji 1867–1914, w: Historia wychowania. Misja i edukacja. Galicja i jej dziedzic-
two, t. 20, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 115–131.

18 K. Sanojca, Właściciele prywatnych szkół średnich we Lwowie (1895–1939), w: Львів: місто 
– суспільство – культура. Збірник наукових праць, t. 8, ч. 2: Культура, освіта, наука, церква, 
ред. О. Аркуша, О. Вінниченко, М. Мудрый, „Вісник Львівського університету. Серія історична. 
Спеціальний випуск”, Львів 2012, s. 368–377; A. Meissner, Zofia Strzałkowska (1861–1923) – dzia-
łaczka niepodległościowa i organizatorka szkolnictwa żeńskiego we Lwowie, w: Człowiek, idea, dzieło. 
Prace dedykowane Profesor Stefanii Walasek, red. B. Jędrychowska, Wrocław 2013, s. 105–120.

19 K. Lewicki, Wiktoria Niedziałkowska 1851–1914, w: Polski Słownik Biograficzny [dalej: 
PSB] 22, 1977, z. 4, s. 736–737; W. Reutt, W. Niedziałkowskiej Zakład Wychowawczo-Naukowy we 
Lwowie, ul. Jagiellońska 7, Lwów 1894; Wspomnienie pośmiertne. Wiktoria Niedziałkowska, odb. 
z „Kuriera Lwowskiego”, Lwów 1914, s. 1–8; K. Cybulska, Wiktoria Niedziałkowska i jej zakłady 
wychowawcze we Lwowie, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, 
t. 4, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014, s. 65–86.
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śmierci Niedziałkowskiej prowadziły ją dalej siostry Maria i Waleria Frenklówny. 
W 1899 r. rozpoczęła działalność szkoła Józefy Goldblatt-Kamerling; właściciel-
ka wkrótce zaczęła przekształcać swoją placówkę w zakład o charakterze gimna-
zjalnym20. Połowy XIX wieku sięgała historia liceum zakupionego w 1903 roku 
przez Olgę Filippi-Żychowiczową, a kilka lat później zmienionego w gimnazjum 
realne21. Na początku XX wieku powstały także pierwsze prywatne męskie gim-
nazja we Lwowie. W 1906 r. szkołę uruchomił Karol Petelenz, a w 1913 r. – 
Jan Niemiec i Mieczysław Kistryn22. W wypadku szkół żeńskich środowiskami 
dostarczającymi uczennic były głównie kręgi inteligenckie oraz mieszczańskie, 
zwłaszcza z rodzin żydowskich. Prywatne szkoły Lwowa należące do indywi-
dualnych właścicieli były w porównaniu z placówkami państwowymi z reguły 
średniej wielkości23. Przykładowo w roku szkolnym 1908/1909 do gimnazjum 
K. Petelenza uczęszczało 129 uczniów, do Strzałkowskiej – 250 uczennic, a do 
Goldblatt-Kamerling – 17024. Liczby te jednak szybko rosły i przed wybuchem 
I wojny u Petelenza uczyło się 179 osób25, a w szkole Goldblatt-Kamerling aż 
35026. Podstawą powodzenia szkoły, a co za tym szło sukcesu finansowego wła-
ściciela, była frekwencja uczniów, która z kolei była pochodną jakości oferty 
edukacyjnej, grona nauczycieli oraz warunków, w jakich uczniowie przebywali. 
Znakomite grono nauczycieli pracowało w szkołach Strzałkowskiej, Niedział-
kowskiej czy Goldblatt-Kamerling. W tej ostatniej w roku szkolnym 1913/1914 
na 20 nauczycieli uczących przedmiotów obowiązkowych w gimnazjum aż  
9 osób posiadało tytuł doktora27. Uzyskiwane przez właścicieli dochody i świetny 
rozwój placówek oświatowych zaowocowały we Lwowie przed I wojną powsta-
niem ważnych obiektów szkolnych. Ukończony w roku 1913 budynek, specjalnie 
zaprojektowany na potrzeby Zakładów Naukowych Z. Strzałkowskiej, uznawany 

20 M. Łapot, Szkolnictwo żydowskie…, s. 191.
21 K. Sanojca, Właściciele …., s. 369; idem, Kobiety jako organizatorki prywatnego szkol-

nictwa we Lwowie. Z dziejów jednej szkoły, w: Edukacja–Kultura–Społeczeństwo, red. G. Pańko,  
M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, t. 1: Edukacja, Wrocław 2013, s. 181–186.

22 Idem, Działalność pedagogiczna właścicieli lwowskich prywatnych szkół męskich – Jana 
Niemca i Mieczysława Kistryna, w: Wokół problemów edukacji... Księga pamiątkowa dedykowana 
Pani profesor Grażynie Pańko z okazji 40-lecia Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeń-
stwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, red. J. Wojdon, B. Techmańska, 
Wrocław 2012, s. 61–72.

23 Idem, Właściciele…, s. 371.
24 J. Buzek, Rozwój stanu szkół średnich w Galicji w ciągu ostatnich lat 50 (1859–1909), „Mu-

zeum” 25, 1909, Dodatek 3, s. 72–73.
25 Schematyzm nauczycielski z kalendarzem informacyjnym na rok 1914, Lwów 1913, s. 134.
26 K. Rędziński, Recepcja idei „nowego wychowania” w szkolnictwie żydowskim Lwowa w la-

tach 1918–1939, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 14: Pedagogika nowego wychowania w Polsce 
u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX w., red. A. Meissner, Cz. Majorek, Rzeszów 2000, s. 425.

27 II. Sprawozdanie dyrekcji prywatnego żeńskiego gimnazjum z prawem publiczności Józefy  
S. Goldblatt-Kamerling we Lwowie za rok szkolny 1913/1914, Lwów 1914, s. 3–4.
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był za jeden z najnowocześniejszych obiektów edukacyjnych w całej Galicji28. 
Również Niedziałkowska wystawiła budynek na potrzeby swojej szkoły. Z kolei 
Jan Niemiec w 1913 r. zakupił obszerną willę na ul. Pełczyńskiej, której par-
kowe otoczenie zapewniało uczniom doskonałe warunki do wypoczynku mię-
dzy lekcjami29. Ponadto stosunkowo szybko dokonał się pewien podział rynku. 
Uczennice z inteligenckich kręgów mieszczańskich pochodzenia żydowskiego 
uczęszczały do szkoły Goldblatt-Kamerling, z kręgów katolicko-narodowych do 
Niedziałkowskiej, a do Strzałkowskiej posyłała dziewczęta głównie inteligencja. 

Tak więc tworząc w 1902 roku swoją szkołę próbowała Dittner wejść na ry-
nek już zagospodarowany. I czyniła to wszystkimi sposobami, uciekając się na-
wet do nieuczciwej konkurencji. Z relacji Zofii Strzałkowskiej, spisanej w trak-
cie prowadzonego przeciwko Dittner śledztwa wynika, że posuwała się ona do 
pisania skarg na Strzałkowską do władz szkolnych30. Rywalizowała również 
z dr. Janem Niemcem, który (podobnie jak Dittner) będąc ewangelikiem, przy 
poparciu ewangelickiej gminy wyznaniowej prowadził działalność edukacyjną 
jako właściciel szkoły z niemieckim językiem wykładowym31. Niemiec, w prze-
ciwieństwie do Dittner, był gruntownie przygotowany do pracy pedagogicznej. 
Pochodził ze Śląska Cieszyńskiego, uczęszczał do gimnazjum w Bielsku oraz 
ukończył tam w 1877 r. seminarium nauczycielskie. W latach 1879–1888 prze-
bywał w Jenie, Bernie i w Trieście, gdzie studiował nauki przyrodnicze i peda-
gogikę. W 1885 r. uzyskał w Bernie tytuł doktorski. W 1892 r. przeniósł się do 
Lwowa i został tam kierownikiem prywatnej szkoły prowadzonej przez gminę 
ewangelicką (z niemieckim językiem wykładowym). W 1910 r. założył własną 
szkołę, którą kierował do śmierci w 1920 r.32 Miał przemyślaną koncepcję pe-
dagogiczną, opartą na pomyśle kompleksowego kształtowania rozwoju dziecka 
od ogródka froeblowskiego do gimnazjum33. Z doniesień prasowych wynika, że 
przez zakulisowe działania Ditnner próbowała zdyskredytować placówkę Niem-
ca34. Poszukując źródeł finansowania udało jej się natomiast uzyskać wsparcie 
ewangelickiego stowarzyszenia Der Evangelische Verein der Gustav-Adolf-Stif- 
tung35. Niewątpliwie kontrowersje budził również charakter bohaterki, który – 
jak wynika z opinii inspektorów szkolnych – nie należał do najłatwiejszych. Naj-
częściej zarzucano jej manipulowanie faktami, czy wprost mijanie się z prawdą. 

28 K. Sanojca, Właściciele…, s. 371. Zob. też Sprawozdanie Zakładów Naukowych Żeńskich 
Zofii Strzałkowskiej we Lwowie za rok szkolny 1912/13, Lwów 1913, s. 5–14.

29 F. German, Jan Niemiec 1858–1920, w: PSB 22, 1977, z. 4, s. 791–792.
30 Pismo Z. Strzałkowskiej w sprawie F. Dittner z dnia 5 VII 1921 r., CDIAUL f. 178 RSK, op. 

3, spr. 996, k. 40.
31 K. Sanojca, Działalność pedagogiczna…, s. 61–67.
32 F. German, Jan Niemiec…, s. 791–792; G.W. Banszelowa, Założyciel szkoły na słonecznym 

wzgórzu, Lwów 1937; „Gazeta Poranna”, 16 VI 1920, s. 3–4. 
33 K. Sanojca, Działalność pedagogiczna…, s. 62.
34 Fanny Dittner jako… stróż spokoju i dobra Austrii, „Gazeta Poranna”, 22 II 1923, s. 5. 
35 J. Białynia Chołodecki, Fanny Dittner…, s. 5.
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Inspektor szkolny dr Jan Kopacz, który w dniach 22 i 24 I 1916 r. wizytował 
szkołę, w swoim piśmie do władz szkolnych pisał wprost, że Fanny Dittner nad-
interpretowała jego uwagi i przedstawiała niezgodnie z prawdą36.

Trudna sytuacja finansowa niektórych właścicieli szkół prywatnych, zwłasz-
cza żeńskich, pogorszyła się w czasie I wojny. Prowadząc połączone ze szkoła-
mi internaty (pensje), częściowo utracili źródło dochodów z powodu wyjazdu 
uczennic. Dittner od 1916 r. miała bardzo duże problemy finansowe; starała się 
o moratoria sędziowskie z powodu ciążących na niej egzekucji zobowiązań37. 
Do tego należy wspomnieć o kryzysie liceum jako typu szkoły. Rozbudzone 
ambicje edukacyjne kobiet w zaborze austriackim nie ograniczały się już do 
matury licealnej, a domagały się egzaminu dojrzałości umożliwiającego wstęp 
na wyższe uczelnie w charakterze słuchaczek zwyczajnych. Również Ditnner 
próbowała przekształcić swoją placówkę, stopniowo wygaszając klasy lice-
alne i otwierając równocześnie bardziej perspektywiczne gimnazjum. Jednak  
16 III 1919 r., w trakcie tej przebudowy, Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich 
na Galicję Wschodnią zamknęło szkołę, decyzję uzasadniając stwierdzeniem, że 
jej właścicielka w czasie rządów austriackich działała na szkodę społeczeństwa 
polskiego38, a sama Dittner została aresztowana39. W tej sprawie pismo do władz 
wojskowych wystosował miesiąc później inspektor Nogaj, uznając podjęte dzia-
łania za przekroczenie kompetencji. W liście podkreślał, że zamknięcie szkoły 
w ciągu trwania roku szkolnego jest dużą stratą dla uczennic, które nie powinny 
ponosić konsekwencji czynów właścicielki. Ponadto powoływał się na decyzję 
władz szkolnych, zezwalających na działanie we Lwowie szkół z językiem wy-
kładowym niemieckim do końca roku szkolnego 1918/191940. 

Opisane wydarzenia były pokłosiem rosyjskiej okupacji Lwowa od wrze-
śnia 1914 r. do czerwca roku następnego. Po wyparciu Rosjan władze austriac-
kie zaczęły represjonować ludzi, których oskarżono o kolaborację z wrogiem, 
opierając się bardzo często tylko na donosach. Dopiero po I wojnie światowej 
informacje o takiej działalności Dittner wyciekły po przejęciu przez Polaków 
tajnych akt austriackich biur wywiadowczych (dokumenty registratury wywiadu 
wojskowego armii austro-węgierskiej – Hauptkundschaftstelle), a ukazujące się 
od stycznia 1919 r. lwowskie czasopismo „Trybuna Polska” sprawę nagłośniło. 
Wiosną 1919 r. rozpoczęło się śledztwo, które trwało cztery lata41. Po począt-
kowym aresztowaniu Dittner wypuszczono ją za kaucją, a proces rozpoczął się  

36 Lustracja [szkoły Fanny Dittner – M.S.] Jana Kopacza z 22 i 24 stycznia 1916 r., CDIAUL  
f. 178 RSK, op. 3, spr. 1010, k. 28–29.

37 Uchwała c.k. Sądu Powiatowego [we Lwowie] z 1 II 1916 r., ibidem, k. 32.
38 J. Świeboda, Problemy narodowościowe..., s. 121–122.
39 Pismo Józefa Nogaja do Kwatermistrzostwa Wojsk Polskich na Galicję Wschodnią  

z 18 kwietnia 1919 r., CDIAUL f. 178 RSK, op. 3, spr. 996, k. 31. 
40 Ibidem, k. 29–30.
41 J. Białynia Chołodecki, Fanny Dittner…, s. 7.
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19 II 1923 r. Najszerzej komentowały sprawę „Gazeta Poranna” i popołudniówka 
„Wiek Nowy”. Czasopisma te będące popularnymi lwowskimi dziennikami, szu-
kającymi sensacji, dzień po dniu relacjonowały przebieg procesu, nie starając się 
o zachowanie obiektywizmu i nie szczędząc czytelnikom szczegółów: 

[…] oskarżona, blondynka, 55-letnia, panna, ubrana w czarną jedwabną suknię, 
długie aż po łokcie, skórkowe, białe rękawiczki, kapelusz ze złocistej tkaniny, 
o dwóch strusich piórach, mająca przez jedno ramię zarzucony biały szal jedwab-
ny z frędzlami, czyni niekorzystne wrażenie. Widać, że w tej kobiecie, o małych 
chytrych oczkach, zdobiących drobną już zmarszczkami pooraną twarz, skupiła się 
bezgraniczna złość […]. Jest zdenerwowana, mówi przyciszonym głosem, demon-
stracyjnie używając przeważnie języka niemieckiego42. 

Dittner wielokrotnie składała zażalenia na sposób prowadzenia śledztwa, pró-
bowała obniżać wiarygodność świadków, wnosząc przeciwko nim wiele skarg. 
Już na samym początku procesu zaskoczyła obecnych na sali sądowej odmową 
odpowiedzi na pytania sądu w języku polskim. Kwestionowała także kompeten-
cje polskiego trybunału do sądzenia jej jako obywatelki austriackiej. Zdumie-
wa liczba oraz ranga osób, na które Dittner rzucała swoje oskarżenia. Wśród 
dziewięćdziesięciu poszkodowanych przez jej donosy byli m.in.: Stanisław 
Badeni; ks. abp Józef Bilczewski – oskarżany o sprzeniewierzenie funduszy 
na cele humanitarne; Kazimierz Chodorowski, dyrektor Banku Przemysłowe-
go – oskarżany o rusofilstwo i działalność na szkodę monarchii austriackiej43; 
Konstanty Grabski, sędzia prowadzący w 1913 r. sprawę przeciwko Fanny Dit-
tner – uznany za politycznie podejrzanego i przeniesiony do Sarajewa44. Wśród 
pokrzywdzonych był Stanisław Kochanowski – profesor Akademii Handlowej, 
legionista, pomówiony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zeznający w procesie in-
spektor szkolny Franciszek Majchrowicz45 także został oczerniony przez Dittner 
za niepochlebne opinie o zakładzie, gdyż negował jej kompetencje, zarzucając 
zwłaszcza braki w wykształceniu w zakresie języków, których uczyła46. W efek-

42 „Gazeta Poranna”, 21 II 1923, s. 5. Prasowe opisy wyglądu Dittner niekiedy były jeszcze 
bardziej dosadne: „W swoim rodzaju jest oskarżona skończonym typem. Stara, pochylona, z cien-
ką żylastą szyjką, na której ruchliwie porusza się strojna w kapelusz głowa, twarz pomarszczona, 
o profilu sępa i nieprzyjemnym wyrazie sekutnicy, wypełzłe oczka świdrują od czasu do czasu po 
widowni”. (Austriacka denuncjatorka przed sądem, „Słowo Polskie”, 22 II 1923, s. 6).

43 J. Białynia Chołodecki, Fanny Dittner…, s. 11.
44 Ibidem, s. 16.
45 M. Rolle, Franciszek Majchrowicz, w: Encyklopedia wychowawcza, t. 8, Warszawa 1909, 

s. 246–247; K. Lewicki, Franciszek Majchrowicz 1858–1928, w: PSB 19, 1974, s. 156–157;  
A. Meissner, Franciszek Majchrowicz, w: Słownik pedagogów polskich, red. W. Bobrowska-No-
wak, D. Drynda, Katowice 1998, s. 128–129; A. Meissner, Franciszek Majchrowicz (1858–1928), 
w: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. A. Meissner, W. Szulakiewicz, Toruń 
2008, s. 523–526.

46 „Gazeta Poranna”, 2 II 1923, s. 5. 
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cie został wezwany do Białej, następnie do Wiednia, gdzie poinformowano go, 
iż jest osobą podejrzaną i zagrożoną więzieniem. Poświadczyli za nim profesor 
Ludwik Ćwikliński oraz Stanisław Madeyski i tylko dzięki temu udało mu się 
uniknąć konsekwencji. Majchrowicz, pomimo umieszczenia go na liście poszko-
dowanych, nie przyłączył się do oskarżeń i nie domagał się zadośćuczynienia. 
Wśród osób zadenuncjowanych przez Ditttner był również Tadeusz Rutowski, 
prezydent Lwowa – za rzekome czerpanie korzyści z funduszów humanitar-
nych. Oskarżenia rzucane były również na znane z działalności charytatywnej 
Sewerynę Sapieżynę, Różę Skarbkową i Pelagię Skarbek, które według Dittner 
sprzyjały Rosji, udzielając pomocy samarytańskiej żołnierzom bez względu na 
przynależność do walczących stron47. Maksymilian Thullie, profesor Politech-
niki, został oddany pod sąd wojskowy i oskarżony o zbrodnie przeciwko obron-
ności państwa. Antoni Zoll, który miał kontakt z Dittner w 1915 r., gdy kazał ją 
za aroganckie zachowanie wyprowadzić z urzędu, został oskarżony o rusofil-
stwo i zawieszony w obowiązkach. Zofii Strzałkowskiej dwukrotnie zarzuciła 
nielojalność wobec władz austriackich i rusofilstwo48. Strzałkowska zeznając na 
procesie wyjaśniała, że Dittner była nauczycielką zatrudnioną u niej w szkole do 
konwersacji w języku niemieckim, jednak po krótkiej współpracy zrezygnowała 
z jej usług. Gdy po kilku latach okazało się, że mieszkające na pensji Dittner 
uczennice szkoły Strzałkowskiej wchodziły w dwuznaczne kontakty z oficerami 
austriackimi, Strzałkowska połączyła to z konwersacjami prowadzonymi przy 
udziale wojskowych, jakie odbywały się na stancji u Dittner. W konsekwen-
cji dziewczęta musiały opuścić szkołę. Po ustąpieniu Rosjan na początku lipca 
1915 r. Strzałkowską aresztowano i osadzono w Brygidkach, słynnym lwowskim 
więzieniu. Zarzucono jej utrzymywanie stosunków z Rosjanami, nieprzychylne 
odnoszenie się i działanie na szkodę Austrii oraz wypowiedzenie słów: „Oby Au-
stria ręce i nogi była połamała, zanim tu wróciła”49. Dzięki interwencji i poręcze-
niu wielu osób została zwolniona z więzienia. Dochodzenie kontynuował jednak 
sąd wojskowy i w latach 1916 i 1917 była wzywana na przesłuchania. Dopiero 
na początku lat dwudziestych dowiedziała się, że była na liście denuncjacyjnej 
Dittner50. Spośród postaci ze środowiska nauczycieli lwowskich pomówiony 
został również geograf Stanisław Majerski, dyrektor gimnazjum żeńskiego im. 
Królowej Jadwigi51 – przyczyny w tym, jak i w wielu innych wypadkach, tkwi-
ły w osobistych urazach z czasów prowadzenia działalności oświatowej. Wyrok 
zapadł 14 III 1923 r. – Dittner uznano za winną oszczerstwa, oszustwa i tzw. 
gwałtu publicznego. Orzeczenie opiewało na trzy lata ciężkiego więzienia z co-
miesięcznym odosobnieniem na 24 godziny. Po odbyciu kary, skróconej z powo-

47 J. Białynia Chołodecki, Fanny Dittner…, s. 20–21.
48 Ibidem, s. 21.
49 „Gazeta Poranna”, 25 II 1923, s. 5–6.
50 Ibidem.
51 „Ibidem, 4 III 1923, s. 4.
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du amnestii oraz z zaliczeniem jej już spędzanych w areszcie dni oraz w szpitalu 
psychiatrycznym w Kulparkowie, Dittner została 30 I 1925 r., po ponad trzydzie-
stu latach pobytu we Lwowie, wydalona z Polski52. 

Po wybuchu I wojny światowej społeczeństwo polskie było w swoich orien-
tacjach politycznych mocno podzielone. Zwłaszcza w okresie, gdy Lwów zajęty 
był przez wojska rosyjskie, jak pisano w prasie: 

[…] w mieście naszym wrzała cicha a nieubłagana walka między austrofilami 
i moskalofilami, jak pogardliwie nazywano zwolenników Ententy. Z powodu 
ostrej cenzury walka ta nie przedostawała się na zewnątrz, natomiast nie było 
prywatnego zebrania, kółka, ba, nawet rodziny, gdzie by w dyskusji nie ścierały 
się ze sobą te dwa obozy. Nasi idą naprzód, a nasi się cofają, nasi muszą zwy-
ciężyć – brzmiało w wielu ustach i nierzadko dwóch serdecznych przyjaciół, ba, 
nawet brat z bratem, mąż z żoną nie mogli się zorientować i zdecydować, kto 
właściwie jest nasz53. 

Mimo kilkudziesięciu lat spędzonych we Lwowie Fanny Dittner bardzo negatyw-
nie odnosiła się do Polaków, a po powstaniu państwa polskiego twierdziła nawet, 
że Galicja jest okupowana i wierzyła w powrót rządów austriackich. Tym łatwiej 
było jej rzucać oskarżenia i pomówienia, gdyż działalność edukacyjna, którą pro-
wadziła, nie przyniosła spodziewanego sukcesu. Nie posiadając odpowiednich 
kwalifikacji, opierając się wyłącznie na koneksjach towarzyskich czy w końcu 
uciekając się do nikczemnych kroków, nie była w stanie utrzymać swojej szkoły. 
Liberalny w zakresie zakładania szkół średnich system austriacki w tym wypad-
ku okazał swe słabości. Działalność Fanny Dittner okazała się katastrofalna dla 
wielu osób, a i dla niej samej zakończyła się dramatycznie. 
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Abstract

greek-caTholic churcheS in oleSzyce and STare oleSzyce – Their PaST and PreSenT

The Greek-Catholic churches in Oleszyce and Stare Oleszyce are relics of the old multi-culture 
Eastern Galicia. In that world religious communities played an important role, which went way be-
yond celebrating church services. Undoubtedly, among the nations that lived in Eastern Galicia, it was 
the Ukrainians that used religious art and architecture to the largest extent as an instrument of consoli-
dation of their own community and national identity. Impressive, visible from a distance domes of the 
churches in Oleszyce and Stare Oleszyce were supposed to show the growing ambitions of the local 
Greek-Catholic parish and an increasing social and cultural significance of the congregation. Unfortu-
nately, the present state of the churches is deplorable and they need urgent renovation.

Keywords: Greek-Catholic church, Oleszyce, Stare Oleszyce, architecture, national identity

Słowa kluczowe: Kościół greckokatolicki, Oleszyce, Stare Oleszyce, architektura, tożsamość narodowa

Wydarzenia II wojny światowej oraz powojenne dekady panowania ustroju ko-
munistycznego w Polsce i ZSRR przyniosły ogromny uszczerbek dla dziedzictwa 
polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego, rozciętego nową granicą państwo-
wą i pozbawionego niemałej części dotychczasowych mieszkańców. Na ziemiach 
pozostałych po polskiej stronie kordonu szczególne straty na tym polu poniosła 
spuścizna dziejowa Kościoła greckokatolickiego. Liczne zabytki, zarówno rucho-
me, jak i nieruchome, padły ofiarą dewastacji i grabieży lub też zostały całkowicie 
unicestwione. Przyczyną tego stanu rzeczy były w pierwszym rzędzie wysiedlenia 
ludności ukraińskiej do ZSRR oraz na zachodnie i północne ziemie Polski w la-
tach 1944–1947, przez co świątyniom greckokatolickim zabrakło opieki dotych-
czasowych użytkowników. Część z nich uratował przed zniszczeniem Kościół 
rzymskokatolicki, inne z kolei zostały z rozmysłem sprofanowane na polecenie 
władz komunistycznych, niechętnych katolicyzmowi w ogóle, zaś szczególnie gre-
kokatolikom, zwalczanym w krajach bloku wschodniego. Nie bez znaczenia dla 
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powojennych losów świątyń Kościoła greckokatolickiego w Polsce było również 
utożsamianie w komunistycznej propagandzie tej wspólnoty z ukraińskim nacjona-
lizmem, odpowiedzialnym za zbrodnie na ludności polskiej. Rodziło to sprzyjający 
klimat dla niszczenia tych przybytków, postrzeganych wówczas nie jako miejsca 
modlitwy, ale agitacji politycznej i wpajania postaw nienawiści do polskości. Cho-
ciaż od 1989 r. nastały lepsze warunki dla pełnego odrodzenia Kościoła greckoka-
tolickiego i rozwoju kulturalnego społeczności ukraińskiej, wiele opuszczonych 
i zdewastowanych cerkwi greckokatolickich nadal oczekiwało lub też po dziś dzień 
czeka na odmianę swojego smutnego losu1.

Pomiędzy zabytkami architektury sakralnej pogranicza polsko-ukraińskiego 
ważne miejsce zajmują cerkwie greckokatolickie, znajdujące się na terenie współ-
czesnego powiatu lubaczowskiego. To właśnie tam wznoszą się takie wspaniałe za-
bytki budownictwa sakralnego, jak cerkwie w Radrużu, Gorajcu czy też w Łukawcu. 
I choć wśród świątyń okolic Lubaczowa szczególną wartość zabytkową i historyczną 
przedstawiają liczne cerkwie drewniane, warto przyjrzeć się również murowanym 
świątyniom greckokatolickim, wzniesionym w XIX i pierwszej połowie XX wieku, 
zwłaszcza na przełomie tych stuleci. Był to okres dynamicznego rozwoju budow-
nictwa cerkiewnego w Galicji. Wznoszone wówczas przestronne świątynie, górujące 
w okolicznym pejzażu za sprawą swoich wyniosłych kopuł, były symbolem rosną-
cych aspiracji społeczności ukraińskiej oraz znaczenia Kościoła greckokatolickiego, 
który stawiając okazałe Domy Boże chciał zrzucić z siebie piętno biednego „Kościo-
ła chłopskiego”. Szczególną wagę przykładano do wznoszenia jak najokazalszych 
cerkwi we wschodniogalicyjskich miastach i miasteczkach, chcąc z jednej strony 
zaznaczyć tam obecność społeczności ukraińskiej, z drugiej zaś – stworzyć miejsca 
modlitwy w rodzimym, wschodnim rycie, aby zapobiec przeciąganiu wiernych na 
inny obrządek. Nie inaczej było w położonym nieopodal Lubaczowa miasteczku 
Oleszyce. Tamtejsza parafia greckokatolicka w początkach XX wieku doczekała się 
odbudowy w murowanej formie dwóch cerkwi – parafialnej pw. św. Onufrego oraz 
filialnej w Starych Oleszycach pw. Opieki Matki Boskiej. Obie świątynie zostały zde-
wastowane w okresie powojennym i dziś, pozbawione należytej opieki, niszczeją2.

1 Na temat losów cerkwi greckokatolickich w Polsce po II wojnie światowej zob. zwłaszcza:  
P. Durak, Świątynie wygnane. Niszczejące cerkwie greckokatolickie w Polsce, t. 1–2, Krosno 2017; 
Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, red. A. Marek, Rzeszów 1997; A. Nałęcz, Cerkwie greckoka-
tolickie w Diecezji Przemyskiej po roku 1945. Zarys problematyki, Przemyśl 1988; О. В. Іванусів, 
Церква в руїні, St. Catherines 1987.

2 Na temat architektury cerkiewnej ziemi lubaczowskiej zob. zwłaszcza: J. Mazur, Architek-
tura sakralna pogranicza. Kościoły i cerkwie Roztocza i ziemi lubaczowskiej, Lubaczów 2009; 
idem, Kresowe dziedzictwo. Architektura drewniana ziemi lubaczowskiej, Lubaczów 2006; idem, 
Zabytkowa architektura cerkiewna ziemi lubaczowskiej, Lubaczów 2012; J. Mazur, M. Pietrzak,  
M. Wiśniewski, Skarby Roztocza. Roztocze Wschodnie, ziemia lubaczowska, Przemyśl 2007; Śro-
dowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i ziemi lubaczowskiej, red. M. Bobecki, Lubaczów 
2005; K. Zieliński, Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego, 
Rzeszów 2015. O rozwoju architektury cerkiewnej w Galicji przełomu XIX i XX w. pisze najpeł-
niej: P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, Kraków 2003.
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1. Cerkiew pw. św. Onufrego w Oleszycach

Pierwsza świątynia obrządku wschodniego w Oleszycach powstała najpew-
niej na przełomie XVI i XVII wieku, zaś bez wątpienia istniała już w roku 1616. 
W tym czasie zbudowano także drewnianą cerkiew parafialną pw. św. Onufrego. 
Świątynia wznosiła się nieopodal oleszyckiego rynku w kierunku północno-za-
chodnim. Na temat jej formy architektonicznej brakuje jakichkolwiek informacji. 
Od samego początku swego istnienia parochia w Oleszycach należała do eparchii 
przemyskiej. Podczas sporów między prawosławnymi oraz unitami, dzielących 
tę diecezję w XVII wieku, w Oleszycach musiało dojść do pewnych kontrowersji 
na tym polu, skoro w 1648 r. Adam Hieronim Sieniawski pod groźbą kary śmier-
ci napominał oleszyckiego parocha oraz wiernych, by zachowali posłuszeństwo 
unickiemu biskupowi przemyskiemu Atanazemu Krupeckiemu. Parafia w Ole-
szycach utrzymywała jedność z Rzymem także w latach 70. XVII wieku, a więc 
przed ostatecznym zakończeniem rywalizacji prawosławno-unickiej w eparchii 
przemyskiej w 1691 r., kiedy to wiarę katolicką przyjął biskup Innocenty Win-
nicki. W początkach XVIII wieku na placu opodal cerkwi znajdował się budynek 
szkoły z ruskim językiem nauczania. Przy świątyni działały bractwa św. Onu-
frego oraz św. Mikołaja. 16 września 1801 r. cerkiew spłonęła podczas pożaru 
miasta3.

W miejscu drewnianej świątyni w 1809 r. postawiono kolejną cerkiew pa-
rafialną, zachowując wezwanie św. Onufrego jako jej patrona. Nowa cerkiew, 
wzniesiona dzięki wsparciu księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, była 
pierwszą murowaną świątynią greckokatolicką w okolicach Lubaczowa, a zara-
zem jedną z nielicznych na ten czas ceglanych świątyń w całej eparchii przemy-
skiej. Budowla zachowywała tradycyjny podział na prezbiterium, nawę i babi-
niec, a wieńczyły ją trzy kopuły, z czego środkowa była pokryta blachą4. W 1840 
r. rozpoczęto wznoszenie nowego ołtarza głównego – prestołu, jak notował ów-
czesny wizytator – „w piękney strukturze […] sposobem ołtarzów wschodnich”5. 
Prace nad jego wykonaniem zakończono w 1843 r. Ołtarz ten był wyrzeźbiony 
w drewnie, a miał formę mensy nakrytej baldachimem na czterech kolumnach. 
W 1845 r. wnętrze zdobił ikonostas, według ówczesnego opisu „na zielono po-
malowany. Prorocy, Apostołowie, 12. Praznikow, 6 Niedziel po Wielkiej Nocy 
– takteż Namistne Obrazy znayduią się na złotym polu pomalowane, ramy zaś 
około tych obrazów są wyzłacane. Mensy przed Namistnemi obrazami są obru-

3 Archiwum Państwowe w Przemyślu, zespół Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego 
(dalej: APP, ABGK), sygn. 408, inwentarz nieruchomości cerkwi w Oleszycach z 12 III 1832 r.,  
k. 64; A. Łazar, Oleszyce na przestrzeni wieków, Oleszyce 2014, s. 61, 73, 160; J. Mazur, Cerkwie 
drewniane w okolicach Lubaczowa, t. 2, cz. 3, Lubaczów 1997, s. 99–109 (mps w Muzeum Kresów 
w Lubaczowie).

4 APP, ABGK, sygn. 408, protokół wizytacji cerkwi w Oleszycach z 1845 r., k. 71; J. Mazur, 
Zabytkowa architektura cerkiewna…., s. 50–51.

5 APP, ABGK, sygn. 3554, protokół wizytacji cerkwi w Oleszycach z 4 VII 1840 r., k. 43.
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sami ponakrywane. Krzyż zawsze i dwie świecy na cynowych lichtarzach posta-
wione”6. W cerkwi znajdował się również jeden ołtarz boczny poświęcony św. 
Onufremu. W tym samym 1845 r. świątynię konsekrował podczas wizytacji ka-
nonicznej biskup przemyski Jan Śnigurski. W dzieło budowy cerkwi oraz upięk-
szania wnętrza zaangażowani byli dwaj oleszyccy parochowie pochodzący z ka-
płańskiego rodu Czerlunczakiewiczów, Jan oraz jego syn Jakub. 11 maja 1901 r. 
świątynia spłonęła podczas wielkiego pożaru Oleszyc, który pochłonął całe mia-
steczko i jego przedmieścia. Pogorzelcy zwrócili się wówczas do wszystkich 
wiernych eparchii przemyskiej z apelem o pomoc materialną dla pozbawionych 
dachu nad głową i utrzymania mieszkańców Oleszyc. Dzięki szerokiemu wspar-
ciu płynącemu z różnych stron Galicji, miasteczko zostało podniesione z gruzów. 
Zniszczenia cerkwi nie były aż tak katastrofalne, jak w przypadku większości 
budynków, choćby całkowicie spalonego probostwa greckokatolickiego – przede 
wszystkim uległ spaleniu jej dach. Dlatego też rychło, bo jeszcze przed 1904 
rokiem, świątynia została całkowicie odbudowana7.

Efektem odbudowy była ostateczna forma architektoniczna świątyni, zacho-
wana w dużej mierze po dziś dzień. Cerkiew wnosi się na planie krzyża łacińskie-
go z centralnie położoną pseudokopułą na wysokim, ośmiobocznym tamburze. 
Zwieńczenie świątyni pseudokopułą, nieoświetlającą w żaden sposób wnętrza, 
wyróżnia oleszycką świątynię na tle większości galicyjskich cerkwi krzyżowo-
-kopułowych. Pseudokopułę, obitą blachą cynkowaną, wieńczy latarnia z cebu-
lastą kopułką. Nawa składa się z trzech przęseł, rozdzielanych przez wewnętrzne 
filary, na których opierają się łęki sklepienne. Połowę pierwszego przęsła zajmuje 
chór muzyczny, oparty o dwie kolumny. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie, 
a po obu jego stronach znajdowały się zakrystie na planie prostokąta, nakryte pul-
pitowym dachem. Elewacje, wyłączywszy prezbiterium, są podzielone gzymsem 
w połowie wysokości na dwie kondygnacje. Trójosiową elewację frontową zdo-
bią lizeny, nisze i wnęki. Jej trójkątny szczyt dekoruje płycina z wnęką, a wień-
czy go kuty krzyż. Również elewacje ramion transeptu zwieńczone są trójkątnie 
z krzyżem u szczytu i ozdobione wnękami. Okna są zamknięte półkoliście, w pre-
zbiterium znajduje się okulus. Nawę i prezbiterium nakrywa sklepienie żaglowe 
przedzielone gurtami, zaś transept – sklepienie krzyżowe. Drewniany dach jest 

6 APP, ABGK, sygn. 408, protokół wizytacji cerkwi w Oleszycach z 1845 r., k. 71.
7 APP, ABGK, sygn. 408, protokół wizytacji cerkwi w Oleszycach z 5 VI 1845 r., k. 28; ibidem, 

protokół wizytacji cerkwi w Oleszycach z 1845 r., k. 71; ibidem, sygn. 3554, protokół wizytacji 
cerkwi w Oleszycach z 17 IV 1845 r., k. 97; ibidem, sygn. 4737, pismo ks. Bogdana Polańskie-
go do Greckokatolickiego Konsystorza Biskupiego w Przemyślu z 26 XII 1920 r., k. 558; ibi-
dem, sygn. 6176, inwentarz cerkwi w Oleszycach z 20 VII 1930 r., k. 1; A. Bogaczyk, Oleszyce. 
W gminie i okolicy, Oleszyce 2000, s. 24; E. Pękala, Ziemia lubaczowska. Przewodnik, Rzeszów 
2009, s. 186; A. Łazar, op. cit., s. 87; J. Mazur, Zabytkowa architektura cerkiewna…., s. 50–51; 
J. Styrna, A. Mamoń, Zabytki ziemi lubaczowskiej. Przemiany w latach 1904‒2004 na podsta-
wie rękopisu Karola Notza, Kraków 2004, s. 165; „Вістникъ Перемыскои Епархіи” 1901, ч. VI, 
с. 77–78; Шематисмъ всего клира грецко-католического епархій соєдиненыхъ перемыскои, 
самборскои и сяноцкои на рокъ водъ рожд. Хр. 1905, Перемышль 1905, c. 282.
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kryty blachą cynkowaną, nad nawami dwuspadowy, a w prezbiterium siodłowy. 
Świątynia jest orientowana, a otacza ją ceglany mur8.

Po odbudowie cerkiew św. Onufrego otrzymała nowe, bogate wyposażenie. 
Wyrzeźbiony w drewnie i pozłacany ikonostas utrzymany był w stylu eklek-
tycznym. Murowany ołtarz główny (prestoł) był nakryty baldachimem na czte-
rech kolumnach. Znajdujący się na ołtarzu drewniany kywot był ozdobiony 
malowidłami i zwieńczony kopułką z krzyżem. Na ścianie prezbiterium – jako 
obraz zaprestolny – znajdowała się ikona św. Trójcy. Wnętrze zdobiły także 
ołtarze boczne: Przemienienia Pańskiego, św. Onufrego oraz św. Mikołaja. 
Między 1918 a 1930 r. ołtarz Przemienienia otrzymał nowe wezwanie i ikonę 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym samym czasie ufundowano kolej-
ny ołtarz boczny, ozdobiony obrazem Zwiastowania Matki Bożej. Na ścianach 
znajdowały się także dwie ikony św. Jana Chrzciciela oraz św. Mikołaja i Onu-
frego. W latach międzywojennych nowy tetrapod wykonał kosztem 240 zł maj-
ster Józef Koziej. W marcu 1943 r. oleszycki administrator ks. Julian Hornicki 
poświęcił w cerkwi nową drogę krzyżową. Na wyposażenie świątyni składały 
się ponadto: ambona, dwa konfesjonały, pozłacana darochranitielnica – okryta 
na wzór obrządku łacińskiego białym welonem, 12 chorągwi i 5 feretronów, 

8 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu (dalej: AWUOZP), karta 
ewidencyjna cerkwi w Oleszycach z 30 VII 1989 r.; M. Skowroński, Cerkwie Nadsania. Przemyśl 
– Leżajsk, Nowy Sącz 2005, s. 22.

Cerkiew w Oleszycach w 1904 r. Pocztówka ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie.
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a także pozłacane naczynia liturgiczne, monstrancja i szereg innych przyborów, 
niezbędnych do celebracji w rycie bizantyńskim. Spośród ksiąg liturgicznych, 
warto wspomnieć o trzech bogato oprawnych Ewangeliarzach z XVIII–XIX 
wieku i Służebniku z 1566 roku – reszta używanych w oleszyckiej cerkwi ksiąg 
pochodziła z XVIII‒XIX wieku9.

Nieopodal świątyni w kierunku południowo-wschodnim znajdowała się 
wolno stojąca dzwonnica. Jej wznoszenie rozpoczęto przed 1845 r. za fundu-
sze zebrane przez parafian. Budowa stanęła na pewien czas w 1845 r., a ukoń-
czono ją rok później dzięki fundacji Celestyny Gryzeldy Zamoyskiej. Dzwon-
nicę poświęcono 8 września 1846 r. Wnosiła się ona na planie kwadratu i wy-
różniała się monumentalną bryłą z wyraźnie zaznaczonymi dzięki gzymsom 
podziałami na cztery kondygnacje. Na trzech najwyższych kondygnacjach 
znajdowały się po cztery okna, zamknięte półkoliście, przez co dzwonnica 
tworzyła razem z cerkwią jednorodny pod względem stylistycznym zespół. 
Naroża ujęte były lizenami, a budowlę wieńczył namiotowy dach w formie 
ostrosłupa, kryty blachą. W 1915 r. armia austro-węgierska zarekwirowała 
jedyny duży dzwon o średnicy 79 cm, pozostawiając zaledwie jeden mały 
dzwonek. Dzięki datkom parafian w 1921 r. oraz w 1926 r. zakupiono jeszcze 
dwa mniejsze dzwony i jeden wielki10. Pierwszy z nich został poświęcony 
przez oleszyckiego parocha ks. Antoniego Makara w grudniu 1921 r. Naj-
większy dzwon, o wadze 660 kg, był ozdobiony inskrypcją upamiętniającą 
papieża Piusa XI, biskupa przemyskiego Jozafata Kocyłowskiego, ks. Ma-
kara oraz najbardziej zasłużonych ofiarodawców – Antoniego Uszakiewicza 
z Oleszyc i Jana Kozieja z Futorów11.

Cerkiew w Oleszycach została uszkodzona podczas walk między wojskami 
państw centralnych a Rosjanami w czerwcu 1915 r. Pociski podziurawiły bla-

9 APP, ABGK, sygn. 4193, pismo wiernych z Oleszyc do bpa Jozafata Kocyłowskiego  
z 17 XI 1938 r., k. 269; ibidem, sygn. 4500, pismo Greckokatolickiego Urzędu Parafialnego w Ole-
szycach do Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 20 III 1943 r., k. 164; ibi-
dem, sygn. 5145, protokół wizytacji cerkwi w Oleszycach z 1 X 1918 r., k. 175–180; ibidem, sygn. 
6176, inwentarz cerkwi w Oleszycach z 20 VII 1930 r., k. 2–13; J. Styrna, A. Mamoń, op. cit.,  
s. 165. Koszt wykonania tetrapodu – 240 zł – nie był zbyt wysoki. Dla porównania, w 1938 r. we 
Lwowie kilogram cukru kosztował 1 zł: Mały rocznik statystyczny 1939, red. E. Szturm de Szetrm, 
Warszawa 1939, s. 255.

10 APP, ABGK, sygn. 3856, wykaz dzwonów zarekwirowanych w dekanacie oleszyckim  
z 20 X 1915 r., k. 347; ibidem, sygn. 4163, pismo Emilii Stańko do Greckokatolickiego Konsysto-
rza Biskupiego w Przemyślu z 21 X 1927 r., k. 908; ibidem, sygn. 5145, protokół wizytacji cerkwi 
w Oleszycach z 1 X 1918 r., k. 178; J. Mazur, Straty w zakresie architektury cerkiewnej na terenie 
rejonu lubaczowskiego w latach 1939–1994, w: Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 
1997, s. 253.

11 APP, ABGK, sygn. 408, protokół wizytacji cerkwi w Oleszycach z 5 VI 1845 r., k. 28; ibidem, 
protokół wizytacji cerkwi w Oleszycach z 1845 r., k. 73; ibidem, sygn. 3554, protokół wizytacji 
cerkwi w Oleszycach z 17 IV 1845 r., k. 97; ibidem, sygn. 4960, pismo urzędu parafialnego w Ole-
szycach do Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 17 XII 1921 r., k. 405; 
ibidem, sygn. 6176, inwentarz cerkwi w Oleszycach z 20 VII 1930 r., k. 4.
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szany dach oraz kopułę świątyni, wybite zostały również szyby w oknach. Straty 
wyceniono na 2000 koron. Doszczętnie zniszczone zostały także budynki miesz-
kalne i gospodarcze probostwa greckokatolickiego. Uszkodzenia świątyni na-
prawiono kilka lat później. Świątynia została ponownie odremontowana w roku 
1921, 1925 a także 1936 r.12

W kwietniu 1920 r. w cerkwi w Oleszycach odbył się soborczyk dekanatu 
oleszyckiego, na który przybył przemyski ordynariusz Jozafat Kocyłowski. Po 
celebracji uroczystych nabożeństw w świątyni, duchowni greckokatoliccy ob-
radowali w kancelarii parafialnej. Dyskutowano tam nad stosunkiem Kościoła 
greckokatolickiego do projektów wywłaszczenia i parcelacji majątków kościel-
nych, a także poruszono szereg zagadnień związanych z codzienną praktyką 
duszpasterską w parafiach dekanatu. Z kolei w listopadzie 1936 r. w oleszyckiej 
cerkwi odbył się soborczyk dekanatu lubaczowskiego. Po spowiedzi wiernych 
i odprawieniu czytanych Liturgii przez przybyłych kapłanów, obrady rozpoczę-
ła uroczysta, śpiewana Służba Boża, po której odprawiono parastas w intencji 
zmarłych duchownych dekanatu. W 1938 r. z okazji jubileuszu 950-lecia chrztu 
Rusi w cerkwi odbyły się dziesięciodniowe misje. Na ich zakończenie przybył do 
Oleszyc przemyski biskup sufragan Grzegorz Łakota. Przy świątyni postawiono 
wówczas drewniany krzyż okazałych rozmiarów, upamiętniający to wydarzenie, 
a poświęcony uroczyście przez biskupa Łakotę. Tuż przed wybuchem II wojny 
światowej do świątyni przynależało 850 wiernych greckokatolickich. We wrze-
śniu 1939 r. w cerkwi urządzono szpital polowy dla rannych żołnierzy niemiec-
kich, walczących przeciwko polskim oddziałom pod Oleszycami. W czasie walk 
cerkiew nie poniosła żadnych szkód. 20 czerwca 1941 r. sowieckie władze oku-
pacyjne z myślą o urządzeniu w świątyni koszar lub też magazynów wojskowych 
dokonały komisyjnych oględzin cerkwi13.

II wojna światowa przyniosła pogorszenie i tak napiętych już wcześniej re-
lacji polsko-ukraińskich na terenach Małopolski Wschodniej i wzrost nastrojów 
nacjonalistycznych wśród społeczności ukraińskiej. Ich wyrazem była uroczy-
stość urządzona w cerkwi 2 lipca 1943 r. przez administratora parafii greckokato-
lickiej w Oleszycach ks. Juliana Hornickiego. W ramach akcji propagandowej na 

12 APP, ABGK, sygn. 4704, wykaz szkód wojennych w parafiach greckokatolickich w powiecie 
cieszanowskim z 1915 r., k. 166; ibidem, sygn. 5142, sprawozdanie ze stanu dekanatu oleszyckie-
go z 13 XI 1915 r., k. 266; ibidem, sygn. 5483, wykaz szkód w cerkwiach dekanatu oleszyckiego  
z 31 I 1916 r., k. 300; ibidem, sygn. 6176, inwentarz cerkwi w Oleszycach z 20 VII 1930 r., k. 1;  
A. Łazar, op. cit., s. 89; Шематизм греко – католицького духовенства злучених епархій пере-
миської, самбірської і сяніцької на рік Божий 1938/39, Перемишль 1938, c. 71.

13 APP, ABGK, sygn. 4192, pismo wiernych z Oleszyc do bpa Jozafata Kocyłowskiego  
z 14 X 1938 r., k. 354–356; ibidem, sygn. 4193, pismo wiernych z Oleszyc do bpa Jozafata Kocy-
łowskiego z 17 XI 1938 r., k. 270; ibidem, sygn. 5370, sprawozdanie z soborczyku dekanatu luba-
czowskiego z 5 XI 1936 r., k. 894–895; ibidem, sygn. 5606, sprawozdanie z soborczyku dekanatu 
oleszyckiego z 1 V 1920 r., k. 165–166; A. Łazar, op. cit., s. 94–96; J. Mazur, Straty w zakresie 
architektury…., s. 259; J. Mroczkowski, Obserwator, Warszawa 2013, s. 30; R. Zieliński, Bitwa 
pod Oleszycami, Lublin 1972, passim; Шематизм греко – католицького духовенства… c. 71.
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rzecz werbunku w szeregi formowanej wówczas 14 Dywizji Grenadierów Waffen 
SS „Galizien”, duchowny ten zorganizował okazałe obchody ku czci poległych 
w walkach o niepodległość Ukrainy, a także z okazji drugiej rocznicy zdobycia 
Galicji Wschodniej przez wojska niemieckie. Uroczystość rozpoczęło nabożeń-
stwo błagalne (molebeń) do Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawione przez 
ks. Hornickiego w oleszyckiej cerkwi. Następnie ze świątyni wyruszył pochód 
pod pomnik poległych za wolność Ukrainy, znajdujący się przy drodze do Bor-
chowa. Na czele procesji niesiono 12 wieńców, w tym najokazalszy ufundowany 
przez ochotników do Dywizji SS „Galizien”. Pod pomnikiem ks. Hornicki odpra-
wił nabożeństwo żałobne (panachydę) ku czci poległych Ukraińców, a także wy-
głosił okolicznościowe przemówienie14. Pamięć lokalnej polskiej społeczności 
o takiej postawie ks. Hornickiego i jego wiernych mogła wpłynąć na powojenne 
losy oleszyckiej cerkwi, która rodziła skojarzenia z kolaborantami hitlerowskimi, 
a także ukraińskim ruchem nacjonalistycznym, odpowiedzialnym za zbrodnie na 
ludności polskiej w okolicach Oleszyc.

Podczas II wojny światowej, najpewniej w czasie ofensywy sowieckiej la-
tem 1944 r., cerkiew została lekko uszkodzona. Pocisk wyrwał niewielką dziu-
rę w sklepieniu, uszkodzeniu uległ również dach prezbiterium, a mury świątyni 
zostały miejscami pokiereszowane przez kule. Natomiast mocniej uszkodzony 
został dach dzwonnicy15.

Kres istnieniu parafii greckokatolickiej w Oleszycach przyniosła akcja depor-
tacyjna ludności ukraińskiej z ziem powojennej Polski do ZSRR. W miasteczku 
i położonej w jego najbliższej okolicy wioskach największe natężenie przymu-
sowych wysiedleń przypadło na wrzesień i listopad 1945 r. 13 listopada 1945 r. 
ostatni administrator oleszyckiej parochii ks. Grzegorz Martynowicz przekazał 
protokolarnie klucze do cerkwi miejscowemu kapłanowi obrządku łacińskiego – 
ks. Józefowi Mroczkowskiemu. Kilka dni później, 20 listopada, ks. Martynowicz 
wyjechał w transporcie wysiedleńców do ZSRR. Tym samym parafia greckoka-
tolicka w Oleszycach przestała istnieć16.

Niebawem po przejęciu cerkwi przez tamtejszą parafię rzymskokatolicką, 
rozpoczęto przenoszenie części wyposażenia tej świątyni do kościoła pw. Na-
rodzenia Matki Boskiej w Oleszycach. Jak notował jeszcze w 1945 r. ówczesny 
administrator, wspomniany już ks. Józef Mroczkowski: „z cerkwi miejskiej oraz 
suchowolskiej wiele rzeczy przydało się dla naszego kościoła: około trzydziestu 
lichtarzy mosiężnych, kilkanaście obrazów, pająki, krzyże, chorągwie, dzwony, 
artystyczna szopka i Boży Grób”17. Z kolei w maju 1946 r. ks. Mroczkowski re-
lacjonował: „Wykryłem (dla kościoła) w cerkwi skład [słowo nieczytelne] i bie-

14 „Львівські Вісті” z 7 lipca 1943 r.
15 Archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zamku w Łańcucie (dalej: ADSCMZŁ), 

raporty z oględzin cerkwi w Oleszycach z lat. 50. XX w. oraz z 1966 r.
16 J. Mroczkowski, op. cit., s. 109–110.
17 Ibidem, s. 110.
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lizny kościelnej przechowywanej przez Ukraińców. Są też naczynia liturgiczne 
i dywan”18.

Cerkiew w Oleszycach zaledwie przez cztery lata pozostawała w gestii tam-
tejszej parafii łacińskiej. W 1949 r. świątynia ta na polecenie lokalnej admini-
stracji została odebrana Kościołowi rzymskokatolickiemu i sprofanowana. Stało 
się tak na skutek kilku wcześniejszych rozporządzeń władz państwowych, re-
gulujących kwestię przejęcia mienia po wysiedlonych Ukraińcach, a zwłaszcza 
wydanego wówczas dekretu z dnia 28 września 1949 r. Na jego mocy uznano, 
że mienie osób prawnych, które przestały istnieć lub działać wskutek wysiedle-
nia do ZSRR, a więc i świątynie Kościoła greckokatolickiego, przeszły z mocy 
prawa na własność Skarbu Państwa19. Jak relacjonował ks. Józef Mroczkowski: 

[…] władze gromadzkie odebrały od nas klucze, referent do spraw Wyznań 
[…] z Lubaczowa osobiście przyjechał z pomocnikiem samochodem ciężarowym 
i dał im rozkaz zdemolowania pięknych, zabytkowych, złoconych ołtarzy romań-
skich. […] Jak się wydaje personel dewastacyjny był podpity […]. Gdy w czasie 
demolowania tych ołtarzy wszedłem do cerkwi […] i zapytałem referenta, kto dał 
mu pozwolenie niszczenia cennych ołtarzy, on stojąc na środku w czapie z papiero-
sem w ustach, nic się nie odezwał20. 

Po tych niszczycielskich aktach cerkiew została przekazana na rzecz ole-
szyckiej Gminnej Spółdzielni, która urządziła w świątyni swój magazyn i sklep 
z wyrobami żelaznymi. Doprowadziło to do dalszej dewastacji wnętrza. W latach 
pięćdziesiątych w cerkwi nie pozostało już niemalże nic z dawnego wyposażenia. 
Jedynie na chórze znajdowały się fragmenty ławek, a ponadto w świątyni zale-
gały strzępy chorągwi cerkiewnych. Zewnętrzny stan budowli jeszcze pozostawał 
wówczas dobry, nie licząc ubytków dachu nad prezbiterium, zacieków na murach 
i uszkodzeń z czasów II wojny światowej. Na początku lat sześćdziesiątych GS 
zaprzestała użytkowania budowli i pozostała ona niewykorzystana przez kilka lat. 
W 1966 r. w opustoszałej świątyni nadal znajdowały się wspomniane resztki cho-
rągwi i ławek21.

Pod koniec lat sześćdziesiątych cerkiew przejęło oleszyckie Państwowe 
Gospodarstwo Rolne, które urządziło w niej magazyn nawozów sztucznych, 
a następnie warsztaty remontowe. Doprowadziło to do zupełnej ruiny wnętrza 
świątyni. Zburzono także całkowicie północną zakrystię i zamurowano carskie 
i diakońskie wrota w ścianie ikonostasu. Oprócz tego, na początku lat siedem-

18 Ibidem, s. 114.
19 Źródła do dziejów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce w latach 1944–1989, red. 

B. Huk, Przemyśl 2007, s. 177.
20 Cyt. za: J. Mazur, Straty w zakresie architektury…, s. 261.
21ADSCMZŁ, raporty z oględzin cerkwi w Oleszycach z lat. 50. XX w. oraz z 1966 r.; ibidem, 

spis cerkwi powiatu lubaczowskiego z 1966 r.
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Cerkiew w Starych Oleszycach, 1966 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Zespół 
ds. Archiwaliów, Fototeka Naziemna, sygn. 105201, fot. J. Szandomirski.
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dziesiątych PGR zburzył dzwonnicę. Część jej murów włączono do konstrukcji 
nowego biurowca PGR, a resztę materiałów uzyskanych z rozbiórki przeznaczo-
no na ten sam cel22.

Jeszcze w lipcu 1989 r. cerkiew nadal służyła jako magazyn. Tym razem 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Oleszycach składowała w niej 
materiały budowlane. Niebawem jednak budowla utraciła tę funkcję i przeszła 
pod zarząd Urzędu Gminy w Oleszycach. Przeprowadzono wówczas skromny re-
mont świątyni, kładąc nowe blaszane poszycie na sporej części dachu kopuły. Na 
tym jednak działania mające uratować budowlę przed zniszczeniem praktycznie 
się zakończyły. Opustoszała cerkiew była w dalszym ciągu profanowana, a w jej 
wnętrzu zalegały sterty śmieci i gruzu. Sytuacji nie poprawiło wpisanie świątyni 
do rejestru zabytków (nr rej.: A-661 z 6 kwietnia 1994 r.). W 2013 r. dzięki środ-
kom przeznaczonym na ten cel przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków zamurowano otwory drzwiowe w południowej zakrystii, dzięki 
czemu uniemożliwiono dostęp do wnętrza i ograniczono jego dewastację. Na 
chwilę obecną, świątynia nadal pozostaje w gestii Gminy Oleszyce23.

Cerkiew w Oleszycach znajduje się dziś, w połowie 2017 r., w bardzo złym 
stanie. Ściany są zniszczone przez zwietrzenie oraz oddziaływanie składowa-
nych w jej wnętrzu nawozów sztucznych, zwłaszcza w dolnych partiach murów 
prezbiterium. Destrukcji uległa większość zewnętrznych tynków świątyni. Skle-
pienie jest uszkodzone przez liczne spękania i ubytki cegieł. Konstrukcja dachu 
spróchniała, a jego blaszane pokrycie w wielu miejscach jest dziurawe. Brakuje 
także szyb we wszystkich oknach świątyni, a jedynie niektóre z nich są prowizo-
rycznie zabite deskami.

We wnętrzu cerkwi w Oleszycach do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie 
pojedyncze elementy dawnego wystroju i wyposażenia. W południowym ramieniu 
transeptu oraz na chórze nadal znajdują się opisywane w latach 50. i 60. fragmen-
ty ławek. W nawach przetrwały spore fragmenty glazurowanej posadzki, wyko-
nanej z białych płyt. Resztki terakotowej posadzki, zdobnej we wzory ornamen-
talne, znajdują się również w południowej zakrystii. Zachowała się też rzeźbiona 
w drewnie balustrada chóru muzycznego oraz uszkodzona w wielu miejscach przez 
wandali dekoracja malarska – ściany pomalowane na kolor żółty, a sklepienie na 
niebieski, z rzadka pojawiają się też motywy ornamentalne. Cała reszta bogate-
go wystroju została rozproszona lub zniszczona. Jak już wspomniano, sporą część 
wyposażenia zdemolowano już w 1949 r. lub przeniesiono cztery lata wcześniej do 
kościoła w Oleszycach. Spośród znajdujących się tam dziś elementów wystroju, 

22 J. Mazur, Straty w zakresie architektury…, s. 242, 245, 260; M. Skowroński, op. cit., s. 22; 
A. Saładiak, Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce, Warszawa 1993, s. 289; E. Zawałeń, 
Z problematyki ochrony zabytków architektury cerkiewnej w Przemyskiem po roku 1947, w: Losy 
cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997, s. 272; О. В. Іванусів, op. cit., c. 250.

23 AWUOZP, karta ewidencyjna cerkwi w Oleszycach z 30 VII 1989 r.; P. Durak, op. cit., t. 2, 
Krosno 2017, s. 53–57.
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najpewniej żaden artefakt nie pochodzi z jakiejkolwiek świątyni greckokatolickiej. 
Pewnym wyjątkiem może być jedynie znajdująca się na bocznym ołtarzu ikona 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ale brakuje danych, które mogłyby potwier-
dzić jej proweniencję. Jedynie kilka elementów wyposażenia cerkwi w Oleszycach 
trafiło do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. W posiadaniu tej placówki 
znajdują się używane w oleszyckiej cerkwi dwie mosiężne korony ślubne z drugiej 
połowy XIX w. oraz haftowany w ludowe wzory ukraińskie lambrekin. Zdobi go 
także haftowany symbol kielichu, postawionego na księdze oraz cytat z Ewangelii 
w języku cerkiewno-słowiańskim Аз єсѣм хліб животний ісходай знебесе – „Ja 
jestem chlebem życia, który zstąpił z nieba” (J 6, 35)24. Losy pozostałych elemen-
tów wyposażenia cerkwi w Oleszycach pozostają nieznane.

2. Cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej w Starych Oleszycach

Pierwsza drewniana cerkiew w Starych Oleszycach istniała w pierwszej po-
łowie XVI wieku. Być może to właśnie ona była pierwszą świątynią obrządku 
wschodniego w przedkolacyjnych jeszcze Oleszycach – starszą niż tamtejsza cer-
kiew św. Onufrego. Pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku w Starych 
Oleszycach zbudowano nową, także drewnianą cerkiew pw. Opieki Matki Bo-
skiej. Około 1785 r., w czasie prowadzonej na żądanie władz austriackich akcji 
regulacyjnej sieci placówek duszpasterskich w eparchii przemyskiej, straciła ona 
status świątyni parafialnej i została włączona do parochii w pobliskich, odda-
lonych o zaledwie kilometr Oleszycach. Aby odróżnić ją od innej cerkwi pw. 
Opieki Matki Boskiej, znajdującej się w Starych Oleszycach w przysiółku Wola, 
nazywano ją cerkwią na Przedmieściu Oleszyckim, zaś drugą świątynię określa-
no mianem cerkwi na Woli Oleszyckiej. Z zachowanego rysunku, datowanego na 
okolice 1839 r. wynika, że filialna cerkiew w Starych Oleszycach reprezentowała 
typowy układ trójdzielny z podziałem na babiniec, nawę i sanktuarium, a nad 
nawą wznosiła się kopuła. Z przekazów archiwalnych wiadomo także, że nad 
babińcem znajdowała się dzwonnica. Ściany i dachy pokrywały gonty, jedynie 
kopuła nad nawą była nakryta blachą. W 1840 r. świątynia była w średnim stanie, 
natomiast wyposażenie uznano za wystarczające. Kilka lat później wymieniono 
pokrycie dachu25. W 1845 r. we wnętrzu znajdował się ołtarz główny – prestoł 
niewielkich rozmiarów, przyozdobiony w głównym polu wizerunkiem Matki Bo-
skiej Bolesnej. W prezbiterium przy północnej ścianie postawiono żertwiennik, 
na którym umieszczona była ikona Pokrowy wraz z krzyżem i świecami. W na-
wie świątyni znajdował się także ołtarz boczny, ozdobiony wizerunkami świę-

24 Muzeum Kresów w Lubaczowie, numery obiektów ML/A/3134, ML/A/3135, ML/A/3153.
25 APP, ABGK, sygn. 408, protokół wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach z 1845 r., k. 79; 

ibidem, sygn. 3554, protokół wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach z 4 VII 1840 r., k. 47; ibidem, 
protokół wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach z 17 IV 1845 r., k. 99; A. Łazar, op. cit., s. 85, 166; 
J. Mazur, Zabytkowa architektura cerkiewna…, s. 93; E. Pękala, op. cit., s. 188–189.



73CERKWIE GRECKOKATOLICKIE W OLESZYCACH I STARYCH OLESZYCACH. ZARYS...

tych Piotra i Pawła. Brak było zakrystii – kapłan przygotowywał się do liturgii 
w prezbiterium, tam też w skrzyni przechowywano naczynia i szaty liturgiczne. 
Ikonostas, oprócz carskich wrót, posiadał diakońskie wrota jedynie po południo-
wej stronie prezbiterium. Był on, według relacji wizytatora 

[…] na niebiesko pomalowany. Apostołowie, Prorocy, 6 Niedziel po Wielka-
nocy iako też i Namistne Obrazy są na złotym polu pomalowane. Za Namistnym 
Obrazem z prawey strony iest obraz S. Покрови, dalej S. Mikołaja obraz – z lewey 
strony. Za jużnemi drzwiami przyścianie iest obraz Preobrażenia Christa spasitela 
tym sposobem pomalowany26. 

Jak notował duchowny greckokatolicki wizytujący cerkiew w tym samym 
roku: 

prowizorom polecono, aby cerkiew, ktora co do budowli jest bardzo w dobrym 
stanie, nowemi gątami pobili – tudzież pochwalono ich za gorliwe z kosztem po-
łączone utrzymywanie cerkwi w porządku należytym – tym bowiem utrzyma się 
pamiątka pięknego i rzadkiego malowania Deisusa27.

Cerkiew została gruntownie odremontowana i częściowo przebudowana w 1861 r. 
Wykonano wówczas nową konstrukcję i pokrycie gontowe dachów, wymieniono 
część ścian świątyni i położono dębową podłogę. Prace te podjęto dzięki zaanga-
żowaniu wiernych ze Starych Oleszyc i oleszyckiego proboszcza ks. Antoniego Li-
skowackiego. Materiały budowlane ofiarował kolator – hrabina Celestyna Gryzelda 
Działyńska. W latach 60. XIX wieku nieopodal cerkwi wzniesiono także wolno sto-
jącą, drewnianą dzwonnicę. Kres istnienia drewnianej cerkwi w Starych Oleszycach 
przyniósł pożar 11 maja 1901 r., kiedy to część wsi uległa spaleniu razem z niemalże 
całym miasteczkiem Oleszyce i tamtejszą cerkwią parafialną28.

Do dzieła wznoszenia nowej cerkwi pw. Opieki Matki Boskiej w miejscu spa-
lonej budowli przystąpił w kwietniu 1910 r. paroch i dziekan oleszycki ks. Jan 
Kobryn29. Od samego początku duchowny ten zamierzał postawić murowaną cer-
kiew, lecz skromne możliwości finansowe i opór parafian ze Starych Oleszyc oba-
wiających się zbyt dużych wydatków zmusiły go do chwilowej zmiany planów. 
Ponieważ brakowało co najmniej 11 000 koron na pokrycie kosztów murowanej 

26 APP, ABGK, sygn. 408, protokół wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach z 1845 r., k. 79.
27 APP, ABGK, sygn. 3554, protokół wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach z 17 IV 1845 r., k. 100.
28 J. Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa...., t. 2, cz. 4, passim; idem, Zabytkowa 

architektura cerkiewna …, s. 93; E. Pękala, op. cit., s. 188–189.
29 Jan Kobryn, ur. 1848, wyświęcony w 1874 r., paroch w Oleszycach w latach 1888–1910, 

dziekan oleszycki w latach 1896–1910: D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Eparchy of 
Peremyšl including the Apostolic Administration of Lemkivščyna, Lviv 1995, s. 696.
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budowli, ks. Kobryn przystąpił do stawiania drewnianej cerkwi na kamiennej 
podmurówce. Na budowę przeznaczono środki w wysokości ponad 12 000 ko-
ron, z czego 8000 koron stanowiło odszkodowanie wypłacone po spaleniu daw-
nej cerkwi, a pozostałą kwotę zgromadzono na książeczkach oszczędnościowych 
lub w kasach spółdzielczych. Ukończenie drewnianej cerkwi miało kosztować 
niemalże 15 000 koron, dlatego też reszta pieniędzy miała być zebrana wśród 
parafian ze Starych Oleszyc w drodze rozprawy konkurencyjnej. Plany drewnia-
nej świątyni zostały zatwierdzone przez władze duchowe eparchii przemyskiej. 
Oleszycki proboszcz jednak cały czas zakładał, że kiedy nadarzy się szansa ze-
brania odpowiednich funduszy, na wzniesionych już kamiennych fundamentach 
powstanie murowana świątynia. Fundamenty cerkwi, a także kamień węgielny, 
w którym umieszczono dokumenty fundacyjne, zostały poświęcone przez ks. 
Kobryna 4 sierpnia 1910 r. Wkrótce po tej uroczystości, na początku września 
1910 r. komitet parafialny podjął ostateczną decyzję, że świątynia w Starych 
Oleszycach zostanie odbudowana w murowanej formie. Opracowano wówczas 
nowe plany cerkwi, a koszty jej wzniesienia oszacowano na ponad 30 000 koron. 
Bez zmiany pozostał sposób finansowania budowy – zgodnie z obowiązującym 
prawem fundusze miały być zebrane w drodze obowiązkowej konkurencji wśród 
grekokatolików zamieszkałych w Starych Oleszycach. Podczas rozprawy kon-
kurencyjnej delegatem Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu był wicedziekan 
oleszycki ks. Konstantyn Pawłowski, a nad całością sprawy miało czuwać Staro-
stwo Powiatowe w Cieszanowie30.

Po śmierci ks. Jana Kobryna 26 października 1910 r. jego obowiązki spa-
dły na tymczasowego administratora, ks. Antoniego Twerdochliba31. Nie są zna-

30 APP, ABGK, sygn. 5328, pismo urzędu parafialnego w Oleszycach do Greckokatolickie-
go Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 2 X 1913 r., k. 7; ibidem, pismo Greckokatolickiego 
Konsystorza Biskupiego w Przemyślu do Starostwa Powiatowego w Cieszanowie z 10 IX 1910 r., 
k. 9; ibidem, pismo urzędu parafialnego w Oleszycach do Greckokatolickiego Konsystorza Bi-
skupiego w Przemyślu z 6 IV 1910 r., k. 13–14; ibidem, pismo urzędu parafialnego w Oleszycach 
do Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 6 IX 1910 r., k. 16; ibidem, pi-
smo Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu do urzędu dekanalnego oleszyc-
kiego z 13 IV 1910 r., k. 18–19; ibidem, sygn. 6177, inwentarz cerkwi w Starych Oleszycach  
z 20 VII 1930 r., k. 1. Przepisy austriackiej ustawy o konkurencji kościelnej z 1866 r. (znoweli-
zowanej w 1896 r.) zobowiązywały kolatorów oraz wiernych danego obrządku do pokrywania 
kosztów stawiania i utrzymywania budynków kościelnych oraz parafialnych. Wysokość opłat skła-
danych przez wiernych podczas rozprawy konkurencyjnej była zależna od kwot płaconych przez 
nich podatków. Szczegóły inwestycji uchwalano w drodze rozprawy konkurencyjnej, na którą sta-
wiali się przedstawiciel ordynariatu biskupiego, proboszcz, patron oraz pełnomocnik każdej gminy. 
Dzięki obowiązkowemu podatkowi na cele budownictwa sakralnego udało się zrealizować wiele 
inwestycji – zarówno świątyń rzymskokatolickich, jak też greckokatolickich, a krajobraz kulturo-
wy Galicji został w znacznym stopniu zmieniony dzięki już najczęściej murowanym świątyniom.

31 Antoni Twerdochlib, ur. 1883, wyświęcony w 1907 r., w latach 1908–1910 wikariusz w Ole-
szycach, 1910–1912 administrator tamże; 1917–1922 paroch w Krakowcu, 1922–1937 paroch 
w Rawie Ruskiej, od 1937 r. administrator w Smolniku, gdzie zmarł w 1941 r.: D. Blazejowskyj, 
op. cit., s. 865; Б. Прах, Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації 
Лемківщини, т. 1, Львів 2015, c. 423.
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ne szczegóły jego zaangażowania na polu budowy świątyni. Od marca 1912 r. 
dzieło wznoszenia cerkwi przejął nowy paroch w Oleszycach, ks. Antoni Ma-
kar32. Dokończenie budowy świątyni stanęło wówczas pod znakiem zapytania, 
ponieważ brakowało nań środków finansowych. Na tym polu doszło zresztą do 
konfliktu z wiernymi greckokatolickimi przynależącymi do cerkwi św. Onufrego 
w Oleszycach. Wskutek nieporozumień, parafianie z miasteczka w żadnej mierze 
nie wspomogli finansowo budowy nowej cerkwi. Żadnego wsparcia nie udzielił 
również kolator w osobie księżnej Elżbiety Sapiehy. Stąd też, jak pisali grekoka-
tolicy ze Starych Oleszyc, „zbudowaliśmy własnymi siłami okazałą murowaną 
cerkiew, na który to cel zostaliśmy zmuszeni sprzedać ostatnią krowę”33. Dzięki 
tym datkom wiernych, ks. Makarowi udało się doprowadzić do końca dzieło bu-
dowy i 2 października 1913 r. oleszycki proboszcz zwrócił się do Greckokatolic-
kiego Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu o pozwolenie na poświęcenie nowej 
świątyni w dniu jej święta patronalnego. Ordynariat upoważnił do celebracji tej 
ceremonii administratora dekanatu oleszyckiego i proboszcza w Suchej Woli ks. 
Konstantyna Pawłowskiego. Kapłan ten w święto Opieki Matki Boskiej, 14 paź-
dziernika 1913 r. dokonał poświęcenia cerkwi oraz prestołu34.

Cerkiew w Starych Oleszycach jest typowym przykładem prowincjonalnej 
świątyni greckokatolickiej przełomu XIX i XX wieku. Powstała ona w okresie 
wielkiego ożywienia na polu budownictwa sakralnego w Galicji i była jedną 
z ponad 260 cerkwi zbudowanych w eparchii przemyskiej za pontyfikatu bi-
skupa Konstantyna Czechowicza (1897–1915), a zarazem jedyną murowaną 
greckokatolicką świątynią filialną w dekanacie oleszyckim35. Starooleszycką 
cerkiew wniesiono w stylu neobizantyńskim z wątkami eklektycznymi, okre-
ślanym mianem stylu „nahirniańskiego”, a to z uwagi na osobę jego twórcy 
i propagatora, Bazylego Nahirnego. Ten wybitny architekt i działacz społeczny 
zaprojektował ponad 360 cerkwi greckokatolickich w Galicji. Wytyczone przez 
niego wzorce rychło urosły do rangi ukraińskiego stylu narodowego i stały się 
wręcz kanoniczne dla nowo budowanych świątyń greckokatolickich, zarówno 

32 APP, ABGK, suplement, sygn. 179, akta personalne ks. Antoniego Makara, k. 63; „Вістникъ 
Перемыскои Епархіи” 1910, ч. XIII, с. 116. Antoni Makar, ur. 1869 w Przemyślu, wyświęcony 
w 1894 r., 1894–1898 wikariusz w Oleszycach; 1898–1901 paroch w Woli Oleszyckiej; 1901–1912 
paroch w Ujkowicach; 1912–1939 paroch w Oleszycach; 1939–1945 administrator w Chyrzynce. 
Wysiedlony w 1945 r. do USRR, przeszedł na prawosławie, zmarł w 1949 r.: D. Blazejowskyj, op. 
cit., s. 758; Б. Прах, op. cit., c. 578.

33 APP, ABGK, sygn. 4957, pismo parafian ze Starych Oleszyc do Greckokatolickiego Ordyna-
riatu Biskupiego w Przemyślu z 13 III 1921 r., k. 209.

34 APP, ABGK, sygn. 5328, pismo urzędu dekanalnego oleszyckiego do Greckokatolickie-
go Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 2 X 1913 r., k. 5; ibidem, pismo Greckokatolickiego 
Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu do urzędu dekanalnego oleszyckiego z 8 X 1913 r., k. 6; 
ibidem, pismo urzędu parafialnego w Oleszycach do Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego 
w Przemyślu z 2 X 1913 r., k. 7; ibidem, sygn. 6177, inwentarz cerkwi w Starych Oleszycach  
z 20 VII 1930 r., k. 1.

35 Шематисмъ всего греко–католицкого клира злучених епархій перемыскои, самборскои 
и сяноцкои на рокъ 1914, Перемышль 1914, passim.
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murowanych, jak i drewnianych. Odwołanie się przez Nahirnego do tradycji 
bizantyńskich miało akcentować wschodnie korzenie Kościoła greckokatolic-
kiego, jak też dawne tradycje budownictwa Rusi Kijowskiej i Rusi Halickiej, 
przypominając o chlubnej historii tych ziem i wielowiekowym dorobku ruskiej 
kultury. Społeczność ukraińska w Galicji uznała, że nowa stylistyka architekto-
niczna idealnie spełnia wymogi dla celebracji nabożeństw w obrządku wschod-
nim, jak też podkreśla ich aspiracje narodowe. Stąd też oleszyccy duszpasterze 
oraz wierni greckokatoliccy tak wielkie znaczenie przywiązywali do budowy 
w Starych Oleszycach murowanej cerkwi w ukraińskim stylu narodowym, naj-
lepiej oddającym myśl religijną i kulturalną tamtej epoki36.

Świątynia w Starych Oleszycach reprezentuje najbardziej rozpowszechniony 
w Galicji wzorzec cerkwi na planie krzyża z jedną, centralnie położoną kopułą. 
Świątynia, ubrana w raczej skromny kostium stylowy, jest orientowana i wzno-
si się na planie krzyża łacińskiego. Na skrzyżowaniu nawy z transeptem wznosi 
się kopuła, oparta na wysokim, ośmiobocznym tamburze, od wewnątrz kolistym. 
Kopułę wieńczy latarnia nakryta cebulastą kopułką. Na jej szczycie znajduje się 
krzyż łaciński na półksiężycu. Po obu stronach zamkniętego trójbocznie prezbi-
terium wznoszą się symetrycznie dwie zakrystie na planie prostokąta. Fasada jest 
zwieńczona trójkątnie, podobnie jak elewacje obu ramion transeptu. Na osi fasady 
znajduje się główne wejście do świątyni, ujęte ozdobnym portalem architektonicz-
nym ze spływami. Portal ozdobiono inskrypcją z fragmentem Modlitwy Pańskiej 
w języku cerkiewno-słowiańskim: да с[вѧ]титсѧ имѧ твое – „święć się imię 
Twoje”. Elewacje nawy, transeptu, prezbiterium oraz tambur kopuły są ozdobione 
lizenami. Łączy je arkadowy fryz, zwieńczony okapowym gzymsem o profilu kla-
sycystycznym. Okna są zamknięte półkoliście, w prezbiterium znajduje się okulus. 
Prezbiterium nakrywa sklepienie żebrowe, nawiązujące do architektury gotyckiej, 
a nawę i transept – sklepienie żaglaste. Dach jest kryty blachą cynkowaną, nad 
nawą i transeptem dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy, natomiast nad 
zakrystiami – pulpitowy. Do wnętrza prowadzi czworo drzwi: ozdobne główne, 
boczne w północnej i południowej części transeptu oraz w północnej zakrystii37.

Nieopodal świątyni w kierunku północno-zachodnim znajduje się murowa-
na dzwonnica parawanowa, zbudowana w 1912 r. Wieńczy ją glorieta w stylu 
neorenesansowym. Dzwonnica mogła pomieścić trzy dzwony w arkadach oraz 
sygnaturkę w gloriecie. Najpewniej z okazji poświęcenia świątyni ufundowa-
no pierwszy, duży dzwon o średnicy 72 cm. Dzwon ten został w 1915 r. zare-
kwirowany przez austro-węgierskie władze wojskowe. Stąd też w 1918 r. na 
dzwonnicy znajdował się zaledwie jeden mały dzwonek. W 1926 r. dzięki da-
rowiznom i składkom parafian zakupiono kosztem 210 zł dzwon o wadze 200 

36 P. Krasny, op. cit., s. 261–287; Х. Лев, В. Слободян, Н. Філевич, 100 церков Нагірних. 
Частина перша: церкви Василя Нагірного, Львів 2013, passim.

37 J. Mazur, Zabytkowa architektura cerkiewna …, s. 92–93; M. Skowroński, op. cit., s. 22.
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kg. Rok później nabyto kolejny, mniejszy dzwon, ważący 109 kg. Powojenne 
losy tych dzwonów są nieznane. Cerkiew oraz dzwonnicę otacza cmentarz, 
obecnie nieczynny. Zachowało się kilkanaście nagrobków z przełomu XIX 
i XX wieku, wśród nich ciekawe przykłady kamieniarstwa bruśnieńskiego38.

Z uwagi na zubożenie ludności Starych Oleszyc, wykańczanie wnętrza nowej 
cerkwi i sprawienie wszystkich potrzebnych sprzętów liturgicznych trwało przez 
dłuższy czas. Na okoliczność poświęcenia i w pierwszych latach po tej uroczy-
stości świątynia otrzymała najniezbędniejsze elementy wyposażenia. Były nimi: 
drewniany prestoł, posrebrzana darochranitielnica, drewniany kywot, ławki, an-
tymins z 1913 r., oprawiony bogato Ewangeliarz, jeden kielich czy też wreszcie 
tetrapod, na którym znajdowała się ikona Pokrowy oraz krzyż, całowane przez 
wiernych. Z kolei z dawnej, spalonej cerkwi pochodziła monstrancja, ufundowa-
na w 1893 r. przez Aleksego i Marię Wacko. Brakowało jeszcze ambony, która po-
wstała po 1930 r. Prace nad wykonaniem ikonostasu rozpoczęto dopiero w 1938 
r. od zgromadzenia w cerkwi lipowych desek, a zakończono je w przededniu 
II wojny światowej lub tuż po jej wybuchu. Ofiary na ten cel, w tym i większe 
sumy zapisywane przez parafian na mocy testamentów, zbierano właściwie przez 
cały okres międzywojenny. Wnętrze zdobił także rzeźbiony w drewnie krucyfiks 
o wysokości 165 cm, utrzymany w ludowej stylistyce. W takiej samej konwencji 
wykonano przymocowane do ławek chorągwie, malowane olejem na płótnie na 
całej ich powierzchni. W 1930 r. było ich 7, zaś sądząc po liczbie pozostałych 
w świątyni w latach pięćdziesiątych pustych drzewców, później dokupiono jesz-
cze 7 chorągwi. W ten sposób niemalże każda ławka dla wiernych była przy-
ozdobiona chorągwią. Warto również wspomnieć o płaszczenicy, 3 feretronach, 
2 krzyżach procesyjnych, 6 krzyżach ręcznych oraz cennych księgach liturgicz-
nych. Było ich w sumie 16, z czego 5 pochodziło z XVIII wieku, 8 z XIX wieku 
i 3 z XX wieku. Wśród nich wyróżniały się osiemnastowieczne Triodiony, Ewan-
gelie ołtarzowe z 1835 r. oraz okazały Służebnik, wydany w 1840 r. w Przemyślu 
dzięki staraniom biskupa Jana Śnigurskiego. Niewykluczone, że część tych ksiąg 
– zwłaszcza przemyski Służebnik, wzmiankowany w dziewiętnastowiecznych re-
lacjach – była używana jeszcze w poprzedniej starooleszyckiej cerkwi i została 
uratowana podczas jej pożaru39.

38 APP, ABGK, sygn. 3856, wykaz dzwonów zarekwirowanych w dekanacie oleszyckim 
z 20 X 1915 r., k. 347; ibidem, sygn. 5145, sprawozdanie z wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach 
z 1 X 1918 r., k. 190; ibidem, sygn. 6177, inwentarz cerkwi w Starych Oleszycach z 20 VII 1930 r., 
k. 4–5; A. Saładiak, op. cit., s. 290; Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo 
przemyskie, Warszawa 1998, s. 203.

39 APP, ABGK, sygn. 408, protokół wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach z 1845 r., k. 80; 
ibidem, sygn. 4193, pismo wiernych z Oleszyc do bpa Jozafata Kocyłowskiego z 17 XI 1938 r., 
k. 269; ibidem, protokoły przesłuchań ks. Antoniego Makara z 16 XI oraz 12 XII 1938 r., k. 273–
276; ibidem, protokół przesłuchania Michała Żyruchy z 12 XII 1938 r., k. 277–278; ibidem, sygn. 
5145, sprawozdanie z wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach z 1 X 1918 r., k. 187–193; ibidem, 
sygn. 6177, inwentarz cerkwi w Starych Oleszycach z 20 VII 1930 r., k. 2–13; ADSCMZŁ, raporty 
z oględzin cerkwi w Starych Oleszycach z lat 50. XX w. oraz z 1966 r.
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W 1930 r. wnętrze świątyni zdobiło również sześć obrazów. Pierwszym z nich 
była malowana olejem na płótnie ikona Pokrowy, niemalże metrowej wysoko-
ści. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe parafian ze Starych Oleszyc 
i modę rozpowszechnioną w Galicji Wschodniej, część spośród dekorujących 
wnętrze wizerunków świętych stanowiły oprawione oleodruki, nie zaś malowane 
na drewnie czy płótnie ikony. W transepcie znajdował się oprawiony w drewnia-
ne ramy oleodruk z przedstawieniem św. Mikołaja. Kolejny zdobiący cerkiew 
oleodruk ukazywał Matkę Boską z dzieciątkiem Jezus, w otoczeniu trzech ko-
lejnych wizerunków Maryi oraz św. Mikołaja. Całość kompozycji wieńczyły 
cebulaste kopuły cerkiewne. Oleodruk ten, oprawny w drewniane ramy i szkło, 
przetrwał do dnia dzisiejszego w rękach prywatnych. W świątyni znajdowały się 
także obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa, Serca Matki Boskiej oraz św. 
Trójcy, o których brak dokładniejszych wiadomości40.

Najważniejszym elementem dekoracji wnętrza cerkwi w Starych Oleszy-
cach jest polichromia figuralno-ornamentalna, wykonana w latach 1929–1930. 
Ustalenie jej autorstwa rodzi pewne problemy. Twórca staroooleszyckiej poli-
chromii wymienił swoje nazwisko jedynie w malowanej inskrypcji, znajdującej 
się na ścianie północnej zakrystii. Choć mocno uszkodzona, przetrwała ona do 
dziś. Inskrypcję tę cytuje relacja jednego z konserwatorów, dokumentujących 
stan zachowania cerkwi w Starych Oleszycach w latach pięćdziesiątych. We-
dług tego opisu, autorem polichromii miał być Ł. H. Ryczyniak (Л. Г. Ричиняк 
z Коринци)41. Odczyt ten może budzić spore wątpliwości, ponieważ nadal – po-
mimo uszkodzeń inskrypcji – jest możliwe odczytanie jej dokładnej treści, która 
odbiega od cytowanego odpisu sprzed lat. W rzeczywistości z inskrypcji wyni-
ka bowiem, że twórcą polichromii był Ł. Hrycyniak (Л. Грициняк з Корінци). 
Był to zatem nieznany bliżej ukraiński artysta ludowy, pochodzący z nieodległej 
wioski Korzenica, znajdującej się w powiecie jarosławskim. Niewątpliwie zma-
gająca się z nieustannymi problemami finansowymi wspólnota greckokatolicka 
ze Starych Oleszyc nie mogła sobie pozwolić na sprowadzenie i opłacenie jedne-
go z bardziej cenionych artystów ukraińskich, zajmujących się sztuką sakralną. 
W takiej sytuacji zatrudnienie jednego z lokalnych twórców z niedalekiej wioski 
było oczywistym rozwiązaniem. Co prawda, w żadnej istniejącej do dziś cerkwi 
w okolicach Jarosławia i Lubaczowa – o ile wiadomo – nie zachowały się inne 
prace Hrycyniaka. Ponieważ starooleszycka polichromia ukazuje całkiem solid-
ny warsztat malarski i doświadczenie tego artysty, najpewniej jednak cieszył się 
on renomą w lokalnym środowisku, a jego dorobek przepadł w większości w cza-
sie powojennych dewastacji świątyń greckokatolickich w Polsce. Bez wątpienia 
odnalezienie kolejnych prac Hrycyniaka byłoby interesującym przyczynkiem do 

40 APP, ABGK, sygn. 6177, inwentarz cerkwi w Starych Oleszycach z 20 VII 1930 r., k. 2–3; 
ADSCMZŁ, raporty z oględzin cerkwi w Starych Oleszycach z lat. 50. XX w. oraz z 1966 r.

41ADSCMZŁ, raport z oględzin cerkwi w Starych Oleszycach z lat 50. XX w
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dziejów sztuki sakralnej w greckokatolickiej diecezji przemyskiej lat międzywo-
jennych.

Hrycyniak rozpoczął prace nad malowidłami w staroooleszyckiej cerkwi 
w 1929 r. od wykonania dekoracji kopuły i prezbiterium, za co otrzymał wyna-
grodzenie w kwocie 2000 złotych. Jak wynika z inskrypcji umieszczonych w za-
krystii oraz na jednym z malowideł w transepcie, dekorowanie całości wnętrza 
cerkwi zakończono w 1930 r. Większe datki, które pozwoliły częściowo sfinan-
sować wykonanie polichromii, zostały złożone przez parafian Jana Szumskiego 
i Bazylego Kiptyka42.

Polichromia zdobiąca wnętrze cerkwi w Starych Oleszycach, choć nie jest 
najwybitniejszym dziełem pod kątem artystycznym, bez wątpienia stanowi 
ciekawy przykład połączenia tradycyjnej ikonografii bizantyńskiej z ukraińską 
sztuką ludową, a także sztuką Kościoła łacińskiego. Malowidła te ukazują, jak 
na polsko-ukraińskim pograniczu kulturowym mogły krzyżować się wpływy 
tradycji Wschodu i Zachodu. Choć owe polichromie zdobią świątynię obrządku 
bizantyńskiego, pod kątem stylistycznym dużo bliżej im do malarstwa łaciń-
skiego kręgu kulturowego, a niektóre przedstawienia – jak ikona Przemienie-
nia Pańskiego – są wręcz kopiami dzieł mistrzów Zachodu. Mimo to starano 
się przy tym jak najpełniej zachować bizantyńskie kanony wystroju świąty-
ni, dbając o jej udekorowanie zgodnie z symboliką chrześcijańskiego Wscho-
du. Najmocniej w malowidłach zaakcentowano elementy ukraińskiej kultury 
ludowej. Szczególnie interesujące są te przedstawienia, które ukazują sceny 
rodzajowe z codziennego życia wiernych greckokatolickich. Rozgrywają się 
one wśród prostych, chłopskich chat, pól i lasów, a więc typowych elemen-
tów pejzażu Starych Oleszyc. Program ikonograficzny malowideł eksponuje 
przede wszystkim wątki opieki Niebios nad człowiekiem, zwłaszcza patronki 
świątyni – Opieki Matki Boskiej, a także postacie świętych najważniejszych 
dla obrządku wschodniego i narodu ukraińskiego. W ten sposób polichromie 
cerkwi w Starych Oleszycach miały nie tylko w czytelny sposób przedstawiać 
modlącym się w świątyni działanie Bożej Opatrzności i znaczenie wiary w ich 
codziennym życiu, ale i umacniać w nich własną tożsamość etniczną i ekle-
zjalną. Malowidła te znakomicie oddają atmosferę panującą w Kościele grec-
kokatolickim w pierwszej połowie XX wieku. Zmagania zbrojne, przewroty 
i zaciekłe spory polityczne sprzyjały wzrostowi nastrojów patriotycznych, co 
przekładało się na ożywienie kultu patronów narodów ukraińskiego, takich jak 
święci Włodzimierz i Olga oraz Jozafat. Z drugiej zaś strony, w niespokojnych 
i naznaczonych kryzysami gospodarczymi latach dwudziestolecia międzywo-
jennego w Małopolsce Wschodniej naturalną rzeczą było sięgnięcie po motywy 

42 APP, ABGK, sygn. 4193, protokoły przesłuchań ks. Antoniego Makara z 16 XI oraz 12 XII 
1938 r., k. 273–276; ibidem, sygn. 6177, inwentarz cerkwi w Starych Oleszycach z 20 VII 1930 r., 
k. 1.
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ukazujące bożą opiekę w codziennym życiu człowieka, takich jak wizerunki 
Dobrego Pasterza, Chrystusa otaczanego przez wiernych, czy też wreszcie osa-
dzonych w konkretnym, miejscowym pejzażu scen rodzajowych z życia pa-
rafian greckokatolickich – wszystkie te przedstawienia zostały wykorzystane 
w polichromii cerkwi w Starych Oleszycach43.

Ukraińską symbolikę narodową najmocniej wyrażają umieszczone na ścia-
nach nawy herby. Północną ścianę zdobi złoty trójząb na niebieskiej tarczy – herb 
Ukrainy, zaś południową ścianę – herb Rusi Halickiej, w polu błękitnym lew złoty 
wspinający się na skałę. W ten sposób podkreślono w pełni już ukształtowaną rolę 
Kościoła greckokatolickiego jako ukraińskiego Kościoła narodowego. Ponadto 
umieszczenie obu herbów – zarówno halickiego, jak i ogólnoukraińskiego, miało 
wyrażać podnoszoną wówczas ideę zjednoczonej, „sobornej” Ukrainy, rozciętej 
kordonami państwowymi na Wschód i Zachód. Poprzez owe herby wyrażono także 
myśl przyszłego zjednoczenia narodu ukraińskiego w jednym państwie i w jed-
nym Kościele, przez co obie idee były nierozerwalnie ze sobą powiązane. Takie 
wykorzystanie syntezy symboliki narodowej i religijnej było spotykane również 
w innych cerkwiach wschodniogalicyjskich, dekorowanych w tamtym czasie. Jak 
można podejrzewać, pomysłodawcą namalowania tych symboli we wnętrzu świą-
tyni był oleszycki proboszcz ks. Antoni Makar, duchowny przywiązany do ukraiń-
skiej tożsamości narodowej i angażujący się w działalność ukraińskich instytucji 
kulturalnych i gospodarczych w Oleszycach, co było typowe dla duchowieństwa 
greckokatolickiego w Galicji drugiej połowy XIX oraz XX wieku44.

Z kolei na sklepieniu nawy pierwsze malowidło przedstawia Chrystusa Pocie-
szyciela. Jezus zasiada na obłoku i jest adorowany przez niemowlę, starca, matkę 
z dzieckiem, więźnia trzymającego kajdany, kalekę, płaczącą kobietę, kowala oraz 
chłopa padającego na twarz. Sąsiednie malowidło przedstawia Boga Ojca, który 
rozpościera ramiona i unosi się wśród chmur ponad wschodzącym słońcem. Po 
jego prawej i lewej stronie znajdują się Księżyc i Słońce – znaki Starego i Nowego 
Przymierza oraz gwiazdy. Całość kompozycji, rozciągającej się na błękitnym tle, 
zamykają umieszczone w pendentywach postacie cherubinów w chmurach, wzo-
rowane na wizerunku cherubina z obrazu Rafaela Santiego Madonna Sykstyńska. 
Natomiast polichromia sklepienia nad chórem przedstawia sześciu cherubinów 
w chmurach, adorujących krzyż otoczony złocistymi promieniami. Również malo-
widło pod chórem przedstawia otoczonego chmurami małego cherubina.

43 М. Студницька, Р. Студницький, Церкви Галичини кінця XIX – першої третини XX ст.: 
художній образ храму, Львів 2016, c. 26–27. Dokładną charakterystykę polichromii zdobiących 
cerkiew w Starych Oleszycach zawiera tekst: A. Szczupak, Murowana cerkiew pw. Opieki Matki 
Boskiej w Starych Oleszycach, „Rocznik Lubaczowski” 2011, t. 15–16, s. 61–88.

44 H. Кoзій, Краяни в Олешичах, Львів 2004, c. 188; М. Студницька, Р. Студницький, op. 
cit., c. 27. Działalność ks. Makara jako proboszcza parafii greckokatolickiej w Oleszycach wzbu-
dzała kontrowersje wśród jego parafian – szerzej na ten temat: A. Szczupak, Na rubieżach polsko-
-ukraińskich. Parafia greckokatolicka w Oleszycach w latach międzywojennych, „Rocznik Przemy-
ski” 2014, t. 50, z. 3 Historia, s. 167–187.
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Wznoszącą się na skrzyżowaniu nawy i transeptu kopułę ozdobiono zgodnie 
z bizantyńską symboliką, w której jest ona znakiem Nieba, Boskiej chwały oraz 
świata anielskiego. Stąd też malowidła we wnętrzu kopuły są wyobrażeniem nie-
bios. Na ścianach tamburu na błękitnym tle unoszą się na obłokach aniołowie, 
na przemian w białych i niebieskich szatach, trzymający złożone ręce w geście 
modlitwy. Powyżej, na skraju gęstej warstwy chmur, znajdują się cherubiny, na 
przemian z rozłożonymi i złożonymi skrzydłami. Chóry anielskie oraz chmury 
otaczają znajdujący się w centrum całej kompozycji, na środku czaszy kopuły, 
trójkąt – symbol Trójcy Świętej. Zgodnie z bizantyńską tradycją, na pendenty-
wach u podstawy kopuły umieszczono wizerunki Ewangelistów Mateusza, Mar-
ka, Łukasza oraz Jana. Każdego z nich przedstawiono wraz z przypisywanym mu 
symbolem – wykładnią określającą charakter danej Ewangelii.

Narożniki ścian na skrzyżowaniu nawy z transeptem ozdobiono zwielokrot-
nionymi pilastrami oraz polichromią ornamentalną, wykorzystując tu ukraińskie 
wzory ludowe. Wśród nich wyróżnia się motyw kłosa zboża oraz ornamenty 
utrzymane w niebiesko-żółtej kolorystyce. Taki sam motyw ornamentalny zdobi 
także podstawę kopuły.

Na frontowej ścianie północnej części transeptu po lewej stronie okna umiesz-
czono malowidło przedstawiające apostołów Słowian Cyryla i Metodego, należą-
cych do największych świętych Kościoła Wschodniego. Wśród ornamentów zdo-
biących epitrachelion św. Metodego widoczne są elementy mające formę tryzuba. 
Sąsiednie malowidło położone po prawej stronie okna przedstawia świętych Piotra 
i Pawła, dzierżących swoje typowe atrybuty – klucze oraz miecz i zwój papirusu.

Na sklepieniu północnej części transeptu zostały przedstawione dwie sceny. 
Kompozycja obrazu ponad wizerunkami św. Cyryla i Metodego została podzielona 
na dwie części. Po lewej stronie widoczne są zabudowania wsi, położonej wśród 
pól i lasów. Przez wieś kroczy kapłan greckokatolicki w szatach liturgicznych, trzy-
mający bursę z Najświętszym Sakramentem oraz służący z dzwonkiem i latarnią. 
Nieopodal klęka wierny i czyni znak krzyża. Prawa strona kompozycji przedstawia 
wnętrze chłopskiej chaty. Na łóżku leży starzec, wyciągający ręce w kierunku ka-
płana zbliżającego się do drzwi jego domu. Umierający patrzy z przerażeniem na 
wychylającą się zza ściany, śmiejącą się Śmierć, która dzierży kosę. Obok łóżka, 
przy stole z zapaloną świecą, klęczy kobieta, a inny domownik otwiera drzwi nad-
chodzącemu duchownemu. Z kolei malowidło znajdujące się ponad wizerunkiem 
św. Piotra i Pawła przedstawia pożar domu we wsi, położonej, podobnie jak Stare 
Oleszyce, wzdłuż drogi, wśród pól i lasów. Domownicy biegną z wiadrami, aby 
ugasić płomienie, natomiast mieszkańcy chaty położonej po przeciwnej stronie dro-
gi stoją przed domem z ikonami, a jeden z nich okrywa płachtą kryty strzechą dach.

Na południowej ścianie z ikonami w rękach drugiego ramienia transeptu, po lewej 
stronie okna, umieszczono fresk ukazujący Przemienienie Pańskie, mocno wzorowa-
ny na podobnej kompozycji pędzla Rafaela Santi. Natomiast po prawej stronie okna 
umieszczono malowidło przedstawiające Chrystusa jako Dobrego Pasterza. Odziany 
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w jaśniejące blaskiem szaty Jezus stoi na wzniesieniu i wyciąga ramiona ku podąża-
jącym w jego stronę owcom. W górnej części malowidła umieszczona jest inskryp-
cja: Прїидѣте къ Мнѣ всѣ – „Przyjdzie do mnie wszyscy” (Mt 11, 28).

Podobnie jak w północnej części transeptu, także w tej części świątyni sklepie-
nie zostało udekorowane scenami rodzajowymi. Ponad obrazem Przemienienia 
umieszczono kompozycję, która przedstawia rolnika orzącego pole pługiem za-
przężonym w dwa woły. Zachmurzone niebo przecina błyskawica, na który to wi-
dok chłop czyni znak krzyża i zdejmuje z głowy kapelusz. W prawym dolnym 
rogu malowidła widoczna jest inskrypcja z datą powstania polichromii: Л[ѣта] 
Х[риста]1930. Drugie malowidło, umieszczone ponad wizerunkiem Dobrego 
Pasterza, nawiązuje do wezwania cerkwi – Opieki Bogurodzicy. Przedstawia ono 
Matkę Boską stąpającą po falach wzburzonego sztormem morza. Trzyma ona 
Dzieciątko Jezus, zwracające się ku dryfującemu na falach rozbitkowi. Tonący 
jedną ręką obejmuje belkę, a drugą wyciąga w kierunku Maryi i małego Jezusa. 
W tle widać wzburzone morze i tonący w nim okręt.

Łęki sklepienne oddzielające sklepienie nawy głównej od sklepień transeptu 
oraz prezbiterium udekorowano motywem winnej latorośli oraz różnorakimi sym-
bolami. Na łęku oddzielającym sklepienie prezbiterium od nawy głównej umiesz-
czono wizerunek gołębicy – symbol Ducha Świętego, uświęcającego dary składane 
na pobliskim ołtarzu. Na gurtach dzielących sklepienie transeptu od nawy znajdują 
się symbole Niepokalanego Serca Maryi oraz Serca Jezusa. Na łęku dzielącym 
sklepienie nawy, tuż nad amboną, malowidło ukazuje unoszącą się w chmurach 
księgę z piszącą na jej kartach ręką – symbol głoszonego z ambony słowa Bożego. 
Na kartach księgi widnieje inskrypcja: Всі твої дѣла мені ізвѣстни – помній на 
смерть! – „Wszystkie twoje czyny są mi wiadome – pamiętaj o śmierci”! Na łęku 
sklepiennym nad chórem umieszczono wagę – symbol Boskiej sprawiedliwości.

Na centralnej ścianie prezbiterium znajduje się wizerunek patronki świątyni – iko-
na Pokrowy. W górnej części kompozycji przedstawiono Matkę Boską unoszącą się 
wśród chmur, rozpościerającą swój welon i obszerny, błękitny płaszcz ponad zgro-
madzonymi w świątyni wiernymi. Zgodnie z kanonem, w dolnej części malowidła 
umieszczono postacie św. Andrzeja Szalonego oraz jego ucznia, św. Epifaniusza. Na 
tle carskich wrót ikonostasu ukazano św. Romana Melodosa. Trzyma on w ręku zwój 
z fragmentem tekstu kontakionu, śpiewanego w święto Opieki Matki Boskiej: Д(e)ва 
днесь предстоить въ ц[е]ркви и съ лики с[вѧ]тихъ невидимо за ны молитсѧ 
Богу – „Dziewica dzisiaj stoi w świątyni i z chórami świętych niewidzialnie modli 
się za nami do Boga”. Tuż obok znajduje się również grupa postaci, wśród których 
można dostrzec cesarza bizantyńskiego Leona Mądrego.

Na północnej ścianie prezbiterium, nad wejściem do zakrystii, umieszczono 
wizerunki chrzcicieli Rusi Kijowskiej, patronów Ukrainy – św. Włodzimierza 
i św. Olgi, podtrzymujących złoty, jednoramienny krzyż dużych rozmiarów. Św. 
Olga dzieży także model murowanej świątyni w ukraińskim stylu narodowym. 
Natomiast na południowej ścianie prezbiterium, również nad wejściem do za-
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krystii, znajduje się wizerunek św. Jozafata Kuncewicza. Umieszczenie wize-
runku tego świętego w prezbiterium, a więc w najważniejszej części świątyni, 
jest odbiciem jego kultu, wyjątkowo mocno propagowanego w greckokatolickiej 
diecezji przemyskiej w latach międzywojennych za sprawą biskupa Jozafata Ko-
cyłowskiego. Święty Jozafat miał być dla wiernych greckokatolickich wzorem 
zachowania wierności wobec Stolicy Apostolskiej, a także szacunku dla własne-
go, wschodniego obrządku oraz ukraińskiej tożsamości narodowej45.

Ponadto wszystkie ściany prezbiterium pokryte są polichromią ornamentalną, 
wykorzystującą motyw gęsto rozmieszczonych krzyży. Z kolei dekoracja skle-
pienia prezbiterium jest wyobrażeniem nieba. Całą powierzchnię sklepienia po-
malowano na niebiesko i ozdobiono gęsto rozmieszczonymi gwiazdami, co sym-
bolizuje, iż świątynia jest Niebem na Ziemi. W centrum znajdują się wizerunki 
cherubinów w chmurach, otaczających koronę cierniową.

Po obu stronach prezbiterium znajdują się zakrystie, które zdobi skromna po-
lichromia ornamentalna – ukraińskie wzory ludowe, które okalają ściany oraz 
okna. W 2013 r. w północnej zakrystii stała się widoczna inskrypcja, wykonana 
na ścianie przy pomocy niebieskiej farby. Była ona widoczna jeszcze w latach 
50., a potem została całkowicie zasłonięta przez deski, zwisające z przegniłego 
i rozpadającego się stropu. Treść tej inskrypcji brzmi: Церков мальована в р. 
1930. за отца каноника Макара, старш[их] брат[ів] Назаревича й Бадзайя. 
Мальовав арт[ист] мал[яр] Л. Грициняк з Корiнци – „Cerkiew malowana 
w roku 1930 za księdza kanonika Makara, starszych braci Nazarewicza i Badza-
ja. Malował artysta malarz Ł. Hrycyniak z Korzenicy”.

Cerkiew w Starych Oleszycach nie doznała żadnych uszkodzeń podczas walk 
I wojny światowej. W początkach okresu międzywojennego nabożeństwa w świą-
tyni były odprawiane co trzecią niedzielę. Ks. Antoni Makar celebrował wówczas 
śpiewaną Boską Liturgię oraz jutrznię. Ponadto na prośbę wiernych, kapłan ten 
odprawiał w cerkwi w Starych Oleszycach także parastas i molebeń. Przy świątyni 
od początku XX w. działało Bractwo Trzeźwości. W przededniu wybuchu II wojny 
światowej do świątyni przynależało 775 wiernych obrządku greckokatolickiego46.

Po wysiedleniu z Oleszyc ostatniego duszpasterza greckokatolickiego ks. Grze-
gorza Martynowicza w listopadzie 1945 r., cerkiew w Starych Oleszycach została 
opuszczona. Możliwe, że – podobnie jak w przypadku cerkwi parafialnej w Ole-
szycach czy też cerkwi w Suchej Woli – klucze do świątyni otrzymali na krót-
ko duchowni z oleszyckiej parafii rzymskokatolickiej. Jeszcze na przełomie lat 

45 Szerzej patrz: A. Szczupak, Kult św. Jozafata w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okre-
sie rządów biskupa Jozafata Kocyłowskiego (1917–1946), „Rocznik Przemyski” 2012, t. 48, z. 4 
Historia, s. 103–117.

46 APP, ABGK, sygn. 4704, wykaz szkód wojennych w parafiach greckokatolickich w powie-
cie cieszanowskim z 1915 r., k. 166; ibidem, sygn. 4957, pismo wiernych ze Starych Oleszyc do 
Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 13 III 1921 r., k. 207–208; Шематизм 
греко – католицького духовенства…, c. 71.
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czterdziestych i pięćdziesiątych cerkiew, mimo iż stała cały czas otworem, pozo-
stała właściwie w nienaruszonym stanie. Nieformalną opiekę nad świątynią pełnił 
bowiem jeden z dawnych parafian greckokatolickich, który uniknął wysiedlenia 
z rodzinnych stron. Jak wspominał ówczesny mieszkaniec Starych Oleszyc Karol 
Kunz, który miał okazję znaleźć się we wnętrzu cerkwi około 1948–1950 roku: 

Gdy weszliśmy do cerkwi, mieliśmy wrażenie, że jeszcze wczoraj odbywało się 
nabożeństwo. Drzwi były otwarte. Na ławkach leżały jeszcze modlitewniki, nie-
które otwarte. Później weszliśmy do zakrystii po lewej stronie. Była tam komoda, 
w szufladach znajdowały się jeszcze szaty liturgiczne47. 

Wkrótce potem, na początku lat pięćdziesiątych, cerkiew została zamieniona 
na magazyn Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Starym Siole. Początkowo 
świątynia służyła krótko jako skład nawozów sztucznych, co poczyniło spore 
zniszczenia w jej wnętrzu. Następnie przechowywano w niej zboże. Aby zwięk-
szyć przestrzeń użytkową, wyniesiono z cerkwi wszystkie ławki i złożono je pod 
gołym niebem na cmentarzu otaczającym budowlę48.

Jeszcze w latach pięćdziesiątych PGR w Starym Siole zaprzestał użytkowania 
cerkwi, która na krótki czas pozostała opuszczona, stojąc otworem. Stan świątyni 
pozostawał nadal dobry, choć na murach pojawiły się pierwsze zacieki, brako-
wało części rynien, a dach jednej z zakrystii był już dziurawy. We wnętrzu cer-
kwi, choć zdemolowanym, pozostało jeszcze kilka elementów wyposażenia. Na 
ścianach nadal znajdowały się malowana na płótnie ikona Pokrowy, oleodruk 
z wizerunkiem św. Mikołaja, czy też rzeźbiony w drewnie krucyfiks. Przetrwały 
także fragmenty katafalku, jeden krzyż procesyjny i cztery malowane na płótnie 
chorągwie, choć część z tych ostatnich znajdowała się w bardzo złym stanie. Na-
tomiast brakowało wszystkich dzwonów, ikonostasu i całego szeregu najcenniej-
szych przedmiotów, wymienianych w przedwojennych inwentarzach, najpewniej 
rozgrabionych lub zniszczonych po przejęciu świątyni przez starosiolski PGR49.

Pod koniec lat pięćdziesiątych lub na początku sześćdziesiątych świątynia 
ponownie została zamieniona na magazyn, tym razem państwowego przedsię-
biorstwa „Melioracja”. Wtedy też z cerkwi znikła cała reszta wyposażenia, któ-
ra uniknęła rozgrabienia lub zniszczenia w latach pięćdziesiątych. Jak wynika 
z zachowanych fotografii i relacji konserwatorów, w 1966 roku we wnętrzu po-
została jedynie ambona oraz jedna chorągiew, bardzo zniszczona. Uszkodzona 
była również część polichromii, przede wszystkim dolne partie malowideł or-
namentalnych w nawie i prezbiterium oraz wizerunek św. Jozafata. Spora część 
szyb w oknach świątyni była już wybita, w niektórych miejscach zaczął także 

47 Archiwum prywatne autora, relacja p. Karola Kunza z Lubaczowa.
48 ADSCMZŁ, raporty z oględzin cerkwi w Starych Oleszycach z lat 50. XX w. oraz z 1966 r.
49 ADSCMZŁ, raporty z oględzin cerkwi w Starych Oleszycach z lat 50. XX w. oraz z 1966 r.
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przeciekać dach. Nowy użytkownik składował w świątyni przede wszystkim ma-
teriały budowlane. Cerkiew pełniła funkcję magazynu „Melioracji” aż do końca 
lat osiemdziesiątych. Po likwidacji składu, cerkiew została de facto opuszczona. 
Przez cały okres powojenny świątynia była stopniowo lecz sukcesywnie dewa-
stowana i jej stan pogarszał się systematycznie50.

Obecnie cerkiew w Starych Oleszycach jest własnością parafii rzymskokato-
lickiej pw. Narodzenia Matki Boskiej w Oleszycach51. Stan świątyni na chwilę 
obecną jest zły, a co gorsza, pogarsza się on w szybkim tempie. Zewnętrzne ścia-
ny budowli noszą ślady sporych zacieków i zawilgocenia, a w dolnych partiach 
wystąpiły liczne ubytki cegieł, brakuje również części rynien. Niemalże wszyst-
kie szyby w oknach cerkwi zostały wybite, dlatego też spora część malowideł 
została ciężko uszkodzona na skutek działania czynników atmosferycznych. Nie-
małe fragmenty dekoracji malarskiej sklepień uległy zniszczeniu także za sprawą 
zardzewiałego i przeciekającego pokrycia dachu świątyni, również mocno już 
spróchniałego. W 2003 r. krzyż wieńczący kopułę świątyni przechylił się mocno 
i dziś grozi runięciem.

Spośród zdobiących wnętrze cerkwi w Starych Oleszycach malowideł, najciężej 
uszkodzone zostały polichromie kopuły. Spora część postaci aniołów i błękitnego 
tła kompozycji uległa poważnym zniszczeniom. Ciężkie szkody poniosły także po-
lichromie transeptu, z czego największe zniszczenia dotknęły scenę pożaru domu 
we wsi. Większa część tego malowidła uległa nieodwracalnej degradacji, a co gor-
sza, proces całkowitej destrukcji tego fragmentu dekoracji malarskiej postępuje na-
dal w bardzo szybkim tempie na skutek odpadania tynku. W nieco lepszym stanie, 
choć również uszkodzone, pozostają sceny śmierci wiernego greckokatolickiego 
oraz uratowania topielca przez Matkę Boską. Począwszy od 2015 r., w szybkim 
tempie postępuje proces destrukcji dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium. 
Niemalże całkowitemu zniszczeniu uległo także malowidło na pendentywie, uka-
zujące św. Mateusza. W niewiele lepszym stanie znajdują się pozostałości wizerun-
ku św. Jozafata w prezbiterium. Nieco lżejszych uszkodzeń doznały przedstawienia 
Chrystusa Pocieszyciela, Opieki Matki Boskiej i dekoracje sklepienia prezbiterium. 
Pozostałe malowidła, pomimo upływu czasu i szkodliwego oddziaływania deszczu 
i śniegu, pozostają – póki co – we względnie dobrym stanie.

Jeśli chodzi o stan zachowania pozostałych elementów wnętrza świątyni, 
w prezbiterium korzenie drzewa rosnącego w pobliżu cerkwi niszczą posadz-
kę. W zakrystiach większość drewnianych stropów przegniła i zawaliła się, nie-

50 Ibidem; ADSCMZŁ , spis cerkwi powiatu lubaczowskiego z 1966 r.; M. Rzepiejewska, 
Opuszczone cerkwie – 35 znaków zapytania, w: Opuszczone-ratowane greckokatolickie zespoły 
cerkiewne południowo-wschodniej Polski, red. eadem, Warszawa 2013, s. 57; A. Saładiak, op. cit., 
s. 290; M. Skowroński, op. cit., s. 22; В. Кармазин-Каковський, Мистецтво лемківської церкви, 
Рим 1975, c. 101, 292–293.

О. В. Іванусів, op. cit., c. 245.
51 Archiwum prywatne autora, pismo Urzędu Gminy w Oleszycach do autora z 17 VI 2016 r.
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Wnętrze cerkwi w Starych Oleszycach, 1966 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, 
Zespół ds. Archiwaliów, Fototeka Naziemna, sygn. 105202, fot. J. Szandomirski.



87CERKWIE GRECKOKATOLICKIE W OLESZYCACH I STARYCH OLESZYCACH. ZARYS...

malże całkowitej destrukcji uległy tamże posadzki. Świątynia padała również 
ofiarą zwykłego wandalizmu, przez co niektóre malowidła, ściany oraz ambona 
są oszpecone przez bazgroły.

Oprócz polichromii, we wnętrzu świątyni przetrwała do dziś drewniana ambo-
na, choć mocno zdekompletowana. Brak jej poręczy schodów, zwieńczenia okapu 
oraz innych elementów dekoracyjnych. Zachował się również drewniany, wiszący 
chór muzyczny, znajdujący się tuż nad głównym wejściem do świątyni. Na jego 
rzeźbionej w ludowe wzory balustradzie znajduje się pulpit na nuty. Z ikonostasu 
przetrwała jedynie porzucona pod ścianą świątyni rama – najprawdopodobniej rzę-
du świątecznego lub też proroków i ojców Kościoła. Mimo poważnych zniszczeń, 
z pewnością nie jest jeszcze za późno, by uratować cerkiew w Starych Oleszycach, 
zwłaszcza zaś zdobiące jej wnętrze malowidła, przed grożącym im całkowitym 
zniszczeniem. Stowarzyszenie Historyków Sztuki umieściło zresztą tę świątynię na 
liście obiektów najpilniej wymagających szybkiego remontu. Cerkiew jest obiek-
tem zainteresowania turystów i fotografów z całej Polski, a jej zdjęcia trafiały do 
galerii ogólnopolskich internetowych portali informacyjnych. Nie przełożyło się 
to jednak na jakiekolwiek działania, które miały by na celu przynajmniej zahamo-
wanie postępującej degradacji budowli i dekoracji jej wnętrza52.

Wyłączywszy pozostający w rękach prywatnych oleodruk przedstawiający Mat-
kę Boską z dzieciątkiem Jezus, jedynym zachowanym do dziś elementem wyposa-
żenia wnętrza cerkwi w Starych Oleszycach jest krucyfiks, znajdujący się obecnie 
w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie. Pochodzi on najpewniej z końca XIX w. 
Oprócz wykonanego z drewna krzyża wraz z metalowym zadaszeniem, zachowała 
się również metalowa figura Ukrzyżowanego, choć zdekompletowana i oddzielona 
od belek krzyża. Najpewniej krucyfiks ten jest tożsamy z jednym z dwóch krzyży 
procesyjnych, wzmiankowanych w inwentarzu świątyni z 1930 r. i został wyniesio-
ny z cerkwi po jej przejęciu przez PGR w Starym Siole53.

Cerkwie greckokatolickie w Oleszycach i Starych Oleszycach są pamiąt-
kami dawnego świata wielokulturowej Galicji Wschodniej. W świecie tym 
wspólnoty wyznaniowe miały do odegrania ważną rolę, wykraczającą daleko 
poza celebrację nabożeństw wewnątrz murów świątyń. Bez wątpienia, spośród 
narodów zamieszkujących ziemie wschodniogalicyjskie to właśnie społeczność 
ukraińska w największym stopniu wykorzystywała architekturę i sztukę sakral-
ną jako narzędzie konsolidacji własnej wspólnoty oraz umacniania tożsamości 
narodowej. Okazałe, widoczne z daleka kopuły cerkwi w Oleszycach i Starych 
Oleszycach miały świadczyć o rosnących ambicjach tamtejszej parafii grecko-
katolickiej i wzroście znaczenia jej wiernych na polu społecznym i kulturowym. 
Zwraca tu uwagę determinacja, z jaką duszpasterze i wierni obrządku wschod-

52 P. Durak, op. cit., s. 134–139; M. Kaniewska, Losy cerkwi pogranicza polsko-ukraińskiego, 
w: Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie, red. S. Batruch, 
R. Zilinko, Lublin 2005, s. 189.

53 Muzeum Kresów w Lubaczowie, nr obiektu ML/A/2850. 
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niego ze Starych Oleszyc dążyli do budowy murowanej, neobizantyńskiej świą-
tyni, mimo znacznych kosztów tego przedsięwzięcia. Kolektywne składanie ofiar 
przez mieszkańców wsi na nową, okazałą cerkiew – nie tylko miejsce modlitwy, 
ale i namacalny symbol wspólnoty – było świetnym narzędziem budowania po-
czucia więzi grekokatolików ze swoim Kościołem. Z kolei malowidła zdobiące 
wnętrze staroooleszyckiej świątyni są dobrym przykładem wykorzystania sztuki 
sakralnej w służbie umacniania tożsamości eklezjalnej i narodowej na pograni-
czu polsko-ukraińskim. Postacie świętych ważnych dla narodu ukraińskiego i ob-
rządku wschodniego oraz sceny rodzajowe, ukazujące rolę wiary w codziennym 
życiu miały jasno pokazywać wiernym, że to właśnie Kościół greckokatolicki 
jest ich rodzimą, narodową wspólnotą, w której zaspokoją wszystkie swoje po-
trzeby duchowe. Wreszcie, polichromie te doskonale ukazują krzyżowanie się 
wpływów kulturowych na terenie greckokatolickiej diecezji przemyskiej, gdzie 
spotykały się tradycje Kościołów Wschodniego i Zachodniego z kulturą ukraiń-
ską i polską. Z tego względu zabytki dziejowe parafii greckokatolickiej w Ole-
szycach z pewnością zasługują na uratowanie przed całkowitą zagładą.
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Cerkiew w Oleszycach. 
Stan obecny. Fotografia autora.

Wnętrze cerkwi w Oleszy-
cach. Stan obecny. Fotografia 
autora.

Wnętrze cerkwi w Ole-
szycach. Pozostałości ławek 
w transepcie. Fotografia autora.
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Cerkiew w Starych Oleszy-
cach. Stan obecny. Fotografia 
autora.

Wnętrze cerkwi w Starych 
Oleszycach. Stan obecny. Foto-
grafia autora.

Polichromia kopuły cerkwi 
w Starych Oleszycach. Stan 
obecny. Fotografia autora.
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Fragment polichromii 
w prezbiterium – Pokrow Bo-
gurodzicy. Stan obecny. Foto-
grafia autora.

Polichromia w transepcie 
– pożar wsi. Stan obecny. Foto-
grafia autora.

Polichromia w transepcie 
– pożar wsi. Stan z 2004 roku. 
Fotografia autora.
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Polichromia w transepcie – 
Matka Boska ratująca rozbitka. 
Stan obecny. Fotografia autora.

Polichromia w transepcie – 
orka w czasie burzy. Stan obec-
ny. Fotografia autora.

Polichromia w transepcie 
– śmierć grekokatolika. Stan 
obecny. Fotografia autora.
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Abstract

The library of The JewiSh religiouS communiTy in lviv (1901–1939)

The Jewish Religious Community Library in Lviv was founded in 1901 but its roots can be traced 
back to the late 19th century. The library owes its origin primarily to Samuel Buber – a renowned 
Lviv’s maskil (grandfather of Martin Buber, the famous Jewish philosopher). Not only did he come up 
with the idea of a library available to the whole Jewish community but he also donated his private book 
collection. However, this institution would have never come into existence if it wasn’t for the support 
of the Zionist movement and many prominent figures from the Jewish intelligentsia. Its book collection 
was not supposed to be limited to religious writings but intended to open up the readers’ minds to the 
outside world, support further studies, and provide entertainment. Very quickly the library became 
popular among the Jewish community in the city and was well attended by students, scholars, profes-
sionals, and even Christians. Despite financial difficulties, it managed to continue functioning until the 
outbreak of the Second World War. In 1939 its book collection consisted of about 20 thousand volumes 
and was considered to be one of the most significant Jewish libraries in interwar Poland.

Keywords: Jewish libraries, Lviv, 20th century

Słowa kluczowe: żydowskie biblioteki, Lwów, XX w

Idea założenia pierwszej publicznej biblioteki żydowskiej we Lwowie oferującej 
szeroki dostęp do literatury światowej, wyszła od osób związanych ze środowiska-
mi postępowymi, a tym samym wpisuje się w nurt zmian zachodzących w XIX w., 
będących pokłosiem haskali1. Nowa instytucja miała służyć poszerzaniu horyzontów 

1 Literatura na temat żydowskich bibliotek na ziemiach polskich w tym czasie nie jest bogata. 
Dla porównania zob. szerzej: H. Kruk, Żydowskie bibliotekarstwo w Polsce. Szkic charakterystyki, 
„Przegląd Biblioteczny” 1934, z. 1, s. 1–9; G. Joniec, Biblioteki żydowskie w powiecie tomaszowskim 
w latach 1918–1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2003, nr 3/4, s. 127–130; M. Kowalczuk, 
Publiczne biblioteki żydowskie na Podlasiu w XIX i XX w., w: Żydzi na Podlasiu, red. Z. Chyra-Rolicz, 
R. Tarasiuk, E. Kopówka, Siedlce 2010, s. 210–227; W. Niksa, Z dziejów ostrołęckiej społeczności 
żydowskiej i jej bibliotek 1804–1939, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 
8, 1994, s. 183–200; Z. Sokół, Publiczne bibliotekarstwo żydowskie w Białymstoku – (1918–1939), 
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce”, nr 3 (103), 1977, s. 15–26; K. Zieliński, 
Drukarnie, księgarnie, biblioteki, czytelnie żydowskie w Lublinie do 1918 r. (przyczynek do dziejów 
świeckiego życia kulturalnego Żydów lubelskich), w: Lublin a książka, red. A. Krawczyk i E. Józe-
fowicz-Wiśniewska, Lublin  2004, s. 509–522;  K. Samsonowska, Żydowskie biblioteki i czytelnie 
Krakowa w XIX i XX wieku, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” R. 43: 1998, s. 219–232.
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myślowych społeczeństwa żydowskiego przy jednoczesnym pogłębianiu studiów ju-
daistycznych. Idea ta spotkała się ze znacznym sprzeciwem ze strony środowisk or-
todoksyjnych, które obawiały się, że młodzież będzie chętniej studiowała świecką li-
teraturą niż teksty religijne2. Spory wokół założenia nowej placówki toczyły się przez 
kilkanaście lat. W ostatecznej realizacji tego dzieła szczególną rolę odegrał Salomon 
Buber – historyk i hebraista, zwany „ostatnim nestorem haskali”3, oraz Samuel Horo-
witz – filantrop i finansista, uważany za najbogatszego człowieka Galicji4. 

Do założenia biblioteki wydatnie przyczyniły się także środowiska syjonistyczne, 
które na przestrzeni lat 1895–1900 na łamach czasopism „Przyszłość”5 i „Wschód”6 
publikowały apele do gminy żydowskiej o przyspieszenie prac nad powstaniem 
biblioteki. Redakcja pierwszego z nich pisała: „W Londynie powstał projekt zało-
żenia czytelni i biblioteki ludowej żydowskiej. Spodziewać się można, że projekt 
ten rychlej urzeczywistniony zostanie niż podobny projekt powstanie we Lwowie”7.  
Z kolei dziennikarze „Wschodu” do sprawy tej wracali kilkukrotnie, pisząc m.in.:

Biblioteka żydowska we Lwowie jest koniecznością. Największa gmina w kraju już raz 
powinna się zdobyć na to, by liczne rzesze pracujących na niwie naukowej judaistycznej 
nie musiały szukać za książkami i źródłami pomocniczemi za granicą. Nawet Kraków 
zdobył się już na urządzenie biblioteki gminnej ogółowi dostępnej8. Czyżby obecny zarząd 
gminy we Lwowie miał nie zrozumieć doniosłości cywilizacyjnej podobnej instytucyi?9. 

2 Szem-Tob, Jubileusz żyd. bibjoteki gminnej we Lwowie: 6 stycznia 1901 – 6 stycznia 1925, 
„Chwila”, 08.01.1925, nr 2088, s. 7.

3 Salomon Buber (1827–1906) – uczony, historyk i filolog języka hebrajskiego, kupiec i członek 
zarządu gminy żydowskiej. Większość swojego życia poświęcił studiowaniu midraszów i ich naukowej 
edycji. Wydał drukiem ponad 20 z nich. Autor książek o dziejach lwowskiej i żółkiewskiej gminy ży-
dowskiej. Zaliczany jest do pokolenia tzw. hebrajskich monografistów. Jego wnukiem był Martin Buber, 
znany badacz chasydyzmu. Por. Buber, Salomon, w: Polski słownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, 
ludzie [dalej: PSJ], oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003, s. 240–241.

4 Samuel Horowitz (1836–1925) – finansista, polityk i filantrop. Od 1875 r. kierował jednym z naj-
większych banków lwowskich, a także działał w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Od 1883 r. zasiadał 
w Radzie Miejskiej Lwowa. W latach 1888–1903 był prezesem żydowskiej gminy wyznaniowej, a także 
zasiadał w zarządzie Fundacji barona Maurycego Hirscha, wspierającej rozwój szkolnictwa żydowskiego 
w Galicji. Był zwolennikiem idei asymilacji i współzałożycielem organizacji „Szomer Israel”. Wspierał 
liczne instytucje kulturalne i charytatywne. Por. Horowitz, Samuel, w: PSJ, t. 1, s. 616–617. 

5 Pierwsze czasopismo syjonistyczne w języku polskim, wydawane we Lwowie w latach 1892–
1899 jako dwutygodnik.

6 Tygodnik syjonistyczny publikowany we Lwowie w latach 1900–1914.
7 „Przyszłość”, 1895, nr 23 z 20 IX, s. 182.
8 Chodzi o Bibliotekę i Czytelnię Publiczną „Esra” otwartą w Krakowie w 1899 r. Zob. szerzej: 

M. Rausz, Biblioteka i Czytelnia Ezra w Krakowie, w: Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblio-
teki, t. 7, red. H. Kosętka, Kraków 2005, s. 148–157.

9 „Wschód”, 1900, nr 2, s. 4. Zob. także: „Po raz drugi przedkładamy Przełożeństwu Zboru izra-
elickiego we Lwowie prośbę o aktywowanie biblioteki żydowskiej we Lwowie. […] Obecny zarząd 
wybudował piękny pałac dla siebie – a dla nas?” (ibidem, nr 3, s. 4); „Biblioteka żydowska we Lwo-
wie powinna nareszcie stanąć. Czytelnie katolickie zamknięte są dla żydów; czyż ma ludność nasza 
wzrastać w ciemnocie i nieuctwie. Czy Przełożeństwo Zboru izraelickiego we Lwowie dojdzie raz 
już do zrozumienia, że ma także zadanie kulturalne, że wybory nie powinny stanowić całej treści jego 
istnienia” (ibidem, nr 4, s. 5); „Biblioteka żydowska – nie we Lwowie, tylko w Nowym Yorku stanowi 
ognisko duchowe dla wszystkich pragnących pracować na polu judaistyki” (ibidem, s. 4).
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Jednocześnie sprawa otwarcia biblioteki była przedmiotem dyskusji na posie-
dzeniach władz gminy żydowskiej, które w 1895 r. wyasygnowały z budżetu pierw-
szą subwencję na ten cel10. W 1899 r. podjęto kolejną ważną decyzję o umieszczeniu 
biblioteki w budynku szkolnym przy ulicy św. Stanisława 511. Powołano wówczas 
także komitet biblioteki, w skład którego weszli: Samuel Horowitz, Salomon Bu-
ber, Wilhelm Holzer, Dawid Rapaport oraz rabini Izaak Schmelkes, Jecheskiel 
Caro i Aleksander Halpern. Były to postacie znaczące w ówczesnym środowisku, 
bynajmniej nie tylko miejscowym. Pierwszym i najpilniejszym zadaniem, przed 
jakim stanęli członkowie komitetu, stało się pozyskanie publikacji na poczet przy-
szłego księgozbioru12. Przedmiotem dyskusji była także posada bibliotekarza, która 
początkowo miała być funkcją honorową, a przez to bezpłatną. W końcu zadecy-
dowano jednak o przeznaczeniu kwoty 300 koron z budżetu gminnego na pensję 
dla bibliotekarza13. Wybór kandydata miał leżeć w gestii rady gminy i komitetu 
biblioteki14. Pierwszym bibliotekarzem został wybrany Gershon (Gustaw) Bader, 
nauczyciel języka hebrajskiego w szkole im. Tadeusza Czackiego15. Jego pomocni-
kiem zamianowano hebraistę – Abrahama Ohlenberga16.

Uroczyste otwarcie biblioteki nastąpiło w niedzielę, 6 stycznia 1901 r., o go-
dzinie 5 po południu. Przemowę inauguracyjną wygłosił najpierw prezes gminy 
wyznaniowej i poseł do austriackiej Rady Państwa – Emil Byk. Następnie głos 
zabrał przewodniczący komitetu biblioteki – Samuel Horowitz. Obie mowy za-
wierały liczne odniesienia do potrzeby rozwoju studiów judaistycznych: „Mamy 
nadzieję – mówił Horowitz – że uda się nam w tej młodej instytucyi młodzież 
żydowską wykształcić w duchu prawdziwie hebrajskim i zaopatrzyć ją na drogę 
życia w poważną sumę wiedzy żydowskiej i zasad żydowskich. Mamy ambicyę 
stworzyć z biblioteki rodzaj wyższego zakładu naukowego, wyższą Talmud-Tho-
era (sic!), której nam brak, dla żądnej wiedzy młodzieży”17. Głos zabrał również 
Salomon Buber, który wygłosił wykład na temat bibliotek żydowskich.

Wśród zaproszonych na inaugurację gości znaleźli się m.in. członkowie rady 
wyznaniowej, rabini, obecni i emerytowani nauczyciele szkół religijnych i pu-
blicznych, zarządy synagog, rada szpitala oraz redakcja czasopisma „Wschód”18, 
która w najbliższym numerze tygodnika, w podniosłych słowach witała nowo 
otwartą placówkę: 

10 Державний Архів Львівської області (DALO), fond 701 Akta gminy izraelickiej we Lwo-
wie, Sprawy biblioteki gminnej, op. 2, sprawa 1070, k. 92–94.

11 Ibidem, k. 114. Chodzi o utrzymywaną przez Kahał szkołę powszechną im. Abrahama Kohna 
przy ul. św. Stanisława we Lwowie.

12 Ibidem, k. 94. 
13 Ibidem, k. 103.
14 Ibidem, k. 95.
15 DALO, fond 701, opis 4, sprawa 262, k. 1–2, 4.
16 M. Bałaban, Żydowska Biblioteka Gminna, „Wschód”, 1902, nr 112, s. 5.
17 Nauce żydowskiej, „Wschód”, 1901, nr 15, s. 4.
18 DALO, fond 701, opis 2, sprawa 1070, k. 114.



98 MONIKA BIESAGA

W niepozornym domu szkoły wyznaniowej, w obszernych lokalnościach, mieści 
się biblioteka żydowska. Z dziwnem uczuciem wchodzimy między księgi żydow-
skie. Jakie księgi! Wieje z nich dusza wieczności, wiecznej prawdy. Pokłon Wam 
księgi żydowskie! […] Witamy Was, dawni przyjaciele, opiekunowie i zbawcy 
ludu żydowskiego w murach naszej Gminy. […] I czegoż życzyć bibliotece żydow-
skiej? Życzymy jej, by w niej wykształciła się generacya żydów nowych, o wielkiej 
duszy i dumnem czole, żydów takich, jak ci, którzy święte pisali księgi… Życzymy 
tej bibliotece, by ziściło się to, co z każdej karty jej zżółkłych tomów szepce i łka 
i woła, brzemienne żalem, smutkiem i bólem, a bogate w niezniszczalną nadzie-
ję. Życzymy tym księgom, by ziściły się zawarte i komentowane w nich przepo-
wiednie prorocze. Życzymy im, by jak za czasów Ezry, w odnowionej świątyni 
Salomońskiej odczytywał księgi i mądrości ludowi żydowskiemu arcykapłan i by 
głos nauki żydowskiej odbijał się potężnem echem od stóp Synaju aż ku szczytom 
Libanonu i by głosu tego słuchał wolny Izrael hebrajski w wolnej Palestynie19.

Biblioteka rozpoczęła działalność nazajutrz po otwarciu. Książki wypożycza-
ne były w godzinach popołudniowych (od 17 do 21). Czytelnia i wypożyczalnia 
mieściły się na parterze budynku, gdzie „z początku było mieszkanie dyrektora 
tej szkoły, a potem kuchnie i zakład wyżywiania dla ubogiej dziatwy szkolnej. 
Składała się z trzech ciemnych pokoi przeznaczonych na czytelnię i z dwóch 
tylnych obszernych ale wilgotnych izb na książnicę”20. 

Według sprawozdania z 1904 r. w momencie otwarcia biblioteki księgozbiór 
liczył ok. 2,5 tysięcy książek i w ciągu najbliższych trzech lat urósł do liczby ok. 
7 tysięcy21. Publikacje pochodziły przede wszystkim z darów prywatnych. Na 
ten cel swoje cenne zbiory ofiarowali m.in. Salomon Buber i Samuel Horowitz. 
W księgozbiorze znalazła się także kolekcja zmarłego rabina Bernarda Löwen-
steina oraz książki syjonistycznej organizacji „Szomer Israel”22. Profil i charakter 
tej kolekcji przybliża nam Majer Bałaban: 

I tak p. Horowitz darował wiele rzadkich druków z 16 wieku n. p. dwa egzempla-
rze talmudu: frankfurcki i amsterdamski; p. Buber oddał ogromny zbiór respon-
sów sfradyjskich [sic!] rabinów23. […] Między dziełami tego zbioru znajdują się 
również dzieła dawne, pochodzące z pierwszych czasów sztuki drukarskiej. I tak 
egzemplarz Józefa Flaviusa24 z r. 1575 z drukarni weneckiej; wiele innych inkuna-

19 Nauce żydowskiej..., s. 2.
20 Szem-Tob, op. cit., s. 7.
21 DALO, fond 701, opis 2, sprawa 1070, k. 67.
22 Szomer Israel – (hebr. Strażnik Izraela) stowarzyszenie powstałe w Galicji w latach 1868–

1869. Skłaniało się ku asymilacji do kultury niemieckiej. Jego zwolennicy wywodzili się przede 
wszystkim z warstw oświeconych i bogatych przemysłowców lwowskich. W latach 1869–1904 
stowarzyszenie wydawało dwutygodnik w języku niemieckim „Der Israelit”, który miał szerzyć 
wiedzę wśród mas żydowskich. Por. Szomer Israel, w: PSJ, t. 2, s. 648–649.

23 Chodzi naturalnie o sefardyjskich rabinów. 
24 Chodzi o żydowskiego historyka z I wieku znanego pod imieniem Iosephus Flavius (w Polsce 

też występującego jako Józef Flawiusz).
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bułów amsterdamskich i konstantynopolitańskich uzupełnia ten archaiczny księ-
gozbiór. Dla badaczy stosunków cenzuralnych jest tam mnóstwo materyału do ba-
dania. […] Dla studiów archiwalnych są 2 pinaxy25 [sic!]. Jeden pinax t. zw. małej 
synagogi poczynający się od r. 1632 i zawierający mnóstwo szczegółów historyi 
żydów lwowskich. […] Drugi pinax jest mało ważnym, jest to bowiem księga zapi-
sków twa „Schomrimla Boker” pochodząca z 19 wieku26. 

Ponadto w bibliotece znalazły swoje miejsce także m.in. rękopisy kazań Abra-
ham Kohna oraz wydawnictwa karaitów z Krymu27. Największym zaintereso-
waniem cieszyła się czytelnia czasopism, w której znaleźć można było m.in. 
periodyki w języku niemieckim, polskim i hebrajskim: „Ost und West”, „Allge-
meine Zeitung des Judenthums”, „Österreichische Wochenschrift”, „Mitteilung 
zur Abwehr des Antisemitismus”, „Die Welt”, „Deborę”, „Jüd”, „Ha-Sziloa”, 
„Ha-Melic”, „Ha-Cefira”, „Ha-Magid” i „Wschód”28.

Również w późniejszych latach przyrost księgozbioru zależał w głównej mierze 
od darczyńców. Często do biblioteki trafiały prywatne kolekcje po śmierci ich wła-
ścicieli. Tak stało się np. z dziełami należącymi do członków komitetu bibliotecz-
nego – Dawida Rapaporta29 oraz rabina Jecheskiela Caro30. Pozostał nawet jeden 
dokument o donacji książek ze strony chrześcijańskiej, które na rzecz biblioteki 
chciała przekazać Stefania Płażkowa (z domu Wesołowska), wdowa po zmarłym 
w 1925 r. prezydencie galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej i pośle do parlamentu 
austriackiego, Edwinie Płażku, który „był wielkim zwolennikiem żydów”31.

Biblioteka otrzymywała subwencje od gminy żydowskiej, które jednak za-
zwyczaj wystarczały jedynie na pokrycie najpilniejszych wydatków. Okazjonal-
nie wspierana była datkami przekazywanymi przez osoby prywatne32. Brakowa-
ło jednak funduszy na prenumeratę czasopism oraz zakup nowości. Odczuwano 
zwłaszcza brak literatury współczesnej. Wprawdzie w księgozbiorze znajdowało 
się wiele cennych i rzadkich dzieł, ale z uwagi na to, że większość książek pocho-
dziła z darów, nie możemy tu wskazać konkretnej polityki gromadzenia książek, 
co też w znaczący sposób komentuje Majer Bałaban: 

Co się tyczy gałęzi wiedzy czy dziedziny tych dzieł to musimy powiedzieć, że 
księgozbiór nie jest wcale systematycznym. Nie reprezentuje on – ściśle biorąc – 

25 Chodzi o pinkasy, czyli księgi zawierające informacje o bieżących sprawach gminy żydow-
skiej oraz jej historii. 

26 M. Bałaban, op. cit., s. 4.
27 Nauce żydowskiej, s. 3.
28 M. Bałaban, op. cit., s. 5.
29 Ibidem, s. 4.
30 Szem-Tob, op. cit., s. 7. 
31 DALO, fond 701, 3, 731, k. 25.
32 Datki na rzecz tutejszej biblioteki żydowskiej, „Wschód”, 1901, nr 16, s. 7. 
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żadnego kierunku, lecz jest konglomeratem przypadkowo zlepionym. […] Aby się 
przypodobać pewnym sferom kupuje się nowe wydanie Talmudu bardzo kosztowne 
przyczem cierpią inne gałęzi wiedzy. Ogółem na zakupno książek nie ma fundu-
szów. […] Biblioteka jest tedy skazana na darowizny i żebraninę a z tego jeszcze 
żaden księgozbiór nie uzupełnił się należycie33.

Trudności te nie zaszkodziły jednak popularności biblioteki, która cieszyła się 
sporym zainteresowaniem. Dzięki szczegółowo prowadzonej w pierwszych latach 
istnienia biblioteki ewidencji wiemy, że w pierwszym półroczu (od 7 stycznia do  
27 czerwca 1901 r.) otwarta była 116 razy, czyli średnio 20 dni w miesiącu. Z zaso-
bów biblioteki skorzystało wówczas 354 osób, które wypożyczyły 2668 publikacji. 
Jeśli zsumować liczbę tzw. talmudystów, rabinów, doktorów, nauczycieli i studentów, 
a więc warstwę inteligencji, stanowili oni największy odsetek wśród czytelników – 
ponad 40%. Drugą z kolei najliczniejszą grupą byli kupcy, handlarze i ich pomocnicy 
– ok. 30%, uczniowie szkół średnich – ok. 15% oraz rzemieślnicy – ok. 10%. 

Czytelnicy najchętniej wypożyczali książki historyczne, naukowe i filo-
zoficzne (ok. 44% wypożyczeń) oraz beletrystykę (ok. 27%). Talmud i dzieła 
rabiniczne stanowiły zaledwie 17% wypożyczeń. Pod względem językowym 
najczęściej korzystano z dzieł w języku hebrajskim (ok. 53%) i niemieckim 
(ok. 37%)34.

Skrupulatne statystyki prowadzone były także w dalszych latach istnienia bi-
blioteki. Zachowało się m.in. zbiorcze zestawienie za okres od 6 stycznia 1901 r. 
do 14 lipca 1904 r. W tym okresie biblioteka otwarta była 724 razy. Zapisało się 
do niej 1089 osób, które wypożyczyły 13 937 książek. Jeśli porównać to zesta-
wienie ze statystkami opublikowanymi za pierwsze półrocze działalności widzi-
my, że nie zmienił się ani profil zawodowy czytelników, wśród których w dal-
szym ciągu dominowała warstwa inteligencji, ani zainteresowania czytelnicze. 
Nadal najchętniej wypożyczano literaturę naukowo-filozoficzną35.

Na popularność biblioteki wpływ miały zapewne także dodatkowe zajęcia, 
które odbywały się poza godzinami wypożyczeń. I tak m.in. rabin Caro prowa-
dził kółko judaistyczne oraz cykl wykładów o Biblii i midraszach, a nauką Tal-
mudu zajmował się bibliotekarz36.

Wspomniane już problemy finansowe nowo otwartej biblioteki nie były niestety 
jedynymi, bowiem zaadoptowane na jej potrzeby pomieszczenia szkolne nie speł-
niały podstawowych standardów. List wystosowany przez komitet do zarządu gmi-
ny wyznaniowej nie pozostawia złudzeń, co do fatalnych warunków lokalowych: 

33 M. Bałaban, op. cit., s. 4–5.
34 „Wschód”, 1901, nr 47, s. 10.
35 DALO, fond 701, opis 2, sprawa 1070, k. 67–69.
36 Szem-Tob, op. cit., s. 7.
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Komisya zdaje sprawę ze stanu biblioteki, który jest nader opłakany. Brudny i mały 
przedpokój jest garderobą i izbą katalogową razem, - czytelnia, która może pomieścić 
najwyżej 15 ludzi wygodnie jest przepełniona, bardzo często 60–70 czytelników ciśnie 
się obok siebie. Jakie straszne, wprost zabójcze powietrze panuje w tej ciasnej izdebce 
jakby na urągowisko czytelnią zwanej można sobie przedstawić. Ponadto  podkreśla-
my, że z powodu wilgoci i grzyba książki marnieją. Jeżeli się zważy, że Berlińska, 
Wiedeńska, Pragska [sic!], Krakowska i Berneńska gmina oddały do dyspozycji bi-
blioteki najpiękniejsze salony we własnych domach gminnych – to zaprawdę trudno 
zrozumieć, dlaczego nasze Świetne Przełożeństwo po macoszemu traktuje tę instytu-
cję, która w innych gminach cieszy się największą pieczą. Kuratorya oświadcza, że 
wobec nader opłakanych stosunków w naszej bibliotece, z powodu nieodpowiedniego 
pomieszczenia tejże nie jest w stanie brać odpowiedzialności za bibliotekę37.

W 1903 r. palącą kwestią okazała się wymiana oświetlenia w sali bibliotecz-
nej. Znajdujące się w bibliotece lampy naftowe były niewydajne i stwarzały za-
grożenie pożarowe. Kuratorium biblioteki zwróciło się więc z prośbą do zarządu 
gminy wyznaniowej o wyasygnowanie środków na ten cel38. Wniosek o oświetle-
nie gazowe został zaaprobowany i nową instalację wykonano dla całego budynku 
szkolnego. Wkrótce jednak pojawił się kolejny problem, o którego niezwłoczne 
rozwiązanie komitet zwrócił się po raz kolejny do gminy wyznaniowej: 

Przy wprowadzaniu oświetlenia gazowego w budynku szkolnym […] umieszczono 
gazometr dla całego budynku w lokalu bibliotecznym. Wprowadzono wtedy wiel-
kie rury gazowe, których nawet nie wmurowano w ścianę i w sufit. A popsuło się 
przez to jednym zamachem wszystko co się przez oświetlenie gazowe w Bibliotece 
poprawiło. Wielki gazometr i wspomniane rury gazowe wyziewają gazy i zatru-
wają powietrze w Bibliotece tak, że się frekwentanci Biblioteki ustawicznie żalą, 
że im pobycie w Bibliotece szkodzi na zdrowiu. Jest zatem obecnie nieodzowna 
potrzeba dla Biblioteki by przeniesiono gazometr z sali Bibliotecznej do piwnicy 
lub do mieszkania dozorcy domu39.

Do nawarstwiających się problemów finansowych i lokalowych, wkrótce do-
szedł kolejny. Po skontrolowaniu stanu biblioteki w listopadzie 1907 r. okazało się, 
że w księgozbiorze brakuje ok. 300 dzieł. Winą za ten stan obarczono biblioteka-
rza – Gerszona Badera, który miał zaniedbywać swoje obowiązki40. Decyzją ku-
ratorium biblioteki przydzielono mu do pomocy Nissena Steina. Kiedy w 1908 r. 
rezygnację ze swego stanowiska złożył Gerszon Bader, Nissen Stein objął jego 
stanowisko. Funkcję tą pełnił do 1914 r.41

37 DALO, fond 701, opis 4, sprawa 340, k. 10.
38 DALO, fond 701, opis 2, sprawa 1070, k. 26–27.
39 DALO, fond 701, opis 2, sprawa 1070, k. 64.
40 DALO, fond 701, opis 4, sprawa 340, k. 5.
41 DALO, fond 701, opis 4, sprawa 262, k. 4.
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Wybuch I wojny światowej przerwał na okres dwóch lat funkcjonowanie bi-
blioteki. Pod koniec 1916 r. kuratorium podjęło decyzję o jej ponownym otwar-
ciu. Wstępnie zaplanowano je na 26 grudnia, ale ze względu na przedłużające 
się prace stolarskie biblioteka ostatecznie otwarta została 4 stycznia 1917 r.42 Na 
czas wojny uchwalono również specjalny regulamin, który zakazywał wypoży-
czania książek do domu. Czytelnicy mogli korzystać z dostępnej literatury jedy-
nie w czytelni, która otwarta była codziennie w godzinach popołudniowych (od 
godziny 16 do 19), z wyjątkiem piątków i sobót43.

Nowym bibliotekarzem został mianowany rabin Lewi Freund. Kiedy we 
wrześniu 1917 r. został on powołany do służby wojskowej jako rabin polowy, 
jego obowiązki w bibliotece tymczasowo objął dr Jakub Handel44.

Bibliotekę ponownie zamknięto w listopadzie 1918 r. z powodu toczących się 
walk polsko-ukraińskich45. Pierwsze powojenne skontrum biblioteczne, przepro-
wadzone pod koniec 1919 r., wykazało znaczne braki w księgozbiorze. W wyni-
ku działań wojennych największe straty w liczbie kilkudziesięciu tomów ponio-
sła kolekcja pozostała po organizacji „Szomer Israel”46. 

Mimo zakończenia wojny biblioteka nie została oficjalnie otwarta i prawdo-
podobnie funkcjonowała jedynie sporadycznie przez kilka kolejnych lat. Nad 
przywróceniem jej właściwego działania pracowało kuratorium, a na łamach 
„Chwili” w październiku 1919 r. pojawił się apel o jej ponowne otwarcie dla 
publiczności47. W dniu 26 listopada 1919 r. kuratorium ustanowiło nowy regu-
lamin wypożyczania książek, znosząc tym samym obostrzenia z okresu wojny 
dotyczące wypożyczania książek do domu. Biblioteka miała być otwarta dwa 
razy w tygodniu – w czwartek i niedzielę. Kaucja za wypożyczenie jednej książki 
naukowej lub dwóch tomów z działu beletrystyki wynosiła 100 koron48.

Do pracy na stanowisko bibliotekarza powrócił rabin Freund, który w niedłu-
gim czasie, bo już w czerwcu 1920 r., złożył rezygnację z tej funkcji. Jego następ-
cą w latach 1920–1921 był prof. Jakub Rapaport, z zawodu nauczyciel religii49. 
Z kolei jego obowiązki od lipca 1922 r. przejął Leon Nemoy50, który w czasie 
swojej kadencji skatalogował 2,5 tysiąca dzieł. W styczniu 1923 r. Nemoy zrezy-
gnował jednak z tego stanowiska i wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki51. 

42 DALO, fond 701, opis 4, sprawa 340, k. 11.
43 DALO, fond 701, opis 2, sprawa 1584, k. 37.
44 DALO, fond 701, opis 4, sprawa 340, k. 13.
45 Ibidem, k. 15.
46 Ibidem, k. 16.
47 „Chwila”, 1919, nr 272 z 16 X, s. 6.
48 DALO, fond 701, opis 4, sprawa 340, k. 16.
49 Ibidem, k. 17–18.
50 Leon Nemoy (1901–1997) – uczony i bibliotekarz. W latach 1924–1929 studiował języki 

semickie na uniwersytecie w Yale.  
51 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 627, k. 10, 12.
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Działania wojenne oraz częste zmiany personalne na stanowisku bibliotekarza 
nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi biblioteki. Co więcej, zaniedbana pla-
cówka stała się łatwym celem dla złodziei, którzy korzystając z okazji wykradali 
cenne dzieła z niestrzeżonego księgozbioru52.

Sprawa biblioteki wróciła więc na łamy gazet lwowskich, które po raz kolejny 
domagały się od władz gminy uporządkowania księgozbioru i ponownego otwar-
cia biblioteki dla publiczności. W 1923 r. Centralny Komitet Organizacji Młodzie-
ży Syjońskiej we Lwowie wystosował do władz gminy pismo, w którym zobowią-
zał się do pokrycia kosztów opału, oświetlenia oraz uposażenia dla bibliotekarza, 
byle tylko biblioteka została na powrót otwarta i młodzież mogła korzystać z jej 
zasobów53. Podobną propozycję pokrycia części wydatków oraz prenumeraty cza-
sopism w języku hebrajskim złożyło także Towarzystwo Szerzenia Literatury i Ję-
zyka Hebrajskiego „Iwrija”, które w zamian chciało udostępnienia lokalu czytelni 
na wykłady i zebrania54. Oba te pisma spotkały się jednak z odmowną decyzją 
władz gminy wyznaniowej, która w lutym 1924 r. zdecydowała, że sama zajmie 
się kwestią zarządu biblioteki55. Ogłoszony został konkurs na stanowisko bibliote-
karza, na który wpłynęło w sumie 13 zgłoszeń. Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 
1925 r. podjęto decyzję, że stanowisko to obejmie Jehuda Kohn, który z wszystkich 
zgłoszonych kandydatów najlepiej władał językiem polskim56.

Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło w sali posiedzeń gminy wyznaniowej 
1 marca 1925 r. Wówczas też prawdopodobnie biblioteka została przeniesiona 
pod nowy adres przy ulicy Rzeźnickiej 557. Podobnie jak poprzednim razem, 
na inaugurację zaproszono grono inteligencji lwowskiej, rabinów, reprezentan-
tów instytucji kulturalnych i społecznych oraz nauczycieli. Mowę powitalną 
wygłosił Karol Buber – ówczesny prezes kuratorium biblioteki. Następnie głos 
zabrał dr Geyer, przewodniczący komisji oświatowej w gminie żydowskiej, 
który „w przepięknem przemówieniu hebrajskiem zobrazował łączność ducho-
wą między pracą kulturalną w galucie a odrodzeniem duchowem w kraju na-
szych przodków”58. Na zakończenie wykład o lewiracie przedstawił Maurycy 
Allerhand – profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Biblioteka 
była czynna codziennie w godzinach popołudniowych od 16 do 20, z wyjąt-
kiem piątku i soboty59. 

52 Szem-Tob, op. cit., s. 8.
53 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 627, k. 9.
54 Ibidem, k. 11.
55 Ibidem, k. 114.
56 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 602, k. 1. Por. także: DALO, fond 701, opis 4, sprawa 340, 

k. 21.
57 Nowy adres pojawia się po raz pierwszy w sprawozdaniu Wiktora Chajesa za lata 1929–1935. 

Por. W. Chajes, Sześć lat gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie: 1929–1934, Lwów 1935,  
s. 12–13.

58 Uroczyste otwarcie Bibljoteki Gminy żyd. we Lwowie, „Ha-Or”, 1925, nr 1, s. 24.
59 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 602, k. 3.
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W pierwszym roku urzędowania nowego bibliotekarza księgozbiór wzboga-
cony został o 451 tytułów w 1092 tomach. Zdecydował on też o poszerzeniu 
księgozbioru o dzieła z zakresu historii powszechnej60. Ponadto, dwa razy w mie-
siącu miały się odbywać wykłady zaproszonych gości, o których informować 
miała na swych łamach lwowska „Chwila”61. Stowarzyszenie Tarbut chciało 
także zorganizować w lokalu biblioteki uniwersytet ludowy, ale prośba ta zo-
stała odrzucona przez zarząd, gdyż mogłoby to stanowić utrudnienia w ruchu 
bibliotecznym62.

O popularności biblioteki świadczyła również rosnąca z każdym miesiącem 
frekwencja czytelnicza. W 1927 r. z zasobów biblioteki skorzystało 8 tysięcy 
osób, które wypożyczyły 9716 tomów. Księgozbiór powiększył się o kolejne 528 
tomy63. W 1928 r. przyrost wyniósł 658 dzieł w 868 tomach64, a w 1929 r. 378 
dzieł w 418 tomach65.

Najcenniejsze dzieła z księgozbioru biblioteki zostały zaprezentowane na wy-
stawie książki hebrajskiej i sztuki żydowskiej. Została ona zorganizowana z oka-
zji III Zjazdu Bibliofilów Polskich oraz I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, który 
odbył się w dniach 26–29 maja 1928 r. we Lwowie. Jej przygotowaniem zajął się 
specjalnie powołany komitet, w skład którego weszli: Maurycy Allerhand (prze-
wodniczący), rabin Lewi Freund (zastępca przewodniczącego), Marek Reichen-
stein (referat grafiki i książki hebrajskiej), Józef Awin (prace konserwatorskie) 
oraz C. Klaftenowa, A. Ehrlich, L. Reiss, Z. Sperber, A. Stahl, B. Teiltelbaum,  
A. Alter, J. Korkes i J. Fiach. 

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 24 maja 1928 r. w gmachu gmi-
ny żydowskiej. Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji kulturalnych 
polskich i żydowskich, w tym reprezentanci władz miasta i województwa, 
Zakładu Ossolińskich, muzeum Lubomirskich, archiwum miejskiego, Towa-
rzystwa Miłośników Książki, Związku Bibliotekarzy, członkowie rady gminy 
żydowskiej, organizacji syjonistycznych oraz loży B’nei B’rith. Celem organi-
zatorów wystawy było „zainteresowanie społeczeństwa dla piękna tradycji ar-
tystycznej narodu żydowskiego”66. Zamiar ten udał się pomysłodawcom, gdyż 
jak donosiła „Chwila”: „[…] wystawa jest b. licznie frekwentowaną nie tyl-
ko przez Żydów, ale i chrześcijan”67.  Wśród zwiedzających znaleźli się m.in. 

60 Ibidem, k. 14, 18, 20.
61 O samej „Chwili” zob. szerzej: M. Przeniosło, Gazeta Żydów lwowskich „Chwila” w począt-

kach niepodległości (1919–1921), w: Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, t. 8, red. 
H. Kosętka, Kraków 2006, s. 496–504.

62 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 602, k. 22–23.
63 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 822, k. 1.
64 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 1022, k. 1.
65 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 1202, k. 1.
66 Wystawa Książki hebrajskiej i zabytków żydowskich we Lwowie: uroczyste otwarcie w gma-

chu gminy żydowskiej, „Chwila”, 1928, nr 3296 z 26 V, s. 12.
67 „Chwila”, 1928, nr 3311 z 10 VI, s. 11.
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delegat Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej, profesorowie 
wyższych uczelni oraz księża68.

Na wystawie znalazł się wybór najcenniejszych dzieł z biblioteki gminnej, 
przygotowany przez bibliotekarza. Dokładny spis wszystkich eksponowanych 
dzieł znalazł się w opracowanym przez niego katalogu wystawy książki lwow-
skiej hebrajskiej i zabytków sztuki żydowskiej: maj-czerwiec 1928. W sumie 
zaprezentowanych zostało 131 tomów, które miały pokazać w sposób przekro-
jowy historię żydowskiego drukarstwa we Lwowie. Najstarszym egzemplarzem 
na wystawie był „Rosz Amana” autorstwa Icchaka Abrabanela (wydrukowana 
w Konstantynopolu w 1505 r.), a najdawniejszym drukiem lwowskim był traktat 
Mojżesza Nahmanidesa wydany w 1785 r.69

W 1929 r. Komisja Książkowa działająca przy kuratorium biblioteki zdecy-
dowała o uzupełnieniu księgozbioru, który został zdekompletowano przez lata 
wojny i zaniedbań tuż po jej zakończeniu70. W celu zakupu brakujących dzieł wy-
delegowano członka kuratorium Naftalego Siegla do bibliotek i antykwariatów 
w Niemczech, Austrii i Belgii 71.

W 1930 r. wprowadzono nowy regulamin biblioteczny, zgodnie z którym bi-
blioteka otwarta była codziennie w godzinach 10:00–12.30 oraz 16:00–19.30, 
z wyjątkiem piątków, sobót i świąt żydowskich. Kaucja za wypożyczenie książki 
do domu wynosić miała 10 zł za każdy tom72. W tym samym roku zbiory biblio-
teczne liczyły 16 479 tomów73. Kolejne lata stanowią okres stopniowego rozwoju 
biblioteki, choć prawdopodobnie na początku lat 30. biblioteka znowu pozosta-
wała czasowo zamknięta z powodu złego stanu pomieszczeń bibliotecznych. Je-
śli przyjrzeć się kwotom dotacji przyznawanych bibliotece przez gminę żydow-
ską, widzimy że w latach 1931–1933 liczby te wynosiły średnio 13 tysięcy zł 
rocznie, podczas gdy w 1929 r. kwota ta wynosiła ponad 19 tysięcy zł, a w 1930 r. 
ponad 25 tysięcy zł74. Obniżenie subwencji na poczet biblioteki związane było 
z pewnością z kryzysem gospodarczym z 1929 r. Skutkowało to w konsekwencji 
brakiem środków na utrzymanie biblioteki i jej czasowym zamknięciem. Na ła-
mach jidyszowego czasopisma „Der Najer Morgen” we wrześniu 1933 r. został 
opublikowany apel jednego z czytelników, który opisuje straszny stan, w jakim 
miała znajdować się wówczas biblioteka: 

68 „Chwila”, 1928, nr 3323 z 22 VI, s. 12.
69 Katalog wystawy książki lwowskiej hebrajskiej i zabytków sztuki żydowskiej maj-czerwiec 

1928, Lwów [1928].
70 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 1022, k. 18.
71 Ibidem, k. 23.
72 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 2542, k. 10.
73 Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej: informator, red. nauk. B. Bieńkow-

ska, oprac. U. Paszkiewicz [et al.] Poznań 1998.
74 W. Chajes, op. cit., s. 12–13.
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[…] prawdą jest, że nawet zawaliła się ściana w pokoju, w którym umieszczo-
no główny skład książek jeszcze w miesiącu sierpniu. Robota ta miała być skoń-
czoną do kilku dni, tymczasem trwa to już dwa miesiące i nie robi się niczego, aby 
ścianę na powrót postawić. Książki się wałęsają i nikt nie może sobie wyobrazić 
jaką szkodę ponosi biblioteka75.

Apel ten dotrzeć musiał do władz gminy, gdyż od 1935 r. na powrót dyspo-
nujemy danymi dotyczącymi frekwencji w bibliotece, która wówczas wynosiła 
9180 osób rocznie, przy czym książki do domu wypożyczyło  30 osób. W 1936 r. 
frekwencja była nieco niższa i wyniosła 8710 osób, co też tłumaczył bibliote-
karz w swym sprawozdaniu „przez złe funkcjonowanie pieca głównego w czy-
telni, który się ciągle dymi, z powodu czego, szczególnie element inteligentny 
nie może usiedzieć w bibliotece”76. W 1937 r. frekwencja wyniosła 8457 osób, 
a z możliwości wypożyczenia książek do domu skorzystało 15 osób77. W spra-
wozdaniu za ten sam rok bibliotekarz podkreślał, że wśród grona czytelników 
znajdują się przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, od młodzieży po 
osoby starsze. Co ciekawe, z zasobów biblioteki niejednokrotnie korzystali także 
alumni pobliskiego seminarium duchownego78. 

W 1935 r. Wiktor Chajes, bankier, działacz społeczny i kulturalny, a także 
w tym czasie wiceprezydent Lwowa, podawał, że księgozbiór biblioteczny liczył 
ok. 10 tysięcy dzieł w przeszło 20 tys. tomach79. W zakupie nowych pozycji bi-
bliotekarz kierował się głównie sugestiami pozostawionymi przez czytelników 
na dezyderatach. Niektóre książki sprowadzał nawet z Jerozolimy, z księgarni 
Chaima Randa oraz Wahrmana80. Czytelnicy szczególnie zainteresowani byli li-
teraturą w języku hebrajskim, gdyż bibliotekarz otrzymywał prośby o sprowa-
dzenie dzieła Szymona Dubnowa na temat historii Żydów w języku hebrajskim 
(w księgozbiorze znajdowało się 10 tomów tej pozycji w języku niemieckim). 
Najchętniej wypożyczano publikacje dotyczące syjonizmu i Palestyny, Biblię, 
Talmud oraz literaturę hebrajską81. Zaczęto wówczas dbać także bardziej o kon-
trolę stanu księgozbioru biblioteki. Upomnienie o przetrzymanie książek dostał 
nawet prof. Majer Bałaban, który przez 7 lat zwlekał z oddaniem dzieła Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte der Juden82.

75 Farwos iz kehile-bibliotek geszlosen? [pol. Dlaczego biblioteka gminy żydowskiej jest za-
mknięta?], „Der Najer Morgen”, 1933, nr 222 z 26 IX, s. 3.

76 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 2542, k. 4.
77 Ibidem, k. 11.
78 Ibidem.
79 W. Chajes, op. cit., s. 12–13. 
80 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 2542, k. 4.
81 Ibidem, k. 11.
82 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 1202, k. 2.
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W maju 1938 r. powołano nowy skład kuratorium biblioteki z rabinem Freun-
dem na czele. W celu promocji biblioteki i pozyskania dodatkowych środków, 
nowy zarząd planował zorganizowanie wystawy najcenniejszych zbiorów. Dla 
lepszego funkcjonowania biblioteki zdecydowano również o powołaniu trzech 
sekcji: zakupu książek, administracyjno-gospodarczej i archiwalnej. Przy biblio-
tece miało powstać archiwum gminy żydowskiej, w którym znaleźć się miały do-
kumenty gminne, akta fundacji barona Hirscha oraz dane dotyczące najstarszych 
rodzin żydowskich ze Lwowa83.

Komisja administracyjno-gospodarcza przygotowała projekt najpilniej-
szych prac w bibliotece, które obejmowały m.in. odmalowanie czytelni, zakup 
nowych krzeseł i dywanu, dezynfekcję księgozbioru, oprawę części dzieł, spo-
rządzenie katalogu rzeczowego oraz przygotowaniu tablicy w języku polskim 
i hebrajskim na bramie wschodniej wiodącej do biblioteki84. Niestety, według 
protokołu z grudnia 1938 r., większość z tych prac nie została wykonana przez 
gminę85.

Mimo to biblioteka rozwijała się i w związku z tym rosło również zapotrzebo-
wanie na nowych pracowników. W czerwcu 1938 r. ogłoszono konkurs na stano-
wisko pomocnika bibliotekarza, od którego wymagano następujących kwalifika-
cji: ukończenia studiów filozoficznych, znajomości judaistyki, znajomości języka 
hebrajskiego, polskiego, żydowskiego i ewentualnie niemieckiego, czytelnego 
pisma, zwłaszcza w języku hebrajskim, orientacji w bibliotece, nieukończonych 
30 lat86. Pensja pomocnika bibliotekarza wynosić miała 100 zł87.

Nie wiadomo, kto ostatecznie otrzymał to stanowisko, ale pisma z prośbą o po-
sadę w bibliotece wpływały do władz gminy także poza konkursem88. Jedną z osób 
starających się o posadę w bibliotece był Markus Igel, pochodzący ze znanej ro-
dziny lwowskich księgarzy i antykwariuszy, ale jego prośba została odrzucona89.

Koniec istnienia biblioteki wyznaczył wybuch wojny w 1939 r. Według in-
formatora z 1939 r. stan księgozbioru wynosiło ok. 20 tysięcy dzieł90 i zaliczał 
się do jednego z większych i cenniejszych wśród pozostałych bibliotek żydow-
skich w Polsce. W literaturze wymieniany jest często obok księgozbioru Głównej 
Biblioteki Judaistycznej w Warszawie, biblioteki Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego YIVO i biblioteki przy Zarządzie Wielkiej Synagogi Wileńskiej im. 
Mathiasa Straszuna w Wilnie. Wprawdzie nie są znane dokładne dane dotyczące 

83 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 2542, k. 15.
84 Ibidem, k. 24–25.
85 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 2631, k. 1.
86 Ostatni punkt, odnoszący się do wieku kandydata, został przekreślony.
87 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 2542, k. 31.
88 DALO, fond 701, opis 3, sprawa 627, k. 15, 19, 22.
89 Ibidem, k. 19.
90 Ilustrowany informator miasta Lwowa: ze spisem miejscowości województwa lwowskiego na 

rok 1939, Lwów 1939, s. 7.
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strat księgozbioru, ani jego powojennych losów, ale z pewnością sama biblioteka 
zapisała się chlubnie na kartach historii przedwojennej gminy żydowskiej we 
Lwowie.

O randze tej instytucji świadczą zarówno osoby zaangażowane w jej założe-
nie – Salomon Buber, Samuel Horowitz, jak i czytelnicy, wśród których znalazł 
się sam Majer Bałaban. Także grono pracowników składało się z osób wykształ-
conych, wśród których znajdujemy doktorów, nauczycieli oraz rabinów. Wszyst-
kie źródła szczególnie podnoszą zasługi ostatniego bibliotekarza – Jehudy Koh-
na, który zreorganizował księgozbiór i wypracował nową politykę gromadzenia 
zbiorów. Ponadto, sama biblioteka spełnić miała swoje zadanie stając się insty-
tucją dostępną dla każdego zainteresowanego. W jej progi zaglądali zarówno 
uczeni, rabini, profesorowie, młodzież, jak i „zwyczajni Żydzi, którzy przycho-
dzą zapomnieć o troskach przez zaglądnięcie do pięknej książki żydowskiej”91. 
Potwierdzają to także zachowane statystyki ukazujące wysoką frekwencję. Bi-
blioteka stała się również niejako własnością publiczną, o którą społeczeństwo 
umiało upomnieć się na łamach prasy, w przypadku gdy pozostawała zamknięta. 
Niewątpliwie również wystawa książki hebrajskiej, która miała miejsce 1928 r. 
przyczyniła się do promocji samej placówki, która odwiedzana była przez chrze-
ścijan.

Bibliografia

Źródła archiwalne:
Державний Архів Львівської області (DALO) 
fond 701 Akta gminy izraelickiej we Lwowie, Sprawy biblioteki gminnej, op. 2, sprawa 1070, 1584; 

opis 3 sprawa 602, 627, 731, 822, 1022, 1202, 2532, 2631; opis 4, sprawa 262, 340

Źródła drukowane:
Ilustrowany informator miasta Lwowa: ze spisem miejscowości województwa lwowskiego na rok 

1939, Lwów 1939
Katalog wystawy książki lwowskiej hebrajskiej i zabytków sztuki żydowskiej maj-czerwiec 1928, 

Lwów [1928].

Prasa:
„Chwila” 1919, 1925, 1928
„Der Najer Morgen” 1933
„Ha-Or” 1925
„Przyszłość” 1895
„Wschód” 1900–1902

Opracowania: 
Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej: informator, red. nauk. Barbara Bieńkow-

ska; oprac. Urszula Paszkiewicz [et al.]. Poznań 1998.

91 Farwos…, s. 3.



109BIBLIOTEKA GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ WE LWOWIE (1901–1939)

W. Chajes, Sześć lat gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie: 1929–1934, Lwów 1935
G. Joniec, Biblioteki żydowskie w powiecie tomaszowskim w latach 1918–1939, „Przegląd Histo-

ryczno-Oświatowy”, 2003, nr 3/4, s. 127–130.
M. Kowalczuk, Publiczne biblioteki żydowskie na Podlasiu w XIX i XX w., w: Żydzi na Podlasiu, 

red. Z. Chyra-Rolicz, R. Tarasiuk, E. Kopówka, Siedlce 2010, s. 210–227. 
M. Meducka, Biblioteki żydowskie w sieci bibliotecznej Drugiej RP, w: Rola mniejszości narodo-

wych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700–1939, red. A. Bilewicz i S. Walasek, 
Wrocław 1998. 

W. Niksa, Z dziejów ostrołęckiej społeczności żydowskiej i jej bibliotek 1804–1939, „Zeszyty Na-
ukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 8, 1994, s. 183–200

Polski słownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, 
t. 1–2, Warszawa 2003.

M. Przeniosło, Gazeta Żydów lwowskich „Chwila” w początkach niepodległości (1919–1921), w: 
Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, t. 8, red. H. Kosętka, Kraków 2006,  
s. 496–504.

M. Rausz, Biblioteka i Czytelnia Ezra w Krakowie, w: Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – 
biblioteki, t. 7, red. H. Kosętka, Kraków 2005, s. 148–157.

K. Samsonowska, Żydowskie biblioteki i czytelnie Krakowa w XIX i XX wieku, „Rocznik Biblioteki 
PAN w Krakowie” R. 43: 1998, s. 219–232.

Z. Sokół, Publiczne bibliotekarstwo żydowskie w Białymstoku – (1918–1939), „Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego w Polsce”, nr 3 (103), 1977, s. 15–26.  

K. Zieliński, Drukarnie, księgarnie, biblioteki, czytelnie żydowskie w Lublinie do 1918 r. (przyczynek 
do dziejów świeckiego życia kulturalnego Żydów lubelskich), w: Lublin a książka, red.  
A. Krawczyk i E. Józefowicz-Wiśniewska, Lublin  2004, s. 509–522.





ROCZNIK PRZEMYSKI t. 53 
 HISTORIA z. 1 (20) 2017

WACŁAW WIERZBIENIEC, JOANNA ELŻBIETA POTACZEK 
(Rzeszów)

POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” 
W JAROSŁAWIU W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ  

– ZARYS PROBLEMATYKI*

Abstract

The PoliSh gymnaSTic SocieTy in JaroSław during The Second PoliSh rePublic 
– an overview

For over 150 years The Polish Gymnastic Society “Sokół” (“The Falcon”) contributed to pa-
triotic and educational development of the youth in Poland. The paper provides information about 
the institution’s activity in Jarosław. Thanks to the cooperation with other societies and institutions, 
the Gymnastic Society in Jarosław contributed to the development of the town. As a consequence 
of patriotic and sports events, patriotism, knowledge and physical activity were enhanced and pro-
moted among the citizens.
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Słowa kluczowe: Jarosław, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, dwudziestolecie 
międzywojenne

 Rozwój idei „Sokoła” na ziemiach polskich do 1918 r. 

Geneza powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” sięga II połowy 
XIX wieku. Organizacje promujące ćwiczenia sportowe i rozwój tężyzny fizycz-
nej, popularne najpierw w Niemczech, a potem na ziemiach czeskich, przybierały 
zróżnicowany charakter w zależności od sytuacji polityczno-społecznej krajów, 

* Materiał mógł powstać w tym kształcie, dzięki uprzejmości Pana Jerzego Czechowicza  
z Jarosławia, który udostępnił swoje prywatne zbiory dotyczące Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Jarosławiu, za co autorzy składają serdecznie podziękowania. Tekst jest nieznacznie 
zmienioną wersją artykułu, który – bez aparatu naukowego – ukazał się w publikacji: Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność, red. J. Moty-
ka, G. Klebowicz, Przemyśl 2015, s. 115–131.
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w których były zakładane1. O ile funkcjonowały w krajach posiadających wła-
sną państwowość, nie doświadczając przeszkód w działalności, zajmowały się 
głównie propagowaniem rozwoju fizycznego. Inaczej sytuacja przedstawiała się 
wśród narodów pozbawionych własnej podmiotowości, wchodzących w skład 
Monarchii Habsburskiej2. Towarzystwa gimnastyczne powstawały tam głównie 
w celu ratowania zagrożonej egzystencji narodowej, choć oficjalnie pod pozo-
rem jedynie rozwoju kultury fizycznej. Równocześnie przygotowywano swoich 
członków do przyszłej walki o niepodległość, m.in. przez propagowanie historii 
i kultury narodowej3.

Idea powstania „Sokoła” na ziemiach polskich zrodziła się w lwowskim śro-
dowisku akademickim. Inicjatorami jej byli: Klemens Żukotyński i Ludwik Gol-
denthal. Zatwierdzony przez władze austriackie w 1867 r. statut, nawiązywał do 
czeskich doświadczeń, dopasowany został jednak do realiów i potrzeb społecz-
ności polskiej. Pierwsze walne zebranie 125 członków Towarzystwa odbyło się 
dnia 25 III 1867 r. we Lwowie, a prezesem jego został dr Józef Milleret4. Lwow-
ski „Sokół” swoją działalność prowadzić mógł dzięki pracowitości i wytrwałości 
ludzi krzewiących jego idee i budujących infrastrukturę takich jak: Jan Fredo, Jan 
Dobrzański, Franciszek Hochman, Antoni Durski czy Tadeusz Żuliński5. 

Towarzystwo oprócz dbania o kulturę fizyczną prowadziło działalność kultu-
ralną, artystyczną i towarzyską, organizując amatorskie przedstawienia teatralne, 
spotkania, wieczorki taneczne oraz wycieczki. Od 1877 r. przy lwowskim „So-
kole” utworzono ćwiczące zastępy, które zapoczątkowały pokazy gimnastyczne. 
Wprowadzono też stroje gimnastyczne. Inicjatorem, organizatorem i instrukto-
rem zastępów był ówczesny naczelnik lwowskiego „Sokoła” Antoni Durski. On 
to zainicjował kursy dla instruktorów w Krakowie i Lwowie oraz utworzenie 
Grona Nauczycieli Gimnastyki.

Patronem polskiego „Sokoła” obrano Tadeusza Kościuszkę – patriotę, sym-
bolizującego poświęcenie i miłość do ojczyzny. Postać ta miała także symboli-
zować cechy każdego członka „Sokoła”. Zaliczały się do nich: hart ducha, obo-
wiązkowość, wytrwałość w działaniach, dobroć, religijność, bezinteresowność. 
Na dzień swojego święta towarzystwo przyjęło rocznicę śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki, zaś za godło – wizerunek sokoła w locie, trzymającego w szponach 

1 Literatura przedmiotu jest bardzo szeroka. Zob. m.in.: K. Jaśtal, Niemcy: naród i ciało, Kra-
ków 2015; A. Mirkiewicz, Zarys dziejów sokolstwa słowiańskiego (1862–1939), Rzeszów 2014, 
s. 9, 35–49; R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1985,  
s. 207; A. Ryfkowa, Myśl słowiańska w „Sokole” polskim, w: Studia nad dziejami kultury fizycznej 
XIX i XX wieku, Poznań 1973, s. 135; „Przewodnik Gimnastyczny Sokół”, 1904, nr 8; D. Króli-
kowski, Dzieje sokoła w słowiańszczyźnie, w: Srebrna księga sokoła poznańskiego, Poznań 1911.

2  J. Kozik, Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830–1848, Kraków 1973, s. 12–13.
3 J. Fredo, Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu w latach 1889–1939, „Rocznik 

Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia”, 1994–1999 (2000), t. 13, s. 55–56.
4 Ibidem, s. 56.
5 M. Wolańczyk, Macierz Sokola w 60 – letnim rozwoju (1867-1927), Lwów 1927, s. 31.
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skrzyżowane sztangi gimnastyczne. Hymnem był „Marsz Sokołów” autorstwa 
Jana Lama. Symbolizujący organizację ptak odzwierciedlał postawy: męstwa, 
odwagi, równości, braterstwa i umiłowania wolności. Kultura fizyczna była trak-
towana jako środek do uzyskania ideału wychowawczego, w którym męstwo, 
sprawność fizyczna i cnoty moralne łączyły się ze świadomością i tożsamością 
narodową. 

W latach 1884–1892 nastąpił rozwój organizacji. Wówczas zaczęły powsta-
wać nowe jej oddziały, tzw. gniazda, będące filiami „macierzy” lwowskiej. W tym 
okresie powstało 18 sokolich gniazd, w tym m.in. w: Stanisławowie, Przemyślu, 
Rzeszowie, czy Jarosławiu6. Ruch sokoli zaczął rozwijać się również w zaborze 
pruskim i rosyjskim. W zaborze pruskim pierwsze „gniazdo” powstało w Inowro-
cławiu w 1884 r., kolejne w Bydgoszczy, Poznaniu, na Pomorzu Gdańskim i Ślą-
sku7. Sokolstwo na terenie zaboru rosyjskiego rozwinęło się dopiero ok. 1900 r. 
Wówczas w konspiracji powstało kilka gniazd. Legalizacja ich działalności na-
stąpiła po 1905 r., gdy władze rosyjskie zezwoliły na działalność organizacji pol-
skich. Wtedy zawiązało się gniazdo warszawskie8. Władze zaniepokojone jednak 
szybkim rozwojem znaczenia tej organizacji, rok później zakazały jej działalno-
ści, wówczas zaczęła ona ponownie działać nielegalnie9. Ruch ten rozwijał się 
również wśród polskiej emigracji w Berlinie, Westfalii, Nadrenii, Francji a także 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W USA pierwsze gniazda powstawały od 
1887 roku10.

W 1892 r., w 25. rocznicę działalności „Sokoła”, odbył się we Lwowie pierw-
szy zlot oddziałów tej organizacji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele z terenu 
Galicji, zaboru pruskiego, Czech i Moraw. W trakcie zlotu utworzono „Zwią-
zek Polskich Towarzystw Gimnastycznych w Austrii”. Jego statut zatwierdzo-
no dnia 23 XII 1892 r., a pierwszym jego prezesem został Tadeusz Romano-
wicz – przywódca demokratów galicyjskich. Struktura organizacyjna związku 
objęła zasięgiem 46 gniazd sokolich. W 1896 r., w wyniku zwiększenia liczby 
gniazd sokolich, całą strukturę organizacji podzielono na okręgi: I – krakowski, 
II – tarnowski, III – rzeszowski, IV – przemyski, V – lwowski, VI – tarnopolski  
i VII – stanisławowski. Okręgi te miały za zadanie nadzorowanie i wspomaganie 

6 Zob. szerzej: S. Zaborniak, Wkład TG „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach pol-
skich przed 1914 r., w: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. 
Tradycja i współczesność, red. J. Motyka, G. Klebowicz, Przemyśl 2015, s. 7–24; A. Kuchciak,  
M. Kuchciak, Działalność gniazd TG „Sokół” w Okręgu IV Przemyskim, ibidem, s. 25–48; T. Pu-
dłocki, Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu w życie kulturalne miasta przed 
I wojną światową, ibidem, s. 95–108.  

7 „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1927, nr 11, s. 124.
8 K. Starzyński, Geneza i dzieje „Sokoła” w Kongresówce 1905-1930, „Przewodnik Gimna-

styczny Sokół” 1931, nr 6, s. 104–105.
9 J. Fredo, op. cit., s. 59.
10 A. Cieśliński, „Sokół” polski na ziemi amerykańskiej, w: Działalność Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokół”, red. M. Mirkiewicz, Rzeszów 1996, s. 158.
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rozwoju gniazd sokolich na swoim terenie11. Podobna organizacja – Związek So-
kołów Polskich w II Rzeszy powstała rok później w zaborze pruskim. Związek 
ten skupiał gniazda sokole powstałe zarówno na terenie zaboru pruskiego, jak  
i na ziemiach niemieckich. 

Jarosławski „Sokół” do 1918 r.

Jarosławskie gniazdo sokole zawiązane zostało 20 III 1889 r., z inicjatywy 
28 osób. Podstawą prawną działalności oddziału jarosławskiego Towarzystwa 
był statut, wzorowany na statucie lwowskiego Zarządu Głównego. Został on za-
twierdzony przez namiestnictwo lwowskie dnia 19 IV 1889 r.12 Oddział jarosław-
ski przystąpił do Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych w 1892 roku, 
zmieniając swoją strukturę z filii na samodzielne gniazdo, wchodzące w skład IV 
okręgu przemyskiego. 

Wydarzenia polityczne początku XX w. sygnalizujące zbliżający się konflikt 
mocarstw europejskich, stały się bodźcem do tworzenia na terenie Galicji pol-
skich legalnych organizacji paramilitarnych, przygotowujących swoich członków 
do zbrojnej walki o niepodległość13. 11 XI 1911 r., z nakazu Komisji Wychowa-
nia Fizycznego działającej przy Armii Polskiej, w wyniku porozumienia Armii 
Polskiej z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, nastąpiło przekształcenie 
tajnych organizacji niepodległościowych w jawne drużyny skautowe działające 
przy „Sokole”. Wówczas działalność „Sokoła” przybrała formy paramilitarne, 
tworząc umundurowane Stałe Drużyny Sokole. Celem ich przeszkolenia zaczęto 
organizować kursy nauki strzelania, musztry i ćwiczeń wojskowych w Skolem 
w Karpatach Wschodnich. Praktycznie do 1912 roku każdy okręg posiadał Polo-
we Drużyny Sokole. Należała do nich głównie młodzież wyższych klas gimna-
zjalnych. 

Z polecenia Związku, oddział jarosławski przejął patronat nad I Drużyną 
Skautową im. Dionizego Czechowskiego. Do dyspozycji drużyny została oddana 
izba w gmachu „Sokoła” oraz sala na ćwiczenia gimnastyczne. Na przełomie lat 
1911–1912 roku drużyna skautowa liczyła już ok. 100 członków podzielonych 
na 3 plutony po 3 patrole każdy. Wówczas pracami drużyny kierowali kolejno 
Jan Decowski, Adam Rzepecki, Jan Kuźniar oraz Antoni Nowak. W 1911 roku 
przy drużynie powstał kierowany przez druhnę Helenę Słoniewską patrol skau-
tek, przekształcony następnie w pierwszą samodzielną drużynę żeńską. W 1913 r. 
jarosławski oddział „Sokoła” zaczął organizować drużynę strzelecką, jednak za-
interesowanie nią wśród młodzieży wzbudził dopiero fakt zakupienia karabinów 

11 J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867–1914, Białystok 
1997, s. 117.

12 J. Fredo, op. cit., s. 63–64.
13 Do organizacji tych należały: Związek Walki Czynnej, Polski Związek Wojskowy – od 1910 r. 

Armia Polska, Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe.



115POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W JAROSŁAWIU W OKRESIE ...

i rozpoczęcia aktywnych ćwiczeń w terenie. Nauka strzelania zachęciła do przy-
stąpienia do drużyny 83 osoby. Wówczas utworzono dwie drużyny strzeleckie 
składające się głównie z młodzieży rzemieślniczej14. 

Po wybuchu I wojny światowej, podczas tajnej narady władz „Sokoła” trzech 
zaborów, zapadła decyzja, że organizacja nie będzie angażować się w działania 
wojenne. Jednak wielu członków „Sokoła” (podobnie jak w przypadku drużyn 
bartoszowych czy strzeleckich) wstąpiło do legionów walczących na froncie 
wschodnim. Drużyny sokole działające na ziemiach Królestwa Polskiego utwo-
rzyły służby bezpieczeństwa i służby sanitarne. Drużyny z Wielkopolski i Górne-
go Śląska weszły w skład drużyn powstańczych, a w 1918 r. część z nich wyru-
szyło na odsiecz Lwowa. Drużyny sokole z Europy Zachodniej i USA walczyły 
w Armii Błękitnej gen. Hallera.

W działania zbrojne czynnie włączyła się również drużyna jarosławska.  
Z chwilą wybuchu I wojny światowej w Jarosławiu został utworzony Powiatowy 
Komitet Narodowy sprawujący nadzór nad szkoleniem drużyn strzeleckich: so-
kolej i bartoszowej. W sierpniu 1914 r. jarosławskie Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół’ zorganizowało oddział zbrojny złożony z członków drużyn strzeleckich 
z Jarosławia, Pruchnika i Sieniawy. Były prowadzone szkolenia łącznie z człon-
kami drużyn bartoszowych z okolicznych wsi, jednak nieufne wobec organizacji 
władze austriackie, nie zgodziły się na wydanie broni i ostrej amunicji dla druży-
ny sokolej. Członkowie drużyny karabiny i umundurowanie zdobyli z austriac-
kich magazynów. Pod dowództwem Serafina Dobrzańskiego wyjechali do Kra-
kowa, gdzie weszli w skład 15 kompanii w II brygadzie legionów, walczącej na 
froncie wschodnim. Wielu członków „Sokoła” powróciło do Jarosławia z chwilą 
ustabilizowania się frontu wschodniego w lipcu 1915 r.15 

Podczas I wojny światowej wiele gniazd sokolich poniosło wielkie straty ma-
terialne. Taki los spotkał gniazdo jarosławskie, nękane dwukrotną inwazją wojsk 
rosyjskich, a następnie pobytem wojsk austriackich i pruskich oraz zajęciem bu-
dynku „Sokoła” na szpital. Wydarzenia te przyczyniły się do rozgrabienia zbio-
rów bibliotecznych, garderoby teatralnej, urządzeń kinematograficznych i przy-
rządów gimnastycznych. W 1915 r. biblioteka „Sokoła” liczyła przeszło 1 700 
woluminów16. Ponad połowę rozgrabiono podczas wojny. Do Rosji wywieziony 
został także sztandar sokoli jarosławskiego gniazda. Podczas okupacji rosyjskiej 
uruchomiono w gmachu „Sokoła” kino. Znaczne zainteresowanie projekcją fil-
mową doprowadziło do zniszczenia pomieszczeń budynku, a urządzenia kinema-
tograficzne po kilku przedstawieniach zostały wywiezione przez nieuczciwego 

14 J. Fredo, op. cit., s. 68.
15 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 

czas od r. 1914 do 1920 i zamknięcie rachunków za r. 1920, Jarosław 1921, s. 3; J. Fredo, op. cit., 
s. 69.

16 Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za czas od  
r. 1914…, s. 8.
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przedsiębiorcę, pod pozorem ich zepsucia. Po powrocie do miasta wojsk austriac-
kich i pruskich, budynek zaadoptowano na szpital. Wojsko zarekwirowało wów-
czas wszystkie urządzenia wewnętrzne oraz rozgrabiło zbiory biblioteczne17. 

Zbrojne zaangażowanie członków „Sokoła” w działania wojenne wniosło 
znaczny wkład w odzyskanie niepodległości. Na członkach organizacji wywarło 
to ogromne znaczenie moralne i patriotyczne. Przejawem głębokiego patriotyzmu 
było wywieszenie w Jarosławiu po 146 latach niewoli pierwszej biało-czerwonej 
flagi. Zawisła ona właśnie na gmachu „Sokoła” przy placu A. Mickiewicza18.

Cele jarosławskiego „Sokoła”  po uzyskania przez Polskę niepodległości

Zbrojny wysiłek członków „Sokoła” w czasie I wojny światowej i ich wkład 
w odzyskanie niepodległości, stworzył mocne podwaliny pod zjednoczenie się 
tego ruchu po wojnie. 

W kwietniu 1919 r. odbył się pierwszy w odrodzonej ojczyźnie zjazd przedsta-
wicieli związku „Sokoła” z terenu byłych zaborów. Na zjeździe podjęto uchwałę 
o zjednoczeniu związku w jedną organizację o nazwie Polski Związek Sokoli. 
Liczył on wówczas 80 tysięcy członków. Posiadał około 180 własnych budyn-
ków, około 200 boisk sportowych, biblioteki, przyrządy gimnastyczne oraz 500 
sztandarów. Związek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” posiadał strukturę 
organizacyjną, według której podzielony został na 7 dzielnic, w tym 6 krajo-
wych w siedzibami: w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Lwowie, Poznaniu  
i Warszawie. Funkcjonowała również dzielnica sokola we Francji. Związek 
działał również w Pittsburgu w Ameryce Północnej (15 tysięcy członków) oraz  
w Niemczech (kilka tys. członków) i Czechosłowacji (kilkuset członków)19.

Pierwsze walne zebranie jarosławskiego oddziału w odrodzonej Polsce odbyło 
się 10 V 1919 r. Na prezesa organizacji wybrano wówczas Wiktora Ostrowskie-
go, a na sekretarza Józefa Kaniaka. Przystąpiono wkrótce do reperacji zniszczeń 
wojennych budynku. Zakupiono monitor do kina, wyremontowano instalację 
elektryczną, odnowiono i uzupełniono urządzenia sceniczne, a salę na piętrze 
przerobiono na salę gimnastyczną. Wszelkie dochody z zabaw, festynów i poka-
zów przeznaczono na pokrycie ważnych spraw bieżących. Kiedy w 1919 roku 
Towarzystwo spłaciło długi, wszelkie nadwyżki dochodów przeznaczano na cele 
narodowe i społeczne20.

Jarosławskie gniazdo „Sokoła” funkcjonowało wówczas według takich sa-
mych celów statutowych jak przed I wojną światową. Głównym celem organiza-
cji było dążenie do podniesienia sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego. 

17 Ibidem, s. 3–4.
18 J. Fredo, op. cit., s. 70.
19 Ibidem, s. 60–61.
20 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 

czas od r. 1914…, s. 5.
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Krzewienie w nim poczucia obowiązku wobec państwa, karności, odpowiedzial-
ności, wzmacniania ducha narodowego, religijności i apolityczności21.

Kierownictwo i członkowie jarosławskiego „Sokoła”

Według statutu jarosławskiego „Sokoła”, organem naczelną władzą organiza-
cji było Walne Zgromadzenie, a organem administracyjnym Zarząd. Zarząd skła-
dał się z prezesa, zastępcy oraz członków wybieranych na okres trzyletniej ka-
dencji. Członkowie „Sokoła” dzielili się na: członków założycieli, zwyczajnych, 
wspierających i honorowych. Członkami założycielami były osoby związane  
z „Sokołem” od jego początków. Członkiem zwyczajnym mógł zostać każdy po 
wypełnieniu deklaracji członkowskiej i uzyskaniu co najmniej dwóch podpisów 
polecających od członków Towarzystwa. Członkami wspierającymi byli dar-
czyńcy świadczący pomoc materialną na rzecz organizacji, zaś członków honoro-
wych mogło mianować Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, za szczególne 
zasługi. Liczba członków była nieograniczona. Wymagano jedynie ukończenia  
18 lat, nienagannej opinii i narodowości polskiej. Przy przystąpieniu do organi-
zacji należało również podpisać oświadczenie o stosowaniu się do regulaminu. 
Zasada ta obowiązywała w przypadku członków zwyczajnych i wspierających. 

W 1927 roku jarosławski oddział „Sokoła” liczył 281 członków, w tym 191 
druhów i 90 druhen22. Dwa lata później liczba ta wynosiła 262 osoby23.

Według założeń statutowych, bezwzględnie obowiązującą zasadą była rów-
ność wszystkich członków. Wedle kwestionariusza wypełnianego przed wstą-
pieniem do organizacji zobowiązywano się do: uczęszczania na ćwiczenia gim-
nastyczne zwykłe, uczęszczania na musztrę i na ćwiczenia polowe. Ponadto do 
dbania o zdrowie swoje i swoich bliskich, przestrzegania czystości i wyłączne-
go używania języka polskiego, popierania przemysłu polskiego, brania udziału  
w uroczystościach i zlotach sokolich, pracowania nad uświadomieniem i pozy-
skiwaniem społeczeństwa dla spraw narodowych. Obowiązkiem członków orga-
nizacji było również posiadanie odpowiedniego stroju: uroczystego, polowego  
i gimnastycznego24. 

21 J. Fredo, op. cit., s. 64.
22 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1927, 

Jarosław 1928, s. 8.
23 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1928, 

Jarosław 1929, s. 14.
24 Galowy strój sokoli męski składał się z sukiennej zielonej bluzy (czamary) z kołnierzem 

zapinanym pod szyję. Bluzę z przodu zdobiło sześć rzędów szamerunków zapinanych na guzy. Na 
piersi półkolem zwisały dwa grube sznury – od prawego do lewego pagonu. Ponadto strój składał 
się z czerwonej krawatki, zielonych sukiennych spodni wpuszczanych w cholewy czarnych bądź 
wiśniowych butów, zielonej czapki rogatywki ze skórzanym daszkiem i paskiem oraz piórem soko-
lim z lewego jej boku. Strój kobiecy składał się z granatowej plisowanej spódniczki, białej bluzki 
z wykładanym szerokim kołnierzem ozdobionym dużą czerwoną kokardą lub krawatem oraz białe-
go głębokiego kapelusza z upiętym rozetką sokolim piórem – J. Fredo, op. cit., s. 66.
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Jarosławski oddział „Sokoła” osiągnął znaczne zasługi w kultywowaniu 
swojej idei dzięki ludziom oddanym Towarzystwu. Przez 77 lat istnienia to-
warzystwem kierowało ośmiu prezesów. Pierwszym był Andrzej Maj, pełniący 
tę funkcję w latach 1889–1890. W okres niepodległej Polski wprowadził Towa-
rzystwo Mieczysław Malinowski pełniący funkcję prezesa w latach 1916–1919.  
W latach 1920–1922 powinności prezesa pełnił Wiktor Ostrowski. Za jego ka-
dencji w czasie zjazdu delegatów Towarzystwa „Sokół” we Lwowie 15 III 1921 
roku, wyrażono zgodę na utworzenie okręgu jarosławskiego „Sokoła”. Okręgowi 
jarosławskiemu podlegały gniazda w Cieszanowie, Jarosławiu, Leżajsku, Łańcu-
cie, Pruchniku, Przeworsku i Sieniawie. Wówczas prezesem okręgu został An-
drzej Wondaś, a sekretarzem Zygmunt Wiśniowski25. 

Andrzej Wondaś był nauczycielem wychowania fizycznego w szkole real-
nej i gimnazjum męskim w Jarosławiu. W czasie I wojny światowej kierował 
Gwardią Narodową, pilnującą porządku i bezpieczeństwa publicznego. W okre-
sie międzywojennym prowadził w „Sokole” zajęcia sportowe, a także opiekował 
się tamtejszą biblioteką, stale wzbogacając jej zbiory. Od 1921 roku prowadził 
również zajęcia z przysposobienia wojskowego. Jako sprawozdawca techniczny 
wziął udział w Wszechsłowiańskich Zlotach „Sokoła” w Pradze i Belgradzie. 
Swoją pasję do sportu kontynuował również po wojnie, po powrocie z niewoli 
niemieckiej. Wówczas do 1960 r. prowadził w Jarosławiu zajęcia z gimnastyki 
sportowej26.

Prezesem jarosławskiego gniazda najdłużej sprawującym tę funkcję był Zdzi-
sław Grabowski, pełniący ją od 1923 r. do rozpoczęcia II wojny światowej. Jesz-
cze przed objęciem stanowiska prezesa pracował w Komunalnej Kasie Oszczęd-
ności w Przemyślu, Lwowie i Jarosławiu, gdzie w 1913 r. został dyrektorem. 
Funkcję prezesa gniazda jarosławskiego „Sokoła” objął w 1923 roku. Podczas 
jego kadencji Towarzystwo wybudowało stadion sportowy, rozwinęło się życie 
kulturalne i towarzyskie organizacji. Tuż po rozpoczęciu wojny został zesłany 
wraz z rodziną w głąb ZSRR, skąd powrócił dopiero w 1947 r. z chęcią reakty-
wowania Towarzystwa27.

Na uwagę zasługują również inni, którzy swoją pracą wpisali się w roz-
wój jarosławskiego „Sokoła”. Druhowie: Tenczarowski, Gutwiński i Grabow-
ski bezpłatnie obsługiwali kino, pełniąc zarazem funkcje operatorów, kasjerów  
i bileterów. Ernest Ganther przysłużył się w kwestii ożywienia zainteresowa-
nia gimnastyką wśród młodzieży, prowadząc ćwiczenia i pokazy gimnastyczne.  
J. Decowski, z J. Siwcem, L. Farbowskim i W. Szczudłowskim przygotowywali 
męskie oddziały do zlotów. Natomiast druhny Łączkowska i Malikówna przy-
gotowywały oddziały żeńskie. Wspomnieć należy również działalność Tadeusza 

25 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 
rok 1921, Jarosław 1922, s. 4; op. cit., s. 71.

26 J. Fredo, op. cit., s. 80.
27 Ibidem, s. 81.
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Stanisława Zielińskiego, pod którego kierownictwem powstawały spektakle 
amatorskiego koła dramatycznego działającego przy „Sokole”28.

Tabela 1. Prezesi Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, gniazdo w Jarosławiu  
w latach 1889–193929

Lp. Imię i nazwisko Lata urzędowania
1 Andrzej Maj 1889–1890
2 Władysław Grabowski 1891–1909
3 Kazimierz Missona 1910–1914
4 Jacek Zieliński 1915 (sprawował funkcję 13 dni)
5 Józef Starzecki 1915–1916
6 Mieczysław Malinowski 1916–1919
7 Wiktor Ostrowski 1920–1922
8 Zdzisław Grabowski 1923–1939

Baza materialna jarosławskiego „Sokoła”

Jarosławski oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” od początku swe-
go istnienia borykał się z problemami natury materialnej. Tylko dzięki ludziom 
z zapałem poświęcającym się sokolej idei, znajdowały się środki i darczyńcy 
wspierający organizację. 

Materialną podstawą funkcjonowania Towarzystwa były wpływy ze składek 
członkowskich, subwencje od instytucji publicznych, dotacje i spadki od osób 
prywatnych oraz wpływy finansowe z urządzanych uroczystości, jak również 
wpływy z tytułu korzystania z urządzeń będących własnością Towarzystwa: 
urządzeń gimnastycznych i kinematograficznych30.

Początki działalności jarosławskiej filii były bardzo trudne. Nie posiadała ona 
własnej siedziby, sali gimnastycznej ani boiska. Borykała się również z brakiem 
kadry dydaktycznej przygotowującej do prawidłowej realizacji głównych zadań 
statutowych. Pierwsze zajęcia prowadzone przez J. Chądzyńskiego i E. Grabskie-
go odbywały się w sali gimnastycznej gimnazjum i na terenie ogrodu należącego 
do probostwa rzymskokatolickiego, udostępnionego przez ks. Oleksińskiego.

Od 1892 r. kiedy organizacja zyskała status „gniazda”, rozpoczęły się starania 
o budowę własnej siedziby. Na cel ten pozyskano pożyczki w towarzystwie ame-
rykańskim i kasie oszczędnościowej miasta Jarosławia. Ponadto zaczęto wzmo-
żoną organizację wszelkich dochodowych zabaw i popisów sokolich. Przedsię-
wzięciami tymi zajęła się Komisja Zabawowa. 

28 Ibidem.
29 Na podstawie: ibidem, s. 77.
30 J. Fredo, op. cit., s. 64.
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W 1898 r. powstał projekt i kosztorys budowy nowego gmachu wykonany 
przez architekta, profesora Politechniki Lwowskiej Teodora Talowskiego. Powo-
łano Komisję Budowy Gmachu. Początkowo budynek miał stanąć na ofiarowa-
nym przez Radę Miejską placu strażnicy, jednak kiedy okazało się, że plac ten 
jest za mały, przeznaczono na ten cel część ogrodu im. A. Mickiewicza. W 1900 r. 
budynek został ukończony i oddany do użytku. W posiadaniu „Sokoła” pozosta-
wał do wybuchu II wojny światowej. Budowla charakteryzowała się unikalną, 
bogatą dekoracją głównych elewacji. Szczyt jednej z bocznych elewacji wień-
czyła sylwetka sokoła, zaś drugiej figura młodzieńca ze skrzydłami, trzymające-
go hantle i oszczep, symbolizującego tężyznę fizyczną.

Znaczne koszty budowy gmachu, wynoszące ok. 180 000 koron, spowodo-
wały zubożenie i zadłużenie Towarzystwa, dlatego po 10 latach użytkowania 
budynku pierwsze jego piętro przeznaczono na mieszkania prywatne, a celem 
uzyskania profitów finansowych utworzono przedsiębiorstwo kinematograficz-
ne31. Znacznie uszczuplona baza materialna uległa dalszemu zniszczeniu podczas 
działań I wojny światowej.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego w gmachu tętniło życie spor-
towe i kulturalne. Budynek posiadał piękną aulę, gdzie odbywały się spektakle 
teatralne, koncerty chórów, odczyty, wykłady. Sala spełniała również rolę kina. 

Wydział „Sokoła” otworzył pomieszczenia swojego gmachu dla użyteczności 
wszelkich towarzystw jarosławskich posiadających charakter narodowy. Lokali-
zację znalazły tam m. in.: Organizacja Narodowa, Powiatowy Komitet Obrony 
Państwa, Koło Polek, Towarzystwo Szkoły Ludowej czy Koło Akademickie. Po-
nadto w gmachu „Sokoła” odbywały się prawie wszystkie posiedzenia komite-
tów, wiece narodowe, wykłady i odczyty32. 

Celem pozyskiwania profitów finansowych na działalność, sala była wynaj-
mowana na różne przedsięwzięcia zewnętrznym organizatorom. Również korzy-
stały z niej bezpłatnie lub za niewielką opłatą towarzystwa dobroczynne, oświa-
towe i młodzież szkolna. Przykładowo w 1919 r. salę użyczono bezpłatnie szkole 
im. Królowej Jadwigi na poranki dla młodzieży, Ochronce Dzieciątka Jezus na 
Jasełka, jak również na przeprowadzenie odczytów organizowanych przez obóz 
ćwiczebny. W roku 1920 sala była wynajmowana na czwartkowe odczyty Kołu 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Odczyty te cieszyły się dużą popu-
larnością, a dyskusje po nich stały się potrzebą umysłową członków zarówno 
Towarzystwa Nauczycieli jak i „Sokoła”33.

W gmachu „Sokoła” znajdowała się największa w mieście biblioteka oraz 
czytelnia. Prenumerowano w niej wiele czasopism o charakterze naukowym, 
społeczno-politycznym i informacyjnym. Biblioteka przed wojną posiadająca ok.  

31 Ibidem, s. 68.
32 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 

rok 1921…, s. 7–8.
33 Ibidem.
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1 700 książek, w 1915 r. straciła ich przeszło połowę. Po wojnie położono znacz-
ny nacisk na odbudowę życia umysłowego zarówno organizacji, jak i miasta. 
Ofiarna praca bibliotekarza Skarbowskiego połączona z ofiarnością Towarzystwa 
na cele biblioteczne, przyczyniła się do skompletowania przeszło 2 000 wolu-
minów. Warto zwrócić również uwagę na kwestię czytelnictwa. Przykładowo  
w 1920 r. z biblioteki tej skorzystało 580 osób, wypożyczając 2 900 książek34.

Oprócz okazałego gmachu, jarosławski oddział „Sokoła” był właścicielem 
stadionu sportowego. Wybudowanie stadionu stało się istotnym wydarzeniem dla 
rozwoju działalności sportowej organizacji. Decyzja o budowie zapadła w 1923 r. 
Inwestycja zrealizowana została na placu przy ul. Kolejowej. Koszt budowy sta-
dionu opiewał na 88 321 zł. Stadion oddano do użytku dnia 25 V 1925 r. Uro-
czystości poświęcenia dokonał biskup przemyski Anatol Nowak, a uczestniczyli 
w niej przedstawiciel premiera oraz reprezentacje miejscowych władz państwo-
wych, wojskowych i szkolnych35. Stadion był nowoczesnym, jednym z najwięk-
szych w Polsce obiektem sportowym z boiskiem piłkarskim, żużlową bieżnią 
i urządzeniami do lekkiej atletyki oraz drewnianą trybuną dla publiczności.  
W nieco późniejszym terminie planowano sukcesywne dobudowywanie kortów 
tenisowych, strzelnicy, kręgielni, wodociągu i łazienek. Część z tych inwestycji 
dokończono w 1926 r. Oddano wówczas do użytku kort tenisowy oraz dwie krę-
gielnie, które cieszyły się znaczną frekwencją36. 

Stadion stał się bazą „Sokoła”, gdzie Towarzystwo mogło realizować pod-
stawowe cele statutowe: rozwijać sprawność fizyczną swoich członków, uczyć 
gimnastyki, prowadzić gry i zabawy ruchowe, a także zajęcia z lekkiej atlety-
ki, szermierki czy boksu. Stał się również istotnym zapleczem sportowym dla 
innych miejscowych organizacji młodzieżowych, szkolnych i wojska. Na tere-
nie stadionu odbywały się również koncerty, festyny, popisy drużyn sportowych  
i gimnastycznych, a także mecze piłki nożnej37. Działalność tego typu miała 
przynieść dochody na utrzymanie obiektu. Pierwszy z festynów odbył się dnia  
9 VIII 1925 r. przynosząc dochód 600 zł38.

Działalność „Sokoła” – podtrzymywanie ducha narodowego patriotyzmu 

Jednym z celów PTG „Sokół’ było wyrabianie w społeczeństwie poczucia 
obowiązku wobec państwa oraz krzepienie i umacnianie ducha narodowego i toż-

34 Ibidem, s. 8.
35 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1925, 

Jarosław 1926, s. 6–8.
36 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1926, 

Jarosław 1927, s. 4.
37 J. Fredo, op. cit., s. 71.
38 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „:Sokół” w Jarosławiu za rok 1926…, s. 4.
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samości narodowej39. Powołując się na patrona, bohatera narodowego Tadeusza 
Kościuszkę, starano się wychowywać szczególnie młode pokolenie w duchu pa-
triotyzmu i miłości do ojczyzny. Idee te przejawiały się głównie poprzez uczest-
nictwo i organizację wszelkich uroczystości państwowych i patriotycznych. 
Ponadto Towarzystwo odegrało znaczną rolę w życiu narodowym i kultural-
nym miasta Jarosławia. Dzięki organizowanym przedsięwzięciom angażowano 
mieszkańców miasta do czynnego życia obywatelskiego i towarzyskiego. Pod-
kreśleniem kultywowania idei patriotycznych były organizowane w październiku 
wieczory kościuszkowskie, podczas których wystąpienia wygłaszał prezes PTG 
„Sokół”, a uroczystość uświetniały występy chóru, koła dramatycznego, a tak-
że pokazy ćwiczeń gimnastycznych. Towarzystwo corocznie obchodziło rocz-
nice odzyskania niepodległości40. Zazwyczaj do południa odbywały się defilady  
z udziałem wojska, drużyn sokolich i młodzieży, a po południu akademie w gma-
chu „Sokoła”.

Należy zaznaczyć, iż w 10. rocznicę odzyskania niepodległości 11 XI 
1928 r. odsłonięto tablicę wmurowaną w ścianę budynku „Sokoła”, upa-
miętniającą wymarsz oddziałów drużyny sokolej i bartoszowej do Le-
gionów. Podczas uroczystości w swoim przemówieniu prezes „Sokoła”  
Z. Grabowski przytoczył następujące słowa: „[…] Na chlubę, więc mia-
sta i naszego Gniazda. Na chwałę Oddziału Jarosławskiego, który stał się 
związkiem przesławnej Drugiej Karpackiej Brygady zwanej później żela-
zną – dzisiaj w dniu radości całego Narodu, by uczcić Legionów Polskich 
znój, trud i krew serdeczną wylaną na Ołtarzu wolności – ten oto skromny 
wystawiamy im pomnik! […]”41. Odsłonięta wówczas pamiątkowa tablica za-
wierała napis:

 
„W jedności Siła”
W Radosną Dziesiątą Rocznicę Odzyskania
Niepodległości Ojczyzny
Niewzruszonej Żywotności Narodu Polskiego,
niezachwianemu umiłowaniu Wolności przez pracę i mękę Pokoleń.
przez bohaterstwo Walk Powstańczych, przez śmierć chwalebną Poległych,
cierpienia Wywiezionych i Zesłanych, przez wytrwałość w Pracy organizacyjnej
mądrą Radę i Dzielność w Czynie – odzyskanej.
Chwale Uczestników Oddziału Legjonowego
złożonego z Członków Stałych Drużyn Sokolich i Bartoszowych,
który ofiarną pracą Jarosławskiego Komitetu zebrany i zaopatrzony przez Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu uformowany i wyszkolony 
z tego gmachu w dniu 13 września roku 1914
Pod wodzą Druha Serafina Dobrzańskiego z hasłem Bóg i Ojczyzna
wyruszywszy, stał się

39 Ibidem, s. 64.
40 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1928…, s. 13.
41 Ibidem, s. 14.
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Związkiem Przesławnej Drugiej Brygady Karpackiej Legjonów Polskich
Poświęca
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu
1918–192842.

Dziesięć lat później, w dwudziestą rocznicę odzyskania niepodległości, obok 
gmachu „Sokoła” wystawiono pomnik upamiętniający walkę o niepodległość  
w 1918 r.43 Pomnik ten został zniszczony przez okupanta niemieckiego po zajęciu 
gmachu „Sokoła” podczas II wojny światowej.

Towarzystwo uczestniczyło również w obchodach święta Konstytucji 3-go 
Maja, powstań narodowych oraz w rocznicach śmierci sławnych Polaków. 
Znacznie rozwinęło także działalność kulturalną i oświatową. W 1929 r. zaczął 
funkcjonować amatorski zespół teatralny „Koło dramatyczne” pod kierownic-
twem T. S. Zielińskiego, a następnie Z. Nowosada44. Wynikiem pracy zespołu 
było kilka ciekawych przedstawień, m.in.: „Cały dzień bez kłamstwa”, „Po-
seł czy kominiarz”, „Oddajcie mi żonę” czy „Młynarz i jego córka”. Przedsta-
wienia z jednej strony dawały Towarzystwu nieznaczny dochód, z drugiej zaś 
wpływały na wychowanie moralne członków „Sokoła” oraz lokalnego środo-
wiska45. 

Przy PTG „Sokół” funkcjonowało również kółko śpiewacze „Echo Sokole”, 
przekształcone następnie w chór najpierw męski, a później mieszany. Prezento-
wany przez chór repertuar miał za zadanie pogłębianie świadomości narodowej 
i patriotyzmu.

Jedną z ważniejszych uroczystości w działalności „Sokoła” był Zlot Okrę-
gowy Gniazd Sokolich połączony z poświęceniem sztandaru jarosławskie-
go gniazda, który odbył się dnia 15 V 1927 r.46 Zloty odbywały się również  
w innych miastach. Przykładowo, w połowie lipca 1921 r. odbył się Ogólno-
polski Zlot Sokoli w Warszawie, w którym również wzięła udział reprezentacja 
jarosławska47. W skład jej weszło 8 druhów i 12 druhen. W czerwcu tego roku 
odbył się kolejny zlot we Lwowie. Wzięła w nim udział również reprezentacja 

42 Ibidem. O lokalnej walce o pamięć czasów I wojny światowej, w którą zaangażowani byli 
miejscowi członkowie „Sokoła”, zob. szerzej: T. Pudłocki, Gender, Nation and Memory – the Case 
of the Memory of the First World War among Polish Women on the Polish-Ukrainian Borderland, 
1918–1939, „Múltunk. Journal of Political History” [Budapeszt], 2016, special issue: Memory and 
Memorialization of WWI in Eastern and Southeastern Europe, ed. by G. Egry, s. 117–120. 

43 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1928…, 
s. 11.

44 Ibidem, s. 9.
45 Ibidem.
46 Wykonanie nowego sztandaru dla gniazda jarosławskiego „Sokoła” zlecono firmie p. Bącz-

kowskiej z Rzeszowa, zob. J. Fredo, op. cit., s. 75.
47 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 

czas od r. 1914…, s. 10.
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„Sokoła” jarosławskiego wzmocniona członkami klubu sportowego „Jarosła-
wia”48.

„Sokół” prowadził również działalność naukowo-edukacyjną. Zgromadził 
pokaźne zbiory biblioteczne. Biblioteka „Sokoła” była wówczas największą  
w Jarosławiu. Przy niej funkcjonowała również czytelnia. Była ona miejscem or-
ganizowania wielu odczytów, promocji i wykładów. Celem Towarzystwa był roz-
wój intelektualny jego członków. Zasoby biblioteki powiększano systematycznie;  
w 1922 r. wynosiły one 2 175 woluminów, a do 1925 r. biblioteka zgromadziła  
2 883 dzieła49. W 1929 r. powiększyła swój księgozbiór do liczby 3 515 dzieł.

Biblioteka prenumerowała również czasopisma: „Tygodnik Ilustrowany”, 
„Książkę”, „Przegląd Sokoli”, „Sport”, „Wiadomości Literackie”, „Rój”. W 1929 
roku prenumerowała 8 dzienników i 16 czasopism50. Ponadto rozpoczęto groma-
dzenie dzieł z zakresu problematyki sportowej51. W roku 1925 otwarto czytelnię 
naukową. Miejsce w niej znalazły czasopisma ilustrowane i fachowe, a dla roz-
rywki członków umieszczono tam bilard52.

W gronie „Sokoła” urządzano również uroczystości o charakterze okoliczno-
ściowym. Tradycją towarzystwa był coroczny opłatek. Uroczystość gromadziła 
w gmachu przedstawicieli władz państwowych, duchowieństwo oraz przyjaciół 
Towarzystwa i jego członków wraz z rodzinami. Cykliczną uroczystością były 
również imieniny długoletniego prezesa „Sokoła” Zdzisława Grabowskiego, 
gromadzące członków organizacji i ich rodziny, a także przedstawicieli innych 
towarzystw z miasta53.

Warto wspomnieć również o przedsięwzięciach plenerowych organizowa-
nych przez Towarzystwo (festynach, koncertach, popisach gimnastycznych) oraz 
wyjazdach na podobne uroczystości do zaprzyjaźnionych gniazd np. w Przewor-
sku czy Łańcucie54. 

Wspólne przedsięwzięcia „Sokół” organizował również z wojskiem. Po od-
daniu do użytku stadionu udostępniał go dla żołnierzy na ćwiczenia i zawody 
lekkoatletyczne. Urządzał dla nich przedstawienia w dniach świąt pułkowych, 
uroczystości narodowych lub na prośby dowódców jednostek wojskowych55.

48 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 
r. 1921…, s. 5.

49 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1925…, s. 12.
50 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1928…, 

s. 10-11.
51 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 

r. 1921…, s. 6.
52 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1925…, s. 5.
53 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 

r. 1921…, s. 6.
54 J. Fredo, op. cit., s. 73.
55 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1925…, 

s. 5.
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Warto również wspomnieć o działalności kinematograficznej jarosławskiego 
„Sokoła”, gdzie powodzeniem cieszyły się wyświetlane światowej sławy pro-
dukcje56. 

Na cele narodowe i społeczne przeznaczano również znaczną część do-
chodów Towarzystwa. Wspierano działalność charytatywną. Świadczyć mogą  
o tym dane ze sprawozdań Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” w Jarosławiu za okres 1914–1920. Przykładowo: na wdowy i sieroty po 
poległych żołnierzach wydano 560 Mk, na fundusz wdów i sierot po legio-
nistach 700 Mk, na ubrania dla żołnierzy polskich 5 000 Mk, na ochronkę 
dla dzieci polskich do rąk ks. M. Lisińskiego 5 000 Mk, dla dwóch skautów  
w celu ukończenia kursu harcerskiego 800 Mk, na stypendium dla dwóch har-
cerzy i jednej harcerki 4 000 Mk57. Powyżej określone wydatki zawarte zostały  
w poszczególnych kategoriach wydatkowych: cele lokalne ogólne 7 205 Mk, 
na legionistów i żołnierzy polskich 7 055 Mk, na cele ogólno-państwowe  
125 735 Mk, na pożyczki państwowe 27 873 Mk, na harcerstwo jarosławskie  
6 390, na towarzystwa pozajarosławskie – bursę im. św. Wojciecha we Lwowie 
– 100 Mk. Razem na wyżej wymienione cele wydano 174 268 Mk58. Rok póź-
niej wydatki towarzystwa przeznaczono na: górnośląski plebiscyt 13 913 Mk, 
na bursę polską 30 000 Mk., na komitet pomocy jeńcom 20 000, kolonie letnie 
dla drużyn harcerskich 57 000, na Dom Sierot Polskich 5 000 Mk., Towarzy-
stwo Opieki nad Młodzieżą 2 000 Mk., na gwiazdkę dla żołnierzy polskich. 
Łączna kwota wydatków wyniosła 127 913 Mk59.

Warto również przedstawić sumy dochodów i wydatków za lata 1920–1922, 
przy czym sumy obu kwot były takie same. Świadczyło to o tym, iż starano się 
zrównać wydatki Towarzystwa z osiągniętym rocznym dochodem. Przykładowo: 
w 1920 r. zarówno dochód, jak i wydatki wynosiły 385 398 Mk, w 1921 r. –  
493 300 Mk60, a w 1922 r. – 9 121 10061.

Działalność o charakterze sportowym

Powracając do celów statutowych Towarzystwa, głównym ich założeniem 
był rozwój kultury fizycznej, sprawności, jak również specyfiki wojskowej  
w postaci musztry czy nauki strzelania. Ważną rolę odgrywała systematyczna 
nauka gimnastyki, lekkiej atletyki, czy pływania, narciarstwa, jazdy konnej, 

56 Ibidem, s. 12.
57 J. Fredo, op. cit., s. 70.
58 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1925…, 

s. 5–7.
59 Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za 

r. 1921…, s. 4.
60 Ibidem, s. 12–15.
61 Ibidem, s. 10–11.
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szermierki i boksu. Szczególną wagę przykładano do zajęć gimnastycznych. 
Zajęcia te prowadził początkowo Ernest Ganther, a kolejno: A. Filanowski,  
B. Janczewski, I. Knoc, Z. Perlak i F. Szeciny. Zajęcia gimnastyczne „Sokoła” 
prowadzone były dla całej młodzieży jarosławskiej, zarówno członków Towa-
rzystwa, jak i uczniów szkoły wydziałowej, realnej, grona nauczycielskiego 
i osób prywatnych. W kursach gimnastycznych mogło uczestniczyć każde 
dziecko od 6 roku życia po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza Towarzystwa. 
Kursy cieszyły się dużym powodzeniem. Przykładowo: w 1925 r. na zajęcia 
te uczęszczały 172 osoby, w tym 60 dziewcząt, a w 1926 r. – 168 osób62. Dla 
dzieci szkół powszechnych zorganizowano oddziały po 30 osób, gdzie zaję-
cia odbywały się 2 godz. tygodniowo. Nauka ta kosztowała 1 zł miesięcznie. 
Wprowadzenie opłat uszczupliło frekwencję na zajęciach. Czynnik ten spo-
wodowany był również zapewne małym zainteresowaniem ze strony rodziców 
wychowaniem fizycznym dzieci, gdyż przeważnie rodziny najzamożniejsze za-
legały z terminowymi opłatami63.

Przy „Sokole” działała sekcja lekkoatletyczna, kolarska, wioślarska, szer-
mierki, tenisa, gier i zabaw, piłki nożnej, bokserska oraz przysposobienia woj-
skowego. Największym powodzeniem cieszyła się lekkoatletyka64. W 1928 r. po 
wykończeniu kortów tenisowych na stadionie, przy „Sokole” powstał również 
liczący 32 członków oddział tenisowy65. 

Dla działalności „Sokoła” istotne było również przysposobienie wojskowe. 
Szkolenia z tego zakresu rozpoczęto w 1923 r. Cieszyły się one dużym zaintere-
sowaniem wśród młodzieży i poparciem ze strony wojska66. 

Przedstawiciele jarosławskiego gniazda „Sokoła” brali udział z zlotach soko-
lich krajowych i zagranicznych. Przykładowo: w Ogólnopolskim Zlocie w War-
szawie w 1921 r. wzięło udział 8 druhów i 12 druhen z Jarosławia. Jarosławscy 
członkowie „Sokoła” wzięli również udział w Zlocie Dzielnicy Mazowieckiej  
w dniach 15–17 VIII 1925 r., Zlocie Okręgowym w 1925 r. w Jarosławiu67,  
a także w pierwszym po wojnie Zlocie Wszechsłowiańskim w Poznaniu w 1929 r.68 
W celu dofinansowania tego Zlotu w maju tegoż roku zorganizowano festyn  

62 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1925…, 
s. 7.

63 Ibidem, s. 9–10.
64 Do lekkoatletyki zaliczano: biegi, chody, biegi z przeszkodami, skoki w dal, wzwyż, o tyczce, 

rzuty kulą, dyskiem, oszczepem, granatem.
65 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1928…, 

s. 20.
66 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1925…, 

s. 10–11.
67 Ibidem, s. 11.
68 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1927, Ja-

rosław 1928, s. 7–8; Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu 
za rok 1928…, s. 11–13.
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z którego uzyskano dochód rzędu 1 800 zł69. Kolejny ważny Zlot odbył się  
w Pradze w lipcu 1932 r. Uczestniczyło w nim wówczas 7 przedstawicieli jaro-
sławskiego „Sokoła”70.

Członkowie jarosławskiego Towarzystwa zajmowali czołowe miejsca  
w zawodach i zlotach sokolich. Wyróżniającymi się postaciami byli: Chroszcz, 
Chudzicki, Fludziński, Kopecki, Lachman, Minerski, Niezabitowski, Nowo-
sad, Pretorius, Romański, Rut i Tyszarski. Wśród wymienionych najwyższe 
osiągnięcia zdobywał Kazimierz Nowosad71. Znaczne zasługi w rozwoju kon-
kurencji sportowych sokolnictwa jarosławskiego odnosiły również kobiety.  
W końcu lat dwudziestych dominowały one w konkurencjach gimnastycznych. 
Znaczny sukces odniosła żeńska drużyna gimnastyczna instruowana przez  
M. Zielińską i M. Trojanowską, podczas zawodów gimnastycznych we Lwo-
wie. Wówczas jarosławianki zdobywając 497 pkt. zwyciężyły jednym punk-
tem z silną drużyną lwowską. Wśród kobiet najwyższe osiągnięcia sportowe 
uzyskiwały: Cisówna, Kobianka, Kołodziejówna, Kopciówna, Obszarówna  
i Szałęzanka. 

Jarosławskie gniazdo „Sokoła” było ponadto organizatorem i gospodarzem 
wielu zlotów i zawodów okręgowych. Organizowało również kursy gimnastycz-
no-sportowe dla nauczycieli szkół powszechnych i średnich, mające na celu do-
skonalenie metod pracy oraz wprowadzenie do programu dydaktycznego nowych 
metod nauczania kultury fizycznej72. 

Próby reaktywowania jarosławskiego „Sokoła” po II wojnie światowej

Działalność PTG „Sokół” w Jarosławiu, podobnie jak innych gniazd so-
kolich w Polsce przerwał wybuch II wojny światowej. Wówczas przestały 
funkcjonować również wszystkie inne organizacje społeczne. Gmach przy pl.  
A. Mickiewicza zajęty został przez władze niemieckie, a na ich rozkaz ze 
szczytu fasady budynku strącona została rzeźba sokoła i zburzony stojący obok 
Pomnik Niepodległości. 

Po zakończeniu II wojny światowej miały miejsce próby reaktywowania To-
warzystwa. Dnia 7 VIII 1945 r. zebrał się jego zarząd. Na posiedzeniu zapadła 

69 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1928…, 
s. 9.

70 W Zlocie w Pradze w 1932 r. uczestniczyli: Leon Sontag, Władysław Brzozowski, Jan Pacak, 
Janina Podhalicz, Zofia Kuchówna, Anna Sontag, Julia Dyszyńska.

71 Kazimierz Nowosad zajął pierwsze miejsce w biegach na krótkich dystansach oraz w sko-
kach wzwyż i w dal. Wziął udział w sztafecie Związku Sokolstwa Polskiego na Wszechsłowiań-
skim Zlocie w Pradze dnia 1 VII 1932 r. Wszedł w skład słowiańskiej sztafety na zlocie w Bel-
gradzie. Odnosił sukcesy podczas międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych w Poznaniu 
w 1927 r. i na ogólnopolskich zawodach w Królewskiej Hucie w 1928 r. Zob. J. Fredo, op. cit., 
s. 72.

72 Ibidem, s. 72–73.
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decyzja o podjęciu starań celem wznowienia działalności. Początkowo miejsco-
we władze administracyjne reprezentowane przez starostę Walentego Dżula wy-
raziły na to zgodę, żądając czterech odpisów statutu oraz podania składu zarządu, 
łącznie z określeniem zawodów i miejsca zamieszkania jego członków. Towarzy-
stwo dostało oficjalne zezwolenie na rozpoczęcie działalności, jednak po dwóch 
dniach druh Tenczarowski został wezwany do Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie po-
informowano go o zakazie reaktywowania. 

Budynek „Sokoła” zaraz po wojnie został przejęty na rzecz państwa i zago-
spodarowany przez Państwowe Przedsiębiorstwo Kinematograficzne i Jarosław-
ski Klub Sportowy. Nie udało się odzyskać majątku W 1947 r. nastąpiła oficjalna 
jego likwidacja. Gmach „Sokoła” stał się własnością państwa, przeznaczoną na 
siedzibę Jarosławskiego Domu Kultury. 

Przez wiele lat po II wojnie światowej Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
było świadectwem i narodowym symbolem międzywojennej Polski, a zarazem 
tematyką niewygodną dla władz. Pamięć o „Sokole” zaczęła stopniowo powra-
cać końcem lat osiemdziesiątych. W 1988 r. za sprawą Stowarzyszenia Miło-
śników Jarosławia (SMJ) w ścianę zachodnią byłego gmachu „Sokoła” została 
wmurowana tablica pochodząca ze zniszczonego przez niemieckiego okupanta 
w 1941 r. Pomnika Niepodległości. Tablica ukrywana była przez 40 lat, najpierw 
przez jarosławskich strażaków, a następnie zakopana w ziemi w miejscowości 
Tywonia. W 1981 r. została odnaleziona przez członka SMJ i przez 7 lat prze-
chowywana w siedzibie tego towarzystwa73. W 1997 r. na szczycie fasady byłego 
gmachu PTG ponownie zamieszczono sylwetkę sokoła i odrestaurowano figurę 
Ikara po przeciwnej stronie fasady. 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zarówno w Jarosławiu, jak 
i w innych miastach Polski, podczas kilkudziesięciu lat swojej owocnej działal-
ności na niwie dbania o tożsamość narodową, patriotyzm, krzewienie cnót wier-
ności, miłości i walki za ojczyznę, dało wyraz wielkiego zaangażowania i po-
święcenia swoich członków w sprawę narodową, w podtrzymywanie tożsamości 
i walkę o wolność zarówno podczas zaborów jak i w wolnej Polsce. Obecnie 
cnoty: prawdy, dobra i piękna powracają w formie stopniowej reaktywacji gniazd 
sokolich. Ciężka i żmudna praca nie została zapomniana, a współczesne idee tak 
podobne do tych międzywojennych w swoich dążeniach propagują powrót do 
tworzenia w Polsce oddziałów towarzystwa oraz wznowienia jego idei we współ-
czesnym społeczeństwie.

73 Ibidem, s. 82.
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Abstract

The inhabiTanTS of JaroSław during The Second rePublic of Poland.  religiouS and eThnic 
iSSueS. The currenT STaTe of reSearch and reSearch PoSTulaTeS

The issues of multiculturalism and religious diversity are the key research issues in the 
works of the historians and require proper knowledge. An example of a multicultural town in 
the Second Republic of Poland was Jarosław located in the Lviv region on the river San. During 
the interwar period Jarosław was inhabited by Poles and by such national minorities as: Jews, 
Ukrainians, Germans. Each of the communities inhabiting Jarosław during the above period left 
an indelible mark on that town. The melting pot of the multi-faith Jarosław included the faithful 
of the Greek Catholic Church, the Roman Catholic Church, the followers of the Evangelical and 
Jewish religions. Despite the large number of works relating to the history of Jarosław, many of the 
above issues have not been thoroughly investigated. The aim of this study is to show the state of 
research regarding the national and religious issues of Jarosław inhabitants in the Second Republic 
of Poland and the available source base, as well as to establish the research directions in the form 
of research postulates.

Keywords: multiculturalism, ethnic issues, religious issues, Jarosław, the state of research, 
research postulates

Słowa kluczowe: wielokulturowość, zagadnienia narodowościowe, zagadnienia wyznaniowe, 
Jarosław, stan badań, postulaty badawcze

Wprowadzenie do problematyki

Problematyka wielokulturowości i związanej z nią różnorodności religijnej 
stała się wśród badaczy niezwykle popularna. Stanowi ona jeden z najważniej-
szych problemów badawczych w pracy historyka, wymaga od niego posiadania 
odpowiedniego warsztatu i przygotowania. Niezwykle istotna jest tu kwestia 
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wykorzystywanych źródeł, których często brak lub dostęp do nich jest ograni-
czony. 

Przykładem miasta wielokulturowego w II Rzeczypospolitej był Jarosław 
położony w województwie lwowskim. Według dwóch spisów powszechnych 
ludności przeprowadzonych w 1921 i 1933 roku miasto zamieszkiwali Polacy 
oraz  mniejszości narodowe: Żydzi, Rusini-Ukraińcy1, Niemcy i inni. W 1921 
roku Jarosław zamieszkiwało 19 973 mieszkańców, w tym 14 595 Polaków 
(73%), 4186 Żydów (21%), 1141 Rusinów-Ukraińców (5,7%), 25 Niemców 
(0,1%) oraz 26 innych narodowości (0,1%)2. Podczas drugiego powszechne-
go spisu ludności liczba mieszkańców wzrosła i wynosiła 22 195 osób. Skład 
narodowościowy nadal w większości tworzyli Polacy – 56,7% (12 594 osób), 
mniejszość narodową Żydzi 28,3% (6272 osób), Ukraińcy 14,4% (3200 osób) 
i  inne 0,5% (109 osób)3. 

Oba spisy według wielu badaczy przeszłości (polskich i przedstawicieli 
mniejszości narodowych)  ze względu na niedoskonałość statystyk dają obraz 
pośredni i orientacyjny, jednak przy braku innych służyć musi za wyłączną 
podstawę4. 

Każda ze społeczności, jakie zamieszkiwały Jarosław, odcisnęła na tym 
mieście swoje niezatarte piętno. Wielowyznaniowy tygiel jarosławskiego spo-
łeczeństwa to także wierni Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego i grec-
kiego, wyznania ewangelickiego oraz wyznawcy religii mojżeszowej. Jarosław 
stanowił typowy przykład regionu i miasta, w którym współistniały różne na-
rodowości i wyznania, mimo podziałów i różnic nawet w obrębie tych niespój-
nych grup.

Pomimo sporej liczby prac podejmujących badania nad historią Jarosławia  
w omawianym okresie, wiele zagadnień związanych z interesującą problematy-
ką pozostaje niezbadana. Celem niniejszej pracy jest ukazanie stanu badań nad 
zagadnieniami narodowościowymi i wyznaniowymi mieszkańców Jarosławia 
żyjących w okresie II Rzeczypospolitej w dostępnej bazie źródłowej oraz zasy-
gnalizowanie dalszych kierunków badań  w tej tematyce.

1 Termin Ukrainiec czy ukraiński używane były w społecznym obiegu od końca XIX wieku w za-
stępstwie etnonimu Rusin czy rusiński, co było językowym odzwierciedleniem postępującego proce-
su rozwoju świadomości narodowej. Społeczeństwo dawnej Galicji, a w następstwie II Rzeczypospo-
litej używało obu terminów zamiennie. Patrz H. Sojka-Masztalerz, Rusin czy Ukrainiec? Językowy 
obraz narracji ukraińskiej w prasie polskiej 1918‒1939, Wrocław 2004, s. 55‒80; A. Świątek, Gente 
Rutheni natonie Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji, Kraków 2014, s. 14.

2 „Statystyka Polski”, t. 27: Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 
1921 roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo lwowskie, Warszawa 1927, s. 6.

3 Drugi powszechny spis ludności z dnia 9. XII. 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. 
Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo lwowskie bez miasta Lwowa, Warszawa 1938, s. 37.

4 M. Papierzyńska-Turek, Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922‒1926, Kraków 
1979, s. 19; Por. Z. Jasienia, Między konfrontacją a pojednaniem. Kultura ukraińska i Ukraińcy 
w polskiej literaturze o treściach etnologicznych i antropologicznych w XIX i początku XX wieku, 
„Etnografia Polska”, t. 70, 2008, z. 1‒2, Poznań 2008.
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Stan badań

Mimo że literatura do dziejów Jarosławia jest obfita, to jednak aspekty narodo-
wościowe i wyznaniowe mieszkańców Jarosławia w badanym okresie nie przed-
stawiają się w niej korzystnie. Od dziesiątków lat niezwykle dotkliwie odczuwa 
się brak monografii miasta, czym wyraźnie Jarosław odbiega od osiągnięć histo-
riograficznych innych miast. Badania nad historią Jarosławia zaczęto na szerszą 
skalę podejmować w okresie międzywojennym. Część z tych prac dotyczy okresu 
sprzed 1918 rokiem5, autorzy innych mieli ambicję badać czasy im współczesne. 
Autorami prac indywidualnych po 1918 roku byli: nestor turystyki i krajoznawstwa 
w Polsce dr Mieczysław Orłowicz6, ksiądz greckokatolicki Jerzy Kikta7 oraz histo-
ryk i badacz dziejów Jarosławia Kazimierz Gottfried8. Prace te mają charakter prze-
wodnikowy, kompilacyjny i informacyjny, zaś ich autorzy nie podjęli gruntownych 
badań źródłowych nad społecznością miasta. Fragmentaryczne informacje pisane 
w języku polskim i ukraińskim dotyczą części historyczno-opisowej, wiadomości 
ogólnych oraz turystycznych. Autorzy, dysponując nikłą bazą źródłową, opierali się 
m.in. na pionierskiej pracy księdza Franciszka Siarczyńskiego9 z 1826 roku10, a przy 
złożoności tematu wykorzystywali dorobek innych autorów sprzed roku 1918, jak 

5 J. Kwiatkiewicz, Morze łask y pociech albo cuda y łaski przy obrazie jarosławskim, Kraków 1680, 
wyd. 2 Lublin 1672, wyd. 3 Lwów 1774; F. Siarczyński, Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście 
Jarosławiu położonem w Królestwie Galicyi, w Cyrkule Przemyskim, niegdyś w Województwie Ruskim, 
ziemi Przemyskiey, domu JJ.OO. Xsiążąt Czartoryskich dziedzicznem, Lwów 1826; D. Piątkowski, Naj-
świętsza Panna Marya cudowna w Jarosławiu, Rzeszów 1864; S. Barącz, Archiwum oo. Dominikanów 
w Jarosławiu, Lwów 1884; I. Rychlik, Kolegiata Wszystkich Świętych w Jarosławiu, Jarosław 1893; 
idem, Klasztor i kościół PP. Benedyktynek w Jarosławiu, Jarosław 1903; idem, Szkoła realna w Jarosła-
wiu, w:  XV Sprawozdanie Dyrekcyic.k. wyższej szkoły realnej a VI. c.k. gimnazjum w Jarosławiu za rok 
szkolny 1890, Jarosław 1890; J. Białynia Chołodecki, Kilka szczegółów z przeszłości miasta Jarosławia 
w ziemi przemyskiej, Lwów 1900; Z. Podgórski, Powiat Jarosławski pod względem kulturalnym i oświa-
towym, Kraków 1909; T. Papara, Pamiątka z Jarosławia, Jarosław 1910; A. Szczurowski, Skorowidz 
powiatu jarosławskiego na rok 1902, Przemyśl 1902; J.S. Zubrzycki, Miasto Jarosław i jego zabytki, 
Kraków 1903; W bagnie autonomii jarosławskiej, Jarosław 1910; J.P. Olech Zieliński, Nasza dola w Ja-
rosławiu, Lwów 1914.

6 Mieczysław Orłowicz (1881–1959) ‒ doktor prawa, miłośnik krajoznawstwa, popularyzator 
turystyki, autor kilku przewodników turystycznych z terenu dawnej Galicji i II Rzeczypospolitej, 
m.in.: Ilustrowany przewodnik po Galicji, Lwów 1914. Zob. M. Orłowicz, Jarosław jego przeszłość 
i zabytki (Przewodnik ilustrowany), Lwów‒Warszawa 1921. 

7 Jerzy Kikta (1907–1979) ‒ wikariusz parafii greckokatolickiej, katecheta szkół w Jarosławiu. 
Patrz: Й. Кікта, Від поїзду до поїзду, провідник з картою міста, Ярослав 1937.

8 Kazimierz Gottfried (1903–1973) ‒ nauczyciel historii, doktor nauk historycznych, długoletni 
kustosz i kierownik jarosławskiego muzeum, autor licznych opracowań poświęconych historii Ja-
rosławia i regionu, współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Dawnego Jarosławia w 1935 roku 
(obecnie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia). Zob. K. Gottfried, Ilustrowany Przewodnik po 
Jarosławiu z planem miasta, Jarosław 1937.

9 Franciszek Siarczyński (1758–1829) ‒ historyk, proboszcz kolegiaty jarosławskiej, pierwszy 
dyrektor Ossolineum we Lwowie. Szerzej o F. Siarczyńskim zob. ‒ A. Kawalec, Ksiądz Franciszek 
Siarczyński, życie  i działalność, Wrocław‒Warszawa‒Kraków 2007.

10 F. Siarczyński, Wiadomość historyczna… 
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i współcześnie żyjących11. Prezentując historię zabytków miasta, autorzy opierali się 
także na źródłach wywołanych, co przytacza m.in. Mieczysław Orłowicz12.

W roku 1933 i 1937 ukazały się dwie prace omawiające genezę osadnic-
twa Żydów  w Jarosławiu. Poruszają one też kwestie wyznaniowe i narodowo-
ściowe tej społeczności. Ich  autorem był jarosławianin Mojżesz Steinberg13. 
Pierwsza z nich14 rzuca nieco światła na osadnictwo Żydów w Jarosławiu od 
czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku. Praca bogata jest w źródła ar-
chiwum miejskiego (rękopisy, dyplomy) i archiwum miejscowego kahału, lecz 
nie uwzględnia okresu badanego. Praca druga15, wzbogacona o nowe źródła, 
obejmuje okres cezury roku 1918 i 1937. Warsztat historyczny autora nie budzi 
poważniejszych zastrzeżeń. Obie prace są ciekawe i warte uwagi ze względu 
na swoje pionierstwo. 

W 1934 roku wydana została praca w języku ukraińskim dotycząca historii 
cerkwi  w Jarosławiu, autorstwa Jerzego Kikty, księdza obrządku greckokatolic-
kiego16. Układ pracy oraz liczne przypisy źródłowe świadczą o dobrym warszta-
cie badawczym. Praca ta jednakże nie obejmuje interesującego okresu badawcze-
go. W 1936 roku ukazała się praca w języku polskim17 autorstwa Jakuba Makary, 
księdza obrządku rzymskokatolickiego18. Autor, opisując dzieje jarosławskiej 
parafii obrządku łacińskiego nie podjął opracowania tematu za okres badany, za-
trzymując się w swych rozważaniach przed 1918 rokiem.

11 J. Csàdek, „Z wojny narodowej 1918–1920 r.”. Wspomnienia z niektórych walk i przeżyć 
14-go jarosławskiego pułku piechoty względnie 4 tej dywizji piechoty, t. 1, Lwów 1935; M. Dem-
kowicz-Dobrzanski, Legenda czy prawda o grobie hetmana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu 
w świetle historycznych badań, Jarosław 1937; K. Gottfried, Jezuici w Jarosławiu, Jarosław 1933; 
idem, Jarosław w XVIII w., Jarosław 1938; idem, Kościół i klasztor OO. Reformatów w Jarosławiu, 
Jarosław 1934; idem, Anna Ostrogska wojewodzina wołyńska, Jarosław 1939; J. Harlender, Jaro-
sław w ruchu „zarzewiackim”. Odbitka z „Gazety Jarosławskiej”, Jarosław 1934; idem, Jarosław 
i jego ludzie, Jarosław 1937; M. Lisiński, Noc przełomowa z 31. X na 1. XI 1918 w Jarosławiu, 
Jarosław brw; J. Smołka, Katalog Archiwum Akt Dawnych Miasta Jarosławia, Jarosław 1928;  
S. Szpetnar, Dzieje organizacji Narodowej Młodzieży Gimnazjum I. w Jarosławiu, Jarosław 1934; 
A. Wagner, Handel dawnego Jarosławia, Lwów 1929; A. Wondaś, Szkice do dziejów Jarosławia,  
t. 1‒2, Jarosław 1934–1936; idem, Szkice do dziejów Jarosławia. Szkic uzupełniający, Jarosław 1939. 

12 M. Orłowicz, Jarosław jego przeszłość…, s. 12.
13 Mojżesz Steinberg (1901–1987) ‒ dzieciństwo spędził w Jarosławiu, autor dwóch opracowań 

o społeczności żydowskiej w Jarosławiu, ocalony z Holocaustu, pierwszy rabin gminy żydowskiej 
w Krakowie po zakończeniu II wojny światowej.

14 M. Steinberg, Żydzi w Jarosławiu od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku, Jarosław 
1933.

15 Idem, Gmina żydowska w Jarosławiu od jej powstania aż po dzień dzisiejszy. Szkic historycz-
ny, Jarosław 1937. 

16 Й. Кікта, З історії Ярославської церкви, Ярослав 1937.
17 W oryginale – ks. Jakób Makara, Dzieje parafii jarosławskiej od początku do r. 1772, Jaro-

sław 1936 (odbitka z czasopisma „Jarosławskie Wiadomości Parafialne”).
18 Jakub Makara (1891‒1965) ‒ ksiądz katolicki obrządku łacińskiego, katecheta szkół śred-

nich. Uporządkował archiwum parafii rzymskokatolickiej Fara w Jarosławiu, autor licznych arty-
kułów w czasopiśmie „Jarosławskie Wiadomości Parafialne” oraz pracy niepublikowanej Parafia 
łacińska w Jarosławiu, Jarosław 1950.
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Fragmentaryczne aspekty zagadnień narodowościowych zaznaczone zostały 
także  w publikacjach odnoszących się do działających w Jarosławiu w okre-
sie międzywojennym organizacji polskich: Pierwszej Drużyny Harcerzy im. 
Ks. Józefa Poniatowskiego, Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej, Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”19, żydowskiej  – Stowarzyszenie „Dom dla sierot ży-
dowskich im. Juliusza Strisowera20 i ukraińskiej filii Towarzystwa Kulturalno-
-Oświatowego „Proświta21.

Stwierdzić należy, iż poruszana w powyższych pracach tematyka jedynie  
w niewielkim stopniu informuje o istotnych kwestiach wyznaniowych i naro-
dowych wielokulturowego społeczeństwa Jarosławia. Wszystkie omówione 
prace traktują historię Jarosławia jedynie w kontekście narodowej narracji, 
nie podejmując prób spojrzenia na interesujące zagadnienia i przenikanie się 
kultur. 

Jednym z większych wydarzeń w Jarosławiu  w okresie międzywojennym  
był zorganizowany w 1934 roku zjazd absolwentów Gimnazjum I z okazji pięć-
dziesięciolecia istnienia placówki. Komitet Organizacyjny z tej okazji wydał 
Księgę pamiątkową22, w której znalazły się wspomnienia wychowanków szkoły 
wywodzących się ze społeczności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej mieszkają-
cych w Jarosławiu. Wartość tej pracy podnoszą relacje dawnych wychowanków 
różnych wyznań i narodowości, wplecione w historię gimnazjum i  szkolnictwa 
w Jarosławiu, a odnoszące się do okresu badanego.

Uznać należy, że ilość przytoczonych prac drukowanych odnoszących się do 
badanej tematyki z lat 1918–1939 jest znikoma i wyraźnie odbiega od osiągnięć 
historiografii pozostałych miast ówczesnego województwa lwowskiego. W wy-
kazie powyższej literatury znalazły się prace historyków, miłośników historii 
i badaczy przeszłości Jarosławia, traktujących marginalnie tematykę zagadnień 
narodowościowych i wyznaniowych jego mieszkańców, zwłaszcza we współcze-
snym im okresie. Dominujący dyskurs ułatwiał jedynie Polakom uwypuklanie 
swojej historii, w małym procencie akcentowały swą narodowość i wyznanie 
mniejszości narodowej. Lata 1918–1939 były dla ówczesnych autorów prac  
czasami najnowszymi, nad którymi jedynie sporadycznie prowadzono badania. 
Autorzy tych prac poświęcali więcej treści przestrzeni miejskiej z wyeksponowa-

19 W. Nartowski, M. Popkiewicz, A. Tabor, Pierwsza Drużyna Harcerzy im. Ks. Józefa Po-
niatowskiego  w Jarosławiu 1911‒1936; Sprawozdanie z działalności Oddziału Ligi Morskiej  
i Kolonialnej w Jarosławiu za czas od 1/I ‒ 31./12.1933, Jarosław 1934; Sprawozdanie Zarządu 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu za rok 1927, Jarosław 1928; ibidem za rok 
1928, ibidem za rok 1929.

20 Sprawozdanie Stowarzyszenia „Dom dla sierot żydowskich” w Jarosławiu im. Juliusza Stri-
sowera za rok 1929, Jarosław 1930; ibidem za rok 1930, ibidem za rok 1931.

21 Ювілейний Альманах 1910‒1935 присвячений 25‒річчю філії „Просвіти”, в м. Ярославі, 
Ярослав 1935; Новини з філії Товапиства „Просвіта” в м. Ярославі, Ярослав 1937.

22 Księga pamiątkowa poświęcona Zjazdowi Jubileuszowemu z okazji 50‒lecia istnienia Gim-
nazjum I w Jarosławiu 1884–1934, red. S. Kopystyński, A. Zych, Jarosław 1934.
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niem historii zabytków Jarosławia, niż relacjom jego mieszkańców w kontekście 
zagadnień narodowościowych i wyznaniowych.

Literatura przedmiotu z badanej tematyki odnoszącej się do mieszkańców Ja-
rosławia w dwudziestoleciu międzywojennym, jak wspomniano, jest ograniczona. 
Uzupełnieniem są źródła pisane, w tym kroniki szkolne23, kroniki (księgi) parafial-
ne24, księgi zgromadzeń zakonnych25, księgi pamiątkowe rocznic jubileuszowych 
placówek szkolnych26 oraz źródła drukowane, m.in. sprawozdania dyrekcji szkół 
Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. Emilii Plater, Gimnazjum 
Państwowego I oraz Państwowego Gimnazjum II im. Augusta Witkowskiego27.

Znacznie bogatszy zbiór z okresu międzywojennego tworzą źródła prasowe. 
W latach 1918–1939 ukazało się na terenie Jarosławia kilka czasopism, które 
wydawane były przez różne środowiska i społeczności jako jednodniówki, ty-
godniki oraz miesięczniki. Reprezentowały różne partie polityczne, organizacje 
narodowościowe i wyznaniowe. Drukowane były w języku polskim w jarosław-
skich drukarniach, których właścicielami byli Polacy i Żydzi.

W Jarosławiu w latach 1925–1939 wydawano w ostatni piątek miesiąca cza-
sopismo „Jarosławskie Wiadomości Parafialne”, poświęcone sprawom parafii 
jarosławskiej oraz religii katolickiej „za zezwoleniem Władzy Duchownej”, któ-
rego wydawcą było „Probostwo Łacińskie” w Jarosławiu28. W latach 1926–1928 

23 Archiwum Szkoły Podstawowej nr 7 w Jarosławiu, Kronika Szkoły im. Stanisława Staszica 
w Jarosławiu (Dolnoleżajskie przedmieście); Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu: Kronika 
Kierownictwa Szkoły im. ks. Ostrogskiej w Jarosławiu z 1932 r.; Kronika szkolna Gimnazjum i Liceum 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z lat 1937/1938, 1938/1939 w Jarosławiu; Kronika 7 klasowej 
Szkoły Publicznej im. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu z lat 1922‒1939; Kronika klasowa Szkoły 
Powszechnej im. królowej Jadwigi w Jarosławiu założonej w 1918 r.; Biblioteka Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Jarosławiu: Kronika Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi w Jarosławiu; Kronika Szkoły 
pięcioklasowej wydziałowej żeńskiej im. królowej Jadwigi w Jarosławiu założona w lutym 1918 roku.

24 Archiwum Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu, Księga nawróconych Liber Convesonius pa-
rafii wojskowej w Jarosławiu rok 1938 r.

25 Archiwum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, Kronika Klasztoru ss. Niepokalanek Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Jarosławiu t. 1; Archiwum Głównego Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, Kronika Domu 
SS. Służebniczek NMP w Jarosławiu, ul. Dolnoleżajska 63 (1930‒1966); Zapiski kronikarskie 
ochronki ‒ przedszkola prowadzonej przez SS. Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokala-
nego Poczęcia w Jarosławiu ul. Dolnoleżajska 63 (1930‒1960). 

26 Archiwum Parafii św. Teresy w Jarosławiu, Księga pamiątkowa budowy ochronki „TSL” na 
Dolno‒Leżajskim Przedmieściu, Jarosław 1929, Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, Księ-
ga pamiątkowa 7 kl. publicznej Szkoły Powszechnej Żeńskiej im. królowej Jadwigi w Jarosławiu.

27 Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. Emilii 
Plater w Jarosławiu za rok szk. 1930/1931, Jarosław 1932; Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum 
Państwowego w Jarosławiu za rok szkolny 1921/1922, Jarosław 1923; Sprawozdanie Dyrekcji 
Państwowego Gimnazjum I w Jarosławiu za rok szkolny 1928/1929, Jarosław 1929; Sprawozda-
nie Państwowego Gimnazjum II im. A. Witkowskiego w Jarosławiu za lata 1918/1919–1927/1928, 
1928/1929, Jarosław 1929; ibidem za rok szk. 1929/30; ibidem za rok szk. 1930/31, ibidem za rok 
szk. 1931/32, ibidem za rok szk. 1932/33. 

28 Redaktorami miesięcznika byli proboszczowie parafii w latach 1925‒1933 ks. Zygmunt Mę-
ski oraz w latach 1934‒1939 ks. Władysław Opaliński. Miesięcznik drukowano w Polskiej Drukar-
ni Spółdzielczej funkcjonującej przy placu Adama Mickiewicza 12.
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dwa razy w miesiącu ukazywało się w Jarosławiu pismo „Dziennik Urzędowy 
Starostwa w Jarosławiu”. Druk urzędowego dziennika odbywał się w żydowskiej 
drukarni Salomona Litmana. W latach 1932–1935 wydawany był dwutygodnik 
„Gazeta Jarosławska”29, który poświęcony był sprawom gospodarczo-społecz-
nym miasta i powiatu. Wydawcą czasopisma był Komitet Obywatelski z Jarosła-
wia, zaś redaktorem Tadeusz Zieliński. Druk dwutygodnika odbywał się w Pol-
skiej Drukarni Spółdzielczej. W latach 1919–1927 w połowie miesiąca ukazywał 
się „Głos Jarosławski”, który według zapewnień redakcji był „pismem zupełnie 
niezawisłym”30. 

W okresie międzywojennym w Jarosławiu ukazywało się pięć tygodników. 
W latach 1928–1939 wydawany był „Ekspress Jarosławski”31. Jak zapewniał 
w winiecie tytułowej redaktor i wydawca gazety – Emanuel Schiffmann – było 
to „bezpartyjne, niezależne czasopismo tygodniowe”32. W latach 1934–1939 uka-
zywała się w niedzielę „Gazeta Jarosławska”, poświęcona sprawom kulturalnym, 
gospodarczo-społecznym miasta i powiatu. Jej wydawcą był Komitet Obywa-
telski w Jarosławiu – organ Rady Grodzkiej Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem (BBWR)33. W latach 1919–1927 wychodził w połowie miesiąca „Głos 
Jarosławski”34. Dwutygodnik zmieniono na tygodnik o kierunku katolicko-naro-
dowym, który w latach 1927–1928 ukazywał się w sobotę rano. Jego wydawcą 
był Komitet Obywatelski w Jarosławiu. W latach 1928‒1932 roku ukazywało 
się jako czasopismo społeczno-polityczne, będące organem Stronnictwa Narodo-
wego w Jarosławiu35. W latach 1918‒1935 w niedzielę ukazywał się „Tygodnik 
Jarosławski”36 – „poświęcony sprawom miasta i powiatu”. Tygodnik informował 
czytelników o działalności żydowskiej gminy wyznaniowej, pracy społecznej 

29 Redakcja wydawnictwa mieściła się przy ul. Spytka 44, następnie przy ul. Grunwaldzkiej 22.
30 Redaktorem wydawnictwa był Adam Fiutowski, zaś druk wykonywano w drukarni Antonie-

go Kwiczali. Redakcja wydawnictwa w 1927 r. mieściła się przy ul. Głowackiego.
31 Redakcja wydawnictwa mieściła się przy ul. Dietziusa 25, w latach 1932‒1937 przy ul. Diet-

ziusa 23, w 1937 r. przy ul. Dietziusa 15. 
32 Druk tygodnika odbywał się początkowo w żydowskiej drukarni Samuela Baumgartena: róg 

ul. Lubelskiej  i Grunwaldzkiej (sutereny budynku Apteki i Drogerii Feliksa Wojciechowskiego) 
w Jarosławiu, od 1937 r.  w drukarni „Pośpieszna” w Przemyślu.

33 Redaktorem czasopisma był Tadeusz Zieliński, zaś druk wykonywano w Polskiej Drukarni 
Spółdzielczej. Drukarnia mieściła się w Jarosławiu od 1 IV 1928 r. przy ul. Lubelskiej 6, od 1937 r. 
przy placu Adama Mickiewicza.

34 Redakcja wydawnictwa w październiku 1927 r. mieściła się przy ul. Racławickiej 28, w lipcu 
1928 r. przy ul. Lubelskiej 26. 

35 W latach 1919‒1927 redaktorem był Adam Fiutowski, od 3 września 1927 r. redak-
torem tygodnika był Władysław Traczyński, w 1928 r. ‒ Kazimierz Sitnicki, w 1937 r. ‒ 
Marian Jaworczykowski. Druk od 1919 r. wykonywano w drukarni Antoniego Kwiczali, 
od września 1927 r. wykonywano w Drukarni „Udziałowej”  w Rzeszowie;  od 1928 r. 
w Polskiej Drukarni Spółdzielczej w Jarosławiu przy ul. Lubelskiej 6, od 1937 r. przy placu 
Adama Mickiewicza 12.

36 Redakcja wydawnictwa w 1928 r. mieściła się przy ul. Słowackiego 42, w 1935 r. przy ul. 
Słowackiego 20.
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stowarzyszeń i organizacji żydowskich w Jarosławiu37. Tygodnikiem ukazującym 
się w Jarosławiu w latach 1928–1929, były „Wiadomości Jarosławskie” o orien-
tacji sanacyjnej. Od 5 lutego 1928 roku tygodnik reprezentował Koło Jarosław-
skiego Związku Naprawy Rzeczypospolitej, od 10 XII 1928 roku był organem 
Jarosławskiego Okręgowego Komitetu BBWR, popierający program marszałka 
Józefa Piłsudskiego38. 

W okresie badanym ukazało się w Jarosławiu kilka czasopism tzw. jednod-
niówek (wydanie specjalne, okolicznościowe)39, z których badaniem objęto tyl-
ko zachowane „Echo Jarosławskie jednodniówka”. Jednodniówka wydana była  
25 XII 1927 roku przez miejscowy oddział BBWR. 

Do Jarosławia w okresie badanym z pewnością kolportowano czasopisma 
o zasięgu ogólnopolskim np. ze Lwowa dla społeczności ukraińskiej „Diło”40 
– dziennik drukowany w języku ukraińskim. Na jego łamach prezentowano spo-
radycznie informacje o Jarosławiu.  Dla społeczności żydowskiej sprowadzano 
polskojęzyczny dziennik „Chwila”41, w którym cykliczne ukazywała się Kronika 
jarosławska, zaś ze Lwowa „Nowy Dziennik”42. 

W rzeszowskiej drukarni „Udziałowa”43 w latach 1922–1925 i 1932–1933 
drukowano tygodnik „Ziemia Rzeszowska i Jarosławska” o orientacji narodo-
wej44. Do Jarosławia dostarczano go w piątek. Na jego łamach prezentowana jest 
Kronika jarosławska dostarczająca wiele cennych informacji z różnych zagad-
nień życia mieszkańców Jarosławia.

37 Tygodnik w latach 1928‒1935 drukowany był w drukarni Salomona Litmana w Jarosławiu 
ul. Grodzka 16, od 50 numeru w 1935 r. w Drukarni „Praca” w Przemyślu, ul. Adama Mickiewicza. 

38 Redaktorem wydawnictwa byli Aleksander Strauss i Mieczysław Stanecki, zaś druk wykony-
wano w drukarni Żyda Salomona Baumgartena przy ul. Grunwaldzkiej. W latach 1930‒1932 dru-
kowany był w niej tygodnik „Under Trybune” („Nasza Trybuna”), który miał jedną stronę w języku 
polskim i poświęcony był sprawom polityczno-ekonomicznym oraz kulturalnym. Tygodnik należał 
do popularnych czasopism sprzedawanych  w Przemyślu. Patrz B. Bobusia, Prasa mniejszości na-
rodowych w Przemyślu. Spis tytułów,  „Rocznik Historyczno Archiwistyczny”, R. 3, 1986, s. 162.

39 „Jednodniówka – 10‒lecie Stowarzyszenia „Samopomoc” dla niesienia pomocy akademikom 
żydowskim  w 1930 roku”, „Jednodniówka Zrzeszenia Akademickiej Młodzieży Prowincjonalnej 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie” wydana przez Koło Jarosławian w 1935 r. z okazji 
dziesięciolecia istnienia Koła, „Jednodniówka Koła Szkolnego LOPP” przy Państwowej Szkole 
Budownictwa w Jarosławiu wydana w maju 1935 r. z okazji XII Tygodnia Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej.

40 „Diło” – czasopismo wydawane we Lwowie w latach 1880‒1939 z przerwą 1918‒1922, 
reprezentujące linię polityczną. Od 1919 r. Ukraińskiej Ludowej Partii Pracy, w latach 1925‒1939 
Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowej Demokracji (UNDO).

41 „Chwila” – czasopismo wydawane we Lwowie w latach 1919‒1939 jako informacyjny 
dziennik żydowski  o charakterze narodowo-syjonistycznym, od 1934 r. wydawany przez środowi-
ska żydowskie dwa razy dziennie (wydanie poranne i popołudniowe). 

42 „Nowy Dziennik” – czasopismo wydawane w Krakowie w latach 1918‒1939, popularny 
dziennik środowisk żydowskich, zwłaszcza wśród rodzin o orientacji syjonistycznej, od 1937 r. 
dodatkowo jako wydanie popołudniowe. 

43 Drukarnia mieściła się przy ul. 3 Maja 7, redakcja wydawnictwa przy ul. Skarbowej 3.
44 Redaktorem tygodnika był Franciszek Strążkiewicz.
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Nie jest wykluczone, że w okresie międzywojennym z Przemyśla dostar-
czane były do Jarosławia czasopisma „Ziemia Przemyska”, „Nowiny Prze-
myskie”, „Trybuna Przemyska”, „Wiadomości miejskie”, „Ukraiński Głos”, 
„Ukraiński Beskid”, „Beskid” „Dola”. „Diejedische Land”, „Der Przemyśler 
Jid” czy „Wiadomości Przemyskie”. W chwili obecnej trudno dociec, któ-
re z tych czasopism zasilały jarosławskie czytelnie i biblioteki: Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, Domu Żołnierza, Kasyna Garnizonowego, Towarzy-
stwa Kulturalno-Oświatowego „Proświta”, Towarzystwa Kulturalno-Oświato-
wego „Tarbut”, licznych kawiarni i restauracji oraz kilku punktów sprzedaży 
prasy na terenie miasta. 

W latach 1930–1939 ukazało się w Jarosławiu kilka nieregularnych czaso-
pism redagowanych przez placówki edukacyjne jako gazetki szkolne45. Bada-
niem objęto tylko zachowane czasopisma: „My o sobie” – biuletyn samorządu 
uczniów Państwowego Gimnazjum I46, oraz „Organizacja i Praca” – organ Samo-
rządu Szkolnego Uczniów Szkoły Handlowej. Ich redakcje umożliwiały uczniom 
rozwój intelektualny poprzez prezentowanie swoich opracowań na łamach szkol-
nych czasopism. 

Niezależnymi czasopismami szkolnych samorządów w Jarosławiu były: „Na-
sza praca” – gazetka wydawana w latach 1932–1939  jako organ Samorządu 
Szkolnego uczniów I Państwowego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego47, oraz „O własnych siłach” – wydawana w latach 1930–1936 jako organ 
Samorządu Szkolnego uczniów Państwowego Gimnazjum II im. Augusta Wit-
kowskiego48.

Przytoczony wykaz prasy lokalnej oraz gazetek szkolnych wydawanych w Ja-
rosławiu czy kolportowanych z innych miast dostarcza wiele cennych informacji 
do badań nad interesującymi zagadnieniami. Jednak ze względu na brak obiek-
tywizmu redakcyjnego, zamieszczane w nich artykuły z badanej tematyki winne 
być poddane szczególnej weryfikacji. Istotnym dla stanu badań jest brak źródeł 
prasoznawczych w języku jidysz, hebrajskim i niemieckim. Niewykluczone, że 

45 „Do czynu” organ Zespołów Straży Pożarnej, „Frontem do morza” (1933‒1939) organ Mię-
dzyszkolnego Komitetu Ligi Morskiej i Kolonialnej – pismo powielane, „Jutrzenka” wydawane 
przez Prywatne Żeńskie Gimnazjum im. J. Słowackiego (pismo powielane).

46 Czasopismo drukowane było w Polskiej Drukarni Spółdzielczej w Jarosławiu (1934 r. jako 
pismo powielane).

47 „Nasza praca” – organ Samorządu Szkolnego uczniów I. Państwowego Gimnazjum im. Mar-
szałka  Józefa Piłsudskiego w Jarosławiu, pismo powielane, nr 2/3 1932, II/ czerwiec 1936, 1/3 
1937, nr 5 ‒1937, nr 2/3 1938, nr 4/5, 1938‒1939, zbiory prywatne Jerzego Czechowicza z Jaro-
sławia.

48 „O własnych siłach” ‒ organ Samorządu Szkolnego uczniów Państwowego Gimnazjum II 
im. A. Witkowskiego w Jarosławiu, nr 4 (12) 1933, nr 3 (16) 1933, nr 4 (17), nr 5 (18), nr 6 (19), 
nr 8 (21), nr 9 (22), 1934. Druk wykonywano w Polskiej Drukarni Spółdzielczej w Jarosławiu; 
„O własnych siłach” – organ Samorządu Szkolnego uczniów Państwowego Gimnazjum II im.  
A. Witkowskiego w Jarosławiu, nr 2 (24) 1934, nr 3 (25) 1935. Druk powielany. Zbiory prywatne 
Jerzego Czechowicza z Jarosławia.
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były one dostarczane do Jarosławia jako zamówienia indywidualne, z Krakowa, 
Lwowa i Przemyśla, lecz uległy zniszczeniu w okresie II wojny światowej.

Podstawowy zespół materiałów archiwalnych odnoszący się do zagadnień 
wyznaniowych i religijnych mieszkańców Jarosławia w latach 1918–1939 znaj-
duje się przede wszystkim w ukraińskich zasobach archiwów: Центральний 
Державний Історичний Архів України, М. Львівa (ЦДІАУ)49, Державний 
Aрхів Львівської Oбласті (ДАЛО)50. W archiwum lwowskim CDIAU znajdują 
się zespoły akt organizacji, towarzystw i stowarzyszeń m.in. działającej w Ja-
rosławiu filii Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Proświta”51. W archiwum 
DALO najbardziej interesujące dla badanej problematyki są materiały Urzędu 
Wojewódzkiego we Lwowie z lat 1927–1939, w tym  Sprawozdania miesięczne 
o stanie bezpieczeństwa starosty powiatu jarosławskiego52 oraz  Dokumenty reje-
stracyjne organizacji i stowarzyszeń z Jarosławia53.

Znaczny zbiór archiwaliów do badanej tematyki odnaleźć można w Archi-
wum Akt Nowych w Warszawie (AAN) Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Pu-
blicznego – zespół nr 1454, Urząd Wojewódzki we Lwowie – zespół nr 97455, 
Ministerstwo Opieki Społecznej – zespół nr 1556. 

Pokaźny zbiór archiwaliów badanej tematyki znajduje się w Archiwum Pań-
stwowym w Przemyślu  (APP) – zespół nr 132 Akta miasta Jarosławia57, Staro-
stwo Powiatowe  w Jarosławiu (SPJ) – zespół nr 63658, Archiwum Biskupstwa 

49 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (CDIAU) we Lwowie.
50 Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (DALO) we Lwowie.
51 CDIAU, fond 348 Filia Towarzystwa Kulturalno‒Oświatowego „Proświta” w Jarosławiu, op. 

1, spr., 6214, 6215, 6219‒6224 mikrofilm.
52 DALO, fond 1a Sprawozdanie miesięczne o stanie bezpieczeństwa wykonane przez starostę 

powiatu jarosławskiego w latach 1927‒1939 do wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, op. 54a, 
spr.: 13, 54, 59, 63, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 939, 942, 943, 946, 947, 948, 949, 950, 951.

53 DALO, f. 1 Dokumenty rejestracyjne organizacji i stowarzyszeń z Jarosławia, op. 54, spr.: 
4012, 4013, 4047, 4048, 4055, 4057, 4066, 4067, 4071, 4072, 4073, 4090, 4093, 4127.

54 AAN, MWR i OP, Wyznanie Ewangelickie, Ewangelicko‒Augsburskie 1919‒1937, t. III, 
A‒J, sygn. 1319, Arkusz zbiorczy statystyka zmian wyznań powiatu jarosławskiego, sygn. AE 70/J 
II/1 1938‒1939.

55 AAN, UWL, Administracja (Sprawozdanie wojewody lwowskiego z działalności ogólnej 
i samorządowej za 1932/1933 r., teczka 38; Meldunki Wydział Społeczno-Polityczny /typ sprawoz-
dań/ dotyczące spraw społeczno‒politycznych, narodowościowych i stanu bezpieczeństwa), teczka 
32, 33; Mniejszości Narodowe (Sprawozdania sytuacyjne i meldunki doraźne za lata 1923‒1939) 
teczka 1‒8, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 28, 30, 32, 33.

56 AAN, MOS, Fundacja Przytulisko dla starców i kalek małżeństwa A. i E. Dietziusów w Jaro-
sławiu 1924‒1938, sygn. 343; Fundacja im. Leona i Marii Grodzińskich w Jarosławiu 1929‒1934, 
sygn. 351.

57 APP, AmJ, Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 23 III 1938‒17 V 1939, sygn. 413; Sprawy 
osobowe – Wybory do Rady Miejskiej 1927‒1928, 1931‒1934, sygn. 427; Budżet administracyjny 
1933‒1934, sygn. 446; Księga rejestrowanych prostytutek 1926‒1938, 1946‒1948, sygn. 743.

58 APP, SPJ, Sprawozdania miesięczne sytuacyjne starosty powiatowego w Jarosławiu ze stanu 
bezpieczeństwa wraz z meldunkiem z życia polskich związków i stowarzyszeń I‒XII 1938 r., mikr. 
6233.
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Grecko-Katolickiego (ABGK) – zespół nr 14259 oraz w Muzeum Kamienica Or-
settich w Jarosławiu (MKOwzJ) – zespół Akta Miasta Jarosławia (AmJ), w tym 
Protokoły Rady Miejskiej60, Materiały do dziejów Jarosławia61, Księga Gminy 
Ewangelickiej62 i inne63. Istotne informacje dotyczące urodzin, śmierci i zawarcia 
związków małżeńskich mieszkańców Jarosławia odnaleźć można w księgach ar-
chiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu64.

W okresie II wojny światowej w okupowanym przez wojska niemieckie 
Jarosławiu  zaprzestano druku wszelkich publikacji w języku polskim. Skonfi-
skowane drukarnie żydowskie i polskie wykorzystywały władze niemieckie do 
wykonywania druków i plakatów w języku niemieckim. Drukarnię przy ulicy 
Grodzkiej 9 przekazano społeczności ukraińskiej,  otrzymała ona nazwę „Альфа” 
(Alfa). W niej w 1940 roku w języku ukraińskim podjęto druk: Zbiór informacji 
praktycznych dla członków Bractwa św. Onufrego w Jarosławiu65 oraz czasopi-
smo „Ярославські епархіяльні відомості”66. Wydawcą dwumiesięcznika była 
parafia greckokatolicka Generalny Wikariat w Jarosławiu. Redaktorem czasopi-
sma był o. Іван Качмар (ks. Jan Kaczmar)67. W 1941 roku ukazał się w języku 
niemieckim przewodnik turystyczny Kleiner Führerdurch Jaroslau autorstwa  
S. Tauberta, którego wydawcą był Herausgegeben vom Stabe lines Artillerie-Re-
gimentes. W przewodniku opisującym historię miasta, szczególnych obiektów 
użyteczności publicznej oraz świątyń różnych wyznań w Jarosławiu, brak jest 
informacji o miejscu wydania publikacji, nazwy i adresu drukarni. 

Badania nad historią Jarosławia rozwinęły się z różnym natężeniem po za-
kończeniu II wojny światowej. Ich rozwój jednak cechowała nierównomierność 
w czasie i zróżnicowanie osiągnięć autorskich na różnych polach badawczych. 

59 APP, ABGK, Biskupstwo Greckokatolickie, sygn. 5257; Sprawa cudownego obrazu, sygn. 
9540; Zmiany obrządku, sygn. 5440‒5532; Sprawy nauki religii w szkołach, sygn. 5144.

60 MKOwJ, AmJ, Protokoły posiedzeń Rady Magistratu od 16 I 1911 ‒ 30 I 1920, sygn. 21; 
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 11 II 1920 ‒ 2 I 1924, sygn. 22; Protokoły z posiedzeń Rady 
Miejskiej 16 I 1924 ‒ 19 III 1924, sygn. 23; Księga protokołów z posiedzeń Tymczasowego Zarzą-
du Magistratu 26 XI 1925‒ 2 VII 1928, sygn. 24; Księga posiedzeń Rady Miejskiej 21 XII 1928 ‒ 2 
X 1937, sygn. 25; Księga protokołów Tymczasowego Zarządu Gminnego i Zarządu Miejskiego 
w Jarosławiu 15 IV ‒ 30 X 1925, sygn. 34.

61 MKOwJ, AmJ, Zbiór materiałów do dziejów miasta Jarosławia w latach 1920‒1939, sygn. 
52.

62 APP, AmJ, Geneinde Buch von Jaroslau 1884‒1939, sygn. 76a; Materiały do dziejów Ja-
rosławia w latach 1920‒1939, sygn. 52; Księga cmentarzy cz. I. 1906‒1935, sygn. 461; Księga 
cmentarzy cz. II, 1936‒1957, sygn. 468.

63 MKOwJ, AmJ, Materiały do dziejów Jarosławia w latach 1920‒1939, sygn. 52; Księga 
cmentarzy cz. I. 1906‒1935, sygn. 461; Księga cmentarzy cz. II, 1936‒1957, sygn. 468.

64 USCwJ, Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu, Księga zmarłych w latach 1892‒1942 
(Krakowskie), Jarosław 1892; Księga zmarłych w latach 1877‒1947, Jarosław 1877.

65 Приписи й поучення для членів Брацтва св. Онуфрія в Ярославі, Ярослав 1940. Wydaw-
cą tej publikacji był ks. Cyprian Chotyniecki z Jarosławia.

66  „Jarosławskie parafialne wiadomości”.
67 „Ярославські епархіяльні відомості” 1940, Ч. V, ІХ‒ХІІ.
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W okresie powojennym ukazało się kilka prac w duchu ideologii socjali-
stycznej, w których wątki religijne traktowano marginalnie. Do nich należały 
publikacje zbiorowe: Ziemia Jarosławska68, Jarosław w PRL. Zarys monogra-
ficzny69, Pięć wieków szpitalnictwa70, Z dziejów jarosławskiej Szkoły Budowlanej 
1911‒198671 oraz Księga Pamiątkowa Jubileuszu 100-lecia I Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu 1884‒198472.

W roku 1954 i 1974 ukazały się dwie indywidualne prace. Pierwsza autorstwa 
Kazimierza Gottfrieda Jarosław i okolice73 i druga pod tym samym tytułem, au-
torstwa Stanisława Galika74. Obie publikacje zawierają nikłe informacje z bada-
nej tematyki w formie przewodnika i informatora turystycznego.

W 1981 roku ukazała się praca wspomnieniowa Wiesława Kielara I nasze mło-
de lata75. Autor jako przedstawiciel społeczności polskiej zamieszkujący Jarosław 
w okresie międzywojennym, swymi wspomnieniami znacznie rozszerzył hory-
zont badanej tematyki, podając liczne przykłady stosunków międzysąsiedzkich 
panujących między Polakami, Żydami i Ukraińcami zamieszkującymi Jarosław.

Cennymi pracami dotyczącymi badanej tematyki okazały się trzy teksty, które 
nie zostały opublikowane. W listopadzie 1958 roku została ukończona Monogra-
fia miasta Jarosławia, złożona z ośmiu tomów autorstwa Kazimierza Gottfrie-
da76. Autor poświęcił badanym zagadnieniom ostatni tom swojej pracy Na progu 
współczesności. Obszerne, kilkutomowe dzieło opatrzone zostało szczegółową 
bazą archiwalną zasobów archiwów we Lwowie, Krakowie i Miejskiego w Ja-
rosławiu, licznymi źródłami drukowanymi oraz relacjami świadków zdarzeń. 
Drugą pracą obejmującą dzieje Jarosławia, a podejmującą sprawy wyznaniowe 
mieszkańców Jarosławia w okresie II Rzeczypospolitej, jest praca Parafia łaciń-
ska w Jarosławiu, autorstwa księdza rzymskokatolickiego Jakuba Makary, napi-
sana w 1950 roku77. Autor, opierając się na źródłach archiwalnych rzymskokato-
lickiej parafii w Jarosławiu oraz własnych doświadczeniach, istotne informacje 
zawarł w 7 części pracy Parafia jarosławska w Polsce odrodzonej. Wbrew temu, 
co mógłby sugerować tytuł, autor podjął także zagadnienia religijne wyznania 

68  Ziemia Jarosławska, red. J. Pestkowski, Rzeszów 1966.
69  Jarosław w PRL zarys monograficzny, red. H. Jadam, Rzeszów 1972.
70 Pięć wieków szpitalnictwa w Jarosławiu, red. S. Sobocki, Jarosław 1977.
71 J. Domka, Z dziejów jarosławskiej Szkoły Budowlanej 1911‒1986, Jarosław 1986.
72 Księga Pamiątkowa Jubileuszu 100 lecia I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jaro-

sławiu 1884‒1984, red. J. Trojanowicz, Jarosław 1987.
73 K. Gottfried, Jarosław i okolice, red. K. Sosnowska, Jarosław 1954.
74 S. Galik, Jarosław i okolice. Informator turystyczny dla wycieczek młodzieżowych, red  

J. Barewska, Warszawa 1974.
75 W. Kielar, I nasze młode lata, Wrocław 1981.
76 K. Gottfried, Monografia miasta Jarosławia, t. 1‒8, Jarosław 1958. Praca dostępna w Biblio-

tece Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.
77 ks. J. Makara, Parafia łacińska w Jarosławiu, Jarosław 1950, maszynopis dostępny w Archi-

wum Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu.
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mojżeszowego,  ewangelickiego oraz obrządku greckokatolickiego. Trzecią pra-
cą  poruszającą omawiany temat Jarosławia jest praca autorstwa Mariana Hanika 
Jarosław. Szkic z dziejów miasta, napisana w 1989 roku. Autor poświęcił badanej 
tematyce 4 rozdział Dwadzieścia lat wolności78.

Brak publikacji naukowych czy popularno-naukowych nad dziejami Jarosła-
wia do lat 90. XX wieku wynikał z problemu dostępu badaczy polskich do źródeł 
archiwalnych archiwów Lwowa. Po utworzeniu państwa ukraińskiego i umoż-
liwieniu historykom polskim dotarcia do zasobów archiwalnych, tylko nielicz-
ni badacze dziejów Jarosławia skorzystali z tej  możliwości. Wyróżnić należy 
prace z wykorzystaniem kwerend archiwalnych Jakuba Chonigsmana i Wacława 
Wierzbieńca79, Ireny Kozimali80, Oresta Marciuka81 oraz piszącego te  słowa82. 

Cenną pozycją ujmującą próbę całościowego wykazu źródeł archiwalnych do-
tyczących Jarosławia, dostępnych w zasobach Archiwum Państwowego w Prze-
myślu, jest Przewodnik po zespole Akta Miasta Jarosławia autorstwa Michała 
Proksy83. 

W latach 1989–2016 interesującą problematykę podejmowali lokalni badacze 
przeszłości, historycy, miłośnicy historii i regionaliści, piszący w nowej sytuacji 
polityczno-społecznej, akcentując wątki narodowo-katolickie. Autorem dwóch 
prac naukowych z tego okresu to prace księdza greckokatolickiego – Bogdana 
Pracha84. W grupie prac popularno-naukowych można wyróżnić prace autorstwa: 
Jerzego Czechowicza85, Marleny Dudek86, Zofii Kostki-Bieńkowskiej87, Krysty-

78 M. Hanik, Dwadzieścia lat wolności, w: „Jarosław”. Szkic z dziejów miasta, Jarosław 1989, 
maszynopis otrzymany od Jana Kuca z Mołodycza.

79 W. Wierzbieniec, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia 
demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003; J. Chonigsman, W. Wierzbieniec, Zespoły poświęcone 
dziejom i kulturze Żydów  w zbiorach Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy 
we Lwowie, w:  Studium historyczno-demograficzne, red. T. Jurek, K. Matwijowski, Kraków 1996, 
s. 223‒234; J. Chonigsman, W. Wierzbieniec, Źródła do dziejów Żydów w zasobach Centralnego 
Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie, „Biuletyn ŻIH” nr 31 95‒2/96,  
s. 175‒178.

80 I. Kozimala, Hufiec Jarosław, w:  Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP 1911‒1939, Przemyśl 
2003, s. 164‒179.

81 O. Maciuk, „Jarosławiana” w Centralnym Państwowym Archiwum Ukrainy we Lwowie, 
oprac. tekstu J. Kusy, „Zeszyty Muzealne”, 1996, s. 33‒35.

82 J.M. Hołub, Mniejszość etniczna ukraińska i stosunki z Polakami na przykładzie Jarosławia 
w okresie międzywojennym, w: Географія, економіка і туристика, Львів 2015, с.184‒189.

83 M. Proksa, Przewodnik po zespole Akta Miasta Jarosławia, Przemyśl 1994.
84 B. Prach, Myłoserdia Dweri. Sanktuarium Maryjne w Jarosławiu. Archiwum Ukraińskie, 

Warszawa 1996; idem, Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації 
Лемківщини, t. 1: Біографічні нариси (1939‒1989), t. 2: Документи і матеріяли (1939‒1950), 
Львів 2015.

85 J. Czechowicz, Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy. Holokaust, czasy powojenne 
i współczesne, Rzeszów 2015; idem, Przewodnik Jarosław, Rzeszów 2014. 

86 M. Dudek, Te księżyce nad inną już chodzą planetą, sentymentalna podróż do lat minionych, 
czyli rzecz  o wielokulturowości Ziemi Jarosławskiej, Jarosław 2011.

87 Z. Kostka-Bieńkowska, Jarosławskie CORSO historia ulicy Grunwaldzkiej i Krakowskiej, 
Jarosław 2016.
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ny Kieferling88, Stanisława Kłosa89, Zygmunta Kubraka90, Jana Kuca91, Bogusła-
wa Pawlaka92, Zbigniewa Zięby93 oraz piszącego te słowa94. Dodatkowo, badany 
temat zakreśliła Zofia Kostka-Bieńkowska w dwóch publikacjach obejmujący 
powiat jarosławski, w tym miasto Jarosław95. 

Interesującą problematykę podjęli autorzy prac zbiorowych: 70 lat Szkoły 
Ekonomicznej w Jarosławiu 1924‒199496, 125 lat I Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcącego w Jarosławiu 1884‒200997, Dzieje Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących – dawnego Mechanika. Początki szkolnictwa przemysło-
wego w Jarosławiu98, Od C.K. Szkoły Rzemiosł Budowlanych do Zespołu Szkół 
Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1911‒201199, 100. rocznica 
wybuchu I wojny światowej w artyleryjskim Garnizonie Jarosław historia, do-
świadczenie i rozwój artylerii do działań w środowisku górskim100.

Bardzo wartościowo przedstawiają się prace na temat mniejszości narodowych 
zamieszkujących Jarosław w okresie międzywojennym, dotyczące społeczności 
żydowskiej  autorstwa Mojżesza Steinberga101, Wacława Wierzbieńca102 i Jerze-
go Czechowicza103, społeczności ukraińskiej  autorstwa Piotra Wróblewskiego104 

88 K. Kieferling, Widoki Jarosławia, Jarosław‒Kraków 2004; eadem, Krótka opowieść o mie-
ście Jarosławiu  w województwie podkarpackim leżącym, Jarosław 2011.

89 S. Kłos, Jarosław, Radymno, Sieniawa, Pruchnik i okolice, Krosno 1988.
90 Z. Kubrak, 39 Pułk Piechoty, Pruszków 1999.
91 J. Kuca, Opowieści jarosławskiego Zasania, Mołodycz 2016.
92 B. Pawlak, Rozwój kulturalno-oświatowy środowiska jarosławskiego w latach 1918‒1980, 

Jarosław 2001.
93 Z. Ziębia, Jarosławskie cmentarze, Jarosław 2008.
94 J. Hołub, Kościół Świętego Ducha w Jarosławiu, Jarosław 2007.
95 Z. Kostka-Bieńkowska, Powiat jarosławski w latach 1867‒1950, Jarosław 2013; eadem, Po-

wiat jarosławski dawniej i dziś, Jarosław 2013.
96 J. Wojtas, B. Piotrowski, 70 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu 1924‒1994, Jarosław 

1994.
97 Z kart historii. 125 lat I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu 1884‒2009, 

red. J. Dyr, Jarosław 2009.
98 D. Krasicka, M. Bednarz, Dzieje Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – dawne-

go Mechanika. Początki szkolnictwa przemysłowego w Jarosławiu, Jarosław 2011.
99 Od C.K. Szkoły Rzemiosł Budowlanych do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 

w Jarosławiu 1911‒2011, red. J. Domka, Jarosław 2011.
100 G. Bechta, S. Nabywaniec, T. Skupień, 100 rocznica wybuchu wojny światowej w artyle-

ryjskim garnizonie Jarosław. Historia, doświadczenie i rozwój artylerii do działań w środowisku 
górskim, Rzeszów 2014.

101 M. Steinberg, Żydzi w Jarosławiu,  „Rocznik SMJ,” 1963/1964, s. 79‒84.
102 W. Wierzbieniec, Żydowska gmina wyznaniowa w Jarosławiu w okresie II Rzeczypospolitej 

i jej losy podczas Holokaustu, w: Źidiapred a za Karpatmi v priebehustaroći, red. P. Kónya, Preśov 
2013, s. 338‒353.

103 J. Czechowicz, Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy. Holokaust, czasy powojenne 
i współczesne, Rzeszów 2015.

104 P. Wróblewski, Jarosław. „…Ukraińców jest tutaj mniej i nie ma takich konfliktów jak 
w Przemyślu”, w: Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, 
Warszawa 2007, s. 276‒358.
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oraz społeczności niemieckojęzycznej  autorstwa Krystyny Marii Młynarskiej. 
Z kilkunastostronicowego artykułu Ludność niemieckojęzyczna w Jarosławiu na 
przestrzeni dziejów okresowi międzywojnia i badanej tematyki autorka poświę-
ciła tylko jeden bardzo krótki akapit105.  

Przedstawiciele społeczności ukraińskiej z Jarosławia oraz zamieszkujący 
poza granicami Polski, m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, 
Niemczech i Ukrainie, w latach 1962–2013, napisali kilka prac indywidualnych 
i zbiorowych w języku ukraińskim, omawiających fragmentarycznie kwestie na-
rodowościowe i wyznaniowe jarosławian żyjących w dwudziestoleciu między-
wojennym106. Jedyną pozycją napisaną w języku hebrajskim i jidysz, charaktery-
zującą społeczność żydowską w międzywojennym Jarosławiu, jest praca Izaaka 
Alperowica Jaroslaw book z 1978 roku107. 

Istotny wkład w badania nad przeszłością Jarosławia wniosło Stowarzysze-
nie Miłośników Jarosławia, działające od 1934 roku. Stowarzyszenie, w ramach 
działalności statutowej, do 2016 roku wydało drukiem 22 tomy czasopisma 
„Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” oraz trzy Zeszyty „Rocznika 
Młodych”. Znajdują się w nich liczne artykuły popularno-naukowe, w których 
autorzy poruszają zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe mieszkańców Ja-
rosławia z okresu międzywojennego108. 

Stosunkowo dobrze przedstawia się stan badań nad zgromadzeniami za-
konnymi Kościoła rzymskokatolickiego funkcjonującymi na terenie Jarosławia 
w okresie międzywojnia. Zasięg oraz kompendium wiedzy zawierają prace do-
tyczące zgromadzeń żeńskich: benedyktynek, serafitek, starowiejskich, alberty-
nek, felicjanek i niepokalanek oraz zgromadzeń męskich: jezuitów, dominika-

105 M.K. Młynarska, Ludność niemieckojęzyczna w Jarosławiu na przestrzeni dziejów, w:  „Ja-
rosław – miastem wielokulturowym”, Konferencja metodyczna dla nauczycieli (materiały konferen-
cyjne) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka filia w Jarosławiu, Jarosław 2003, s. 38‒54.

106 П. Оришкевич, Українці Засяння. Географічно‒історичний зарис, Мюнхен‒ Філадель-
фія 1962, с. 14‒31; B. Бородач, B. Лезняк, B. Щебловський, П. Вигинний, I. Зубаль, Ярослав 
і Засяння 1031‒1947, Нью‒Йорк‒Париж‒Сідней‒Торонто 1986; Я. Ярош, Надсяння. Збір-
ник, Київ‒Івано‒Франківськ 1992; П. Вигінний, Повернення українцям собору в м. Ярославі, 
Чікаго‒Клівленд 1993; Ярославщина, Історико‒мемуарний збірник, Випуск І, Львів 2009;  
І. Зубаль, А.Л. Жизневська, Спогади Наше життя у Львові і Ярославі, Ярослав 2013; Ярос-
лавська Гімназія 1940‒1944 рр., Книга пам’яті з нагоди 50‒річчя останньої матури. Редко-
легія книги пам’яті, Львів 1994; Ярославська Гімназія 1940‒1944 рр., ІІ Част., Львів 1999.

107 Jarosław book, red. I. Alperowic, Tel-Awiw 1978. 
108 J. Frendo, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu w latach 1889‒1939, „Rocznik 

SMJ”,  t. 13, 1994‒1999, s. 55‒83; K. Gottfried, Jarosław u progu współczesności, „Rocznik SMJ”, 
t. 8, 1969‒1970‒1971, s. 39‒51; T.J. Kotliński, Jarosławska prasa szkolna okresu dwudziestole-
cia międzywojennego, „Rocznik SMJ”, t. 19, 2011‒2012, s. 174‒179; W. Płoszaj, Historia Szkoły 
imienia św. Jadwigi w Jarosławiu,  „Rocznik SMJ”, t. 18, 2009‒2010, s. 89‒98; B. Popieluch, 
Samorząd Miejski Jarosławia w latach 1918‒1939, „Rocznik SMJ”, t. 18, 2009‒2010, s. 119‒148; 
S. Sobocki, Szpitale II Rzeczypospolitej. Szpital wojskowy w Jarosławiu, „Rocznik SMJ”, t. 19, 
2011‒2012, s. 152‒162; Z. Zięba, Perypetie miłosne mieszkańców dawnego Jarosławia i okolic, 
„Rocznik SMJ”, t. 20, 2013‒2014, s. 311‒343.
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nów i franciszkanów autorstwa: siostry Mari Eny Paciorek (CSIC)109, ojca Albina 
Sroki (OFM)110, Zbigniewa Zięby111 oraz piszącego te słowa112. Opracowano też 
prace dotyczące historii katolickich świątyń obu obrządków z Jarosławia autor-
stwa: księdza obrządku greckokatolickiego Bogdana Pracha113, franciszkanina  
o. Albina Sroki (OFM)114 oraz piszącego te słowa115.

Problematykę narodowościową i wyznaniową odnaleźć można także w ar-
tykułach publikacji  naukowych: Anny Batiuk116, Elżbiety Rusinko117, Ryszarda 
Tłuczka118, Izabelli Wodzińskiej119, Tomasza Pudłockiego120 i pracach popular-
no-naukowych autorstwa: Jerzego Kruka121, Jana Kucy122, Pinkasa Wintgerina123 
oraz autora niniejszych słów124.

Niebagatelne znaczenie dla rozwoju badań nad dziejami Jarosławia, w tym 
badanej tematyki, miał fakt utworzenia w Jarosławiu w 1998 roku ośrodka na-
ukowego – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (obecnie Państwowa Wyż-

109 M.E. Paciorek, Z kart historii..., op. cit.
110 A. Sroka, Klasztor Franciszkanów w Jarosławiu, Jarosław 1993; idem, Czterysta lat opac-

twa Benedyktynek w Jarosławiu 1611‒2011, Jarosław 2011.
111 Z. Zięba, Jarosławskie…, s. 173‒202; idem, W służbie Bogu i bliźnim jarosławskie domy 

zakonne żeńskie,  „Rocznik SMJ”, t. 18, 2010, s. 169‒194.
112 J. Hołub, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej OO. Dominikanów w Jarosławiu, Jarosław 1995; 

idem, Opactwo PP. Benedyktynek, Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańską w Jarosławiu, Jaro-
sław 1999; idem, Kolegium OO. Jezuitów. Kolegiata Bożego Ciała w Jarosławiu, Jarosław 2001. 

113 B. Prach, Myłoserdia Dweri. Sanktuarium Maryjne w Jarosławiu, Warszawa 1996.
114 A. Sroka, Świątynie Jarosławia, Jarosław 1996.
115 J. Hołub, Sanktuarium…, Jarosław 1995; idem, Kościół św. Ducha…, passim.
116 A. Batiuk, Zależność między strukturą przestrzenną a strukturą społeczną miasta na przykła-

dzie Jarosławia, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, red. J. Chłopecki, 
H. Madurowicz-Urbańska, Rzeszów 1995, s. 235‒240.

117 E. Rusinko, Szkolnictwo średnie w Jarosławiu w latach 1882‒1939. Aspekty ekonomiczno‒
socjalne, „Rocznik Przemyski”, t. 41, z. 4: Historia, 2005, s. 57‒70; eadem, Dzieje szkolnictwa 
w Jarosławiu (II połowa XIX w. – do 1939 roku), w: Z kart historii..., op. cit., s. 30‒42.

118 R. Tłuczek, Opieka społeczna w Jarosławiu w latach 1918‒1939, „Rocznik Historyczno-
-Archiwistyczny”,  t. 20, 2009, s. 57‒65; idem, Samorząd miasta Jarosławia w latach 1918‒1939, 
„Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. 14‒15, 2003‒2005, s. 205‒229.

119 J. Wodzińska, Młodość między wojnami. Z pamiętnika Zofii z Deców Baczyńskiej, „Rocznik 
Przemyski”, 2008, t 44, z. 4 Historia, s. 253‒260.

120 T. Pudłocki, Gender, Nation and Memory – the Case of the Memory of the First World War 
among Polish Women on the Polish‒Ukrainian Border, 1918‒1939, w: Memory and Memorializa-
tion of WW I in Eastern and Southeastern Europe, ed. G. Egry, Budapeszt 2016, s. 112‒135.

121 J. Kruk, Szkolnictwo ukraińskie w jarosławskim do 1939 r., referat wygłoszony na I Świato-
wym Zjeździe Jarosławian 17.08. 1992 r.,  „Przemyskie dzwony” nr 9, 1992.

122 J. Kuca, O powiecie jarosławskim, w: O wielkiej wojnie w powiecie jarosławskim, Rzeszów 
2016, s. 13‒33.

123 P. Wintgerin, O tym, co wydarzyło się przy otwarciu targowiska miejskiego „wiata targo-
wa”, w: Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci Gmin Żydowskich, wybór, oprac. i przedmowa, 
M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009, s. 138‒140.

124 J.M. Hołub, Obraz stosunków etnicznych i wyznaniowych na przykładzie Polaków i Ukra-
ińców w Jarosławiu w okresie międzywojennym, w: Наукові зошити історичного факультету 
Львівського університету. Збірник наукових праць, Випуск 15, 2014, c. 161‒175.
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sza Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza). Studenci, 
pod kierunkiem promotorów, podczas seminariów licencjackich i magisterskich 
podejmowali badania nad zagadnieniami z przeszłości Jarosławia125. Interesującą 
problematykę odnaleziono w niektórych pracach badawczych pracowników na-
ukowych Alma Mater Jaroslaviensis Beaty Jagieły126, Beaty Rejman, Wacława 
Wierzbieńca127 i Joanny Elżbiety Potaczek128.

Cenne informacje do badanej tematyki dostarczyły niepublikowane prace 
magisterskie z innych ośrodków akademickich w Polsce m.in. autorstwa Adama 
Przewrockiego i Tomasza Turonia129 oraz dwie rozprawy doktorskie autorstwa 
Barbary Popieluch i Witolda Płoszaja130.

Zakończenie

Jak dotąd, przy dość sporej liczbie źródeł drukowanych i archiwalnych doty-
czących dziejów Jarosławia, żaden z autorów ani zespół redakcyjny nie podjął się 
opracowania syntetycznej historii Jarosławia. Drukowane i niepublikowane pra-
ce wielu autorów podejmujące różne aspekty życia jego mieszkańców nie tworzą 
spójnego obrazu. Autorzy nie przedstawili wnikliwej analizy zagadnień naro-
dowych i wyznaniowych na podstawie szczegółowych kwerend archiwalnych. 
Z pewnością wynika to ze złożoności problematyki oraz konieczności posiadania 
szerokiego, interdyscyplinarnego warsztatu historyka. 

Dotychczasowe badania naukowe nad przeszłością Jarosławia skupiły się nad 
tematyką założeń urbanistycznych dzielnicy Staromiejskiej, jak i szczególnych 
zabytków  w formie studiów architektonicznych. Aby uzupełnić luki w badaniach 
nad kwestiami narodowymi oraz wyznaniowymi mieszkańców Jarosławia z lat 
1918–1939, za konieczne uznać należy dalsze badania zmierzające do ustalenia 

125 Żadna z tych prac nie ukazała się drukiem.
126 B. Jagieła, Jarosławska cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego jako cel turystyki religijnej 

i kulturowej, „Zeszyty Naukowe”, nr 1: Turystyka i Rekreacja, 2010, s. 75‒83.
127 B. Rejman, Kulturowe dziedzictwo Jarosławia, „Jarosławskie Studia Społeczne”, nr 2, 2007, 

s. 55‒68;
128 W. Wierzbieniec, J.E. Potaczek, PTG „Sokół” w okresie II Rzeczypospolitej, w: Towarzy-

stwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność, red.  
J. Motyka, G. Klebowicz, Przemyśl 2015, s. 115‒131.

129 A. Mazur, Adolf Dietzius jako działacz społeczny i oświatowy, Rzeszów 1997; A. Przewroc-
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130 W. Płoszaj, Szkolnictwo średnie i zawodowe w Jarosławiu w latach 1867‒1939, praca dok-
torska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Szmyda, obroniona na Wydziale So-
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kwestii z następujących płaszczyzn: polityki lokalnej, gospodarczo-społecznych, 
życia religijnego, działalności organizacji kulturalno-oświatowych, klubów spor-
towych itp.

Ważnymi zagadnieniami do podjęcia badań naukowych winno być życie 
codzienne mieszkańców Jarosławia, jak i próba opracowania biogramów osób 
zasłużonych dla jego historii. Informacji i źródeł do przeprowadzenia badań na-
ukowych należy poszukiwać  w zasobach archiwalnych polskich i ukraińskich ar-
chiwów. Zasadnym staną się szczegółowe kwerendy archiwów katolickich para-
fii obrządku rzymskiego i greckiego z terenu powiatu jarosławskiego, archiwów 
zakonnych, parafii ewangelickiej oraz gminy żydowskiej wyznaniowej z terenu 
Jarosławia. Uporządkowanie ich z pewnością doprowadzi do odkrycia nowych, 
dotąd nieznanych źródeł do dziejów Jarosławia z interesującej tematyki. 
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Wstęp

Kościół jest wspólnotą ustanowioną przez Chrystusa, a jego zasadniczym ce-
lem jest głoszenie Ewangelii i prowadzenie ludzi do zbawienia. Chcąc jednak 
tę misję realizować musi funkcjonować w rzeczywistości doczesnej, stąd też po-
siada element instytucjonalny, który zawiera również struktury administracyjne 
ułatwiające wewnętrzną organizację i prowadzenie działalności w otaczającym 
świecie. Najmniejszą częścią tych struktur jest parafia będąca elementem Ko-
ścioła partykularnego (diecezji), nad którą pieczę sprawuje proboszcz1. To w niej 
wierni mogą zaspokoić swoje potrzeby religijne, a niejednokrotnie odgrywa ona 
ważną rolę również w świeckich aspektach życia danej społeczności.

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie funkcjonowania parafii Żurawica w trud-
nym okresie II wojny światowej (1939–1945). Mimo nakreślonych ram czasowych 
w tekście występują fakty wychodzące poza owe granice ze względu na kontekst 

1 F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, wyd. 3, Opole 1957, s. 574.
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historyczny bądź potrzebę zrozumienia przedstawionych wydarzeń. Artykuł został 
podzielony na kilka podtematów, aby w ten sposób zwrócić uwagę na różne aspek-
ty życia religijnego i społecznego w omawianej placówce duszpasterskiej.

Początki parafii Żurawica

Pierwsze wzmianki o Żurawicy istnieją już w roku 1387, gdy królowa Ja-
dwiga nadała Jaśkowi ze Sprowy trzy wsie o nazwie Żurawica i czwartą zwa-
ną Monaster. Rok później król Władysław Jagiełło zezwolił wspomnianemu 
Jaśkowi ze Sprowy ulokować osady Żurawica, Żurawica Mniejsza, Żurawica 
Większa i Dusowce na prawie niemieckim2. Wieś leżała wówczas w wojewódz-
twie ruskim, ziemi przemyskiej i powiecie przemyskim, położona była na uro-
dzajnych glebach i przechodziły przez nią ważne szlaki handlowe3. Według 
tradycji mieli w niej być osiedlani jeńcy wzięci do niewoli pod Grunwaldem4.

Po Jaśku ze Sprowy właścicielem Żurawicy został jego bratanek Dobiesław, 
który wraz ze swoim bratem Piotrem 30 VII 1406 r. uposażył parafię, która otrzy-
mała jeden łan frankoński, łąkę, miejsce na staw, dziesięcinę snopową i meszne 
w wysokości jednej kłody (215–250 kg) pszenicy i jednej owsa z łanu. W zamian 
za to proboszcz za dusze fundatorów miał odprawiać msze w wigilię Dni Kwar-
talnych5. Akt ten zatwierdzony przez biskupa przemyskiego Macieja Janinę dawał 
możliwość samodzielnej egzystencji parafii6. Uposażenie parafii zostało potwier-
dzone przez Karola Franciszka Korniakta w 1460 r.7 Właścicielami wsi poprzez 
wieki byli też: Orzechowscy, Lubomirscy, Stadniccy, Horodyscy i Sapiehowie8. 
W 1662 r. do parafii liczącej 562 wiernych należały: Żurawica (373 katolików), 
Duńkowiczki (9), Batycze (4), Orzechowce (73), Hnatkowice (28), Małkowice 
(32), Bolestraszyce (29), Buszkowice (6), Buszkowiczki (8)9. W Żurawicy istniał 
szpital parafialny wybudowany przez Sebastiana Lubomirskiego na przełomie 
XVI i XVII wieku. Zawalił się on w 1626 r., a  nowy ufundowała żona kolejnego 
właściciela Żurawicy – Elżbieta z Tęczyna Korniaktowa. Ten budynek spalili 
w 1657 r. Węgrzy, przybyli wraz z najazdem księcia Jerzego Rakoczego. Ko-
lejny wybudowany przez Karola Franciszka Korniakta zaczął funkcjonować od  

2 G. Klebowicz, Organizacja parafialna diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–XVI 
wieku, Lublin 2013, s. 315.

3 E. Dybek, Lokacja Żurawicy na prawie niemieckim, w: Dzieje Żurawicy. Studia i materiały, 
red. L. Fac, t. 1, Żurawica 2010, s. 17–19.

4 J. Rąb, Zarys dziejów parafii diecezji przemyskiej, t. 2: Majdan – Żyznów, Przemyśl 1973,  
b. s. [mps w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu (dalej: AAPrz)].

5 E. Dybek, Lokacja Żurawicy…, s. 20–21.
6 H. Hazik, Proboszczowie żurawiccy okresu staropolskiego, w: Dzieje Żurawicy…, s. 25.
7 Żurawica, w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. 

B. Chlebowski, t. 14, Warszawa 1895, s. 858.
8 M. R. Górniak, Żurawica, w: Encyklopedia Katolicka (dalej: EK), t. 20, Lublin 2014, kol. 1620–1621.
9 G. Klebowicz, op. cit., s. 316 – 317.
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1662 r.10 W 1744 r. przebywało w żurawickim szpitalu czterech ubogich11.  
W 1810 r.właściciel Żurawicy – Rudolf Horodyski w testamencie przekazał na 
 rzecz ubogich w miejscowej parafii rzymskokatolickiej 20 tysięcy złotych polskich12.

Pierwszy kościół pw. św. Mateusza Ewangelisty i św. Katarzyny w Żurawicy 
powstał wraz z erygowaniem parafii w 1406 r. Niestety spłonął on w 1480 r. 
Dzięki staraniom Sebastiana Lubomirskiego w 1580 r. wybudowano nową świą-
tynię poświęconą w 1650 r. pod wezwaniem św. Mateusza i św. Katarzyny, którą 
odnowiono w 1797 r. z funduszów R. Horodyskiego (właściciela Bolestraszyc, 
Buszkowiczek, Duńkowiczek i Małkowic)13. Kościół ten rozebrano w 1887 r., 
a obecnie istniejący wybudowano w latach 1884–188914.

Granice parafii

W momencie wybuchu wojny w skład parafii Żurawica wchodziły następują-
ce miejscowości: Żurawica, Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Duńko-
wiczki, Małkowice wraz z Kolonią oraz część Orłów15.  W trakcie wojny granice 
jej nie ulegały zmianie. Te nastąpiły dopiero po zakończeniu działań wojennych. 

Dnia 17 XI 1945 r. w Bolestraszycach (należących do parafii w Żurawicy) usta-
nowiono nową stację duszpasterską o charakterze wikariatu eksponowanego16, za-
leżnego od proboszcza w Żurawicy17, gdzie obowiązki duszpasterskie miał przejąć 
ks. Ignacy Jarek18. Kapłan ten przez pierwsze tygodnie swojego pobytu spożywał 

10 Z. Budzyński, Dzieje opieki społecznej w ziemi przemyskiej i sanockiej (XV–XVI w.), Prze-
myśl-Kraków 1987, s. 49–50.

11 H. Hazik, op. cit., s. 42.
12 I. Fac, Fundacja szpitalna Rudolfa Horodyskiego, w: Dzieje Żurawicy. Studia i materiały, 

red. M. Hofman, t. 3, Żurawica 2014, s. 112.
13 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dalej: AAPrz), sygn. TPN I 330/1 Żurawica, Inwentarz 

parafii rzymskokatolickiej Żurawica w dekanacie żurawickim diecezji przemyskiej ob. łac. z 15 IX 1958 r., 
k. 1; J. Rąb, op. cit., passim; Rocznik Archidiecezji Przemyskiej na rok 1997. Album, red. J. Bar,  
W. Partyka, B. Rajnowski, Przemyśl 1997, s. 524; E. Sawuła, Historia budowy oraz wyposażenia wnętrza 
kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy, w: Dzieje Żurawicy…, s. 108.

14 E. Sawuła, op. cit., s. 108–115.
15 Rocznik diecezji przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl 1938, s. 38. 
16 Wikariat eksponowany (nazwa charakterystyczna dla diecezji przemyskiej) – powstawał 

w miejscach, gdzie nie można było erygować parafii (np. ze względu na brak zezwolenia władz) 
poprzez wydzielenie jego terytorium z własnym kościołem i duszpasterzem, który posiadał takie 
same obowiązki jak proboszcz. Zob. F. Bączkowicz, op. cit., s. 577.

17 AAPrz, Teczka parafii Bolestraszyce, Dekret Kurii Biskupiej w Przemyślu ustanawiający 
wikariat eksponowany w Żurawicy z dnia 17 XI 1945 r. [minuta], b. sygn.; M. Marekwica, Parafia 
rzymskokatolicka Bolestraszyce w latach 1945–2004, Kraków 2006 [mps w AAPrz], s. 40.

18 Ks. Ignacy Jarek – urodził się 19 VI 1896 r. w Ołpinach. W latach 1907–1914 uczęszczał do 
gimnazjum w Jaśle. Wojna przerwała jego edukację, stąd też egzamin maturalny zdał w 1919 r. Po nim 
wstąpił do przemyskiego seminarium i 27 V 1923 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich pracował 
jako wikariusz w Brzyskiej i Brzostku. Następnie pełnił funkcję administratora w Komańczy (1927–
1932), proboszcza w Jodłówce (1932–1938), administratora w Łomnej (1938–1945) i ekspozyta w Bo-
lestraszycach. Zmarł 20 III 1970 r. Zob. AAPrz, Tabela służbowa ks. Ignacego Jarka, b. sygn.; Zmarli.  
Ks. Ignacy Jarek, Kronika Diecezji Przemyskiej (dalej: KDP) 56 (1970), z. 3–4, s. 163–164.
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posiłki u sióstr służebniczek w Bolestraszycach, oczekując na przygotowanie od-
powiedniego lokum19. Z kolei wikariat eksponowany w Małkowicach (obejmujący 
tę miejscowość i część Orłów) utworzono oficjalnie 25 VIII 1951 r.20. Mianowany 
tam duszpasterz ks. Stanisław Kościński21 rezydował w tej miejscowości od 1945 r. 
i za zgodą proboszcza z Żurawicy ks. Tadeusza Kostki odprawiał nabożeństwa 
w tamtejszym kościele pocerkiewnym oraz uczył w dwóch szkołach. Po otrzyma-
niu delegacji od księdza proboszcza z Żurawicy asystował przy ślubach kościel-
nych, a od roku 1945 uzyskał również prawo korzystania z iura stolae z tej części 
parafii22.  Wprawdzie uprawnienia przysługujące ks. S. Kościńskiemu dotyczyły 
również Duńkowiczek23, to jednak te włączono do ekspozytury w Małkowicach 
dopiero 5 II 1957 r.24 Niemniej jednak można uznać, że Małkowice, cześć Orłów 
(18 domów) i Duńkowiczki nieoficjalnie były wyłączone z Żurawicy już w 1945 r.

Ludność parafii

W 1938 r., a więc niedługo przed wybuchem II wojny światowej w parafii Żu-
rawica mieszkało 4161 katolików. Ich liczba w poszczególnych miejscowościach 
przedstawiała się następująco: Żurawica 2970, Bolestraszyce 825, Buszkowi-
ce 125, Buszkowiczki 34, Duńkowiczki 34, Małkowice oraz Kolonia 137, Orły 
(część) 36. Na tym obszarze w 1938 r. mieszkało również 3414 grekokatolików, 
9 akatolików i 140 żydów.25 Wojna zawsze wiąże się ze stratami ludnościowymi, 
a przede wszystkim z jej przemieszczeniami wynikającymi z działań wojennych, 

19 Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepoka-
lanie Poczętej w Starej Wsi (dalej: AG SS), sygn. A II h 106, 1943–1988 – Kontakty listowne sióstr 
z Przełożoną Generalną (Radochońska - Rzepka), List s. Herminy Rogali do Matki Generalnej 
z dnia 29 XII 1945 r.

20 AAPrz, Teczka parafii Małkowice , Dekret Kurii Biskupiej w Przemyślu ustanawiający wika-
riat eksponowany w Małkowicach z dnia 25 VIII 1951 r., b. sygn.

21 Ks. Stanisław Kościński – urodził się 1 X 1909 r. w Brzozowie, gdzie w latach 1921–1930 
uczęszczał do miejscowego gimnazjum. W 1931 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Prze-
myślu i 21 VI 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich pracował jako wikariusz w parafii 
Dubiecko (1 VIII 1936 – 1 VIII 1938), administrując zarazem przejściowo w Bachórcu (19 VI 1937 
– 1 VIII 1937), następnie na wikariatach w Przeworsku (2 VIII 1938 – 6 VIII 1942) i Łańcucie  
(7 VIII 1942 – 27 II 1944). Od 28 II 1944 r. był administratorem w Niżankowicach do 8 VIII 1945 r., 
a następnie wikariuszem eksponowanym w Małkowicach, gdzie budował duchowe i materialne 
podwaliny nowej stacji duszpasterskiej.  Następnie był administratorem w Jaćmierzu (28 IV 1956 
– 17 V 1967) i Woli Raniżowskiej (od 14 VI 1967). W tej ostatniej placówce zmarł 1 XII 1978 r. 
i tam też został pochowany. Odznaczony był przywilejem rokiety i mantoletu. Zob. AAPrz, Tabela 
służbowa ks. Stanisława Kościńskiego, b. sygn.; Kapłani zmarli,  KDP 64 (1978), z. 6, s. 143.

22 AAPrz, Teczka parafii Małkowice, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemy-
ślu z dnia 22 VIII 1951 r., b. sygn.

23 Tamże, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Tadeusza Kostki – proboszcza w Żurawicy 
z dnia 14 IV 1951 r., b. sygn.

24 Tamże, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do Urzędu Parafialnego w Małkowicach z dnia 
5 II 1957 r., b. sygn.

25 Rocznik diecezji przemyskiej ob. łac. na rok 1938, s. 38.
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zmianą granic politycznych lub też przymusowym wysiedlaniem. Te przyczyny, 
które wielu Polaków dosięgły osobiście znalazły również odzwierciedlenie w sytu-
acji ludnościowej parafii Żurawica. Jej dokładny obraz ukazuje tabela nr 1, wska-
zując również na kierunki migracyjne wiernych oraz ich przyczyny.

Tabela 1. Zmiany ludnościowe w parafii Żurawica w latach 1939–1945 

Rok 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945*

Liczba parafian na dzień 1 I danego 
roku 4100 4250 4212 4010 4054 4092 4990

Liczba urodzonych od 1 I do 31 XII 84 86 84 76 81 116 72
Liczba zmarłych w tym: 45 57 41 76 62 97 54
a/zabici w skutek działań wojennych 5 - 2 - - 13 -
b/zamordowani przez Niemców - - 3 2 4 12 -
c/zginęli w partyzantce - - - - - 6 6
Liczba uwięzionych w tym: 8 5 9 17 8 4 -
Wywiezieni do obozów koncentra-
cyjnych 2 5 6 14 8 4 -

Wywiezieni na przymusowe roboty - 36 79 161 225 167 -
Wyjechali do Niemiec dobrowolnie - - - - - 1 -
Przybyli do parafii z innych okolic 
w tym: - 48 20 23 5 127 820

z Pomorza i Poznańskiego - 32 12 18 5 - -
ze Śląska - - 3 5 - - -
z innych terenów włączonych do III 
Rzeszy - 16 - - - - -

z kresów wschodnich - - - - - 107 -
z Małopolski Wschodniej - - - - - 20 820

* dane z roku 1945 dotyczą tylko okresu do 26 VII.
Źródło: AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, Pa-
rafia Żurawica, b. sygn.

Tabela 1 ukazuje zmiany ludnościowe w parafii Żurawica na przestrzeni lat 1939–
1945. Dane w niej zawarte pochodzą z Ankiety, którą w lipcu 1945 r. wypełniali 
proboszczowie na obszarze diecezji przemyskiej. Ta ostania informacja wskazuje 
nam więc, że rok 1945 nie został w tabeli ujęty w całości. Analizując przedstawiony 
schemat dowiadujemy się, że zmiany demograficzne w parafii Żurawica następowały 
przede wszystkim z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich to wywózka ludności poprzez 
okupanta na przymusowe roboty do Niemiec. Dodać należy, że ówczesny ordyna-
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riusz przemyski bp Franciszek Barda26 zachęcał kapłanów, by ze swoimi parafianami 
podtrzymywali łączność korespondencyjną. Między innymi 10 XI 1943 r. zwrócił 
uwagę rządcom parafii, by na święta Bożego Narodzenia przesłali im życzenia wraz 
z kawałkiem opłatka27. Druga to napływ uchodźców ze wschodu w ostatniej fazie 
wojny, co wiązało się przede wszystkim z ucieczką przed bandami Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii (UPA) oraz delimitacją granicy wschodniej. Uchodźcy przybywa-
li jednak nie tylko ze wschodu i nie tylko pod koniec wojny, ale także i wcześniej 
w parafii znaleźli schronienie przybysze z terenów polskich włączonych do III Rze-
szy. Jeszcze w grudniu 1939 r. u sióstr służebniczek w Bolestraszycach znaleźli lo-
kum uciekinierzy, ale po dwóch latach zostali w marcu 1942 r. wysiedleni, gdyż sala 
w ochronce została zajęta na szkołę28. Oprócz naturalnych przyczyn zgonów liczba 
ludności zmniejszyła się również na skutek mordów niemieckich i wywózki Polaków 
do obozów koncentracyjnych oraz w wyniku działań wojennych. Przykładowo, gdy 
14 IX 1939 r. do Bolestraszyc wkroczyli Niemcy, wówczas od kul spaliło się 14 go-
spodarstw. W jednym z nich spłonęła kobieta z małym dzieckiem29.

Duchowieństwo

W momencie wybuchu II wojny światowej proboszczem w Żurawicy był ks. 
Michał Miksiewicz. Urodził się on 18 IX 1864 r. w Brzozowie. W latach 1876–1884 
uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, a następnie studiował teologię w przemy-
skim seminarium duchownym. Dnia 22 VII 1888 r. w Przemyślu przyjął święcenia 
kapłańskie. Po nich był wikariuszem w Tarnowcu (28 VIII 1888 – 30 XI 1893), wi-

26 Bp Franciszek Barda – urodził się 21 VIII 1980 r. w Mszanie Dolnej. Egzamin maturalny zdał 
w 1900 r. w Krakowie, a następnie wstąpił do seminarium w tym mieście, studiując zarazem na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy-
mie. Dnia 26 VII 1904 r. przyjął święcenia kapłańskie, a w 1907 r. w Rzymie obronił doktorat. Po 
powrocie do kraju pracował jako wikariusz w parafii pw. Św. Anny w Krakowie, był też katechetą 
gimnazjalnym. W latach 1910–1914 był prefektem i wicerektorem seminarium krakowskiego, w la-
tach 1919–1922 wykładowcą teologii moralnej w seminarium poznańskim. Od 1926 do 1928 r. był 
rektorem Instytutu Polskiego w Rzymie, a po powrocie do kraju rektorem Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Dnia 10 VII 1931 r. został biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej, a 25 XI 1933 r. 
jej ordynariuszem. Zmarł 13 XI 1964 r. i został pochowany w katedrze przemyskiej. Zob. AAPrz, 
Tabela służbowa bpa Franciszka Bardy, b. sygn.; tamże, Bp Franciszek Barda (1933–1964) [Drzewo 
genealogiczne], b. sygn.; W. Bonowicz, Biskup Franciszek Barda. Ordynariusz przemyski. Ojciec 
Soboru Watykańskiego II. 1880–1964, Kraków 1969, [mps w Bibliotece Wyższego Seminarium Du-
chownego w Przemyślu], passim.; T. Śliwa, Barda Franciszek (1880–1964), w: Słownik polskich 
teologów katolickich 1918–1981, t. 5, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 80; J. Kopiec, Rektorzy 
Papieskiego Instytutu Polskiego w stuleciu jego istnienia, w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce. Księga 
jubileuszowa z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie, Rzym 2010,  
s. 170; M. Kapłon, Diecezja przemyska w latach 1944–1964, Rzeszów-Przemyśl 2015, s. 74–80. 

27 S. Zych, Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w latach 1939–1944/1945, Przemyśl 
2011, s. 187.

28 B. Wilman, Historia domów zakonnych prowincji przemyskiej Zgromadzenia Sióstr Służeb-
niczek NMP NP (Starowiejskich), Przemyśl 2016, s. 20.

29 AGSS Akta Prowincji Przemyskiej Służebniczek (dalej: APPS), sygn. VI 1, Kronika domu 
SS. Służebniczek NMP w Bolestraszycach 1917–1951 (dalej: Kronika – Bolestraszyce), s. 121.
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kariuszem  dirigensem w Krasiczynie (1 XII 1893 – 29 II 1899) i administratorem 
w Żurawicy, w której w 1900 r. został proboszczem. W 1924 r. przez pewien czas 
ex cerrendo (w zastępstwie) administrował parafią w Ujkowicach30. Doprowadził 
do konsekracji żurawickiego kościoła, której 13 V 1905 r. dokonał bp Józef Se-
bastian Pelczar31 w trakcie trzydniowej wizytacji.32 Ksiądz M. Miksiewicz zadbał 
o polichromię w świątyni, zatrudniając do jej pomalowania krakowskiego artystę 
Tadeusza Popiela, a także postarał się o jej niezbędne wyposażenie.33 W trakcie 
I wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony, a dzięki zapobiegliwo-
ści proboszcza przed rekwizycją uratowano piszczałki organów i dzwony. Wobec 
tego w latach powojennych ks. M. Miksiewicz odbudował wieżę i odrestaurował 
organy, a w późniejszym czasie wykonał ogrodzenie wokół kościoła, zelektryfiko-
wał go i zmienił jego dach z dachówki na blachę.34 Ksiądz M. Miksiewicz dał się 
również poznać jako społecznik. W czasie I wojny światowej troszczył się o pa-
rafian, których dotknęła nędza materialna, stąd też po jej zakończeniu otrzymał 
Krzyż „Polonia restituta”.35 W okresie międzywojennym proboszcz żurawicki był 
przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Polski Dom Katolicki, które podjęło 
się wybudowania budynku służącego wychowaniu kulturalnemu i oświatowemu 
miejscowej ludności. Ksiądz na ten cel wyznaczył parcelę kościelną, a w trudnych 
momentach udzielał również pożyczek z kasy parafialnej, dzięki czemu w 1936 r. 
dom został ukończony.36 Angażował się również w innych świeckich gremiach 
o charakterze społecznym, oświatowym i gospodarczym. Jego praca została do-
strzeżona przez władze kościelne, stąd też 10 IV 1901 r. został nadzorcą nauki 

30 AAPrz, APK – TP – ks. Michał Miksiewicz, Śp. ks. Michał Miksiewicz 1864–1941; tamże, 
Tabela służbowa ks. Michała Miksiewicza, b. sygn.; S. Momidłowski, Ś.p. ks. Michał Miksiewicz 
1864–1941, KDP 43 (1957), z. 11–12, s. 352–353.

31 Bp Józef Sebastian Pelczar – urodził się 17 I 1892 r. w Korczynie k. Krosna. Od 1850 r. uczył 
się w rzeszowskiej szkole głównej, a następnie w przemyskim gimnazjum. W 1860 r. wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Przemyślu, a 17 VII 1864 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 
w Samborze, a następnie rozpoczął studia w Rzymie, które uwieńczył doktoratem. Po powrocie do 
diecezji ponownie posługiwał w Samborze oraz jako prefekt i wykładowca przemyskiego semina-
rium. Od 1877 r. był profesorem zwyczajnym historii kościelnej i prawa kanonicznego na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1882–1883 pełnił funkcję rektora tej uczel-
ni. Od 1899 r. biskup pomocniczy diecezji przemyskiej, a od 1900 r. jej ordynariusz. Zmarł 28 III 
1924 r. Beatyfikowany w Rzeszowie 2 VI 1991 r., a 18 V 2003 r. kanonizowany w Rzymie. Zob. 
T. Śliwa, Ustrój i organizacja diecezji przemyskiej w okresie rządów biskupa Józefa Sebastiana 
Pelczara (1901–1924), w: Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, t. 17: Św. Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i biskup przemyski, Kraków 2005, s. 539–554; S. Krzywiński, Działalność duszpasterska Józefa 
Sebastiana Pelczara biskupa przemyskiego w latach 1899–1924, Przemyśl 2003, passim.

32 Wizytacja duszpasterska dekanatu przemyskiego zamiejskiego dokonana przez ks. Biskupa 
Józefa Sebastiana Pelczara,  KDP 5 (1905), z. 7–8, s. 254–255.

33 AAPrz, APK – TP – ks. Michał Miksiewicz, Śp. Ks. Michał Miksiewicz 1864–1941, b. s.
34 E. Sawuła, Historia budowy oraz wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego pw. Niepokala-

nego Poczęcia NMP w Żurawicy, w: Dzieje Żurawicy…, s. 118–122.
35 AAPrz, APK – TP – ks. Michał Miksiewicz, Śp. Ks. Michał Miksiewicz 1864–1941, b. s.
36 E. Dybek, Stowarzyszenie Polski Dom Katolicki w Żurawicy w latach 1929–1939, w: Dzieje 

Żurawicy…, s. 96–104.
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religii w szkołach ludowych, 28 III 1901 r. wicedziekanem dekanatu przemyskie-
go zamiejskiego, a 1 IX 1910 r. – dziekanem. Dnia 4 I 1902 r. został odznaczony 
„Expositorio Canonicali”, a w 1911 r. uzyskał prawo noszenia rokiety i mantole-
tu37. W 1938 r. obchodził złoty jubileusz kapłaństwa i w jego trakcie zliczono, że 
do tej pory w Żurawicy ochrzcił 4214 dzieci, pobłogosławił 851 par małżeńskich 
i pogrzebał 2345 parafian. Zmarł 15 XII 1941 r. i został pochowany na żurawickim 
cmentarzu38. Po śmierci ks. M. Miksiewicza z dniem 20 XII 1941 r. Kuria Biskupia 
ob. łac. w Przemyślu mianowała administratorem w Żurawicy dotychczasowego 
wikariusza ks. Ludwika Dyszyńskiego39.

Kapłan ten urodził się 5 VI 1908 r. w Tuligłowach koło Pruchnika. W latach 
1926–1931 uczył się w gimnazjach w Rzeszowie i Jarosławiu, a w 1932 r. wstą-
pił do przemyskiego seminarium duchownego. Dnia 20 VI 1937 r. w Przemyślu 
przyjął święcenia kapłańskie, po których pracował jako wikariusz w Dylągowej 
(1 VIII 1937 – 27 IV 1939) i Żurawicy (27 IV 1939 – 15 XII 1942). Po śmierci 
proboszcza w tej ostatniej parafii pełnił obowiązki administratora do 1 V 1943 r. 
Następnie kolejno był administratorem w Tarnawie Górnej, katechetą w Zagórzu, 
wikariuszem w Sanoku i ponownie administratorem i proboszczem w Tarnawie 
Górnej. W latach 1959–1988 pełnił funkcję proboszcza parafii Radymno, gdzie 
mieszkał po przejściu na emeryturę. Władze kościelne doceniły jego pracę na rzecz 
Kościoła, stąd też będąc w Tarnawie pełnił funkcję wicedziekana dekanatu leskie-
go, a w Radymnie wicedziekana i dziekana radymniańskiego. Od 1975 r. był kano-
nikiem Kapituły Kolegiackiej w Jarosławiu. Zmarł 10 VII 2004 r. i został pocho-
wany w Radymnie40.

Ksiądz L. Dyszyński jak można zauważyć po lekturze jego drogi życia ad-
ministrował parafią w Żurawicy tylko czasowo, co wynikało z niespodziewa-
nej śmierci dotychczasowego proboszcza. Z dniem 29 I 1942 r. Kuria Bisku-
pia w Przemyślu rozpisała konkurs na probostwo w tej miejscowości. Chętni 
księża mieli swoje kandydatury składać do dnia 15 III 1942 r.41 W odpowiedzi 
zgłosiło się trzech kandydatów, których egzaminatorzy prosynodalni42 uzna-
li za godnych i zdolnych do objęcia tej placówki. Byli to: ks. Tadeusz Kost-

37 AAPrz, Tabela służbowa ks. Michała Miksiewicza, b. sygn.
38 Tamże, APK – TP – ks. Michał Miksiewicz, Śp. Ks. Michał Miksiewicz 1864–1941, b. s.
39 Tamże, Teczka parafii Żurawica, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Ludwika 

Dyszyńskiego z dnia 20 XII 1941 r. [minuta], b. sygn.
40 Tamże, Tabela służbowa ks. Ludwika Dyszyńskiego, b. sygn.
41 Tamże, Teczka parafii Żurawica, Ogłoszenie o rozpisaniu konkursu na probostwo w Żurawi-

cy z dnia 29 I 1942 r. [minuta], b. sygn.
42 Egzaminatorzy (pro)synodalni – księża zatwierdzeni na synodzie diecezjalnym, którzy mieli 

za zadanie egzaminować przyszłych kapłanów, księży zdających egzaminy trzyletnie oraz kandy-
dujących na probostwa i zgłaszający się po władzę spowiadania oraz głoszenia słowa Bożego. Po-
woływani na synodzie nazywani byli egzaminatorami synodalnymi, a gdy mijał termin ich kaden-
cji, a nowy synod się nie odbywał lub nominowani byli przez biskupa na skutek wakatu, wówczas 
nazywano ich prosynodalni. Zob. F. Bączkowicz, op. cit., s. 537–538.
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ka – administrator w Gajach Wyżnych43, ks. Stanisław Pryć44 – proboszcz  
w Wyszatycach45 i ks. Tadeusz Wielobób46 – administrator w Medyce47. Listę 
tę kuria posłała 20 III 1942 r.48 do księcia Andrzeja Sapiehy49, któremu przy-

43 AAPrz, Teczka parafii Żurawica, Pismo ks. Tadeusza Kostki do Kurii Biskupiej w Przemyślu 
z dnia 3 III 1942 r., b. sygn.

44 Ks. Stanisław Pryć – urodził się 2 VIII 1897 r. w Wojaszówce. W latach 1908–1916 uczęsz-
czał do gimnazjum w Jaśle. W 1919 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu i 27 V 
1923 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich pracował jako wikariusz w Niewodnej (1923–1925), 
Korczynie (1925–1926), Brzostku (1926–1929), Lubeni (1929–1930, a od 1930 do 1932 jako diri-
gens), Tryńczy (1932–1933). W 1933 r. został administratorem, a wkrótce proboszczem w Wysza-
tycach. Dnia 23 I 1952 r. mianowano go dziekanem żurawickim. Zmarł 22 V 1955 r. w Przemyślu. 
Zob. AAPrz, Tabela służbowa ks. Stanisława Prycia, b. sygn.; tamże, Teczka parafii Żurawica, 
Qualificationis concurrentes pro obtinendo beneficio in Żurawica die Premisliensis ad collat Princ 
Andreae Sapieha, b. sygn.

45  AAPrz, Teczka parafii Żurawica, Pismo ks. Stanisława Prycia do Kurii Biskupiej w Przemy-
ślu z dnia 11 III 1942 r., b. sygn.

46 Ks. Tadeusz Wielobób – urodził się 23 IX 1906 r. w Przemyślu, gdzie w latach 1916–1924 
uczęszczał do gimnazjum, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego. W 1929 r. przyjął 
święcenia kapłańskie i pracował jako wikariusz i administrator w Racławicach (1929–1930), 
wikariusz w Łańcucie i Krośnie (1930–1931) oraz katecheta w Ulanowie (1931–1937) i Nisku 
(1937–1939). Od stycznia 1940 r. do maja 1942 r. był administratorem w Medyce, a w latach 
1942–1945 proboszczem w Chyrowie. Po wojnie był katechetą w Przemyślu (1945–1950) i no-
tariuszem sądu (1953–1956). Pracował również jako prokurator i profesor j. polskiego w semi-
narium, zaangażowany również w duszpasterstwo głuchoniemych. Od 1967 r. honorowy kanonik 
Kapituły Katedralnej w Przemyślu. Zmarł 10 XII 1971 r. w Jarosławiu. Zob. AAPrz, Tabela 
służbowa ks. Tadeusza Wieloboba, b. sygn.; Kapłani zmarli: ks. Tadeusz Wielobób, KDP 57 
(1971), z. 6, s. 233.

47 AAPrz, Teczka parafii Żurawica, Terno na Żurawicę [minuta], b. sygn.
48 Tamże, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do księcia Andrzeja Sapiehy patrona probostwa 

w Żurawicy z dnia 20 III 1942 r., b. sygn.
49 Andrzej Sapieha – urodził się 2 X 1894 r. w Krasiczynie. Świadectwo dojrzałości uzyskał 

w gimnazjum jezuitów w Feldkirsch w Austrii, a następnie studiował na Akademii Handlowej 
w Antwerpii. W czasie I wojny światowej służył w wojsku austro-węgierskim, ale w 1915 r. 
ukończył wojnę jako inwalida wojenny. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., a za 
bohaterstwo został przeznaczony do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari. Powrócił do majątku 
w Żurawicy, ale od 1927 r. pracował w Ministerstwie Skarbu, a od 1929 r. w Ministerstwie Prze-
mysłu i Handlu. W sierpniu 1929 r. wyjechał do pracy na stanowisku radcy finansowego i pro-
wizorycznego handlowego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Do Polski powrócił w 1933 r., 
zajął się prowadzeniem gospodarstwa, był prezesem Związku Ziemian Wschodnich Woje-
wództw Małopolski w Przemyślu. Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Żurawicy, gdzie 
organizował pomoc uchodźcom oraz współpracował z podziemiem niepodległościowym i Radą 
Główną Opiekuńczą. Zagrożony aresztowaniem przez Niemców od jesieni 1942 r. ukrywał się 
kilka miesięcy w okolicach Krakowa. Następnie jako wysłannik Armii Krajowej udał się przez 
zieloną granicę na Węgry, gdzie prowadził rozmowy dotyczące współpracy tej organizacji z wła-
dzami węgierskimi. Działalność ta ostatecznie została zakończona po wkroczeniu Niemców do 
Budapesztu 15 X 1944 r., wówczas musiał się ukrywać. W lutym 1945 r. po wkroczeniu Armii 
Czerwonej otrzymał nakaz dotarcia do sztabu naczelnego wodza w Londynie, stąd udał się do 
Bukaresztu, a w maju 1945 r. do Belgradu. Dalsze jego losy są nieznane. Za działalność konspi-
racyjną został odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Wniosko-
wano też o nadanie mu Medalu Wojska i Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami. Zob. A. Przewoź-
nik, Sapieha Andrzej Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 34, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1992–1993, s. 578–580.



164 KS. MARCIN KAPŁON

sługiwało prawo patronatu50. Dnia 8 IV 1942 r. kolator przekazał władzom die-
cezjalnym pismo, w którym jako przyszłego proboszcza Żurawicy widział ks.  
T. Kostkę51.

Ksiądz T. Kostka urodził się 6 VIII 1894 r. w Brzozowie, a od 1907 r. do 1915 r. 
kształcił się w sanockim gimnazjum. Tam też 10 II 1916 r. zdał egzamin doj-
rzałości z wynikiem „dojrzały z odznaczeniem”. W latach 1916–1920 studiował 
teologię w Seminarium Duchownym w Przemyślu i 9 V 1920 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie. Po nich pracował jako wikariusz w Komborni (1 VII 1920 –  
31 VII 1923) i wówczas zdał 3–letni egzamin po święceniach z wynikiem „do-
bry”. Następnie funkcję tę pełnił w Krośnie (1 VIII 1923 – 1 VIII 1925), Dobro-
milu (1 VIII 1925 – 23 VI 1926) oraz w Ostrowie k. Przeworska (1 X 1926 –  
13 XII 1928). W 1927 r. zdał egzamin konkursowy na proboszcza. Od 13 XII 1928 r. 
do 2 IV 1929 r. był administratorem we wspomnianym Ostrowie, a następnie 
ponownie wikariuszem w Przewrotnem (3 IV 1929 – 1 VIII 1930) i Krasnem  
(1 VIII 1930 – 27 VII 1931). Dnia 27 VII 1931 r. został administratorem w Ga-
jach Wyżnych, a 17 IV 1942 r. proboszczem w Żurawicy. Władze kościelne doce-
niając jego pracę odznaczyły go w 1935 r. „Expositorio Canonicali”,  a w 1946 r. 
uzyskał prawo noszenia rokiety i mantoletu. Zmarł w Żurawicy 28 I 1967 r.52 

Obok proboszczów w parafii żurawickiej posługiwali również wikariusze. 
Jednym z nich był wspomniany już ks. L. Dyszyński, a oprócz niego ks. Dominik 
Bialic. Urodził się on 31 VII 1912 r. w Błażowej, a w latach 1922–1931 uczęsz-
czał do gimnazjum w Rzeszowie. Po maturze studiował teologię w Seminarium 
Duchownym w Przemyślu, a następnie w latach 1935 – 1938 na uniwersytecie 
w Innsbrucku. Dnia 9 VIII 1936 r. w kościele jezuitów w Starej Wsi przyjął świę-
cenia kapłańskie. Po uzyskaniu doktoratu z teologii i po powrocie ze studiów 
był kapelanem ordynariusza. Następnie pełnił funkcję wikariusza w Strzyżowie 
(1 I 1940 – 31 VIII 1940) i Żurawicy (1 IX 1940 – 1 IX 1944). Pracował jako 
katecheta w Żurawicy (1 IX 1944 – 26 XI 1944) oraz w Przemyślu (26 XI 1944 
– 1 IX 1950). W Sądzie Biskupim w Przemyślu od 1952 r. był notariuszem, póź-
niej obrońcą węzła małżeńskiego, pełnił też obowiązki sędziego i egzaminatora 

50 Prawo patronatu – przywileje i obowiązki nadane przez władze kościelne wiernym fundującym 
kaplicę, kościół lub beneficjum oraz ich następcą. Patron (kolator) miał m.in. obowiązek remontu 
kościoła. Z kolei jednym z jego praw było prezentowanie kandydata na dane beneficjum.  Władze ko-
ścielne przesyłały kolatorowi listę trzech kandydatów, a on wybierał jednego z nich. Prawo patronatu 
posiadali biskupi, zakonnicy, osoby duchowne i świeckie, ale też kapituły, klasztory, kolegia i aka-
demie. Patron świecki miał obowiązek przedstawienia kandydata na beneficjum w ciągu 4 miesięcy 
od wystąpienia wakansu, a duchowny w ciągu 6 miesięcy, a gdy to nie nastąpiło, wówczas biskup po 
odczekaniu miesiąca mógł mianować kandydata zgodnie z własną wolą. Zob. S. Tymosz, Patronat, 
w: EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 60–63; J. Duchniewski, Kolator, w: EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 309.          

51 AAPrz, Teczka parafii Żurawica, Pismo księcia Andrzeja Sapiehy do Biskupa Przemyskiego 
o. ł. w Przemyślu z dnia 8 IV 1942 r., b. sygn.

52 AAPrz, Tabela służbowa ks. Tadeusza Kostki, b. sygn.; tamże, Teczka parafii Żurawica, Ta-
bela kwalifikacyjna ks. Tadeusza Kostki, b. sygn.; Zmarli: ks. Tadeusz Kostka, KDP 53 (1967),  
z. 1, s. 24.
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synodalnego. W seminarium duchownym w latach 1949–1985 był wykładowcą. 
Od 1955 r. był kustoszem Muzeum Diecezjalnego. Sprawował również funkcję 
dyrektora Związku Misyjnego i Związku Mszalnego, a także referenta do spraw 
maryjnych i mariologicznych. W 1959 r. został kanonikiem kapituły katedralnej. 
Zmarł 1 VIII 1987 r.53

Ostatnim wikariuszem pracującym w Żurawicy był ks. Władysław Porębski, 
pochodzący z diecezji lwowskiej. Urodził się 21 VI 1916 r. w Zagórzu, a w la-
tach 1927–1935 uczęszczał do gimnazjum w Tarnopolu. Po maturze wstąpił 
do lwowskiego seminarium duchownego, co wiązało się z podjęciem studiów 
teologicznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Dnia 23 IV 1940 r. we Lwo-
wie przyjął święcenia kapłańskie. W tamtejszej diecezji pracował w następują-
cych placówkach: Lwów – parafia pw. Świętej Elżbiety (23 IV – 31 X 1940), 
Bursztyn (1 XI 1940 – 31 VIII 1943) i Brusno (1 IX 1943 – 30 IV 1944). 
Następnie wyjechał do diecezji przemyskiej, gdzie jako wikariusz i katecheta 
pracował w parafii Przemyśl – Błonie (1 V 1944 – 15 XII 1944) oraz Żurawica 
(16 XII 1944 – 31 VI 1945). Od września 1945 r. do sierpnia 1948 r. był eta-
towym katechetą w Przemyślu, a równocześnie rektorem kościoła na Zasaniu 
oraz w Bełwinie, Łętowni i Wapowcach. Dnia 1 IX 1948 r. został administrato-
rem i katechetą etatowym w Medyce (obsługując zarazem miejscowości Torki 
i Poździacz). W październiku 1969 r. zakończył posługę duszpasterską w tej 
parafii i 1 XI 1969 r. rozpoczął pracę w Kurii Biskupiej w Przemyślu, którą 
kontynuował do 25 I 1973 r. W tym czasie od stycznia do maja 1970 r. dojeż-
dżał z posługą kapłańską do kościółka w Maćkowicach. Po zakończeniu pracy 
kurialnej został rezydentem przy kościele Świętej Trójcy w Przemyślu. Zmarł 
2 XII 1982 r. po długiej chorobie na tle cukrzycy. Pochowany został na cmen-
tarzu Przemyśl – Zasanie54.

Życie sakramentalne

Jedną z najważniejszych funkcji każdej parafii jest umożliwienie wiernym 
korzystania z sakramentów. Nie inaczej było i w parafii żurawickiej, choć z całą 
pewnością ze zrozumiałych względów również w tej kwestii miały miejsce pew-
ne trudności.

Sakramentem inicjacji chrześcijańskiej, włączającym zarazem człowieka 
w strukturę Kościoła jest chrzest. Udzielanie tego sakramentu pod okupacją nie-
miecką nie było związane z większymi utrudnieniami. Niemniej jednak 6 VI 1942 r. 
do przemyskiego Gestapo wezwano biskupów obydwu obrządków, polecając im 
przyjąć do wiadomości, że bez zgody tejże instytucji nie wolno udzielić chrztu 

53 Tamże, Tabela służbowa ks. Dominika Bialica, b. sygn.
54 Tamże, Tabela służbowa ks. Władysława Porębskiego, b. sygn.
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żydom. O takie pozwolenie w Gestapo miał zabiegać sam zainteresowany55. Wła-
dze diecezjalne informowały również podległe sobie duchowieństwo, że w przy-
padku niemożności otwarcia Kościoła, należało ochrzcić dziecko w kancelarii 
parafialnej56. W parafii żurawickiej w okresie II wojny światowej liczba chrztów 
w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

Tabela 2. Wykaz chrztów w parafii Żurawica w latach 1939–1945
Rok 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Liczba chrztów 84 86 84 76 81 116 95

Źródło: AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, 
Parafia Żurawica, b. sygn.; Urząd Stanu Cywilnego (dalej: USC) w Żurawicy, Księga 
urodzonych z miejscowości Żurawica 1932 – 1945; tamże, Księga urodzonych z miejsco-
wości Bolestraszyce 1887–1945; USC w Orłach, Księga chrztów, małżeństw i zgonów 
z parafii Żurawica dla miejscowości Duńkowiczki, Małkowice i Orły 1885–1945.

Analizując tabelę zauważamy, że generalnie w latach II wojny światowej licz-
ba chrztów utrzymywała się na jednakowym poziomie. Gwałtowny wzrost nastą-
pił w roku 1944, a wyższa niż we wcześniejszych latach ich liczba była również 
w roku 1945. Być może miało na to wpływ przybycie 127 uciekinierów z kresów 
wschodnich w roku 1944 i 820 w następnym.57 Poza tym sytuacja taka z pewno-
ścią wynikała z poczucia stabilizacji w wielu rodzinach po zakończeniu wojny.

W omawianym okresie w parafii żurawickiej nie był udzielany sakrament 
bierzmowania. Być może wynikało to z braku wizytacji biskupich.

W życiu każdej osoby wierzącej ogromną rolę odgrywa sakrament Eucharystii. 
W okresie wojny władze diecezjalne wprowadziły pewne uproszczenia w sposobie 
jego sprawowania. Było to związane z nadzwyczajnymi uprawnieniami kapłanów, 
które były przekazywane księżom w różnych okresach wojny. Już 29 VI 1943 r. bp 
F. Barda zdał sobie sprawę, że wschodni front w niedługim czasie dotrze i na ziemie 
przemyskiej administracji kościelnej, stąd też wydał ogólnik nadający kapłanom 
specjalne uprawnienia. W sprawie sakramentu Eucharystii mówiły one, że księdzu 
wolno sprawować msze św. po południu i wieczorem w niedzielę i dni powszednie, 
jeśli były one przeznaczone dla osób pracujących przymusowo. Poza tym ilekroć 
zachodziła potrzeba rozdania komunii św., a nie był przechowywany Najświętszy 
Sakrament, wówczas również można było o każdej porze odprawić mszę św. (na-
wet drugą w ciągu dnia), choć należało zachować czterogodzinny post. Zezwolono 
również na odprawianie mszy i udzielanie komunii św. w domach prywatnych oraz 

55 M. Kapłon, Dekanaty przemyskie (miejski i zamiejski) w latach II wojny światowej (1939–
1945), Przemyśl 2006, s. 112 [mps w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Przemy-
ślu].

56 S. Zych, op. cit., s. 178.
57 AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, Parafia Żurawi-

ca, b. sygn.
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zawożenie jej wiernym w świeckim stroju, lecz w stule i z bursą58. Obraz szafowa-
nia sakramentu Eucharystii w parafii żurawickiej ukazuje nam tabela nr 3.

Tabela 3. Liczba Komunii świętych udzielanych w parafii Żurawica w latach 
1939–1945

Rok 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945*
Liczba udzielonych 
Komunii św. 10480 11204 9086 10112 9108 11248 7040

* rok 1945 zawiera dane odnoszące się do okresu od stycznia do lipca. 
Źródło: AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, 

Parafia Żurawica, b. sygn.

Liczba rozdanych Komunii świętych w parafii Żurawica w poszczególnych 
latach wojennych ulegała pewnym wahaniom. Największa była w roku 1944, ale 
tak jak w przypadku sakramentu chrztu mogło to być związane z przybyciem do 
parafii uchodźców ze wschodu. Najmniejsza (nie licząc danych z 1945 r.) była 
w roku 1941, a mogło to być związane z wywiezieniem pewnej liczby ludności na 
roboty przymusowe do Niemiec, jak też z wybuchem wojny niemiecko-sowiec-
kiej, przez co kontakt wiernych z duszpasterzem przez jakiś czas był utrudniony.

Z Eucharystią związane jest również nabożeństwo czterdziestogodzinne po-
legające na adoracji przez wiernych Najświętszego Sakramentu. Brakuje dokład-
nych danych co do jego intensywności w parafii żurawickiej, ale z kroniki domu 
sióstr służebniczek w Bolestraszycach dowiadujemy się, że w kościele parafial-
nym odbyło się ono w marcu 1941 r.59

Nie zachowały się żadne dane ukazujące szafowanie w parafii Żurawica sa-
kramentów pokuty i chorych. Wynika to z ich specyfiki i faktu, że nie prowadzi 
się statystyk dotyczących ich udzielania, choć w wielu parafiach znajdują się 
księgi chorych. Sprawowanie tych sakramentów unormowane jest przepisami 
prawa kanonicznego i synodu diecezjalnego, ale również i w tych przypadkach 
w okresie II wojny światowej księża uzyskali specjalne uprawnienia. Jeszcze 
przed jej wybuchem proboszczowie i administratorzy otrzymali na wypadek 
wojny władzę zwalniania w sakramencie spowiedzi od niektórych cenzur i kar 
kościelnych. Z kolei każdy ksiądz posiadający w diecezji przemyskiej jurys-
dykcję do spowiadania mógł udzielić rozgrzeszenia z grzechów zastrzeżonych 
ordynariuszowi. Dnia 8 IX 1939 r. zezwolono dziekanom udzielania jurysdyk-
cji do sakramentu pokuty spowiednikom z innych diecezji, gdyby front oddzie-
lił jakąś jej część. Oprócz tego prawo do spowiadania przedłużono wszystkim 
kapłanom w diecezji. Z kolei w czerwcu 1943 r. bp F. Barda zezwolił w ko-
niecznych przypadkach udzielać sakramentu pokuty w domu prywatnym, poza 

58 S. Zych, op. cit., s. 178 – 179. 
59 AGSS APPS, Kronika – Bolestraszyce, s. 126.
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tym spowiednicy diecezji przemyskiej posiadający jurysdykcję mogli dyspen-
sować od postu ścisłego oraz wstrzemięźliwości od mięsa, zwalniać od cenzur 
zastrzeżonych ordynariuszowi i rezerwatów biskupich. Dodać należy, że jurys-
dykcję spowiednikom przedłużano do odwołania60.

W styczniu 1944 r. ordynariusz polecił pouczyć wiernych o żalu doskonałym 
i potrzebie jego wzbudzenia w skrajnych sytuacjach. Zwrócił uwagę kapłanom, 
by odmawiając akt wiary, nadziei, miłości i żalu po kazaniu, podkreślali znacze-
nia tego ostatniego61. Z kolei w przypadku sprawowania sakramentu chorych, ze 
względu na wojnę 31 X 1942 r. bp F. Barda zezwolił na udanie się do potrzebują-
cego na rowerze (zazwyczaj zalecano furmankę), zalecając w miarę możliwości 
towarzystwo drugiej osoby62.

Sporych uprawnień udzieliły władze diecezjalne w przypadkach asystowa-
nia przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. We wspomnianym już okólniku 
z dnia 8 IX 1939 r. bp F. Barda udzielał proboszczom i administratorom para-
fii władzy dyspensowania nawet od 3 zapowiedzi. Należało jednak stwierdzić 
stan wolny narzeczonych i uzyskać od nich przysięgę. Ta grupa kapłanów mo-
gła również udzielać dyspens w kwestiach przeszkód małżeńskich. Dnia 10 X 
1941 r. te uprawnienia zostały cofnięte, za wyjątkiem dyspensowania od trzeciej 
zapowiedzi. W czerwcu 1943 r. wobec niebezpieczeństwa zbliżania się frontu 
wschodniego nadano możliwość zwalniania narzeczonych od 3 zapowiedzi, na-
tomiast administratorzy parafii mogli dyspensować nupturientów od 1 lub 2 za-
powiedzi. Zezwolono również na małżeństwa bez świadków lub tylko z jednym, 
opuszczając zarazem zapowiedzi. Te ostatnie w przypadku zamknięcia kościoła 
mogły być ogłaszane przez obwieszczenie (8 dni), w takich okolicznościach ka-
płan mógł także błogosławić małżeństwo w kancelarii63.

Należy dodać, że władze niemieckie starały się ingerować w sakrament mał-
żeństwa, nie chcąc dopuścić do związków niemiecko-słowiańskich. W lutym 
1940 r. administracja przemyskiej diecezji, działając z polecenia urzędników 
Generalnego Gubernatorstwa, nakazała dziekanom uświadomić podległe im 
duchowieństwo o prawie niemieckim odnośnie małżeństw. Mówiło ono, że 
obywatele III Rzeszy oraz posiadający przynależność do narodu niemieckie-
go (Volksdeutsche) mogli być przez duchownego dopuszczeni do małżeństwa 
dopiero wówczas, gdy okażą dokument zaświadczający o zawarciu cywilnego 
związku zgodnie z niemieckim prawodawstwem. Władze diecezjalne polecały 
więc księżom żądać okazania takowych świadectw w trakcie rozmów przed-
ślubnych64.

60 S. Zych, op. cit., s. 176–179.
61 AAPrz, Okólnik bpa Franciszka Bardy od 1939 do 1947 roku, Okólnik z dnia 17 I 1944 r., 

b. sygn.
62 S. Zych, op. cit., s. 182.
63 Ibidem, s. 176–178.
64 M. Kapłon, Dekanaty przemyskie..., s. 118.
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W parafii Żurawica w latach 1939–1945 liczba małżeństw kształtowała się 
następująco:

Tabela 4. Małżeństwa zawierane w parafii Żurawica w latach 1939–1945
Rok 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Liczba małżeństw 35 51 34 42 50 46 72

Źródło: AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, 
Parafia Żurawica, b. sygn.; USC w Żurawicy, Księga małżeństw z miejscowości Żura-
wica 1876–1945; ibidem, Księga małżeństw z miejscowości Bolestraszyce 1872–1945; 
USC w Orłach, Księga chrztów, małżeństw i zgonów z parafii Żurawica dla miejscowości 
Duńkowiczki, Małkowice i Orły 1885–1945.

Liczba małżeństw w parafii Żurawica w poszczególnych latach była dość 
nieregularna, a trudno ustalić co było powodem takiego stanu rzeczy (zwłasz-
cza ich wzrostu w roku 1940 i 1943). Ksiądz Tadeusz Śliwa w swojej pracy na 
temat diecezji twierdzi, że przyczyna wzrostu liczby małżeństw w roku 1940 
i 1943 (taka sama tendencja występowała w dekanacie tyczyńskim) związana 
była z chęcią uchronienia się przed wywozem na przymusowe roboty do III Rze-
szy65. Gwałtowny wzrost par decydujących się na zawarcie tego sakramentu na-
stąpił w roku 1945. Należy to uznać za naturalne, gdyż po okresie niepewności 
związanej z wojną, wielu ludzi osiągając względną stabilizację decydowało się 
na założenie rodziny.

Zgromadzenia zakonne

W interesującym nas okresie w parafii Żurawica swój dom miało tylko jed-
no zgromadzenie zakonne, a mianowicie Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (służebniczki starowiej-
skie)66. Siostry swoją siedzibę miały w Bolestraszycach, gdzie prowadziły 

65 T. Śliwa, Diecezja przemyska, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939–1945. Metropo-
lie wileńska i lwowska, zakony, red. Z. Zieliński, Katowice 1992, s. 181.

66 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (słu-
żebniczki starowiejskie) – zostało założone przez Edmunda Bojanowskiego 3 V 1850 r. Sio-
stry miały pracować nad odrodzeniem ludu wiejskiego przede wszystkim poprzez prowadze-
nie „ochronek” – przedszkoli dla dzieci. Z racji rozbiorów poszczególne domy miały trudności 
w kontakcie z przełożonymi, stąd też zgromadzenie podzieliło się na 4 samoistne rodziny za-
konne: służebniczki dębickie, starowiejskie, śląskie i wielkopolskie. Nazwa służebniczki staro-
wiejskie wywodzi się od domu generalnego położonego w Starej Wsi k. Brzozowa. W 1866 r. 
ta rodzina służebniczek przyjęła autonomię, a w 1870 r. ich konstytucja została zatwierdzona na 
szczeblu diecezjalnym. Wstępnej aprobaty zgromadzenia dokonał w 1904 r. Pius X, a zatwierdził 
je w 1940 r. Pius XII. W 1939 r. siostry służebniczki prowadziły 339 placówek w 13 diecezjach, 
pracując także w Stanach Zjednoczonych i Rodezji. W trakcie II wojny światowej zajmowały 
się pod okupacją m. in. dożywianiem dzieci, współpracując z Radą Główną Opiekuńczą. Zob. 
B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998, 
s. 320–321.
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ochronkę67. Dom ten powstał 18 X 1917 r.68, a tuż przed wybuchem wojny 
liczba dzieci we wspomnianej ochronce wynosiła 25. Oprócz tego siostry 
prowadziły kurs robót ręcznych dla 18 uczennic, kierowały Stowarzyszeniem 
Młodzieży Żeńskiej69, pielęgnowały chorych w okolicy i wykonywały prace 
przykościelne70. Po wybuchu wojny udzielały pomocy rannym71.

Nadal też prowadziły opiekę nad chorymi przychodzącymi po pomoc i uda-
wały się do domów potrzebujących72. Zajmowały się przystrajaniem kościoła 
parafialnego i kościółka w Bolestraszycach na święta, odpusty i inne uroczy-
stości73.  Każdego dnia siostry prowadziły w kaplicy bolestraszyckiej nieszpo-
ry, na które przybywali okoliczni mieszkańcy, a w maju i październiku były 
to nabożeństwa maryjne. Raz w tygodniu na miejscu była sprawowana msza 
św., choć w Wielkim Poście siostry udawały się do świątyni parafialnej na cały 
dzień, by uczestniczyć też w nabożeństwie Gorzkich Żali. Wyjątkiem było kil-
ka dni czerwca 1941 r., gdy po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej sio-
stry wraz z innymi mieszkańcami ukrywały się przez tydzień w piwnicy u jed-
nego z gospodarzy. Po przejściu frontu w Bolestraszycach została odprawiona 
msza dziękczynna za ocalenie wioski. Raz w miesiącu siostry urządzały dzień 
skupienia74. Lektury duchowe wypożyczały w przemyskim klasztorze karme-
litanek75.

Stan osobowy domu sióstr służebniczek w Bolestraszycach w okresie II woj-
ny światowej ukazuje tabela nr 5.

Tabela 5. Siostry służebniczki starowiejskie pracujące w Bolestraszycach w la-
tach II wojny światowej

Imię i nazwisko Imię zakonne Lata pracy Pełnione obowiązki
Julianna Nasiadka Beniamina 1938–1939 przełożona, opieka 

nad chorymi

67 Rocznik diecezji przemyskiej na rok 1938…, s. 38.
68 A. Szelęgiewicz, Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), 

Lublin 1984, s. 95.
69 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej – organizacja wchodząca w struktury 

Akcji Katolickiej, mająca na celu wychowanie młodzieży żeńskiej w duchu religijnym. Powo-
łane zostało przez Konferencję Episkopatu Polski 19 VI 1934 r. na wniosek krajowego zjazdu 
kierownictwa Akcji Katolickiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej. Zob. 
T. Biedroń, Katolickie stowarzyszenia młodzieży, w: EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 1112–1117.

70 A. Szelęgiewicz, op. cit., s. 136.
71 E. Korobij, J. Wołoszyn, Służebniczki starowiejskie, w: Diecezja przemyska w latach 1939–

1945, red. J. Draus, J. Musiał, Przemyśl 1990, s. 742.
72 AGSS APPS, Kronika – Bolestraszyce, s. 122, 140.
73 Tamże, s. 126, 131.
74 Tamże, s. 121, 126–127, 138.
75 AGSS, sygn. A II h 106, 1934–1988 – Kontakty listowne sióstr z Przełożoną Generalną (Ra-

dochońska - Rzepka), List s. Herminy Rogali do Matki Generalnej z dnia 16 XII 1942 r.
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Karolina Mastalerz Augustyna 1938–1940 opieka nad chorymi, 
prace domowe

Anna Kozieł Klemensa 1940–1941 prace domowe
Antonina Orlikowska Klotylda 1940–1941 praca w kuchni
Helena Rogala Hermina 1940–1951 przełożona, prowa-

dziła kursy kroju
Maria Lewicka Kunegunda 1941–1952 praca w kuchni i go-

spodarstwie
Julia Mikołajczyk Malwina 1942–1945 praca w gospodar-

stwie, opieka nad 
chorymi

Maria Buła Gertruda 1945–1946 kierowniczka przed-
szkola

Źródło: AGSS, Materiały niezinwentaryzowane, b. sygn.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli w okresie II wojny światowej w domu 
sióstr służebniczek w Bolestraszycach pracowało 8 sióstr. Najdłużej – s. Hermina 
(Helena) Rogala, która była przełożoną i prowadziła kursy kroju, oraz Kunegun-
da (Maria) Lewicka, posługująca w kuchni i gospodarstwie. Niewielka liczba 
sióstr pracujących w Bolestraszycach (najwięcej jednorazowo mieszkało ich 3) 
świadczy o tym, że opisywana placówka była jedną z najmniejszych na terenie 
prowincji.

Pomimo okupacji w domu sióstr znajdowała się ochronka (40–50 dzieci), 
w której dożywianie odbywało się przy pomocy Rady Głównej Opiekuńczej 
(RGO)76. W lipcu 1942 r. do ochronki chodziły też dzieci szkolne77, a w czasie 
wakacji 1943 r. siostry prowadziły półkolonie dla dzieci, również przy wsparciu 
RGO78. Ochronka funkcjonowała do 1 III 1944 r., gdyż wówczas dwie jej sale 
i mały pokój zajęły wojska niemieckie, które stacjonowały do 26 VII 1944 r. 
Zachowanie żołnierzy było poprawne, a za czas zajęcia pomieszczeń siostry 
otrzymały gratyfikację finansową. Na prośbę oficerów siostry naprawiały żoł-
nierzom bieliznę oraz swoim opałem gotowały kaszę. W zamian za to Niemcy 
przywieźli im drewno z lasu na Lipowicy, a gdy w lipcu 1944 r. wycofywali się, 
wówczas zostawili siostrom nowy koc, 3 swetry i kilka szpulek nici. Niestety 
jeszcze w maju 1944 r. spalili wszystkie książki z ochronki79.

Po wycofaniu się Niemców kwatery u sióstr zajęli Rosjanie, którzy spa-
lili pozostałe pomoce dydaktyczne. W ochronce pozostały tylko ławki i stół. 
Mimo wielu trudności w sierpniu 1945 r. powróciły do niej dzieci80, a 4 wrze-

76 A. Szelęgiewicz, op. cit., s. 137.
77 AGSS APPS, Kronika – Bolestraszyce, s. 132.
78 E. Korbij, J. Wołoszyn, op. cit., s. 728; A. Szelęgiewicz, op. cit., s. 136; B. Wilman, op. cit., s. 20.
79 AGSS APPS, Kronika – Bolestraszyce, s. 141–143; E. Korbij, J. Wołoszyn, op. cit., s. 711.
80 B. Wilman, op. cit., s. 20.
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śnia tego roku siostry służebniczki otworzyły swój dom wraz z ochronką 
w Żurawicy81.

Tak jak zdecydowana większość Polaków, również siostry w okresie II woj-
ny światowej musiały zmagać się z brakami materialnymi, co było potęgowane 
przez przymusowe dostawy narzucane przez władze okupacyjne. Przykładowo 
w 1942 r. z 3 morgów pola siostry musiały oddać 10 metrów ziemniaków. W tym 
trudnym czasie znajdowali się jednak i dobroczyńcy. W tym samym roku służeb-
niczki starowiejskie w Bolestraszycach wsparł książę A. Sapieha, ofiarując im 
pół tony węgla i metr żyta82. Z kolei w styczniu 1940 r. od księdza M. Miksiewi-
cza otrzymały drewno na opał83.

Pomimo formalnego zakończenia działań wojennych siostry nadal z nie-
pokojem patrzyły w przyszłość, co było spowodowane działalnością UPA, 
której oddziały w odwecie za wysiedlenie ludności ukraińskiej spaliły we 
wrześniu 1945 r. Walawę, gdzie mieli zamieszkać Polacy przybyli ze wscho-
du. Również w innych wioskach sąsiadujących z Bolestraszycami zdarzały 
się pożary wywołane przez banderowców84. Lęk przed UPA był tak wielki, że 
jak wspominają w swej kronice służebniczki, gdy w 1945 r. w Bolestraszy-
cach miała miejsce pasterka, wówczas ludzie którzy przyszli po niej z kolędą 
do proboszcza obawiali się zbyt głośno śpiewać, aby nie sprowokować napa-
du jej oddziału.85

Pomimo niesprzyjających okoliczności siostry starały się prowadzić normal-
ną działalność, tak jak w latach pokoju. Objawiało się to między innymi poprzez 
łączność z władzami zakonnymi czy wizytację jaką w dniach od 22 do 24 X 1943 r. 
przeprowadziła asystentka matki prowincjalnej – s. Aurelia Słobodzian86.

Nauczanie

Obok sprawowania sakramentów jedną z ważniejszych funkcji ducho-
wieństwa parafialnego jest nauczanie. Należy je rozumieć poprzez głoszenie 
słowa Bożego w formie kazań i homilii, rekolekcji, misji, ale także poprzez 
lekcje religii. W diecezji przemyskiej pod okupacją niemiecką nie było raczej 
większych restrykcji co do kaznodziejstwa, choć zdarzały się pewne upo-
mnienia co do głoszonych treści87. W parafii żurawickiej raczej takowych nie 

81 E. Korbij, J. Wołoszyn, op. cit., s. 753.
82 AGSS, sygn. A II h 106, 1934–1988 – Kontakty listowne sióstr z Przełożoną Generalną (Ra-

dochońska – Rzepka), List s. Herminy Rogali do Matki Generalnej z dnia 16 XII 1942 r.
83 AGSS APPS, Kronika – Bolestraszyce, s. 122.
84 Tamże, s. 149–150.
85 AGSS, sygn. A II h 106, 1934–1988 – Kontakty listowne sióstr z Przełożoną Generalną (Ra-

dochońska - Rzepka), List s. Herminy Rogali do Matki Generalnej z dnia 29 XII 1945 r.
86 AGSS APPS, Kronika – Bolestraszyce, s. 138.
87 T. Śliwa, Diecezja przemyska…, s. 191.
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stwierdzono. W okresie wojny nie odbyły się w niej misje, a rekolekcje miały 
miejsce w roku 1940, 1942 i 194488. Nie ma danych szczegółowych co do 
kapłanów głoszących rekolekcje. Na podstawie kroniki sióstr służebniczek 
z Bolestraszyc wiemy jedynie, że w marcu 1942 r. prowadził je ojciec re-
demptorysta89.

Wybuch II wojny światowej zakłócił normalne funkcjonowanie szkolnictwa, 
stąd też we wrześniu 1939 r. lekcje nie odbywały się, ten sam los spotkał również 
religię. Mimo to 8 IX 1939 r. ordynariusz przemyski polecił rządcom parafii, 
by udzielali misji do nauczania osobom świeckim, zwłaszcza jeśli dotychczaso-
wy katecheta był powoływany do armii na stanowisko kapelana90. Na ziemiach 
polskich pod okupacją niemiecką do końca października 1939 r. otwarto szkoły 
powszechne, a z czasem również zawodowe. Nauka religii miała tak jak przed 
wojną odbywać się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Tam gdzie przed okupacją 
istniały etatowe stanowiska księży katechetów, sytuacja zazwyczaj nie ulegała 
zmianie91. W parafii żurawickiej księża – jak wynika z ankiety powojennej – 
uczyli w trakcie wojny w szkole. Na ogólną liczbę 14 klas ilość godzin religii 
wynosiła 28 tygodniowo, stąd też sytuacja nie odbiegała tutaj od normy istnieją-
cej w niewoli niemieckiej92.

Działalność charytatywna

Wojna niesie ze sobą nie tylko śmierć, spustoszenie moralne czy ducho-
we, ale również zubożenie materialne ludności. Kościół wypełniając swoją 
misję stara się ulżyć cierpieniu ludzkiemu w każdym czasie, a tym bardziej 
w tak dramatycznym jak okupacja. Nie inaczej działo się w parafii Żurawi-
ca, gdzie duchowieństwo angażowało się w pracę organizacji charytatyw-
nych, bądź też wspierało instytucje kościelne i świeckie świadczące taką 
pomoc.

Parafia żurawicka tak jak wszystkie inne placówki duszpasterskie na tere-
nie diecezji przemyskiej angażowała się w pomoc poprzez zbieranie składek 
finansowych oraz darów w naturze, które były przesłane do Kurii Biskupiej 
w Przemyślu, bądź rozdzielane na miejscu. Zakres tej pomocy ukazuje tabela 
nr 5.

88 AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, Parafia Żurawi-
ca, b. sygn.

89 AGSS APPS, Kronika – Bolestraszyce, s. 131.
90 S. Zych, op. cit., s. 177.
91 T. Śliwa, Diecezja przemyska…, s. 192.
92 AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, Parafia Żurawi-

ca, b. sygn.
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Tabela 6. Składki przeznaczane na cele charytatywne w parafii Żurawica w la-
tach 1939–1945

Rok 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945*
Składki odsyłane do 
Kurii Diecezjalnej

120 zł 480 zł 959 zł 2870 zł 3180 zł 9450 zł 3000 zł

Pieniądze rozdziela-
ne na miejscu

380 zł 680 zł 2500 zł 6500 zł 14310 zł 17400 zł 12500 zł

Ofiary w naturze b. d. 10000 zł 12000 zł 10000 zł 30000 zł 35000 zł b. d.
Inne środki przesłane 
do Kurii Diecezjalnej 
na działalność
charytatywną

b. d. b. d. 744 zł 166 zł b. d. b. d. b. d.

* rok 1945 zawiera dane tylko do dnia 26 VII 1945 r.
Źródło: AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, 

Parafia Żurawica, b. sygn.

Tabela ukazuje składki w parafii Żurawica zebrane w latach 1939–1945 na 
cele charytatywne. Część środków materialnych została przekazana władzom 
diecezjalnym, które rozdysponowały je na prowadzoną przez siebie działalność 
dobroczynną i organizacje pomocowe. Znaczne sumy rozdzielono potrzebują-
cym parafianom, a największy wkład w dzieła charytatywne miały ofiary w po-
staci płodów rolnych, tak potrzebnych wobec braków wynikających z polityki 
społecznej i gospodarczej okupanta. Przykładowo w 1944 r. do parafii Żurawica 
przybywali uciekinierzy z terenów wschodnich, którzy osiedlali się tutaj lub po 
krótkim pobycie wyruszali dalej. Łącznie były to 64 rodziny (242 osoby), którym 
w czerwcu i lipcu tego roku rozdzielono 2450 zł. Natomiast tylko w lipcu 1944 r. 
rozdysponowano tym ludziom następującą pomoc materialną: 5,5 kg cukru, 474 
kg mąki chlebowej, 111,5 kg mąki kuchennej, 87,5 kg kaszy, 28 kg marmola-
dy, 325 l mleka, 11 kg chleba, 137,5 kg soli, 11 swetrów, 6 szalików, 1 ręcznik  
i 1 koszulkę93.

Oprócz zbierania składek i darów na działalność charytatywną oraz rozdyspo-
nowania ich, księża pracujący w parafii Żurawica należeli również do organizacji 
dobroczynnych lub świadczących pomoc osobom poszkodowanym przez wojnę. 
Jedną z nich była Rada Główna Opiekuńcza (RGO). Powstała ona w czasie I woj-
ny światowej, a jako cel stawiała sobie pomoc osobom cierpiącym z powodu 
jej działań. Istniała do końca 1920 r., a 22 II 1940 r. ze względu na wzrastające 
potrzeby społeczne została reaktywowana. W ramach powiatów tworzyła ona 
Polskie Komitety Opiekuńcze oraz delegatury w gminach. Jej celem była pomoc 

93 Archiwum Parafii Żurawica (dalej: APŻ), Spis rodzin wysiedlonej ludności polskiej z tere-
nów wschodnich w skutek działań wojennych obecnie zamieszkałych w Żurawicy, Buszkowicz-
kach i Buszkowicach, s. 1–64.
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potrzebującej ludności polskiej poprzez zdobywanie i rozdzielanie środków ma-
terialnych, wsparcie zakładów opieki społecznej i współpracę z organizacjami 
o tym charakterze w innych krajach94. Spośród księży pracujących w Żurawi-
cy należał do RGO ks. D. Bialic (przewodniczący delegatury od 1 X 1940 do  
31 XI 1944 r.) oraz ks. L. Dyszyński pełniący funkcję członka delegatury. Dzięki 
RGO dnia 3 V 1942 r. w Żurawicy powstała kuchnia dla potrzebujących, w której 
dziennie wydawano około 300 posiłków. Swoją działalność organizacja ta mogła 
prowadzić dzięki składkom społecznym. Między innymi na początku roku 1941 
mieszkańcy Bolestraszyc (parafia Żurawica) zebrali na jej konto 62 zł 50 gr.95 
Jak już wspomniano przy pomocy RGO siostry służebniczki w Bolestraszycach 
mogły prowadzić dożywianie dzieci w swojej placówce, a w lecie 1943 r. zorga-
nizować półkolonię96.

Inną organizacją świadczącą pomoc poszkodowanej ludności był Polski 
Czerwony Krzyż (PCK), który opiekował się inwalidami i jeńcami wojennymi, 
prowadził schroniska dla dzieci i poszukiwał zaginionych. Członkiem Zarządu 
Koła PCK w Żurawicy był ks. L. Dyszyński, a finansowo organizację tę wspierał 
proboszcz ks. T. Kostka. Ten ostatni w listopadzie 1943 r. akcję pomocy jeńcom 
wsparł kwotą 100 zł.97

Ukazana działalność charytatywna w parafii Żurawica z pewnością nie od-
daje całej rzeczywistości w tym względzie. Opisywana materia jest bowiem tak 
delikatna, że nie sposób przedstawić wszelkich gestów dobroci i miłosierdzia, 
gdyż te dokonują się najczęściej w skrytości serca, poza wszelkimi statystyka-
mi.

Zaplecze materialne

Każda parafia dla realizacji swoich zadań potrzebuje odpowiedniego zaplecza 
materialnego. W pierwszym rzędzie stanowią je miejsca kultu, następnie budynki 
wspomagające działalność duszpasterską, a w końcu zabudowania gospodarcze 
i inne temporalia, będące podstawą utrzymania kapłanów i zapewniające normal-
ne funkcjonowanie parafii. 

Jak już wspomniano obecnie istniejący kościół w Żurawicy wybudowano 
w latach osiemdziesiątych XIX w. Mógł on powstać dzięki zaangażowaniu 

94 M. Kapłon, Działalność charytatywna rzymskokatolickiego duchowieństwa diecezjalnego 
i zakonów na obszarze dekanatów przemyskich (miejskiego i zamiejskiego) w czasie II wojny 
światowej, w: Super omnia veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie 
w 90. rocznicę urodzin i 50–lecie pracy naukowej, red. J. Wołczański, Lwów-Kraków 2015,  
s. 360–362.

95 Ibidem, s. 366–368.
96 A. Szelęgiewicz, op. cit., s. 136–137.
97 M. Kapłon, Działalność charytatywna, s. 370–371.
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ks. Teofila Dzierżyńskiego98 i ofiarności wszystkich parafian. Poświęcono 
go 24 XII 1889 r., zaś konsekracja odbyła się 18 V 1905 r. Dokonał jej bp  
J. S. Pelczar pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Józefa i św. 
Mateusza99. Dnia 14 IX 1914 r. w wyniku wybuchu wojny wysadzono wieżę 
kościelną100, w jej trakcie zniszczono też witraże, dach z sygnaturką, orga-
ny i naruszono  mury świątyni. Do naprawy zniszczeń przystąpiono jeszcze 
w trakcie I wojny światowej, ale główne prace miały miejsce w dwudzie-
stoleciu międzywojennym101. W 1925 r. przed kościołem na skrzyżowaniu 
dróg ustawiono figurę Matki Bożej ufundowaną przez kolejarzy102. W 1931 r. 
kościół otrzymał ogrodzenie, a na przełomie roku 1935 i 1936 został zelek-
tryfikowany103.

W trakcie II wojny światowej kościół parafialny w Żurawicy poniósł dość 
spore straty. Został trafiony przez 3 pociski, co uszkodziło dach, okna i sklepie-
nie. Straty oceniono na 50 000 ówczesnych złotych. Jeszcze podczas okupacji 
dach i okna udało się naprawić ze składek parafialnych, przy jak to po wojnie 
zanotował ks. T. Kostka „ofiarności wielkiej” parafian104.

Kościół w Żurawicy nie był jedyną świątynią na terenie parafii. Na cmenta-
rzu w tej miejscowości była kaplica pod wezwaniem NMP Królowej Polski105 
o wymiarach 5 x 3 m106. Z kolei w Bolestraszycach w drugiej połowie XIX w. na 
szczątkach murów obronnych zamku wybudowano kaplicę, do której przyjeżdża-
li księża z Żurawicy, odprawiając nabożeństwa dla mieszkańców dworu i tam-
tejszych łacinników. W 1890 r. została ona wyremontowana przez Stanisława 
Michałowskiego, a ostatni właściciele dworu przekazali ją we władanie parafii 

98 Ks. Teofil Dzierżyński – urodził się 5 VI 1847 r. w Żołyni. W latach 1860–1868 uczęszczał 
do gimnazjum  w Rzeszowie, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie 
5 V 1872 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po nich pracował jako wikariusz w Lisku (1872–1873) 
i Przemyślu (1873–1875), a w latach 1875–1878 był kapelanem bpa Macieja Hirschlera. Następ-
nie był proboszczem w Żurawicy (1878–1899), Dobrzechowie (1899–1903) i Lisku (1903–1932). 
W 1876 r. został odznaczony godnością Expositorio Canonicali, a w 1882 r. przywilejem noszenia 
rokiety i mantoletu. W 1932 r. został odznaczony godnością tajnego szambelana ojca świętego 
Piusa XI. Zmarł 29 V 1932 r. Zob. AAPrz, Tabela służbowa ks. Teofila Dzierżyńskiego, b. sygn.; 
Kapłani zmarli, KDP 32 (1932), z. 7–8–9, s. 273–277.

99 AAPrz, sygn. TPN  I 330/ 1 Żurawica, Inwentarz parafii rzymskokatolickiej Żurawica 
w dekanacie żurawickim diecezji przemyskiej ob. łac. z 15 IX 1958 r., k. 1

100 Tamże, Teczka parafii Żurawica, Odpis protokołu zabezpieczenia temporaliów z okazji 
śmierci ś.p. ks. dziekana Michała Miksiewicza z dnia 19 XII 1941 r., b. sygn. 

101 E. Sawuła, op. cit., s. 118–120.
102 AAPrz, Kościoły diecezji przemyskiej ob. łac. Opisy, t. 4, Opis kościoła w Żurawicy z dnia 

11 VI 1974 r., b. sygn.
103 E. Sawuła, op. cit., s. 122.
104 AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, Parafia Żurawi-

ca, b. sygn.
105 Rocznik diecezji przemyskiej ob. łac. na rok 1938…, s. 38.
106 TPN  I 330/ 1 Żurawica, Inwentarz parafii rzymskokatolickiej Żurawica w dekanacie 

żurawickim diecezji przemyskiej ob. łac. z 15 IX 1958 r., k. 2
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żurawickiej107. Te budynki sakralne nie uległy zniszczeniu, choć na skutek dzia-
łań wojennych w Żurawicy zostało uszkodzone ogrodzenie cmentarza. W trakcie 
działań wojennych uszkodzony został dach plebanii (proboszcz wyceniał szko-
dę na kwotę 8000 zł) oraz dach i mury domu katolickiego, gdzie z kolei starty 
wyniosły 10 000 zł. Nie wiadomo dokładnie kiedy szkody te zostały dokonane, 
ale najprawdopodobniej w 1944 r., gdy w parafii zniszczono całkowicie 4 domy 
mieszkalne, 12 zostało naruszonych w 50%, a 45 uznano za uszkodzone. Dodać 
należy, że na terenie parafii od 1939 r. do 20 VII 1945 r. rozlokowane było wojsko 
w liczbie od 2000 do 3000 żołnierzy. Jego kwaterunek również nie oszczędzał 
budynków kościelnych. Przez jakiś czas zajmowało ono plebanię, a od 15 IX 
1939 r. do 26 VII 1945 r. Dom Katolicki108. 

Wspomniany Dom Katolicki został wybudowany w latach 1929–1936109. 
Gdy dnia 27 VI 1940 r. Żurawica weszła w skład utworzonego powia-
tu miejskiego tzw. Deutsch Przemyśl,110 wówczas jego starosta skierował 
pismo do I zastępcy prezesa Stowarzyszenia Polski Dom Katolicki w Żu-
rawicy – księcia A. Sapiehy. Stwierdził w nim, że chcąc utworzyć przed-
stawicielstwo starostwa w Żurawicy potrzebuje 10 pomieszczeń biuro-
wych, a według niego najbardziej tym potrzebom odpowiadałby budynek 
Polskiego Domu Katolickiego. Urzędnik okupacyjny poinformował wiec, 
że jest gotów wynająć ten dom wstępnie na okres 2 lat, stąd też prosił 
o propozycję kosztu wynajmu. W przypadku odmowy oświadczał jednak, 
że będzie zmuszony budynek ten zająć111. Wobec tego dnia 23 XI 1940 r. 
doszło do podpisania umowy pomiędzy przedstawicielem starostwa a parafią 
w Żurawicy, którą reprezentował ks. D. Bialic. Na jej mocy władze okupacyj-
ne do 31 VIII 1942 r. wynajmowały Polski Dom Katolicki, w skład którego 
wchodziło: 10 pomieszczeń mieszkalnych, sala teatralna, scena, 4 pomiesz-
czenia w piwnicy, poddasze, 2 toalety i podwórze. W zamian za to Parafia 
Rzymskokatolicka w Żurawicy miała otrzymywać 180 zł miesięcznie112.

Dnia 15 II 1942 r. administrator parafii w Żurawicy zawarł umowę z in-
żynierem Kazimierzem Kiełtyką – kierownikiem Publicznej Szkoły Obwo-
dowej Zawodowej dla młodzieży rolniczej w Przemyślu. Na jej podstawie 
szkoła wynajęła od probostwa rzymskokatolickiego część Polskiego Domu 
Katolickiego, a mianowicie: 2 pokoje i kuchnię, komórkę, ubikację i ogró-

107 M. Marekwica, op. cit., s. 130.
108 AAPrz, Diecezja przemyska o. ł. Stan 1939–1945. Ankiety dotyczące wojny, Parafia Żurawi-

ca, b. sygn.
109 E. Dybek, Stowarzyszenie Polski Dom Katolicki, s. 105.
110 M. Kapłon, Dekanaty przemyskie..., s. 18.
111 APŻ, Pismo Starosty Miejskiego Deutsch - Przemyśl Ludwiga Hahna do Adama Sapiehy 

– I zastępcy prezesa Stowarzyszenia Polski Dom Katolicki w Żurawicy z dnia 28 VIII 1940 r., 
b. sygn.

112 Ibidem, Umowa pomiędzy Starostwem Deutsch Przemyśl a Parafią Rzymskokatolicką 
w Żurawicy z dnia 23 XI 1940 r. 
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dek warzywny z przynależnościami. Czynsz miał wynosić 40 zł miesięcz-
nie113.

Od 1 II 1943 r. do 25 VII 1944 r. Polski Dom Katolicki w Żurawicy pełnił 
funkcję niemieckiego Domu Żołnierza, a po wycofaniu się wojska był w stanie 
zadowalającym. Zdewastowały go dopiero wojska radzieckie, które zajmowały 
go od 28 VII 1944 r. do 5 II 1945 r.114

Zakończenie

Okres II wojny światowej negatywnie odbił się na wszystkich aspektach eg-
zystencji narodu polskiego. Społeczeństwo poniosło olbrzymią ofiarę życia swo-
ich obywateli na skutek zbrodniczej działalności obydwu okupantów, a czas ten 
przyczynił się także do jego degradacji duchowej i moralnej. Z drugiej strony był 
to okres, kiedy wielu ludzi zdało egzamin z miłości bliźniego, ratując życie in-
nych czy wspierając ich materialnie. W takiej rzeczywistości przyszło wypełniać 
swoją misję Kościołowi, który oprócz zwyczajnej pracy duszpasterskiej, musiał 
również podjąć się wielu zadań na niwie społecznej. Było to utrudnione na sku-
tek działalności okupantów, jak również ze względu na uszczuplone możliwości 
materialne. Mimo to patrząc z perspektywy czasu wydaję się, że duchowieństwo 
polskie dobrze wywiązało się z tej próby realizując swoje zadania religijne, ale też 
podtrzymując ducha umęczonego narodu i wraz z nim cierpiąc. W jakimś stopniu 
dało się to zauważyć również na przykładzie parafii żurawickiej, choć z pewnością 
w tak małej społeczności nie wszystkie bolączki i trudności Kościoła w Polsce 
uwidaczniały się równie wyraziście. Autor zdaje sobie sprawę, że niniejszy artykuł 
nie wyczerpał do końca podjętej problematyki, ale wyraża nadzieję, że stanie się on 
pewnym przyczynkiem do podjęcia dalszych badań historycznych w tym zakresie.
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RADZIECKIE OZNACZANIE PRZESTRZENI 
MIEJSKIEJ LWOWA W LATACH 1944–1953

Abstract

The SovieT marking of The urban SPace of lviv (1944–1953)

During 1944-1953 the Soviet authorities tried to fill Lviv’s urban space with new ideological 
and emotional content, which was radically different from the Austrian and Polish ones. The Soviet 
and party leaders saw the city as an industrial center with the standard Soviet type of social relations 
and spatial layout. The general plan of the urban development conformed to that purpose. The Sovi-
et marking of Lviv’s urban space took place in several ways: by renaming streets (with an emphasis 
on the Russian-Soviet traditions including only a few Ukrainian geographic, cultural and historical 
names), by demolishing the old and constructing new monuments (indicative in this regard was 
the pantheon of Soviet soldiers, “The Hill of Glory” and the monument of Vladimir Lenin), by 
withdrawing sacred buildings from public space, interweaving Soviet and Communist symbols into 
the architecture of the city (especially in the interiors of new buildings), creating new recreational 
spaces aimed to perform ideological and political tasks. Despite the exorbitant ideologization of the 
socio-cultural sphere and a noticeable lack of creative people (arising from, among other things, 
the mistrust of the new government towards local artists) and funds, a significant part of the urban 
space of the postwar Lviv was filled by low-grade plaster statues of workers, farmers, sportsmen 
and pioneers. The superiority of the Soviet power in Ukraine was also to be visually emphasized by 
the red color, which dominated in numerous posters, panels and banners.

Keywords: Lviv, Sovietization, urban space

Słowa kluczowe: Lwów, sowietyzacja, przestrzeń miejska

W wielowiekowej historii Lwowa można zobaczyć pewną zależność – każde 
nowe władze czyniły próby jak najszybszego adaptowania miasta do swoich 
warunków politycznych. Procesy te nie mogły nie zostawić po sobie śladów. 
Niektóre osobliwości sprzyjały stworzeniu niepowtarzalnego klimatu miasta, 
dzięki czemu Lwów utwierdził swoją pozycję jako wielokulturowa stolica Galicji. 
Okupacja radziecka również znacznie wpłynęła na kształtowanie struktury 
przestrzennej miasta, wprowadzając takie zmiany społeczne, które są dotychczas 
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odczuwalne we Lwowie. Ewolucja wprowadzenia radzieckich innowacji, a także 
motywacja im towarzysząca, od dłuższego czasu przyciągają uwagę badaczy. 
Tę problematykę poruszali między innymi Borys Melnyk1, Jarosław Hrycak2, 
Bogdan Czerkes3, Sofia Diak4, Ilko Łemko5, Wołodymyr Mychałyk, Georgi 
Behlarow, Igor Melnyk, Roman Masyk6, Grzegorz Hryciuk7. Przedstawiając różne 
aspekty historii miejskiej, autorzy w większym lub mniejszym stopniu poruszali 
także tematy radzieckiej przestrzeni społecznej. Uwzględniając dorobek obecnej 
historiografii chciałbym jednak spojrzeć na omawianą problematykę z punktu 
widzenia wizualizacji przekształceń, które były realizowane poprzez szerokie 
wykorzystanie rzeźby ideologicznej, specyficzne innowacje w architekturze oraz 
zmiany w toponimice miasta. Ta perspektywa badawcza nie była do tej pory 
przedmiotem szczegółowych badań.

Nowe władze początkowo nie zastanawiały się wnikliwiej nad percepcją spo-
łeczną Lwowa. Co więcej, nie orientowały się nawet zbytnio w topografii miasta. 
Na przykład, na pierwszej stronie jednego z wrześniowych numerów gazety „Vi-
l’na Ukraina” za 1944 r. zamieszczono artykuł Mykoły Petrowskiego pod tytułem 
Bohdan Chmielnicki ze zdjęciem... lwowskiego pomnika króla Jana III Sobie-
skiego, który zewnętrznie nieco przypominał kijowski pomnik hetmana kozac-
kiego8. Po oswojeniu się w mieście nowe władze wyznaczyły kilka priorytetów 
przebudowy Lwowa, w tym zniesienie starych pomników oraz postawienie w ich 
miejscu nowych, o wyraźnych cechach stylu radzieckiego. W ten sposób miasto, 
przynajmniej zewnętrznie, miało odpowiadać radzieckiej koncepcji urbanistyki.

Wszystkie zmiany zachodzące w mieście były kontrolowane przez partię ko-
munistyczną. Podczas jednego z pierwszych posiedzeń Lwowskiej Rady Miej-
skiej, które odbyło się na początku 1945 r., obecny na nim pierwszy sekretarz 
Lwowskiego Komitetu Obwodowego KP(b)U Iwan Hruszećkyj określił wy-
tyczne na lata 1945–1946. Jego zdaniem Lwów miał przekształcić się nie tylko 
w miasto przemysłowe, ale również na nowy ośrodek polityczno-kulturalny9. 

1 Б. В. Мельник, Довідник перейменувань вулиць і площ Львова ХІІІ–ХХ століття, Львів 
2001. 

2 Я. Грицак, Конструювання національного міста, „Критика” 2007, Ч. 1–2 (111–112), 
c. 13–17.

3 Б. С. Черкес, Архітектурні трансформації ідентичності історичного Львова, „Досвід 
та перспективи розвитку міст України” 2006, Вип. 11, c. 79-91.

4 С. Дяк, Творення образу Львова як регіонального центру Західної України: радянський 
проект та його урбаністичне втілення, „Схід-Захід: Історико-культорологічний збірник”, 
Вип. 9–10: Patria, ред. В. Кравченкo, Харків 2008, c. 75–86.

5 І. Лемко, В. Михалик, Г. Бегляров, 1243 вулиці Львова, Львів 2009, c. 528.
6 І. Мельник, P. Масик, Пам’ятники та меморіальні таблиці міста Львова, Львів 2012, 

c. 320.
7 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne, Warszawa 2000.  
8 „Вільна Україна” (Львів), 1944, № 49 (584), c. 1.
9 Державний архів Львівської області (dalej: ДАЛО), ф. Р–6 (Виконком Львівської міської 

ради трудящих), оп. 2, спр. 76, арк. 31.
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Pierwszym krokiem w tym kierunku było postanowienie Lwowskiego Miej-
skiego Komitetu Wykonawczego, które zobowiązywało właścicieli budynków 
i sklepów oraz zarządy domów do natychmiastowego usunięcia starych szyldów, 
plakatów i ogłoszeń, niezależnie od tego, w jakim języku były napisane10, i za-
mienienie ich na nowe, zgodne z wzorcami radzieckimi.

W przyszłości oprawa architektoniczna i artystyczna miasta miała być kon-
trolowana przez Zarząd Głównego Architekta Miasta, który funkcjonował przy 
Lwowskim Miejskim Komitecie Wykonawczym. Zarząd wydzielał działki bu-
dowlane, a także realizował kontrolę nad planowaniem oraz zabudową. Na sta-
nowisko Głównego Architekta Miasta został powołany Rosjanin Andriy Natal-
czenko, inwalida wojenny, który dotychczas pracował w Moskwie11. Na początku 
października 1944 r. do Lwowa przybył Główny Architekt Miasta Charkowa – 
Oleksandr Kasjanow. W latach 1939–1941 był on Głównym Architektem Miasta 
Lwowa – jego poprzednie osiągnięcia miały stać się podstawą przy układaniu 
nowego ogólnego planu miasta12. Zaproszenie Natalczenki i Kasjanowa było 
swoistą deklaracją zamiarów nowych władz. Warto zaznaczyć, że pod wzglę-
dem narodowościowym Zarząd w 90% składał się z Rosjan. Pozostałe 10% sta-
nowili Żydzi oraz Ukraińcy, którzy po wojnie przybyli do Lwowa z Ukrainy 
Wschodniej. Jak wynika z rocznego sprawozdania Głównego Architekta Miasta 
za 1946 r., miejscowych architektów w Zarządzie nie było13, a miejscowi inżynie-
rzy wyjątkowo pracowali w innych biurach architektonicznych miasta. Niedługo 
po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej w mieście mieszkało 62 architek-
tów, z których większość pracowała w różnych organizacjach gminnych: Ob-
wodowym Wydziale Architektury, Obwodowym Biurze Architektoniczno-Pro-
jektowym czy Warsztacie Architektury i Modelowania. Wśród nich 48 osób byli 
Polacy, którzy stopniowo wyjeżdżali do Polski w jej nowych pojałtańskich gra-
nicach, a 6 osób – miejscowi Ukraińcy14, w tym tacy znani architekci jak Yevhen 
Nahirnyj i Mykoła Mikuła. Jednak nie obdarzano ich zaufaniem. Zabraniano im 
wykorzystania miejscowych tradycji budownictwa, oskarżano ich o modernizm, 
konstruktywizm i inne „grzechy”, które rzekomo były sprzeczne architekturze 
radzieckiej15.

Odsłonięcie nowych tablic pamiątkowych i budowa łuków pamiątkowych 
sprzyjały kształtowaniu radzieckiego oblicza Lwowa. Warto zwrócić uwagę, że 
w latach 1944–1950 władze miejskie ograniczały się głównie do odsłonięcia ta-

10 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35в, арк. 1.
11 ДАЛО, ф. Р–1660 (Управління головного архітектора Львова, Виконкому Львівської 

міської Ради депутатів трудящих), оп. 2, спр. 7, арк. 5.
12 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 1, арк. 368.
13 ДАЛО, ф. Р–1660, оп. 2, спр. 7, арк. 1–6.
14 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 4, арк. 66.
15 ДАЛО, ф. Р–1657 (Львівське відділення спілки радянських архітекторів УРСР), оп. 1, 

спр.51 , арк. 2а, 3; спр.16 , арк. 23-24.
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blic i znaków pamiątkowych oraz budowy tanich rzeźb gipsowych i drewnianych 
łuków ze względu na olbrzymie koszty, potrzebne dla budowy nowych pomni-
ków, a także na ich pracochłonność. Już w listopadzie 1944 r. Lwowski Miejski 
Komitet Wykonawczy zwrócił się do Międzyobwodowego Biura „Hlawpostacz” 
z prośbą o wydanie tony gipsu w celu oprawy artystycznej Lwowa z okazji świę-
ta Rewolucji Październikowej16. Wykonane z gipsu rzeźby niebawem zosta-
ły umieszczone w skwerach przy ulicach J. Stalina (obecnie ulica S. Bandery) 
i A. Hercena, a także na wielu placach zabaw17. W parkach i skwerach miasta 
postawiono wazony do kwiatów, wykonane również z nietrwałego materiału. 
W następnym roku odsłonięto tablice upamiętniające cara Piotra I oraz generała 
A. Brusiłowa. Ten gest oznaczał swoiste usprawiedliwienie sowieckiej idei im-
perialnej, odwołującej się do historycznych bohaterów rosyjskich. W tym czasie 
Ukraińcy nie mogli nawet wspominać swoich bohaterów sprzed Rewolucji Paź-
dziernikowej18.

Zgodnie z postanowieniem Lwowskiego Miejskiego Komitetu Wykonawcze-
go należało też uczcić pamięć ofiar zamieszek we Lwowie w kwietniu 1936 r. 
Planowano do dnia 20 czerwca 1947 r. odsłonić tablice pamiątkowe przy ulicy 
Akademickiej (obecnie aleja Tarasa Szewczenki), gdzie zginął Władysław Kozak 
(ukraiński bezrobotny, zabity przez policję podczas demonstracji 1936 r.), oraz 
na placu Zjednoczenia (obecnie plac Soborny), gdzie odbywała się demonstracja. 
Najpóźniej 7 listopada tego samego roku miał być odsłonięty pomnik na mogile 
W. Kozaka na Cmentarzu Janowskim19.

W lipcu 1953 r., rok przed obchodami 300-lecia ugody perejesławskiej, wów-
czas obchodzonej jako zjednoczenia Ukrainy z Rosją, Obwodowy Wydział Kul-
tury postanowił odsłonić tablice pamiątkowe w miejscach związanych z pobytem 
w 1655 r. na terenach obwodu lwowskiego wojsk rosyjsko-ukraińskich. We Lwo-
wie był to plac im. B. Chmielnickiego (obecnie plac św. Jura), gdzie znajdował 
się punkt dowództwa wojsk rosyjskich, pozostałości Wysokiego Zamku, który 
został zdobyty przez Maksyma Krywonosa, oraz budynek dawnego kolegium 
jezuickiego, gdzie studiował przyszły hetman. Planowane wydatki wynosiły  
7 tys. rubli20.

„Prawidłowe” oblicze Lwowa miał podkreślać również Triumfalny Łuk 
Zwycięstwa (autorstwa Wołodymyra Afanaśjewa), który planowano wznieść 
w 1945 r. przy ulicy Gródeckiej, w pobliżu Centralnego Dworca Kolejowego. 
Nowy obiekt miał na celu podnieść na duchu żołnierzy radzieckich powracają-

16 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 1, арк. 249.
17 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр.48 , арк. 15.
18 ДАЛО, ф. П–4 (Міський комітет КП(б)У), оп. 1, спр. 58, арк. 35, 130–135.
19 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 231, арк. 126.
20 ДАЛО, ф. Р–1338, (Управління культури Львівського облвиконкому), оп. 1, спр. 3, 

арк. 45.
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cych z Niemiec21. Łuk został zaprojektowany z drewnianych desek o grubości 
40 mm, mocowanych na ośmiometrowych słupach i obitych sklejką. Dla jego 
ozdobienia w lipcu 1945 r. wydano 25 m czerwonej tkaniny22. Ozdobiony portre-
tami radzieckich przywódców i plakatami propagandowymi, łuk miał stwarzać 
uczucie „swego” miasta, pielęgnować i podtrzymywać poczucie radzieckiego 
patriotyzmu. Prawdopodobnie łuk został zbudowany dopiero w 1946 r.; przy-
najmniej pod koniec października poprzedniego roku jeszcze nie był skończony, 
a projektanci wymagali dofinansowania w wysokości 20 tys. rubli23.

Jednocześnie rozpoczęto budowę kilku znaczących dla władz pomników oraz 
miejsc pamięci. Szczególne miejsce wśród nich miał zajmować cmentarz woj-
skowy „Wzgórze Chwały”. Władze radzieckie uświadamiały sobie, na ile ważną 
rolę dla miasta ma odgrywać ten ideologicznie nacechowany swoisty pomnik 
sakralny, wzorowany na podobnych pomnikach w innych miastach radzieckich. 
Już 10 sierpnia 1944 r. ukazało się wspólne postanowienie Lwowskiej Rady Ob-
wodowej oraz Lwowskiego Komitetu Obwodowego KP(b)U „O uwiecznieniu 
pamięci bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, poległych w walkach o wy-
zwolenie miasta Lwowa”. Przewidywało ono powstanie jedynego odpowiednio 
zaprojektowanego „brackiego cmentarza” w specjalnie wyznaczonym miejscu, 
z przeniesieniem tam szczątków żołnierzy Armii Czerwonej ze wszystkich in-
nych miejsc pochówku w mieście. Budowę tego zespołu miała zatwierdzić Rada 
Komisarzy Ludowych USRR oraz Komitet Centralny KP(b)U.

Na czas opracowania projektu cmentarza-mauzoleum na mogile zbiorowej 
miał być zbudowany tymczasowy pomnik. Pomnik miał stanąć również w parku 
im. T. Kościuszki (obecnie park im. I. Franki), gdzie wówczas znajdował się naj-
większy tymczasowy pochówek żołnierzy Armii Czerwonej, zmarłych głównie 
w wyniku odniesionych ran w szpitalach wojskowych miasta24. Pod koniec grud-
nia 1944 r. podjęto też decyzję o umieszczeniu na placach Lwowa dwóch tymcza-
sowych rzeźb – „Sława dywizjom lwowskim” oraz „Wyzwolenie” o ogólnej war-
tości 165 tys. rubli25. Jednak sprawa związana ze wzniesieniem tymczasowych 
pomników postępowała bardzo wolno. W konkursie na budowę pomnika w parku 
im. T. Kościuszki, przeprowadzonym wśród miejscowych architektów, nie udało 
się wyznaczyć zwycięzców. Dlatego 14 kwietnia 1945 r. podjęto decyzję o prze-
prowadzeniu powtórnego konkursu, tym razem zamkniętego i wszechzwiązko-
wego, na który wydano 100 tys. rubli. Termin złożenia projektów kończył się 
15 lipca 1945 r. Zaproszono znanych rzeźbiarzy z Kijowa, Lwowa, Leningradu, 
w tym Wiru Muchinę, Matviya Manizera i Sergiya Mierkurowa. 19 maja 1945 r. 
każdemu z nich wysłano oficjalne zaproszenie do udziału w konkursie, które pod-

21 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр.12 , арк. 2.
22 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 62, арк. 167-169.
23 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 62г, арк. 246.
24 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 18.
25 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35б, арк. 234.
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pisali przewodniczący Lwowskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Pavlo 
Bojko oraz sekretarz Lwowskiego Komitetu Miejskiego KP(b)U Iwan Bodnar26. 
Żaden z artystów nie odpowiedział jednak (S. Mierkurow dopiero w późniejszym 
czasie  zgodził się wykonać dla miasta pomnik W. Lenina)27. Z upływem czasu 
pomysł wzniesienia tymczasowego pomnika w parku im. T. Kościuszki porzu-
cono, natomiast skupiono się na opracowaniu projektu cmentarza-mauzoleum 
„Wzgórze Chwały”.

Jednocześnie z projektowaniem oraz budową panteonu wojskowego we Lwo-
wie zrealizowano jeszcze kilka projektów na temat wyzwolenia miasta o bardziej 
umiarkowanym budżecie. Jednym z pierwszych radzieckich pomników, które 
powstały we Lwowie, był „Pomnik czołgistów – wyzwolicieli Lwowa”, który zo-
stał wzniesiony przy ulicy W. Lenina (obecnie ulica Łyczakowska), będącej swo-
istą wschodnią bramą miasta. Budżet budowy był stosunkowo niewielki, wydatki 
były przewidywane tylko na budowę postumentu. Według projektu Wołodymyra 
Afanaśjewa piedestał zbudowano z czarnego szwedzkiego granitu i ozdobiono 
odlewem z brązu. Na postumencie umieszczono czołg IS-228, udostępniony przez 
Lwowską Fabrykę Czołgów nr 1729. Wiadomo, że pod koniec grudnia 1945 r. po-
mnik jeszcze nie był skończony i wymagał dofinansowania w wysokości 150 tys. 
rubli30. Odsłonięcie odbyło się w następnym roku.

Oznaczając przestrzeń miejską, władze radzieckie stopniowo zmierzały 
w kierunku ostatecznego celu – kształtowania nowego środowiska społeczne-
go w oparciu o mit o „Wielkim zwycięstwie”. Częścią tego mitu miało stać się 
mauzoleum „Wzgórze Chwały”, budowa którego rozpoczęła się na wielką skalę 
na początku 1945 r. Na potrzeby nekropolii przekazano hektar ziemi w pobliżu 
parku Łyczakowskiego. Na tej działce znajdował się otwarty w 1915 r. rosyj-
ski cmentarz wojskowy, który miał być przebudowany. Tutaj planowano prze-
nieść szczątki żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli lub zmarli w wyniku 
odniesionych ran oraz zostali pogrzebani we Lwowie i jego okolicach. Głów-
ny Architekt Miasta Andriy Natalczenko otrzymał polecenie, by do 20 września 
1944 r. opracować projekt architektonicznej i artystycznej oprawy cmentarza-
-mauzoleum. Na prace projektowe przeznaczono 60 tys. rubli31. Jednak przygo-
towanie projektu ukończono dopiero w marcu następnego roku. Ustalono rów-
nież pierwsze etapy budowy. Do 1 czerwca 1945 r. zaplanowano przenieść na 
„Wzgórze Chwały” szczątki wszystkich żołnierzy Armii Czerwonej, pogrzeba-
nych w parkach i skwerach miasta, a do 27 czerwca tego samego roku należało 
skończyć budowę cmentarza-mauzoleum i przeprowadzić prace związane z jego 

26 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 59, арк. 279-281.
27 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 62.
28 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр.12 , арк. 2.
29 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 59, арк. 124.
30 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 62д, арк. 330.
31 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 17.
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zazielenieniem. Budować panteon wojskowy miała miejscowa spółka „Specjalna 
jednostka budowlano-montażowa nr 322”. Pomoc w dostarczeniu pracowników 
i techniki obiecali dowódca Lwowskiego Okręgu Wojskowego generał lejtenant 
Il’ya Smirnow oraz dowódca Frontu Południowo-Zachodniego Obrony Przeciw-
lotniczej generał pułkownik Gavrylo Zaszychin32. Te zobowiązania nie zostały 
jednak wypełnione.

Na realizację tego projektu, który miał znaczenie nie tylko symboliczne, ale 
także ideologiczne, środków nie żałowano. Na wykonanie pierwszorzędnych 
prac budowlanych Lwowska Rada Miejska 13 lipca 1945 r. przekazała 400 tys. 
rubli. Część kosztów przy tym zabrano z innych projektów społecznych. 116 tys. 
rubli przekazano ze środków pierwotnie przeznaczonych na odbudowę dróg, 
49,2 tys. rubli zaoszczędzono na sprzątaniu miasta, a 75 tys. rubli – na jego za-
zielenieniu, resztę kosztów zabrano z Urzędu Pogrzebowego Miejskiego Komi-
tetu Wykonawczego33. Na ozdobę panteonu wojskowego wykorzystano marmur 
o wartości 150 tys. rubli34, a odlewy z brązu, które można było wykonać we Lwo-
wie, zamawiano w Wiedniu35. Tylko niektóre elementy wojskowego cmentarza 
zostały wykonane we lwowskiej spółdzielnia „Kamenotes”36. Między innymi na 
zamówienie Lwowskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego w październiku 
1945 r. wysiłkiem tej spółdzielni postawiono pomnik Bohatera Związku Radziec-
kiego, pułkownika Wołodymyra Goriełowa, który zginął w Poznaniu w styczniu 
tego samego roku. Jego szczątki zostały przeprowadzone do Lwowa i pogrzeba-
ne na „Wzgórzu Chwały”. Koszt pomnika wynosił 7890 rubli37.

Ale mimo poważnych zapewnień budowniczych zakończenie prac przecią-
gało się. Miało to logiczne wytłumaczenie. Z powodu upałów podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu ekshumacji w grudniu 1945 r. Tę procedurę przeprowadzała 
kompania chemiczna, wywożąc zwłoki dwoma specjalnie wyposażonymi samo-
chodami. W ciągu 15 dni roboczych pochówku dokonało 200 saperów bezpo-
średnio na „Wzgórzu Chwały”38. Proces ekshumacji przeciągał się i, jak widać 
z kolejnego postanowienia Lwowskiej Rady Miejskiej, planowano go zakończyć 
dopiero 25 marca 1946 r. Kilka dni później, 5 kwietnia, nowy wykonawca, spe-
cjalny wydział budowlano-montażowy nr 9 „Ukrdormost”, miał rozpocząć za-
kładanie fundamentu pod kolumnadę oraz moszczenie wewnętrznych ścieżek 
zespołu. Jako pomocniczą siłę roboczą na budowie wykorzystywano jeńców wo-
jennych w liczbie 100 osób39.

32 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 48.
33 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 62в, арк. 24.
34 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 62д, арк. 207.
35 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 195, арк. 200.
36 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 205, арк. 286.
37 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 62д, арк. 221.
38 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 71.
39 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 113а.
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W lutym 1946 r. na walnym zebraniu architektów i rzeźbiarzy, którzy uczest-
niczyli w realizacji tego projektu, na nowo rozpatrzono planowanie cmenta-
rza, opracowane przez architekta Henrikhа Szwecko-Winieckija. Jego zdaniem 
cmentarz miał mieć kształt prostokąta, otoczonego sztywną kolumnadą, wraz 
z poszczególnymi rzeźbami zespołu architektonicznego. Nieco poza granicami 
nekropolii i trochę asymetrycznie względem głównej osi cmentarza zaplanowa-
no zbudować pomnik „Zwycięstwo” – kolumnę uwieńczoną żołnierzem, który 
wznosi sztandar zwycięstwa. Chociaż taka asymetria była uzasadniona topografią 
wzgórza, niemniej jednak spowodowała ona ataki krytyków. W czterech kątach 
cmentarza zaplanowano rozmieścić zbiorowe groby, połączone ze sobą alejami. 
Na pierwszym planie uwagę przyciągały dwa równoległe groby, zarezerwowa-
ne dla wyższego dowództwa wojskowego. W tle miały znajdować się jeszcze 
dwa inne – nieznanego żołnierza oraz bohatera-czołgisty Oleksandra Marczenki. 
W centrum nekropolii zaplanowano rozmieścić mogiły Bohaterów Związku Ra-
dzieckiego. Na alejach pomiędzy czterema zbiorowymi grobami zaplanowano 
rozmieścić 389 mogił szeregowców i sierżantów. Każdy z czterech zbiorowych 
grobów powinien był mieć swoją rzeźbę. Modele rzeźb zostały wykonane przez 
lwowskich rzeźbiarzy i architektów, IWana Sewera, Wołodymyra Skołozdra oraz 
Yevhena Dzyndra. Mimo to, że rzeźbiarzy ukraińskich dopuszczono do udziału 
w konkursie, ich projekty zostały uznane za niefachowe i poddane ostrej krytyce. 
Najbardziej ucierpiał prof. I. Sewera za projekt pomnika nieznanego żołnierza. 
Kierownik Obwodowego Wydziału Architektury A. Fieofanow zarzucał mu brak 
profesjonalizmu, a nawet wyraził wątpliwość co do pomyślnego projektowania 
przez niego przyszłego pomnika I. Franki, którym rzeźbiarz wówczas się zajmo-
wał40.

Na początku marca 1946 r., dokładnie rok po poprzednim rozpatrzeniu pro-
jektu, zatwierdzono go po raz kolejny. W następnym postanowieniu Lwowskiego 
Miejskiego Komitetu Wykonawczego tym razem bardziej szczegółowo opisa-
no przedmiot zatwierdzenia – „ogólny projekt budowy cmentarza wojskowego 
oraz pomnika «Zwycięstwo» na «Wzgórzu Chwały» we Lwowie”, czego nie 
było podczas poprzedniego rozpatrzenia. Uzupełniono również kosztorys budo-
wy o 352 074 rubli41. Mimo że cmentarz wojskowy nie był jeszcze ukończony, 
nie przeszkadzało to czołówce partyjnej aktywnie wykorzystywać go do celów 
propagandowych. Już w pierwszych latach powojennych na „Wzgórzu Chwa-
ły” odbywały się coroczne demonstracje z pochodniami, w których brali udział 
studenci i uczniowie. Uroczystości te były poświęcone Dniu Armii Radzieckiej. 
Rozpoczynały się one o godz. 18 i trwały przez kilka godzin. W uroczystościach 
uczestniczyło średnio ok. 40 tys. osób42.

40 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр.11 , арк. 1, 2, 3.
41 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 101.
42 „Львовская правда” (Львов), 1949, № 44 (911), с. 8.
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Opóźnienie w budowie mauzoleum oraz ciągle nowe wydatki budziły niepokój 
władz miejskich. Pojawiły się podejrzenia o trwonienie środków. W lutym 1949 r. 
Główny Architekt Natalczenko zwrócił się do przewodniczącego Lwowskiego 
Miejskiego Komitetu Wykonawczego Wasylia Nikołajenki z prośbą o przezna-
czenie środków na bezzwłoczne prace związane z wykonaniem zdjęć projektów 
„Wzgórza Chwały” w celu przedłożenia wyższym organom partyjnym i rządo-
wym43. Po zapoznaniu się z tokiem prac budowlanych (w momencie inspekcji nie 
zbudowano jeszcze pomników na nagrobkach) Lwowski Miejski Komitet Wyko-
nawczy 1 sierpnia 1950 r. uchwalił postanowienie „O kontynuowaniu budowy 
cmentarza wojskowego «Wzgórze Chwały» we Lwowie w 1950 r.” W tym celu 
zaplanowano wykorzystać dodatkowo 25 ton starych szyn tramwajowych oraz 
55 ton cementu. Także do końca grudnia 1950 r. spółka „Strojmonument” dzia-
łający przy Zarządzie ds. Architektury Rady Ministrów USRR został zobowiąza-
ny odlać z brązu rzeźbę autorstwa Myhaiła Łysenki dla jednego ze zbiorowych 
grobów na „Wzgórzu Chwały”. Odtąd Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy 
miał omawiać tok budowy raz na miesiąc44. Nie przyniosło to jednak żadnego 
efektu. W październiku 1951 r. budowa „Wzgórza Chwały” nie tylko nie została 
jeszcze skończona, ale wymagała dodatkowych inwestycji w wysokości 607 tys. 
rubli. W wyniku przeprowadzonego śledztwa ujawniono znaczne jak na owe cza-
sy nadużycia. Tylko bezpośrednie, udowodnione straty wynosiły 525,6 tys. rubli, 
w tym 152,9 tys. rubli  to pieniądze wydane przez Głównego Architekta Miasta 
Natalczenkę na opłatę za wykonanie projektów rzeźb, które w końcu nie zostały 
wykorzystane przy budowie „Wzgórza Chwały”. Nadużycia wykryto również 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, które wypłaciło gene-
ralnemu wykonawcy, Specjalnemu Wydziału Budowlano-Montażowemu nr 9, 
kwotę 168,1 tys. rubli bez protokołów odbioru wykonanych robót lub innych 
odpowiednich dokumentów. W wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, 
że Specjalny Wydział Budowlano-Montażowy nr 9 wkrótce został zlikwidowa-
ny wraz z całą dokumentacją finansową związaną z budową „Wzgórza Chwa-
ły.” Według wstępnych obliczeń ta jednostka przywłaszczyła sobie co najmniej 
900 tys. państwowych pieniędzy. Znaczne koszty „przepadły” w Wiedniu, gdzie 
wykonywano ozdobienia z brązu dla cmentarza. Upoważniony w tej sprawie 
dostawca Łoszakow otrzymał prawie pół miliona rubli, podczas gdy materia-
ły kosztowały nie więcej niż 16 tys. rubli. Dla „Wzgórza Chwały” zamawiano 
również niewłaściwe dla budowy materiały, jak na przykład 60 kg skóry, która, 
oczywiście, nie trafiła do zleceniodawcy45. Wybuchł skandal. O przeciąganiu bu-
dowy i trwonieniu kosztów pisała prasa kijowska. 4 października 1951 r. w gaze-
cie „Prawda Ukrainy” ukazał się artykuł O jednym przeoczeniu Lwowskiej Rady 

43 ДАЛО, ф. Р–1660, оп. 2, спр. 20, арк. 21.
44 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр.378 , арк. 36, 37.
45 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 447, арк. 30-48.
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Miejskiej, w którym oskarżono miejscowe władze o brak wytrwałości w sprawie 
uwiecznienia w mieście radzieckich symboli, między innymi nie zrealizowano 
planów budowy pomników Wołodymyra Lenina, Iwana Fedorowa, Oleksandra 
Marczenki, Jarosława Hałana, Iwana Franki. W artykule podkreślono, że „Wzgó-
rze Chwały” również nie zostało jeszcze ukończono. Nie uporządkowano gro-
bów działaczy komunistycznych Oleksandra Hawryluka i Stepana Tudora, brak 
też tablic pamiątkowych, które by odzwierciedlały „walkę proletariatu z wyzy-
skiwaczami”46. Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy na swoim posiedzeniu, 
które odbyło się 11 października 1951 r., obiecał ukończyć budowę „Wzgórza 
Chwały” do 1 stycznia 1952 r., jak również zbudować nagrobek na mogile Jrosla-
va Hałana do 15 października 1951 r.47 Odsłonięcie „Wzgórza Chwały” odbyło 
się dopiero w 1952 r.

Podobną skalę miał mieć kolejny miejski projekt sowietyzacji – pomnik 
W. Lenina. Jego powstanie inicjował i stale kontrolował Komitet Centralny 
KP(b)U. Lwowskiemu Miejskiemu Komitetu Wykonawczemu wraz z Lwow-
skim Komitetem Miejskim KP(b)U pozostawało tylko dublować decyzje podję-
te „na górze”. Pierwsze, lecz nie ostatnie postanowienie w tej sprawie uchwalił 
Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy w kwietniu 1945 r. Przewidywano, że 
pomnik W. Lenina powstanie na placu Bernardyńskim (obecnie plac Soborny). 
Uroczyste założenie kamienia węgielnego miało odbyć się 22 kwietnia 1945 r. 
Główny Architekt Miasta A. Natalczenko miał do 1 lipca 1945 r. opracować pro-
jekt oprawy pomnika48.

Prace na placu Bernardyńskim jednak nie rozpoczęły się. Czołówka partyjna 
stwierdziła, że plac jest zbyt mały w porównaniu do roli, która była dla niego 
wyznaczona. Ostateczne miejsce, w którym miał stać pomnik W. Lenina, Lwow-
ski Miejski Komitet Wykonawczy wyznaczył dopiero 18 października 1951 r. 
Postument miał być umieszczony naprzeciwko głównego wejścia do Teatru Ope-
ry i Baletu, w oddaleniu od niego o 78 metrów49. Plac wokół pomnika miał być 
wymoszczony szarym granitem z kamieniołomu w Żeżelowie w obwodzie win-
nickim50.

Zgodnie z postanowieniem z dnia 26 maja 1947 r. budowę pomnika W. Lenina 
polecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej. W ciągu trzech 
dni po uchwaleniu tej decyzji przedsiębiorstwo miało rozpocząć finansowanie 
budowy. Miejscowym architektom i budowniczym powierzono tylko budowę 
fundamentu oraz postumentu pomnika. Bezpośrednio rzeźbę W. Lenina miał wy-
konać jeden ze znanych artystów Związku Radzieckiego. Projekt pomnika miał 
być zatwierdzony przez Komitet ds. Sztuki przy Radzie Ministrów ZSRR, a bu-

46 „Правда Украины” (Киев), 1951, № 234 (2898), с. 3.
47 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 447, арк. 186-188.
48 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 63.
49 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 448, арк. 231.
50 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 478, арк. 47.
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dżet – przez Komitet ds. Sztuki przy Radzie Ministrów USRR. Oprócz tego, po-
przedni upoważniony do spraw budownictwa pomnika architekt Hnat Słobodia-
nyk został usunięty od kierownictwa, wszystkie sprawy przekazano Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej. Kontrolę architektoniczną realizował 
Główny Architekt Miasta A. Natalczenko51.

W ciągu 1946 r. żadnych postępów w budowie pomnika W. Lenina nie było. 
O sprawie nie wspominał również Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy. 
Ale już w marcu następnego roku ukazało się wspólne postanowienie Komite-
tu Wykonawczego Lwowskiej Rady Miejskiej oraz Biura Lwowskiego Komite-
tu Miejskiego KP(b)U „O zatwierdzeniu szkica pomnika W. Lenina w mieście 
Lwowie”. Zaproponowano szkic pomnika „Lenin na trybunie” autorstwa Ludo-
wego Malarza ZSRR Sergeia Mierkurowa. Miejscowym architektom – Hnatu 
Słobodianykowi oraz Wiktoru Szarapence, jak i przewidziano, przeznaczono rolę 
współautorów postumentu pomnika. Powierzono im zorganizować prace budow-
lane związane z montowaniem pomnika, które należało skończyć do 7 listopada 
1947 r. H. Słobodianyk miał załatwić w Moskwie formalności związane z finan-
sowaniem pomnika i podpisać umowę z rzeźbiarzem S. Mierkurowem na wyko-
nanie granitowego postumentu W. Lenina52.

Po zatwierdzeniu projektu S. Mierkurowa przez Komitet ds. Sztuki przy Ra-
dzie Ministrów ZSRR 8 grudnia 1948 r. Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy 
uchwalił, że pomnik powstanie kosztem Lwowskiego Obwodowego Oddziału 
Sztuki. Łączny koszt budowy wyniósł 1 mln 258 tys. rubli. Sam pomnik miał 
być wykonany w Fabryce Rzeźbiarsko-Artystycznej nr 3 Funduszu Artysyczne-
go ZSRR, znajdującej się w mieście Mytiszczi (RFSRR), co zostało zastrzeżono 
w umowie podpisanej pomiędzy Lwowskim Miejskim Komitetem Wykonaw-
czym oraz wspomnianą fabryką jeszcze 3 grudnia 1948 r.53 Pod koniec grudnia 
1949 r. kosztorys budowy wzrósł prawie o 300 tys. rubli i wynosił 1 mln 549,4 tys. 
rubli. Z tej sumy 913,3 tys. rubli zaplanowano wydać bezpośrednio na rzeźbę 
W. Lenina stojącego przy trybunie, 375,5 tys. rubli – na postument, 70,5 tys. 
rubli – na drabinę do postumentu, a 190,1 tys. na inne wydatki (środki transpor-
towe, mechanizmy, tymczasowe budowle etc.)54. 8 maja 1951 r. przewodniczący 
Lwowskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Wasyl Nikołajenko na po-
siedzeniu Lwowskiej Rady Miejskiej podkreślił, że ze względu na brak środków 
nie skończono jeszcze budowy pomnika W. Lenina, mimo gotowej już rzeźby 
z brązu i przygotowanego granitu dla postumentu. Wówczas na budowę pomni-
ka wydano 747 tys. rubli. Finansowanie leżało w kompetencji Rady Ministrów 
ZSRR55. Pomnik W. Lenina został zaakceptowany przez komisję państwową do-

51 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 234, арк. 109.
52 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 252, арк. 9.
53 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 286, арк. 116, 117.
54 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 342, арк. 100, 101.
55 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 452, арк. 61, 64.
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piero 19 stycznia 1952 r., a 7 lutego tego samego roku akt komisji selekcyjnej 
zatwierdził Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy56.

Budując we Lwowie nowe pomniki władze radzieckie przez pewien czas nie 
zwracały uwagi na już istniejące monumenty, które na dodatek nie miały dla nich 
żadnej treści znaczeniowej. Ponadto przez jakiś czas rzeźby nawet należały do 
kategorii dziedzictwa historycznego. W zaświadczeniu o zabytkach historycz-
nych Lwowa, sporządzonym w 1946 r. przez miejscowych naukowców57* dla 
Lwowskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego, obok zabytków architektury 
z różnych okresów wspomniano także pomniki Jana III Sobieskiego, A. Mickie-
wicza, A. Fredry58.

Jednak wkrótce władze zmieniły swoje stanowisko. Jednym z pierwszych 
został zniszczony pomnik Andrzeja Szeptyckiego, który znajdował się na dzie-
dzińcu Lwowskiego Muzeum Sztuki Ukraińskiej. Odpowiednie postanowienie 
uchwalono 7 sierpnia 1947 r. przez Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy, 
rzekomo na prośbę wyborców rejonu czerwonoarmijskiego. Demontować po-
mnik polecono Spółci Drogowo-Mostowemu, którym kierował wówczas Jew-
teszenko59. Warto zwrócić uwagę, że wyżej wspomniane postanowienie oprócz 
przewodniczącego Miejskiego Komitetu Wykonawczego W. Nikołajenki mu-
siał podpisać także jego zastępca Kuzma Pełechatyj, przedstawiciel miejsco-
wej ludności, a nie sekretarz Nina Mołczanowa, co było przewidziane przez 
protokół.

Taki sam los czekał na polski pomnik, będący symbolem odrodzenia Drugiej 
Rzeczypospolitej. W listopadzie 1947 r. Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy 
uchwalił postanowienie „O demontażu pomników «polskich obrońców Lwowa» 
na Persenkówce oraz w skwerze Instytutu Politechnicznego”. W postanowieniu 
zaznaczono, że te pomniki powstały w czasie okupacji Ukrainy Zachodniej przez 
„polskich reakcjonistów”, dlatego nie stanowią żadnej wartości historycznej ani 
artystycznej. W związku z tym zobowiązano kierownika Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej Komowa do zorganizowania demontażu tych 
pomników do 1 grudnia 1947 r. Na ten celu przeznaczono 10 tys. rubli60. Później 
wydatki na demontaż pomników wzrosły. W czwartym kwartale tego samego 
roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej otrzymało z miejskiego 
budżetu 15 tys. rubli61. Otrzymane w wyniku demontażu materiały (kolumnadę, 
nagrobki etc.) miały być wykorzystane podczas zagospodarowania miasta oraz 
na inne potrzeby (m.in. na pomnik Jroslava Hałana). W maju 1951 r. zwolnio-

56 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 482, арк. 124.
57 * Zaświadczenie prawdopodobnie napisane przez Iwana Krypjakewycza. Przynajmniej jego 

początek jest identyczny z pracą tego badacza pt. Historyczne przechadzki po Lwowie.
58 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 221, арк. 180.
59 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 240, арк. 105.
60 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 247, арк. 119.
61 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 246, арк. 57.
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ne place przekazano dla Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki 
w celu zwiększenia terenu Ogrodu Botanicznego62.

Na posiedzeniach Lwowskiej Rady Miejskiej niejeden raz trwały dyskusje, 
które dotyczyły losów przedwojennych lwowskich pomników. W czerwcu 1949 r. 
deputowany Myhaiło Esmont poruszył kwestię zmiany oblicza Lwowa. Twier-
dził on, że jeszcze można zobaczyć szyldy w języku niemieckim, jak na przykład 
przy wjeździe do Lwowa ze strony ulicy Gródeckiej, gdzie stał niewielki obelisk 
z napisem „Stadt Lemberg”. Jego zdaniem zmiany miały zajść poprzez budowę 
nowych pomników działaczy rewolucyjnych. Każdego roku musiał powstawać 
nowy pomnik. W tym celu Esmont domagał się zaplanowania odpowiednich 
środków w budżecie miasta63. Podobne wystąpienia dawały do zrozumienia, że 
kwestia lwowskich pomników zostanie uregulowana w najbliższym czasie.

Decydującym dla przedwojennych pomników lwowskich stał się rok 1950. 
Wtedy zdemontowano większość monumentów i pomników o przeznaczeniu sa-
kralnym. Ich demontaż odbywał się w kilku etapach. Jedno z pierwszych posta-
nowień Lwowskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego w tej kwestii zostało 
opublikowane 9 stycznia 1950 r., w czasie obchodzonych w Kościołach wschod-
nich świąt Bożego Narodzenia, i miało następne formułowanie: „O demonta-
żu figury Madonny na placu Mickiewicza i pakowaniu pomnika Ujejskiego”. 
Naczelnik jednostki „Zarząd Kierownika Robót nr 120” (UNR-120) Teodoro-
wycz otrzymał polecenie zdemontowania figury Najświętszej Marii Panny na 
placu A. Mickiewicza i przygotowania w tym miejscu postumentu pod fontan-
nę. Oprócz tego miał on spakować piedestał oraz rzeźbę K. Ujejskiego z ulicy 
Akademickiej w skrzynie drewniane i odtransportować je na Główny Dworzec 
Kolejowy w celu wywiezienia do Polski64. Na placu A. Mickiewicza natychmiast 
rozpoczęły się aktywne prace budowlane, które trwały przez lata 1950‒1951. 
Później w miejscu figury Matki Boskiej pojawiła się fontanna. Kontrolę nad bu-
downictwem realizował Zarząd Głównego Architekta Lwowa65. W tym czasie 
także został zdemontowany pomnik króla Jana III Sobieskiego, który stał przy 
alei 1 Maja (obecnie aleja Wolności). W jego miejscu w 1950 r. postawiono trzy-
metrową wazę z żywymi kwiatami66. Obok niej od kwietnia tegoż roku zaczął 
funkcjonować sankcjonowany przez władzę stały targ książek67.

Niektóre postanowienia Lwowskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego 
w sprawie likwidacji przedwojennych pomników były podważane, a nawet po 
części zmieniane. Postanowienie Lwowskiej Rady Miejskiej z dnia 14 kwiet-
nia 1950 r. „O demontażu niektórych pomników we Lwowie nie posiadających 

62 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 427, арк. 219, 220.
63 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 344, арк. 208.
64 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 358, арк. 29.
65 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 406, арк. 7.
66 ДАЛО, ф. Р–1660, оп. 2, спр. 26, арк. 2, 3.
67 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 368, арк. 21.
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wartości historycznej i artystycznej” miało dwie redakcje. Pierwsza nakazywa-
ła zlikwidowanie do 15 maja 1950 r. następujących pomników: hetmana Sta-
nisława Jabłonowskiego na placu Trybunalskim (obecnie plac S. Jaworskiego); 
prezydenta parlamentu austriackiego na placu Zwycięstwa (obecnie plac gene-
rała P. Hryhorenki); namiestnika Galicji Agenora Gołuchowskiego w parku im. 
T. Kościuszki, a także niektóre budowle i figury o przeznaczeniu sakralnym – 
kaplicę przy ulicy W. Lenina, figurę świętego przy ul. Zamkowej, rzeźbę naprze-
ciwko kościoła Św. Marii Magdaleny przy ulicy J. Stalina oraz figurę bł. Jana 
z Dukli obok kościoła Bernardynów. Rzeźbę przedstawiającą złożenie Chrystusa 
do grobu, która znajdowała się na placu Kapitulnym obok katedry łacińskiej, 
miano ogrodzić żelaznym ogrodzeniem. Do wykonania tego postanowienia zaan-
gażowano między innymi Kolej Lwowską, spółkę UNR-120, wojska inżynieryj-
ne Karpackiego Okręgu Wojskowego, spółkę drogowo-mostowa, zjednoczenie 
produkcyjne „Przenośnik”, Lwowski Instytut Politechniczny, Lwowską spółkę 
samochodową. Realizować kontrolę nad wykonaniem tej decyzji miał zastępca 
przewodniczącego Lwowskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Semen 
Stefanyk68. Zdemontowano około stu rzeźb o charakterze sakralnym, więc nale-
żało je czymś zastąpić69.

Takiej decyzji nie zaakceptował przewodniczący stałej komisji ds. kultury 
i oświaty ludowej Lwowskiej Rady Miejskiej W. Pańkiw. Komisja próbowała 
bronić niektórych zabytków sakralnych70. W wyniku tego pojawiła się druga re-
dakcja wspomnianego postanowienia, datowana 23 maja 1950 r., w której już 
nie było punktu o demontażu figury bł. Jana z Dukli w pobliżu kościoła Bernar-
dynów. Natomiast pojawiła się preambuła, która bardziej szczegółowo tłuma-
czyła, że niektóre lwowskie pomniki, które powstały jeszcze w czasach „Cesar-
stwa Austro-Węgierskiego oraz faszystowskiej Polski”, czczą antynarodowych 
działaczy rządów tych państw, a na dodatek znaczna ich część jest uszkodzo-
na i psuje wygląd ulic i placów miasta. Bardziej dokładnie wskazano na odpo-
wiedzialnych za usunięcie poszczególnych monumentów oraz budowli i figur 
o treści sakralnej: pomnik F. Smolki miał rozebrać Zarząd Obwodowy MSW 
USRR; pomnik A. Gołuchowskiego – Zarząd Budownictwa nr 56 Ministerstwa 
Komunikacji Drogowej ZSRR; pomnik S. Jabłonowskiego – spółka drogowo-
-mostowa; kaplicę przy ulicy W. Lenina – Zarząd Wojskowo-Budowlany Kar-
packiego Okręgu Wojskowego; figurę świętego przy ulicy Zamkowej – spółka 
drogowo-mostowa; rzeźbę naprzeciwko kościoła św. Marii Magdaleny – spół-
ka drogowo-mostowa. Rzeźby z brązu przekazywano w depozyt Lwowskiemu 
Muzeum Historycznemu, a materiały budowlane i dekoracyjne  – Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w celu ich wykorzystania podczas 

68 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 369, арк. 108.
69 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр. 48, арк. 11, 12.
70 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 425, арк. 137.
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zagospodarowania miasta. Kierownik tego przedsiębiorstwa Oleksiy Mandżuło 
był zobowiązany do 1 czerwca 1950 r. ogrodzić rzeźbę przedstawiającą złoże-
nie Chrystusa do grobu, która znajdowała się na placu Kapitulnym, metalowym 
ogrodzeniem. W miejscach zdemontowanych pomników F. Smolki oraz A. Go-
łuchowskiego spółka zazielenienia miał wytyczyć kwietniki71. Na alei 1 Maja na 
początku lat 50. zmontowano gablotę z portretami członków Biura Politycznego 
KC KPZR i mapą Korei.

Niestety komisja ds. kultury i oświaty ludowej Lwowskiej Rady Miejskiej 
działała w dość ścisłych ramach. Próby deputowanych zmierzające do podjęcia 
inicjatywy w tej lub innej kwestii były poważnie ograniczane. Tak stało się i tym 
razem. W. Pańkiw w końcu „przyznał się do winy” i musiał jeszcze długo się 
tłumaczyć przed przewodniczącym Lwowskiego Miejskiego Komitetu Wyko-
nawczego W. Nikołajenką. Figurę bł. Jana z Dukli zdemontowano. Mało tego, 
później W. Pańkiw musiał wystąpić z „inicjatywą” pozbycia się nie tylko figu-
ry, ale także kolumny wraz z murem ogradzającym sad bernardyński72. W maju 
1951 r. swoim postanowieniem Lwowska Rada Miejska przekazała sad dawnego 
klasztoru Bernardynów (0,13 ha) dla przedszkola nr 1 w celu uporządkowania 
placu zabaw. Sad został odgrodzony od kościoła drewnianym płotem o wysoko-
ści 2,5 m, oddalonym od budowli o 4 m. Kamienne ogrodzenie sadu jeszcze na 
krótki czas zachowano, jednak przebito w nim osobne wejście ze strony placu 
Zjednoczenia 373.

Władze miasta nie były w stanie jednocześnie demontować tak znacznej 
liczby pomników i porządkować zwolnionych terenów. Na przykład trzeba 
było zmienić wykonawców demontażu pomnika F. Smolki, w wyniku czego 
prace zostały opóźnione. Miał je wykonać do 15 września 1950 r. spółka 
UNR-12074, a nie Zarząd Obwodowy MSW USRR, jak było zaplanowano 
wcześniej.

Stopniowo i z wielkim trudem Lwów pozbywał się symboli poprzedniej epoki. 
Jak wyglądało miasto po tych zmianach? Spróbujmy popatrzyć na Lwów oczami 
członka stałej komisji ds. kultury i oświaty ludowej Lwowskiej Rady Miejskiej 
W. Pronia. Na posiedzeniu tej komisji w marcu 1950 r. on oświadczył: „[...] te-
raz Lwów jest bardziej brudny, niż przed wojną. Remonty budynków i malowa-
nie fasad wykonuje się niezadowalająco, nieuprawniony handel stwarza bałagan 
w mieście, mianowicie przy ulicy 1 Maja. Oprawa gablot sklepowych portretami 
przedstawicieli czołówki radzieckiej jest mało kulturalna i nieprzystojna. W mie-
ście rozebrano wiele pomników, natomiast nie zaproponowano nic innego. Nale-
ży dbać o to, aby Lwów zachował swoją wartość architektoniczną”75.

71 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 369, арк. 106, 107.
72 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 403, арк. 25.
73 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 425, арк. 137.
74 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 382, арк. 34.
75 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 403, арк. 21, 22, 23, 24, 40.
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Zarzuty W. Pronia oczywiście od razu zostały odrzucone przez bardziej lo-
jalnych deputowanych. Członek tej komisji, R. Skworcowa, stwierdziła, że 
w czasach radzieckich miasto stało się o wiele lepsze, tylko liczba mieszkań-
ców w tym czasie wzrosła i nie wszyscy mieszkańcy mają odpowiedni poziom 
kultury. R. Skworcową poparł zastępca przewodniczącego komisji Pawło Paw-
łenko, który wprost oskarżył nowych mieszkańców Lwowa, rzekomo pochodzą-
cych ze wsi, o niewłaściwą edukację higieniczną76*. Świadomy dalszego rozwoju 
wydarzeń  bronił Pronia przewodniczący komisji, także pochodzący z Galicji 
W. Pańkiw, twierdząc że kolega miał na myśli przedwojenny radziecki Lwów, 
a nie Lwów sprzed 1939 r., jak pomyślała R. Skworcowa. W wyniku dyskusji po-
wołano brygadę, która miała dokładnie zbadać oprawę architektoniczną Lwowa, 
a wnioski przedstawić na piśmie. Członkami tej brygady zostali Leopold Lewicki 
(przewodniczący), W. Proń, L. Korobczyńska77.

Po zbadaniu sytuacji L. Lewicki sporządził dość szczery, jak na owe cza-
sy, raport, w którym poparł krytykę architektonicznych innowacji władz. Uwagi 
L. Lewickiego zaaprobował miejscowy oddział Związku Artystów ZSRR. Pod-
stawowe tezy raportu były następujące: malowanie fasad było sprzeczne z zasa-
dami urbanistyki; zamiast wykorzystywanych wcześniej alabastrowych tonów, 
przypominających naturalny kamień, zaczęto powszechnie używać żółtej farby, 
która całkowicie niwelowała styl architektoniczny miasta. Portale kamienic przy 
ulicy Ruskiej zamazywano cementem i wapnem78. W innych przypadkach malo-
wano je na bardzo ciemne kolory, mianowicie sadzą, którą wymalowano cały plac 
Rynek łącznie z Ratuszem. Podczas malowania nie przewidywano konserwacji 
zabytkowych detali architektonicznych na fasadach, a także nie malowano okien, 
co robiło wrażenie nieukończonego remontu. Należy zaznaczyć, że materiały, 
wykorzystywane do malowania były krótkotrwałe i trzymały się nie dłużej niż 
rok. Dokumenty dotyczące malowania budynków, które zaczęto sporządzać od 
1950 r., przygotowywano bez brania pod uwagę kolorów całej dzielnicy. Miasto 
doznawało szkód między innymi z powodu niskiej kwalifikacji kierowników bu-
dynków, dowódców jednostek wojskowych, dozorców domowych oraz persone-
lu pomocniczego. Często zdarzało się, że dozorcy domowi na polecenie swoich 
kierowników w ciągu jednego dnia zamalowywali cokoły wszystkich budynków 
dzielnicy lub ulicy czarną farbą (sadzą), nie biorąc pod uwagę faktury cokołu 
i fasady, jak w przypadku ulicy M. Czernyszewskiego (obecnie ulica S. Kruszel-
nickiej). W lepszym przypadku zamalowywano dzielnice wapnem. Zdarzało się, 
że dla upiększenia drzwi wejściowe klatek malowano czerwoną farbą olejną, na-

76 *  Według oficjalnej statystyki na 16 kwietnia 1950 r. we Lwowie mieszkało 378 552 osób, 
w tym 80 179 miejscowych Ukraińców, 14 4583 Ukraińców z Ukrainy Wschodniej, 93 379 Rosjan, 
29 893 Polaków, 18 614 Żydów, 4894 przedstawicieli innych narodowości. W mieście mieszkało 
też około 7–12 tys. repatriantów z Polski (ДАЛО – Ф. П–4. oп. 3, cпр. 460, aрк. 44–45).

77  ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 403, арк. 21, 22, 23, 24, 40.
78 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 403, арк. 117-122.
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wet gdy były dębowe i polerowane79. Na placach zabaw stały rzeźby sportow-
ców o niskiej wartości artystycznej, często dość zniszczone, ponieważ wykonane 
z gipsu. W parku im. T. Kościuszki urządzono śmietnik. A zbytnie nasycenie 
miasta prymitywnymi wazami świadczyło o niskim poziomie kultury i braku 
wiedzy w zakresie sztuki ze strony Głównego Architekta Miasta A. Natalczenki, 
stwierdził L. Lewicki80.

Zmiany w architekturze Lwowa były na tyle rażące i negatywne, że kwestia 
zachowania miejscowych zabytków była poruszana nawet podczas ogólnozwiąz-
kowych obrad architektów w 1951 r. Obecny na obradach przedstawiciel zarządu 
lwowskiego oddziału Związku Architektów ZSRR Gryhoriy Grutman otwarcie 
oświadczył, że we Lwowie sprawą zachowania dziedzictwa architektonicznego 
nikt się nie zajmuje. Stwierdził on, że w Obwodowym Wydziale Architektury pra-
cuje tylko jeden pracownik etatowy, który powinien zajmować się ochroną 206 
lwowskich zabytków. Jest nim łączący obowiązki inżynier-geodeta. W związku 
z tym, jak twierdził G. Grutman, 90% zabytków po barbarzyńsku wynajmowano 
w celu przechowywania zapasów zboża lub warzyw; w budynkach o wartości 
historycznej organizowano przetwarzanie i marynowanie produkcji. Na przy-
kład kościół Dominikanów wynajęto od razu trzem dzierżawcom – zakładowi 
cukierniczemu „Bilszowyk”, spółce stołówek i restauracji oraz bazie „Gławga-
stronom”, w wyniku czego nikt nie poniósł odpowiedzialności za zniszczenie 
gzymsów, rzeźb i wnętrza świątyni. W podziemiach tego kościoła zorganizowa-
no przechowalnię warzyw. Kolejny zabytek architektury, kościół Bernardynów, 
przekazano przedsiębiorstwu „Ukrkulttorg”. Dzierżawca zniszczył w świątyni 
po części dach i architraw nad wejściem. A rzeźbie „Neptun” na placu Rynek 
odebrano trójząb, ponieważ przypominał on symbol ukraińskich nacjonalistów. 
„I takich przykładów jest wiele” – podkreślił G. Grutman81.

Niestety, pojedynczych trzeźwych głosów teoretyków sztuki nie brano pod 
uwagę. W wielu przypadkach władze wolały słuchać opinii „politycznych ar-
chitektów” o całkiem innej hierarchii wartości. Konsekwentnie niszcząc oblicze 
Starego Miasta, władze w zamian proponowały bardzo mało. Mimo popisowej 
„ukraińskości” reżim bolszewicki przez pierwsze dziesięć powojennych lat nie 
zbudował żadnego pomnika proukraińskiego, ograniczając się do pustych de-
klaracji. Należy zwrócić uwagę na to, że uchwały w sprawie wzniesienia we 
Lwowie pomników T. Szewczenki oraz I. Franki podejmowano w Kijowie. Od-
powiednie postanowienie KC KP(b)U oraz Rady Komisarzy Ludowych USRR 
pod nr 1436 ukazało się jeszcze 4 września 1945 r. Jednocześnie władze miej-
skie wyznaczyły miejsca lokalizacji rzeźb: Tarasa Szewczenki – w skwerze na 
placu Czerniachowskiego (obecnie plac Soborny) oraz Iwana Franki – w parku 

79 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр. 48, арк. 7, 9.
80 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 403, арк. 117-122.
81 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр.48 , арк. 18, 19зв., 20, 21.
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im. T. Kościuszki82. Nieco później, 24 stycznia 1946 r., Lwowski Miejski Ko-
mitet Wykonawczy zdublował wyżej wspomniane postanowienie, zaprosiwszy 
do projektowania lwowskiego rzeźbiarza I. Sewerę (pomnik Iwana Franki) oraz 
kijowskich rzeźbiarzy Mykhala Łysenkę oraz Kyryła Didenkę (pomnik Tarasa 
Szewczenki) 83. Przyciąga uwagę fakt, że mimo przyjętej praktyki, w postanowie-
niu Miejskiego Komitetu Wykonawczego nie był wyznaczony kosztorys przed-
sięwzięcia i termin jego realizacji. Mimo to, że 24 kwietnia 1946 r. suma wartości 
składowych prac projektowych (130 tys. rubli) została formalnie zatwierdzona, 
sprawa z budową pomników nie ruszyła z miejsca84.

Do sprawy budowy znaczących dla Ukraińców monumentów wracali nie-
raz. W marcu 1950 r. Główny Architekt Lwowa A. Natalczenko, zaproszony na 
posiedzenie komisji ds. kultury i oświaty ludowej Lwowskiej Rady Miejskiej 
stwierdził, że przez kolejne pięć lat obok pomnika W. Lenina przy Teatrze Opery 
i Baletu miał powstać także pomnik T. Szewczenki, a w pobliżu Uniwersyte-
tu – pomnik Iwana Franki85. O wzniesieniu wyżej wspomnianych monumentów 
wspomniano w rocznym planie działalności Zarządu Głównego Architekta Lwo-
wa na 1951 r. Zaplanowano najpóźniej do 25 maja 1951 r. opracować harmono-
gram realizacji budowy pomników T. Szewczenki oraz I. Franki we Lwowie86. 
Dalszy rozwój wydarzeń pokazał jednak, że budować pomniki nawet „uznanych” 
Ukraińców (I. Franki oraz T. Szewczenki) władze radzieckie nie śpieszyły się. 
Do końca istnienia ZSRR pomnik T. Szewczenki nie powstał87.

Oprócz pomnika T. Szewczenki radzieckie kierownictwo planowało także 
wznieść w mieście inne pomniki, które także nigdy nie zostały zaprojektowa-
ne. Z okazji świętowania dziesiątej rocznicy „Zjednoczenia”, czyli przyłączania 
Ukrainy Zachodniej do USRR, 28 października 1949 r. Lwowski Obwodowy 
Komitet Wykonawczy podjął decyzję o budowie na placu Krakowskim monu-
mentu poświęconego wspomnianemu wydarzeniu. Bardziej dokładne miejsce 
pod pomnik miał wyznaczyć Główny Architekt Miasta88. Uczyniono to pod ko-
niec 1949 r. Wzdłuż osi ulicy Teatralnej na placu Krakowskim został wmuro-
wany kamień węgielny, gdzie później miał stanąć monument. Projektowaniem 
zajmowała się architekt A. Galcewa. Ale po upływie sześciu miesięcy 1951 r. 
projekt pomnika nie był zaprezentowany; nie powstał on także w przyszłości89.

W styczniu 1953 r., rok przed obchodami 300-lecia tzw. zjednoczenia Ukra-
iny z Rosją, Fundusz Artystyczny ZSRR zwrócił się do Lwowskiej Rady Miej-

82 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 35а, арк. 69.
83 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 195, арк. 169, 170.
84 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 199, арк. 271.
85 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 403, арк. 27.
86 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 406, арк. 7.
87 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр. 48, арк. 11, 12.
88 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 340, арк. 21, 27.
89 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр. 48, арк. 11, 12.
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skiej z propozycją nabycia za 30 tys. rubli gipsowej rzeźby B. Chmielnickiego 
autorstwa laureata Nagrody Stalinowskiej, rzeźbiarza Pawła Bondarenki. Głów-
ny Architekt Miasta Lwowa Iwan Piersikow odrzucił pomysł nabycia rzeźby, 
zarzucając jej jako wadę nietrwały materiał, z którego została wykonana, oraz 
słabe podobieństwo. Mimo że autor gotów był odlać ją z brązu lub innego trwa-
łego materiału, I. Persikow nie przystał na jego propozycje, zaproponowawszy 
ogłoszenie konkursu na pomnik Chmielnickiego wśród lwowskich rzeźbiarzy, 
zaprojektowanie go i zamontowanie na placu Chmielnickiego (obecnie plac św. 
Jura)90. Projekt ten również nie został zrealizowany.

Analizując cały proces budowy pomników i monumentów we Lwowie, 
a także wykonanie rzeźby monumentalnej, która była wykorzystywana w la-
tach 1944–1953 dla oprawy placów, skwerów i prospektów, można stwier-
dzić, że te prace, z niektórymi wyjątkami, wykonywane były niedbale. Mimo 
postanowienia Rady Ministrów USRR nr 1136 z dnia 29 maja 1946 r., która 
określiła zalecenia projektowania i budowy pomników i monumentów w ob-
wodzie lwowskim i samym mieście, dochodziło do wielu przypadków wznie-
sienia pomników i monumentów bez zatwierdzonych w ustalonej kolejności 
projektów albo w ogóle bez projektów. Rzeźby monumentalne i dekoracyjne 
z reguły wykonywane były z nietrwałych materiałów, w wyniku czego szyb-
ko się niszczyły91.

Szczególnie niepokojąca była masowa produkcja rzeźb. We Lwowie pro-
dukowały je różne organizacje, które nie miały wykwalifikowanej kadry arty-
stycznej; niektóre z nich nie miały nawet potrzebnej bazy produkcyjnej. Pra-
cownia rzeźbiarsko-artystyczna „Statuetka gipsowa” Zakładu przemysłowe-
go (obszar kolejowy), spółka im. Łesi Ukrainki, spółka „Burilszczik” („Wier-
tacz”) produkowały rzeźbę obyczajową i polityczną o znikomych walorach 
artystycznych92. Poszczególne organizacje w ogóle produkowały wyroby 
artystyczne sprzeczne z przepisami Rady Ministrów USRR oraz Komitetu 
Wykonawczego Lwowskiej Rady Obwodowej z dnia 14 kwietnia 1950 r.93 
W wyniku tego Lwowski Miejski Komitet Wykonawczy podjął decyzję o za-
mianie w ciągu 1953 r. tymczasowych betonowych i gipsowych monumentów 
na pomniki i monumenty wykonane z trwałych materiałów, a także zobowią-
zał Obwodowy Wydział Architektury do przedstawienia do aprobaty przez 
Lwowski Obwodowy Komitet Wykonawczy odpowiednich obliczeń finanso-
wych do 1 lipca 1953 r.94 Jednocześnie nie wolno było używać gipsu do wy-
konania ulicznych pomników. Odtąd masowa produkcja rzeźb politycznych, 
dekoracyjnych oraz obyczajowych miała być wykonywana według zatwier-

90 ДАЛО, ф. Р–1660, оп. 2, спр. 48, арк. 2,3.
91ДАЛО, ф. Р–1338, оп. 1, спр. 2, арк. 53.
92 ДАЛО, ф. Р–1338, оп. 1, спр. 2, арк. 56.
93 ДАЛО, ф. Р–1338, оп. 1, спр. 2, арк. 54.
94 ДАЛО, ф. Р–1338, оп. 1, спр. 2, арк. 57.
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dzonych wzorów. Przed rozpoczęciem budowy pomnika na posiedzeniu Rady 
artystycznej należało omówić jego szkice i makiety. Na czele Rady artystycz-
nej powołanej przy Lwowskim Obwodowym Komitecie Wykonawczym, stał 
rzeźbiarz Wołodymyr Skołozdra95.

Wraz z rozpoczęciem radzieckiego budownictwa mieszkaniowego elementy 
sowietyzacji były wprowadzane do elementów dekoracyjnych budowli. Budynek 
pod numerem 3 przy ulicy M. Horkija (obecnie ulica W. Hnatiuka), zbudowany 
w latach 50., został licznie zdobiony kłosami oraz skrzyżowanymi sierpami i mło-
tami96. Frontony budynków na rogu ulic Zaliznycznej i Leningradzkiej (obecnie róg 
ulic Braci Michnowskich i O. Stepaniwny) oraz przy ulicy Gródeckiej 85 są zdo-
bione gwiazdami radzieckimi. Dla zdobienia budynków wykonanych w stylu ar-
chitektury stalinowskiej szeroko używano różnego rodzaju „rogi obfitości” (ulica 
Jarosława Mądrego 1), co miało symbolizować zamożną radziecką rzeczywistość.

Wśród ówczesnych nowych budynków szczególne miejsce zajmował Główny 
Dworzec Kolejowy. Władze radzieckie uważały, że ma on pełnić funkcję swo-
istej „radzieckiej bramy” miasta, której zadaniem było robienie odpowiedniego 
wrażenia na pasażerach. Dworzec był dość zniszczony w czasie II wojny świa-
towej, dlatego faktycznie należało go budować od nowa. Póki trwała odbudowa, 
we wrześniu 1945 r. pomieszczenie oraz fasada dworca ze strony torów podjaz-
dowych zostały udekorowane hasłami, plakatami oraz portretami „wodzów par-
tii i rządu”97. Dzięki nadbudowie piętra dworzec otrzymał charakterystyczną dla 
radzieckiej architektury monumentalność. Wnętrze również zostało radykalnie 
przerobione i udekorowane gzymsami ozdobnymi w duchu socrealizmu. Dopiero 
w październiku 1953 r. odbudowa Głównego Dworca Kolejowego we Lwowie 
została ukończona98, po czym stał się on jednym z niewielu kamieni węgielnych 
kształtowania polityki radzieckiej wizualizacji Lwowa.

*   *   *

Po powrocie do Lwowa w 1944 r. władze radzieckie czyniły próby napełnie-
nia go nową treścią emocjonalną, która miała poważnie się różnić od poprzedniej, 
austriackiej i polskiej. Wypracowując nową koncepcję relacji społecznych, par-
tyjne kierownictwo usiłowało przekształcić Lwów z klasycznego europejskiego 
miasta na zindustrializowane przeciętne miasto radzieckie o charakterystycznych 
dla niego przesadach w różnych sferach życia miejskiego i społecznego.

W pierwszych latach powojennych przestrzeń społeczna radzieckiego 
miasta opierała się na zasadach tymczasowej wizualizacji. W ramach przy-

95 ДАЛО, ф. Р–1338, оп. 1, спр. 2, арк. 57-58.
96 І. Лемко, В.Михалик, Г. Бегляров,  op. cit., с. 95.
97 ДАЛО, ф. Р–6, оп. 2, спр. 59, арк. 293.
98 ДАЛО, ф. Р–1657, оп. 1, спр. 66, арк. 64.
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gotowań do różnego rodzaju radzieckich jubileuszy i wyborów nie żałowano 
plakatów i czerwonego płótna, rozchód którego sięgał nawet 800 m na jedno 
święto. 

Radziecka transformacja socjalistyczna była przeprowadzana w kilku kierun-
kach. W pierwszej kolejności zmiany dotyczyły najbardziej pożądanych i pozna-
wanych obszarów przestrzeni miejskiej – pomników. Najbardziej „produktyw-
nym” pod tym względem okazał się 1950 r., kiedy Lwów pozbył się pomników 
Jana III Sobieskiego, A. Gołuchowskiego, F. Smolki, A. Fredry, S. Jabłonow-
skiego, K. Ujejskiego. Dużemu zniszczeniu uległa również architektura sakralna. 
Oprócz pomników W. Lenina i czołgistów, władze miejskie nic w zamian nie 
zaproponowały. Gipsowe figury sportowców, kołchoźników i pionierów o zni-
komych walorach artystycznych, którymi był zastawiony Lwów, nie mogą być 
brane pod uwagę. W wielu miejscach publicznych stawiano małowartościowe 
wazy. Natomiast w różny sposób sabotowano budowę pomnika T. Szewczen-
ki, bardzo ważnego dla miejscowej społeczności. Szczególne znaczenie nada-
wano z kolei budowie „Wzgórza Chwały”, panteonu poległych żołnierzy Armii 
Czerwonej. Ten cmentarz wojskowy, odsłonięty w 1952 r., stał się swoistą ko-
munistyczną Mekką, ważną częścią wielu radzieckich inicjatyw oraz ważnym 
odcinkiem w konstrukcji mitu o Wielkim Zwycięstwie. Ważną rolę w tworzeniu 
radzieckiego oblicza Lwowa odegrało również wplątanie w architekturę miasta 
symboliki radzieckiej. Należy zaznaczyć, że stare budynki rzadko ulegały prze-
budowie. Natomiast wszystkie nowe budynki, przekazane na początku lat 50. do 
eksploatacji, miały w dekoracji wnętrza różne elementy radzieckiego moderni-
zmu – gwiazdy, sierpy, młoty, godła państwowe oraz rogi obfitości.

Tworząc nowy typ przestrzeni miejskiej władza radziecka pragnęła udowod-
nić przewagę komunistycznego typu gospodarowania nad kapitalistycznym, 
co wydawało się szczególnie ważne na terenie Ukrainy Zachodniej. Lwowska 
przestrzeń społeczna miała stać się kamieniem węgielnym w procesie tworzenia 
nowej rzeczywistości radzieckiej na Ukrainie Zachodniej. Na szczęście dla es-
tetyki i dorobku materialnego miasta,  mimo znacznych wysiłków i wydatków 
kierownictwa radzieckiego, większość tych zamierzeń pozostała jedynie w sferze 
projektów. 
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Abstract

Despite Przemyśl rich and varied history, the city is virtually unknown to the English speak-
ing academic world.  This article reviews the extant English language scholarship on the city and 
recommends potential areas of interest for British, American, and other non-local academics.  Cur-
rently, most English literature on the city is focused on the World War I era siege, the construction 
and technical details of the city’s fortress ring, and the Jewish community.  I argue that the city has 
much to offer students of architecture, ethnic studies, urban and religious history.  

Key words:  Przemyśl, historiography, siege, literature review

Streszczenie

krew, uTracone świaTy i uPamięTnienie. Przemyśl w angloJęzyczneJ hiSToriografii

Pomimo bogatej i zróżnicowanej historii Przemyśla, miasto jest niemal zupełnie nieznane dla an-
glosaskiego świata akademickiego. W artykule omówiono istniejące anglojęzyczne pozycje histo-
riograficzne dotyczące miasta i zaznaczano potencjalne obszary zainteresowania dla brytyjskich, 
amerykańskich i innych nie miejscowych uczonych. Obecnie większość anglojęzycznej literatury 
poświęconej miastu skupia się na oblężeniu Przemyśla w czasach I wojny światowej, budowie  
i szczegółach technicznych pierścienia twierdzy i społeczności żydowskiej. Autor uważa, że mia-
sto ma wiele do zaoferowania z zakresu badań architektury, studiów etnicznych, historii miejskiej  
i religijnej.

Słowa kluczowe: Przemyśl, historiografia, oblężenie, przegląd literatury

Tłumaczenie Tomasz Pudłocki

Stanley Washburn, a reporter from the Times of London, first visited Przemyśl 
in March 1915.  Accompanying the victorious Russian army, Washburn wrote 
a short history of Fortress Przemyśl for his readers, concluding “why the Austrians 
should have seen fit to make this city, which in itself is of no great importance, 
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the site of their strongest position is not in the least obvious to a layman.”1 
Washburn is somewhat typical of English and American observers of Przemyśl: 
there to watch the war and confused about the general context.  Still, there are 
several points that do bring some scholarly interest to the region.  Much of the 
work on Przemyśl has used the city and surrounding region to draw connections 
or make points about broader trends.  Usually this is military history, be it tactics 
or technology, but ethnic relations in the region still draws some attention, as does 
nostalgia in the now vanished Jewish community.  

In the small field of English language scholarship on Przemyśl, there are a few 
main foci, including the Jews, Przemyśl under Austro-Hungarian rule, Fortress 
Przemyśl in World War I, the Holocaust, and post World War II ethnic conflict 
and tensions. Of these, World War I is by far the most studied and written about, 
which is a trend in German and Hungarian literature about the city as well. The 
battles for Fortress Przemyśl are even the topic of a new book by Graydon Tun-
stall, published in 2016. This review will survey and evaluate English language 
scholarship on Przemyśl in roughly chronological order by topic, focusing on the 
modern era.2  Sadly, this will not include popular or translated works, tour guides, 
novels, or the English language work published in Rocznik Przemyski.3 Though 
many of these are good scholarship and useful in their own sphere, they should be 
available and known to Rocznik’s readership already.  Overall, though the works 
surveyed are relatively few, Przemyśl has much to offer students of ethnic, reli-
gious, military, and architectural history.  

Jewish History
 
The Holocaust and European Jewish history generally has attracted a stag-

gering amount of scholarship in the United States and broader English speak-
ing world.  Much of this work has focused on the lost communities, networks 
and families that were destroyed in World War II.  In this light, it is fitting 
that Kurt Dunagan’s PhD dissertation is easily the largest and most extensive 
piece of English language scholarship on Przemyśl not focused on World War 
I.  Completed in 2009 at Brandeis University, “The Lost World of Przemyśl: 

1 The Times, “The Lure of a Fortress. Przemyśl After the Fall and Lessons of the Siege, Galicia 
Doomed,” (16 April 1915), 9.

2 This is mainly since my own scholarly focus has been on Przemyśl since the eighteenth centu-
ry.  With this caveat,  I have seen very little English language scholarship on ancient, medieval, or 
early modern Przemyśl, the main exceptions being John-Paul Himka’s Last Judgment Iconography 
in the Carpathians (Toronto: University of Toronto Press, 2009) as well as a few of Himka’s works 
on Ukrainian issues in the region. I will not address the considerable Polish language historiogra-
phy about the city, as there is simply not space.  

3 I have particularly appreciated Daruisz Hop’s guides to the city in a variety of languages. I am 
only aware of one English novel set in Przemyśl. See David R. Semmel, 11th of Av (CreateSpace, 
2010).  
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Interethnic Dynamics in a Galician Center, 1868 to 1921” focuses on the 
Jewish population of Przemyśl, but there is much about Galician politics, 
local government and economic contexts. The dissertation is at its best when 
discussing doctrinal and political developments within the Jewish religious 
and political movements, including the competing Zionists and Socialists. He 
also gives useful information about the immediate post World War I era and 
describes the fate of the Jewish community in World War II.4 Dunagan pulls 
much of his information from the Jewish Memorial Book for Przemyśl. Writ-
ten in Israel in the 1960s, the Memorial Book is readily available in English 
and Hebrew online and contains useful descriptions of the Jewish community 
and leaders including Hermann Lieberman, Mordechai Rosenfeld, Lieb Lan-
dau, and Helene Deutsch.5 In addition, Helene Deutsch’s biography, Con-
frontations with Myself has several chapters detailing her early life and the 
community of Przemyśl at the turn of the century, though much of her focus 
is on her own psychological development within her family, as well as her 
relationship with Lieberman.6 Much of the rest of Jewish literature focuses on 
the Holocaust and World War II.  

Austria-Hungary and the Land of Galicia
 
By far the most common mention of Przemyśl is as a military center within 

the Austro-Hungarian Empire. This is not surprising given the significance of 
the city to imperial and international strategic planning as well as the early 
years of World War I.  Still, there are a few pieces on non-military aspects of 
the city.  For example, Stanisław Stępień’s “Borderland City: Przemyśl and 
the Ruthenian National Awakening in Galicia” explores the role of the Greek 
Catholic diocese and the Ruthenian gymnasium in Przemyśl and gives it an 
important role in Galician politics and culture.7 The city is also mentioned 
in work generally on Galician cities and myths. Jacek Purchla of the Inter-
national Cultural Center in Krakow has produced several academic projects 
in English on the topic of Galicia and Galician cities, which includes a few 
chapters on Przemyśl.  Of these, Krzystof Broński, “The Roll of Mayors in 
the Development of Medium-sized Galician Towns Using the Examples of 
Nowy Sącz, Przemyśl and Stanisławów,” gives excellent, though regrettably 

4 Curt Dunagan, “The Lost World of Przemyśl: Interethnic Dynamics in a Galician Center, 1968 
to 1921,” (Dissertation: Brandeis University, February 2009).   

5 Arie Menczer , ed., Przemyśl Memorial Book. (Israel: Irgun Yotzei Przemyśl, 1964).   
[http://www.jewishgen.org/Yizkor/Przemysl/Przemysl.html]  

6 Helene Deutsch, Confrontations with myself, (New York: Norton, 1973).  See also Paul Ro-
azen, Helene Deutsch: A Psychoanalyst’s Life (Garden City, NY: Anchor Press, 1985).  

7 Stanisław Stępień, “Borderland City: Przemyśl and the Ruthenian National Awakening in Ga-
licia” in Christopher Hann and Paul Robert Magocsi, ed., Galicia: A Multicultured Land (Toronto: 
University of Toronto Press, 2005), 52-70.  
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brief, information about city government, budgets and some early infrastruc-
ture work.8  

Przemyśl can be found in the standard English language literature about the 
Kaiserlich und Königlich Armee and plays a major role in general works about 
the campaigns for Galicia and the Austro-Hungarian war effort in 1914 and 1915.9 
Naturally, there has been far more focus on Przemyśl as a World War I battlefield 
than as an Austro-Hungarian garrison town, but there are a few works of note 
on life before the war.  Curt Dunagan’s dissertation addresses a few elements of 
Habsburg garrison life, but his focus is overwhelmingly on the Jewish communi-
ty. There are also a few articles on the Fortress as a piece of military architecture. 
Reference works like J.E. and H.W. Kaufmann’s The Forts and Fortifications 
of Europe contain sections on Przemyśl focused on the technical aspects of the 
fortress.10 Fort, a technical journal on fortifications, has had a few articles on For-
tress Przemyśl, including a biography of Daniel Salis-Sogligo and a discussion 
of Fort No. XIII San Rideau.11 Many of these works rely on Tomasz Idzikowski’s 
comprehensive work on the fortress, some of which has been translated or written 
in English.12

My own academic work has explored the role of the Austrian army on the ur-
ban development of Przemyśl, and tries to balance civilian and military perspec-
tives in town. My dissertation, “Bulwark of Empire: Imperial and Local Govern-

8 See for example Krzystof Broński, “The Roll of Mayors in the Development of Medium-sized 
Galician Towns Using the Examples of Nowy Sącz, Przemyśl and Stanisławów,” in Jacek Purchla, 
Mayors and city halls: local government and the cultural space in the late Habsburg Monarchy: 
international conference, 30 November – 2 December 1995 (Cracow: International Cultural Centre, 
1998).  More recently, see Jacek Purchla and Wolfgang Kos, ed. The Myth of Galicia (Kraków: 
International Cultural Center, 2014).  

9 Istvan Deak, Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer 
Corps, 1848-1918 (New York: Oxford University Press, 1990) and  Gunther E. Rothenberg, The 
Army of Francis Joseph (West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 1976) have long served 
as the foundational works on the society and significance of the Austro-Hungarian army.  Both 
mention Przemyśl in passing in context of broader developments and World War I. Alan Sked and 
Lawrence Cole among others have begun reexamining the army’s role in the Austro-Hungarian 
Empire.  See Laurence Cole, Military Culture and Popular Patriotism in Late Imperial Austria 
(Oxford: University Press, 2014). Thanks to the centennial anniversary of World War I, several 
English language military histories of Austria-Hungary have re-examined the Dual Monarchy’s 
performance and objectives in the war. See Geoffrey Wawro, A Mad Catastrophe: The Outbreak of 
World War I and the Collapse of the Habsburg Empire (New York: Basic Books, 2014), and  John 
R. Schindler, Fall of the Double Eagle: The Battle for Galicia and the Demise of Austria-Hungary 
(Lincoln, Nebraska: Potomac Books, 2015).  

10 See J.E. Kaufmann’s The Forts and Fortifications of Europe, 1815-1945: The Central States: 
Germany, Austria-Hungary and Czechoslovakia (Pen and Sword, 2014).  

11 Günther D. Reiss, “Daniel Salis-Soglio: Innovative Fortress Designer,” Fort 26 (1998), 143-
167; Brzoskwinia, Waldemar, and Jadwiga Środulska-Wielgus. “Fort No. XIII: San Rideau of the 
Przemysl Fortress.” Fort 22 (1994): 89-110. 

12 For example, Tomasz Idzikowski, The Fortress of Przemyśl: A Pocket Guide (Przemyśl: 
Department of Culture, Promotion and Tourism, 2009). Idzikowski’s most comprehensive work is 
Twierdza Przemyśl: Powstanie, Rozwój, Technologie (Krosno, Poland: Arete Spółka z o.o., 2014).
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ment in Przemyśl, Galicia (1867-1939)” tracks the construction of the fortress, 
attendant civilian reactions, including the rise of an anti-militaristic socialist 
movement, tragedy of war, and long difficult years of stagnation after the depar-
ture of the Austro-Hungarian army.13 I defended my dissertation in May 2017, 
but the project has already spawned several published academic works, the most 
significant of which is an article in the upcoming Austrian History Yearbook.14 
“Undermining a Bulwark of the Monarchy: Civil-Military Relations in Fortress 
Przemyśl (1871-1914)” argues that the Austro-Hungarian army inadvertently cre-
ated one of the strongest centers of Galician socialism, which calls into question 
the efficacy of the most important pillar of the Habsburg state. This article should 
introduce Herman Lieberman and Przemyśl’s 1907 parliamentary election to  
a much wider audience. I believe that Fortress Przemyśl is an important test case 
for civil-military relations within the broader Habsburg Empire. It introduces an 
important component to the rich and complex world of Austrian Galicia, bringing 
imperial power projection into this land of multi-ethnic cities, frontiers, fantasy, 
and nationalist ambitions.15 Though the case of Przemyśl specifically addresses 
the nature of the late Habsburg state, its fascinating local history addresses broad-
er themes applicable for garrison towns across the world.

  
World War I and the Siege

The Eastern Front of World War I is still relatively understudied and appre-
ciated among English speaking audiences. Even within studies of the front, the 
emphasis is often on the German army and its operational victories against the 

13 I was able to study Przemyśl thanks to grants from the Kosciusko Foundation (2014-2015), 
Purdue University’s College of Liberal Arts (2015), and the Polish-American Fulbright Com-
mission (2015-2016).  Many thanks to Tomasz Idzikowski, Tomasz Podłucki, Agata Obratańska, 
PWSW, the National Museum of the Przemyśl Land, particularly the library staff, the State Archi-
ves in Przemyśl, and everyone who helped make my stay in Przemyśl enjoyable and productive.  

14 See John Fahey, “Undermining a Bulwark of the Monarchy: Civil-Military Relations in For-
tress Przemyśl (1871-1914),” Austrian History Yearbook (2017), 145-158; “Przemyśl, Galicia:  
A Garrison Town Before, During, Between, and After War (1873-1953),” RUHM Revista Universi-
taria de Historia Militar 5 no. 9 (2016), 212-229; „From Imperial to National: Przemyśl, Galicia’s 
Transformation Through World War I,” REGION: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and 
Central Asia 4 no. 2 (2015), 195-218.  

15 Austrian Galicia has a robust historiography.  Some recent highlights include Larry Wolff, 
The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture (Palo Alto, California: 
Stanford University Press, 2010); Hann and Magocsi, ed., Galicia: A Multicultured Land; John 
Czaplicka, ed. Lviv: A City in the Crosscurrents of Culture, (Cambridge: Harvard University Press, 
2005); Markian Prokopovych, Habsburg Lemberg: Architecture, Public Space, and Politics in the 
Galician Capital, 1772-1914 (West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2009); Nathanial 
D. Wood, Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow (De Kalb, 
Illinois: Northern Illinois University Press, 2010); Alison Fleig Frank, Oil Empire: Visions of Pros-
perity in Austrian Galicia (Cambridge: Harvard University Press, 2005). Few of these address 
militarization within the province, which the Austrians saw in part as a battleground and source of 
men and material for the army.  
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Russian army. Still, Przemyśl shows up in general histories of the war, usually 
as fairly tangential to the actual field fighting. Even in major works, the city ap-
pears mainly as a geographical point to give context to the main armies.  Several 
newer works emphasize Conrad von Hötzendorf’s unhealthy fixation with the 
fortress and blame him for the pointless bloodletting of the Carpathian Mountain 
Campaign of winter 1914/1915.16 Chief among these works is Graydon Tunstall’s 
Blood on the Snow: the Carpathian Winter War of 1915, written in 2010. As 
Tunstall explains, “Fortress Przemyśl came to symbolize Austro-Hungarian mili-
tary prestige and in time excessively influenced Habsburg Eastern front strategy, 
particularly after the monarchy’s embarrassing Balkan defeat to Serbia in early 
December 1914.”17 Tunstall writes well about the incredibly poorly conceived, 
planned, and executed Carpathian Mountain attacks, emphasizing the futility of 
the Austrian attempts to rescue the besieged Przemyśl. He argues convincingly 
that this campaign effectively destroyed the Austro-Hungarian army and ruined 
the chance for an independent Habsburg policy during the remainder of World 
War I.  

Graydon Tunstall returns to these themes in Written in Blood: The Battles for 
Fortress Przemyśl in WWI published in 2016 and currently the longest and most 
impressive piece of English language scholarship focused on the city of Prze-
myśl.18 Tunstall is an excellent military historian and one of the few American 
academics focused on the history of the Austro-Hungarian army at the operation-
al and tactical levels of war. Written in Blood has many strong points. Written 
mostly with sources from the Austrian War Archive in Vienna, Tunstall gives  
a solid narrative of the battles in and around Fortress Przemyśl in 1914 and 1915. 
He shows that much of the energy and activity of the Central Powers and Russia 
revolved around Fortress Przemyśl and that the fortress preoccupied the highest 
levels of political, military, and diplomatic leadership.19 Much of Tunstall’s focus 
is on Conrad’s delusionally aggressive operational plans for driving large and 
well equipped Russian armies out of the Carpathian Mountains. While this mir-
rors his work in Blood in the Snow, he effectively cuts between failing and frozen 
armies in the mountains and the sick and starving soldiers trapped in Przemyśl. 
Tunstall is especially good at describing the physical difficulties facing soldiers 

16 See particularly Laurence Sondhaus, Franz Conrad von Hötzendorf: Architect of the Apoca-
lypse (Boston: Humanities Press, 2000) and Wawro, A Mad Catastrophe.  

17 Graydon A. Tunstall, Blood on the Snow: the Carpathian Winter War of 1915 (Lawrence, 
Kansas: University Press of Kansas, 2010), 8-9.  

18 Graydon Tunstall, Written in Blood: The Battles for Fortress Przemyśl in World War I (Blo-
omington, Indiana: University of Indiana Press, 2016).  

19 This is a similar approach to John Mosier’s Verdun: The Lost History of the Most Important 
Battle of World War I, 1914-1918 (New York: NAL Caliber, 2013), which essentially argues that 
the entire Western Front was a struggle for, or pivoting around, Fortress Verdun. It is thus appro-
priate that Tunstall’s working title for Written in Blood was Verdun of the East: Fortress Przemyśl 
in World War I.  
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and civilians in Przemyśl, emphasizing the soldier’s caloric deficiencies and thus 
inability to perform basic work, or stand still outside in the cold without the very 
real fear of freezing to death thanks to poor health. He particularly attacks Gen-
eral Kusmanek’s breakout attempt and concurrent campaign by the Austrian 3rd 
Army on 19 March 1915 as a needless waste of lives with no real possibility of 
success.  

Despite these good qualities, Written in Blood may disappoint some residents 
of Przemyśl. Tunstall relies almost exclusively on Austrian, German, and Russian 
military sources and hence has little about the civilians trapped inside of Fortress 
Przemyśl. He does not draw from many Polish or Ukrainian sources and relies on 
military reports or the diary of an Austrian doctor’s wife for information about 
civilian life during the siege.20 This occasionally results in some old Austrian 
stereotypes, notably that of untrustworthy Ruthenian soldiers, remaining in the 
work largely unchallenged. His intensive discussion of complicated military ma-
neuvers would have benefited from more maps for clearer context.  Distractingly, 
Tunstall makes a few geographical mistakes.21 Still, Written in Blood is a solid 
work on the military history of the siege and will hopefully inspire additional 
scholarship on this region.  

While Tunstall remains the major author on military topics, several other 
works have approached Przemyśl from a more social perspective. Alon Rachami-
mov’s work on Austro-Hungarian prisoners of war follows men captured in Prze-
myśl, and elsewhere, to Russian POW camps.  He finds that the Austrian soldiers 
quickly became embittered towards the government’s lack of effective assistance 
for them and that the government in turn feared the return of Bolshevized former 
soldiers.22 More relevant to Przemyśl, Svetlana Palmer and Sarah Wallis include 
selections from Helena Jabłońska and Doctor Josef Tomann’s diaries from the 
siege in their Intimate Voices from the First World War. These diaries effectively 
paint a picture of civilian suffering and hunger, as well as “thoughtless and nar-
row-minded” officers with a characteristically Austrian “idiotic happy-go-lucky 
attitude.”23 There is also a master’s thesis on the siege of Przemyśl and its af-
termath recently completed by Kevin Stapleton, a student at the University of 

20 Tunstall’s most frequently cited civilian diary is J.V. Michaelsburg, Im belagerten Przemysl: 
Tagebuchblatter aus grosser Zeit (Leipzig: C.F. Amelangs Verlag, 1915). Michaelsburg was a pen 
name for Hrabina Ilka Künigl-Ehrenberg.  Her diary is available in Polish as W oblężonym Prze-
myślu. Kartki dziennika z czasów Wielkiej Wojny (1914-1915), (Przemyśl: Południowo-Wschodni 
Instytut Naukowy w Przemyślu, 2010).

21 The most serious of these is repeatedly referring to Krakow as lying 140 KM north of Prze-
myśl. See Tunstall, Written in Blood, 2, 7, 334.  

22 Alon Rachamimov, POWs and the Great War: Captivity on the Eastern Front (London: Bo-
omsbury, 2002).  

23 See Svetlana Palmer and Sarah Wallis, ed., Intimate Voices from the First World War (New 
York: Harper Collins Publishers, Inc., 2003), 69-95.  
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Central Florida.24  Stapleton takes great care to look at the siege “from below,” 
or from the perspective of civilians and low-ranking soldiers affected by the war.  
He pulls on several local diaries, including Jabłońska, Tomann, Józefa Prochaz-
ka, Artur Frimm, and the sources from the Jewish Memorial Book, and ultimately 
concludes that ethnic strain during the siege ultimately manifested itself as na-
tional conflict in 1918-1919.  

The siege of Przemyśl has also attracted the attention of Alexander Watson, 
professor of history at the University of London. The author of award winning 
books on the German Army and the Central Powers during World War I, Watson’s 
upcoming project, tentatively entitled The Fortress, will address the social and 
personal ramifications of the siege.25 While focused on the human tragedy of the 
siege, Watson plans to use it to illustrate deeper trends in Eastern European his-
tory, ranging from ethnic reorganization, propaganda and hero cities, to Russian 
ambitions in the region. Watson’s previous work has expertly blended political, 
social, military, and cultural history, and The Fortress should deepen understand-
ing of the siege and bring it to a broader audience.  

World War II, the Holocaust, and Beyond
 
Very little has been written in English about Przemyśl after the sieges or the 

battle between Poles and Ukrainians in November 1918.  Dunagan’s disserta-
tion, Stapleton’s master’s thesis and the Jewish Memorial Book are some of very 
few works I have found that address this era even in passing26. This neglect is 
partially made up for by works on the Holocaust and World War II.  Naturally, 
much of the focus is on the Holocaust. Leon Frim’s Seasons in the Dark: The 
Road from Przemyśl to Nazi Hell is a personal memoir describing Frim’s journey 
to Buchenwald.27 Frim generally focuses on his family’s attempts to escape from 
the Nazis and the general fear and suffering that occurs under Soviet and Ger-
man occupation, before the horrors of living through a concentration camp. John  
J. Hartman and Jacek Krochnal’s I Remember Everyday is a useful and at times 
heart-wrenching collection of memoirs of Jewish Holocaust survivors from Prze-

24 Kevin Stapleton, “Lives of Przemyśl: War and the Population of a Fortress Town in Galicia, 
Austrian Poland, 1914-1923,” (Master’s Thesis, University of Central Florida, 2016).

25 Alexander Watson, Enduring the Great War: Combat, Morale and Collapse in the German 
and British Armies, 1914-1918 (Cambridge: Cambridge University Press, 2009); Ring of Steel: 
Germany and Austria-Hungary at War, 1914-1918 (New York: Penguin Books, 2014).  

26 See e.g.: Tomasz Pudłocki, “Gender, Nation and Memory – the Case of the Memory of the 
First World War among Polish Women on the Polish‒Ukrainian Border, 1918‒1939,” Múltunk. 
Journal of Political History, special issue “Memory and Memorialization of WW I in Eastern and 
Southeastern Europe”, ed. Gabor Egry, Budapest 2016, 112‒135.

27 Leon Frim, Seasons in the Dark: the Road from Przemysl to Nazi Hell (New York: Yad Va-
shem; Holocaust Survivors’ Memoirs Project, in association with the World Federation of Bergen-
-Belsen Associations, 2011).  
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myśl.28 Of course, Przemyśl is also notable thanks to the actions of several of the 
Righteous among the Nations, including Lieutenant Alfred Battel and Stefania 
and Helena Podgórski among others.29

After World War II, Przemyśl has appeared in a few academic works, often 
illustrating continuing tensions between Poles and Ukrainians. For example, in 
Reconstruction of Nations, Timothy Snyder writes that “in the 1990s… the Polish 
mayor of Przemyśl… claimed that Ukrainian culture was more foreign to him 
than Eskimo culture.” Snyder went on that “nothing could be more absurd” 
except for the physical occupation of a church against the wishes of John Paul 
II rather than returning it to the Ukrainian Greek Catholics. He concludes that 
here, “religion is subordinated to modern nationalism.”30 It also worth calling 
attention to the work of The Lemko Association. This association publishes and 
promotes books about the Lemko people and diaspora, generally arguing for 
the importance of their culture and right to their homelands in the Carpathian 
Mountains. Paul Best of Southern Connecticut State University has been ac-
tively involved with the association for many years and continues to organize 
conference programs and scholarship about the region, some of which touches 
on Przemyśl.31   

Finally, southeastern Poland has been the subject of recent anthological work 
by Juraj Buzalka. Buzalka focused mostly on the Greek Catholic community of 
Przemyśl, some of whom had been deported from the region in 1947, and its 
community of memory. He argues, among other things, that revived ethnic rituals 
are a response to increasing regionalism within Europe and that the Greek Cath-
olic church has continued to play its traditional role in sustaining and defining 
Ukrainian nationality.32

Conclusion
 
Though Przemyśl has been overlooked when compared to other Galician cit-

ies such as Krakow and Lviv, the town has much to offer American and English 

28 John J. Hartman and Jacek Krochnal (ed.) I Remember Every Day: Fates of the Jews (Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2002). Hartman also runs the Remembrance and Recon-
ciliation foundation which has done good work preserving and repairing the Jewish cemetery in 
Przemyśl. See http://www.remembrance-reconciliation.org/ 

29 Przemyśl’s Righteous Among the Nations can be found at http://www.yadvashem.org/. The 
Podgórski sisters are the subject of the English language made for TV film, “Hidden in Silence,” 
(1996).  

30 Timothy Snyder, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-
1999 (New Haven: Yale University Press, 2003), 211-212.  

31 See http://lemkoassociation.org.  
32 Juraj Buzalka, Nation and Religion: the Politics of Commemoration in South-East Poland 

(Berlin: Lit Verlag, 2007).  Oleh Wolodymyr Iwanusiw, Church in Ruins: The Demise of Ukrainian 
Churches in the Eparchy of Peremyshl (Ontario, Canada: St. Catherines, 1987) is a useful source on 
the fates of individual Greek Catholic churches and properties.  
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scholars.  Its long history, central position in Austro-Hungarian defensive plans, 
former and current religious and ethnic diversity, and rich material culture sug-
gest a wide variety of potential topics of study. With luck, higher profile work like 
Tunstall’s Written in Blood and scholarly collaborations like Tomasz Pudłocki’s 
Fulbright Grant to Buffalo, New York, or PWSW’s support of Daemen College 
will result in more international intellectual attention devoted to this fascinating 
and beautiful town.
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II. ŹRÓDŁA

ROCZNIK PRZEMYSKI t. 53 
 HISTORIA z. 1 (20) 2017

JUSTYNA GAŁUSZKA (Kraków – Żurawica) 

„PRZEMOWA JMCI PANA JANA SZĘSNEGO HERBOTA 
STAROSTY WIŚNIEN<SKIEGO> NA SEJMIKU  

WYSZYŃSKI<M> NA TEN CZAS, GDY SIĘ WRÓCIŁ 
Z POSELSTWA TURECKIEGO 1589AO”  

– EDYCJA ŹRÓDŁA

Abstract

The wiSznia STaroST Jan SzczęSny herburT’S SPeech aT The regional dieT on hiS reTurn 
from The miSSion in Turkey 1598 – Source ediTion

This paper discusses a speech by Jan Szczęsny Herburt (1567-1616) delivered presumably on 19 
January 1600 at the regional diet (summoned prior to the National Diet) in Sądowa Wisznia. The speech 
included not only his impressions from the mission to the Ottoman Porte in 1598 but also his opinion on 
the current internal and external policies of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The text confirms the 
author’s good education and considerable refinement, as well as his notable oratorical skills. 

Keywords: source edition, Jan Szczęsny Herburt, regional diet speech, oratory, Ottoman Porte, 
Polish-Lithuanian Commonwealth

Słowa kluczowe: wydawnictwo źródłowe, Jan Szczęsny Herburt, mowa sejmikowa, orator-
stwo, Porta Ottomańska, Rzeczpopospolita Obojga Narodów

Wstęp

Publikowana edycja źródłowa odnosi się do jednej z najdłuższych zachowa-
nych mów sejmikowych Jana Szczęsnego Herburta1. Stanowi ona przykład nie 

1 S. Cynarski, Herburt Jan Szczęsny h. własnego (1567‒1616), w: Polski Słownik Biograficzny 
(dalej: PSB), t. 9, Wrocław 1960‒1961, s. 443‒445.
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tylko jego erudycji i umiejętności oratorskich, ale przede wszystkim jest świa-
dectwem nastrojów społeczeństwa polsko-litewskiego na przełomie XVI i XVII 
wieku. Jej autor, znany przede wszystkim jako pisarz polityczny, działacz par-
lamentarny i sejmikowy, rokoszanin oraz wydawca, był również posłem do An-
glii, Rzymu i Pragi. W maju 1598 r. stanął na czele poselstwa do Porty Ottomań-
skiej2. Zasadnicze cele wyprawy nakreślone zostały przez kanclerza i hetmana 
wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, ponieważ Zygmunt III Waza przeby-
wał wtedy w Szwecji3. W instrukcji nacisk położono na odnowienie pokoju mię-
dzy oboma państwami, ustanowienie lenna polskiego w Mołdawii, wyjaśnienie 
kwestii upominków tatarskich, a to wszystko na tle konfliktu turecko-habsbur-
skiego i prób stworzenia silnej ligi antytureckiej, forsowanej przez papiestwo  
i dwór cesarski. 

Analiza traktatu polsko-tureckiego, zawartego 4 sierpnia 1598 r., pozwala 
na stwierdzenie, iż nie wszystkie wcześniejsze założenia udało się zrealizować. 
Dokument powtarzał ustalenia wcześniejszych traktatów. Zastrzeżono nienaru-
szalność granic Rzeczypospolitej względem Tatarów, utrzymując jednocześnie 
„zwyczajowe” upominki dla chana. Jeremiasz Mohyła, osadzony przez Jana Za-
moyskiego w Mołdawii, zyskiwał prawo dożywotniego rządzenia i przekazania 
sukcesji synowi pod warunkiem wierności Porcie. Polscy kupcy mieli być zwol-
nieni z nadzwyczajnych ceł w Stambule, Adrianopolu i w Benderze. Sułtan Meh-
med III obiecywał nie zgłaszać pretensji do trzech twierdz węgierskich Koszyc, 
Chustu i Mohacza, jeśli wcześniej zdobędzie je strona polska4. 

Mowa niniejsza wygłoszona została prawdopodobnie na sejmiku poselskim 
w Sądowej Wiszni 17 stycznia 1600 r., poprzedzającym sejm, który odbył się 
w Warszawie w dniach 9 lutego – 21 marca. Piszę „prawdopodobnie”, gdyż  
w mowie tej Herburt zawarł informację z okresu po styczniu 1600 r., m.in. doty-
czące poselstwa Krzysztofa Kochanowskiego/Kochańskiego w 1601 r. i Ławry-
na Piaseczyńskiego podkomorzego bracławskiego posła do Chanatu Krymskiego  
w latach 1601‒16035. Być może w tekście mowy Herburta, którą znamy przecież 
jedynie z odpisów, dokonano uzupełnień w późniejszym czasie? Istnieje również 
możliwość, że starosta dobromilski wygłosił tę mowę znacznie później, choć prze-
czyłby temu niemal apologiczny ton w odniesieniu do podkreślania zasług Jana 

2 Instrukcja Jmci P. Herburtowi do Turek posłanemu, Warszawa 8 V 1598, B. Czart., 97,  
s. 627‒633.

3 D. Kołodziejczyk, Ottoman-Polish diplomatic relations (15th‒18th century), Oxford 2000, 
s. 127.

4 Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty do dziejów Polski i krajów 
ościennych w latach 1455‒1672, Warszawa 1959, nr 241. O poselstwie tym zob. również: Z. Wój-
cik, Dyplomacja polska w latach 1572‒1648, w: Historia dyplomacji polskiej, t. 2: 1572‒1795, red. 
Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 74‒75.

5 Szerzej na ten temat, E. Dubas-Urwanowicz, Piaseczyński (Piesoczyński, Piasoczyński) Ław-
ryn (Wawrzyniec), h. Lis (zm. 1604‒6), PSB, t. 25, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk 1980,  
s. 806‒807.
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Zamoyskiego, z którym Herburt w konflikcie po 1600 r.6 Z kolei taka pochwała 
pod adresem Zamoyskiego byłaby możliwa jeszcze na przełomie 1599/1600 r., 
gdyż wówczas Herburt, jako gorący zwolennik polityki kanclerza w tym czasie 
i jego wypróbowany stronnik polityczny, miał za zadanie przedstawić szlachcie 
województwa ruskiego argumenty przemawiające za koniecznością zabezpiecze-
nia południowych granic Rzeczypospolitej. Sprawa ta, aczkolwiek frapująca, na 
obecnym etapie badań pozostaje niestety nierozstrzygnięta. 

Wygłoszenie tej mowy wiązało się również z koniecznością przekonania 
szlachty do podjęcia wysiłku wojskowego i wyekspediowania kolejnej wypra-
wy do Mołdawii, za czym gorąco optował Jan Zamoyski. W swoim wystąpie-
niu starosta dobromilski poruszył również najważniejsze zagadnienia ówczesnej 
polityki zagranicznej Rzeczypospolitej oraz pochylił się nad jej wewnętrznymi 
problemami. Szczególną uwagę zwrócił na kwestie polskiej obecności w Mołda-
wii i na Wołoszczyźnie, lenna pruskiego, ciągłego zagrożenia ze strony Tatarów 
czy niebezpieczeństwa płynącego ze wzrastania wpływów habsburskich w kraju. 

Uwagę w niniejszej mowie z pewnością przykuwa doskonałe operowanie 
słowem i posługiwanie się dobrze dobranymi przykładami, ilustrującymi przed-
stawiane problemy. Herburt często stosuje porównania do przeszłych wydarzeń  
z historii powszechnej i ojczystej, np. do przyczyn rozpadu Imperium Rzym-
skiego, wojen włoskich, konfliktu w Niderlandach czy też polityki wschodniej 
Kazimierza Wielkiego, kłopotów z państwem krzyżackim etc. Niekiedy autor 
przeinacza fakty, choć bez wątpienia przykłady zostały przez niego dobrane 
starannie i wynikały z dużej wiedzy Herburta, doskonałej orientacji w historii 
i współczesnej mu polityce zagranicznej. Mówca jawi się nam jako znakomi-
ty orator, starający się wzbudzić u słuchaczy zaniepokojenie ówczesną sytuacją 
Rzeczypospolitej, licznymi zagrożeniami dla jej pomyślności i dalszego rozwoju. 
Zwracając się do szlachty województwa ruskiego skupił się przede wszystkim na 
nieustannym zagrożeniu tatarskim i licznych zniszczeniach, jakie niosły ze sobą 
kolejne najazdy, co dla mieszkańców tamtego obszaru było niezwykle istotne. 
W mniejszym stopniu szlachtę ruską angażowały sprawy lenna pruskiego, ale 
już wizja rychłego podbicia południowych ziem Rzeczypospolitej przez wojska 
habsburskie, zajęcia m.in. Sambora i Lwowa o ile nie zostałaby wzmocniona ich 
obrona, bez wątpienia oddziaływała na słuchaczy i ich emocje. 

W Przemowie… rzuca się w oczy diagnoza stanu kraju, w której Herburt wy-
mienił najistotniejsze problemy państwa polsko-litewskiego. Następnie wskazał 
ich przyczyny, w dygresjach często odwoływał się do kondycji społeczeństwa, 
braku wrażliwości na niebezpieczeństwa zagrażające krajowi. Na końcu wresz-
cie prezentował sposoby rozwiązania niektórych problemów, stanowiących bo-
lączki Rzeczypospolitej. Najlepszym lekarstwem na nie miały być: dobra rada, 

6 Stanisław Cynarski wyraźnie, choć błędnie, określa datę zerwania współpracy między Her-
burtem a Zamoyskim na 1599 r., zob. S. Cynarski, op. cit., s. 443.
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pieniądze i wojsko. Herburt pod określeniem „dobrej rady” rozumiał sejm jako 
jedyną legalną formę decydowania o państwie, potępiał przy tym wszystkie inne 
zgromadzenia. Przedstawił również krótki wywód na temat wadliwej konstrukcji 
polskiego systemu fiskalnego oraz ukazał sposoby jego ulepszenia. Autor wypo-
wiedział się również na temat stanu armii i konieczności jej reformy, polepszenia 
finansowania wojska. Co równie ważne, prezentował postawę niechętną wszczy-
naniu jakichkolwiek wojen. Wyjaśnił przy tym, że Rzeczypospolita zmęczona 
jest licznymi konfliktami i ciągłym zagrożeniem ze strony nieprzyjaciół. Zwrócił 
uwagę na konieczność dobrego przygotowywania się do potencjalnych konflik-
tów, nie tylko przez usprawnienie działań wojska, ale też konstruktywne dysku-
sje i odrzucenie długotrwałych oraz nieefektywnych dywagacji. Herburt kończy 
swoje wystąpienie dramatycznym apelem do przedstawicieli województwa ru-
skiego na sejm walny, by podjęli starania o rozwiązanie wymienionych przez nie-
go problemów, gdyż sejm ten stanowić miał ostatnią szansę na rozwój państwa.

Edycja została przygotowana zgodnie z instrukcją wydawniczą dla źródeł hi-
storycznych autorstwa Kazimierza Lepszego7. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że 
zasady te nie do końca odpowiadają współczesnym wymogom krytycznego edy-
torstwa, starałam się wprowadzić zmiany, które z jednej strony zachowałyby styl 
i wymowę dawnej polszczyzny, a z drugiej stały się jasne i zrozumiałe dla każ-
dego czytelnika, w tym niebędącego specjalistą w dziedzinie historii czy historii 
języka polskiego. Zdecydowałam się na pozostawienie skrótów tytulaturowych 
w formie wersalikowych zbitek: „Wmć”=„Waszmość”, „JP”=„Jaśnie Pan”. Za-
stosowałam nawias kątowy „<>” do oznaczania rozwinięć lub uzupełnień bra-
kujących liter. Przyjęłam zasadę pełnego tłumaczenia zwrotów łacińskich, za-
pisanych w edycji kursywą, w nawiasach kwadratowych „[]”, co jest obecnie 
standardowym wymogiem przy edycji tekstów staropolskich. Uwspółcześniłam 
interpunkcję oraz poprawiłam błędy językowe, które nadały wyrazom ich współ-
czesne brzmienie, np. zamiast „prętko” – „prędko”. Zdecydowałam się jednak na 
zachowanie oryginalnego brzmienia nazw własnych i geograficznych, stąd też 
Czytelnik znajdzie w tekście takie określenia jak: „Karzeł Piąty” (cesarz Karol V 
Habsburg), „Multania”, „Persyja”, „Holandczykowie”, „Dom Hanspaski” (dyna-
stia Ansbach), „Olbrycht” (Albrecht), „Prussy”, „Elbiąg”, „król hiszpański” etc.

Ta sama uwaga dotyczy urody i specyfiki szesnastowiecznego języka polskie-
go. Stąd też zachowałam słowa zgodnie z ich ówczesną wymową: „okazyją”, 
„będziem”, „prowincyje”, „nieprzyjacioły”, „wszystkę”, „naszemi”, „Polszcze”, 
„powiedamy”, „piniądze” etc. Pozostawiłam oryginalne zapisy ręką sekretarza: 
podkreślenia i nawiasy, których jest sporo w tekście. Wszystkie ubytki tekstu 
wynikające z uszkodzeń mechanicznych i upływu czasu oraz wtręty zaznaczane 
ręką sekretarza wyjaśniałam w przypisach tekstowych na końcu edycji. 

7 K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., Warsza-
wa 1953. Za konsultację językową chciałabym podziękować mgr. Tomaszowi Babnisowi. 
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Tekst źródłowy
Kopia 1: Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, rękopis 1577/IV,  

s. 161‒177.
[s. 161] 

„Przemowa Jmci Pana Jana Szęsnego Herbota starosty wiśnien<skiego> 
na sejmiku wyszyński<m> na ten czas, gdy się wrócił z poselstwa tureckiego 
1589Ao”

Acz rozumieć tego nie mogę, aby był który Szlachcic Polski, który by o Oj-
czyźnie swej myślić nie miał, gdyż w dobrym i pokoju Ojczyzny wszystko Dobro 
nasze jest, jednak jeśliby kto mając insze zabawy, lub spuszczając się na star-
szych, że bez niego dobrze wszystko obmyślić mieli. Teraz niechaj każdy i zaba-
wy swe opuści i przestanie o tym myślić, żeby kto inszy miał ratować Ojczyznę. 
Teraz zewsząd gore, zewsząd się wali, jednego roku trzy prowincyje: Inflanty, 
Estonia, Multany zgubiliśmy. [s. 162] Teraz cztery wojny mamy, tak daleko od 
siebie, jakoby dwie tu w kościele, kędy radziemy, a dwie już na cmentarzu we 
dwu izbach naszych wojny, a drugie dwie już w sieniach. Teraz onych złych sej-
mów rozerwanych, teraz owych swarliwych sejmików, onych posłów niezgod-
nych, teraz onych nienawiści duchoawanych naszych skutki widziemy. Na koniec 
jeśli się nie postrzeżemy, obawiać się potrzeba, żebyśmy wszystkiego, to jest 
wolności naszej nie zgubili, ale iż najprędzej tego lekarz kuruje, którego okazyją 
choroby wie doskonale. Więc i ja teraz chce o trzech mówić rzeczach nam po-
trzebnych, to jest o niebezpieczeństwie Rzeczypospolitej Ojczyzny naszej,  
o przyczynach onego i o ratunku Jej. Naprzód w świecie jest divisia, połowica 
chrześcijan, a połowica pogan. My teraz jednej połowice, to jest ze wszystkich 
chrześcijan mamy i pewne, a bardziej niespodziewane nieprzyjacioły, jedni z We-
netów8 są, którzy prawda nie radzi by widzieli u nas nic złego dla społecznej 
wolności, ale też ratunku żadnego od nich mieć nie możemy. Wszyscy insi chrze-
ścijanie życzą i myślą (czego uchowaj Boże) upadku naszym. Druga część świa-
ta, poganie nam są tym większemi nieprzyjaciółmi, gdyż turecki cesarz9 źle P<a-
n>a Kochanowskiego posła Króla Jmci odprawił tego, co był przede mną10. Ta-
tarski zaś car11 i pierwej pana Piaseczyńskiego12 niedobrze odprawił, źle przyjąw-
szy i teraz to swoje porażenie od Niemców13 na nas składa i takeśmy teraz stanę-

8 Wenetowie – określenie Wenecjan, ludu iliryjskiego zamieszkującego od IX wieku p.n.e. zie-
mie północnej Italii. W III wieku p.n.e. lud uległ romanizacji.

9 Mehmed III z dynastii Osmanów (1566‒1603) – sułtan turecki w latach 1695‒1603.
10 Krzysztof Kochanowski – poseł Rzeczypospolitej w Turcji w 1601 r.
11 Gazi II Girej (1551‒1607) – chan krymski w latach 1588‒1596 oraz 1597‒1607.
12 Ławryn (Wawrzyniec) Piaseczyński (zm. 1604‒1606) – poseł do Krymu w latach 1601‒1603. 
13 Wojna pomiędzy cesarzem Rudolfem II Habsburgiem jako królem Węgier a Imperium 

Osmańskim. Był to jeden z serii konfliktów o panowanie na Węgrzech pomiędzy Habsburgami  
a Turkami.
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li, iż gwoli pokojowi od pogan pogniewaliśmy chrześcijany, a przecie i z pogan 
przyjaciół nie mamy. Na tym fundamencie stojąc zewsząd nieprzyjaźni, wziął 
nam Carolus Inflanty14 za Domu Rakuskiego poduszczeniebmb, a sam Dom Raku-
ski wziął nam Multany, Panowie Brandenburscy15 chcą nam wziąć Prussy, do 
których już wszystko prawo ich ustawa16. Co się tycze Inflant, tych trzeba jako 
naszą największą potężnością i prawie przez gwałt jaki wielki dochodzić, bo są wła-
sne nasze starodawne, już siła krwie dla nich się rozlało, wielkie koszty się po-
czyniły i jeśli prędko i gwałtownie nie dojdziem tych Inflant, trzeba się bać, aby 
te Inflanty nie były nam, jak królowi hiszpańskiemu17 Holandyja18 (felix quem 
faciunt aliena pericula cautum [szczęśliwy, kogo cudze nieszczęścia czynią 
ostrożnym]19). Między króla hiszpańskiego państwy, a to najmniejsza i ostateczna 
ziemiczka, której przez [s. 163] trzydzieści i siedm lat wszystkie swe ludzie i pi-
niądze tam tracąc dostać nie może. Czemu siła są podobne Inflanty z Holandyją 
także nad morzem, zamki mocne także, obywatele nieprzyjaciela im, jako nam 
Inflantczykowie i początek tej wojny bardzo podobien początkowi tamtej wojny, 
bo <w>krótce przypominając Karzeł piąty20 zostawił tam był hetmanem duca de 
Alba21, który miał sędziego swego Michael Vargas22, a iż z Holandyczków nie 
zachowywaną podług praw ich, przyszli z przywilejami swemi do sędziego, któ-
ry pychą hyszpańską rzucił im przywileje między oczy, mówiąc tak: non curamus 
vestros privilegios [nie dbamy o wasze przywileje]. Zaprawdę kiedy by też była 
zachowana wcale ordynacyja od króla Stephana23 o tej ziemi, nie byłoby przyszło 
do tak okrutnej wojny, a pilnie o tych Inflantach mówiąc i myśląc, wielkie mają 
zewsząd podobieństwa z tą Hollandią. Bo jako do Holandii wszyscy nieprzyja-
ciele króla hyszpańskiego ustawicznie się przymieszywają, tak i do naszych Inf-

14 Karol Sudermański (1550‒1611) król Szwecji w latach 1598‒1611, zajął Inflanty w marcu 
1600 r., wojna polsko-szwedzka trwała do 1611 r. 

15 Chodzi o margrabiów brandenburskich z Dynastii Hohenzollernów, przede wszystkim Jana 
Jerzego Hohenzollerna (1525‒1598) – margrabiego brandenburskiego w latach 1571‒1598.

16 Być może Herburt odwoływał się do zapisów traktatu krakowskiego z 1525 r., w myśl które-
go prawo do dziedziczenia Prus Książęcych otrzymali męscy potomkowie Albrechta Hohenzoller-
na, a w razie jego bezpotomnej śmierci jego bracia Jerzy, Kazimierz i Jan z potomstwem męskim.

17 Filip II Habsburg (1527‒1598) – władca Hiszpanii w latach 1556‒1598.
18 Wojna osiemdziesięcioletnia (1568‒1648) – konflikt, w którym Niderlandy walczyły o wy-

zwolenie spod panowania hiszpańskiego. Wraz z końcem wojny nastąpiło wyjście Niderlandów ze 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

19 Jest to przysłowie z okresu średniowiecza, choć nawiązujące bardzo luźno do literatury an-
tycznej (Titus Maccius Plautus, Kupiec). Być może Herburt nie zdawał sobie sprawy, że jest to cytat 
średniowieczny.

20 Karol V Habsburg (1500‒1558) – król Hiszpanii w latach 1516‒1556, cesarz Świętego Ce-
sarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1519‒1556.

21 Ferdynand Álvarez de Toledo, książę Alba (1507‒1582). W latach 1567‒1573 był namiestni-
kiem w Niderlandach, gdzie usiłował stłumić powstanie antyhiszpańskie.

22 NN.
23 „Konstytucye inflantskie za Stefana króla w Warszawie r. 1582”, Volumina legum, t. II, wyd. 

J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 220‒223.
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lant, Angielska, Duńczyk i Rakuszanie, także i Niemcy i wszyscy nieprzyjaciele 
nasi przymieszywać się będą, jeśli gwałtownie zaraz ich nie uspokojemy i w klu-
bę nie ujmiemy tak, żeby jeszcze zimą tam wojsko wyprawione było, a jeśli Inf-
lant nie weźmiemy do wiosny (czego Boże uchowaj), tedy ich i do trzydziestu lat 
nie weźmiemy i odbiedz ich będziem musieli. Multany acz w possesyi naszej 
niedawno, ale jeśli się o nie gniewać nie będziemy i nie raczej tam z nieprzyja-
cioły zabawiemy, z Multan do Wołoch, a z Wołoch do Lwowa i Sambora Niemcy 
działa swe przeniosą, a nam będzie co dalej, to cieśniej, pewnie za wielką naukę 
nam to ma być, co Duch Święty mówi w Ewangelii: Dum fortis armatus custodit 
atrium in pace est Domus [Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bez-
pieczne jest jego mienie]24. Trzeba aby w sieni ten był zbrojny, który by Domu 
Ojczyzny naszej strzegł. A te prowincyje okoliczne Wołochy, Multany mają być 
właśnie za sień cmianowanec Ojczyzny Rzeczypospolitej naszej i bądźcie WMmć 
tego pewni, jeśli tych sieni, tych wrót do Korony nie obroniemy i Domu obronić 
nie będziem mogli. Nie rozszerzam się z tym, że cesarz Jmć chrześcijański25 żad-
nego prawa do niej nie ma. Dziedzicy tam tej ziemie byli sobie Pany wolnemi, 
jeno dla potężności królów węgierskich, jako słabszy sąsiedzi zwierzchność ich 
c<z>cili, więc by po tym cesarze tureccy trzymali przez lat blisko dwóchset, po 
tym Michał Turkowi się wybił26, i myśmy iure belli [prawem wojennym] jako 
nieprzyjacielowi naszemu ją wzięli, na co też i zwierzchny Pan jej cesarz turecki 
pozwolił27, przetoż prawa żadnego cesarz do niej nie ma. Dla Boga nie uczmy się 
[s. 164] tracić, nie przywykajmy temu, aby nam brać mianą, kiedy miała zginąć 
Rzeczpospolita Rzymska, i na kawałce się podrapać, naprzód wzięto im Egipt28, 
co gdy ich nie obchodziło żartując, że się obejdziem bez płócien egipskich, szedł 
nieprzyjaciel do Syryjej29, i za tamtę się nie ujęli, mówiąc „bywał Rzym bez Sy-
ryjej”. Nowiny wnet przyszły że i Tracyja już odpadła30, naleźli się tacy, którzy 
mówili, „a nam co po Tracyjej, nie mamy z niej pożytku”, nie stanął ten ogień aż 
i Rzym i wszystko pożarł. Zamków nie mamy, miast nie mamy obronnych, sie-
dziemy w polach jako na tebince31, jeśli nam poczną brać, Boże uchowaj, prędko 
nam wszystko wezmą. Wołoska ziemia, iż jest dawna nasza, kroniki nasze, statu-

24 Łk 11, 21.
25 Rudolf II Habsburg (1552‒1612) – cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Nie-

mieckiego w latach 1576‒1612.
26 Michał Waleczny (1557‒1601) – hospodar Wołoszczyzny w latach 1593‒1600, hospodar 

Mołdawii w roku 1600, książę Siedmiogrodu w latach 1599‒1600. 
27 Sulejman Wspaniały (1494‒1566) – sułtan turecki w latach 1520‒1566.
28 Od 395 r. p.n.e. Egipt znajdował się pod władaniem Bizancjum. Być może Herburtowi cho-

dzi o podbój Egiptu dokonany przez koczownicze plemiona arabskie w latach 640‒642 p.n.e., po 
których Egipt stał się prowincją kalifatu Umajjadów.

29 Syria powstała po oderwaniu jej od Bizancjum w latach 634‒637 p.n.e., w wyniku podboju 
przez plemiona arabskie. Najwyraźniej więc Herburt pomylił chronologię wydarzeń.

30 Część bułgarska Tracji odpadła już w 1396 r., natomiast resztki Tracji należące do Cesarstwa 
Bizantyńskiego zostały podbite przez Turków po 1453 r.

31 Tybinka – część siodła z poduszką, o którą jeździec opierał kolano (poduszka kolanowa).
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ty i pakta, których są pełne skrzynie pokazują i teraz świeżo się siła krwie dla niej 
rozlało i wielkie koszty dla niej się poczyniły. Mogę rzec śmiele, że mnie samego 
jednego szlachcica ta ziemia do dwudziestu tysięcy kosztuje, bo do Turek jeżdżąc 
posłem dla niej, straciłem 12000 złotych swych, a te dwie ekspedycyje cecorska 
i multańska więcej niż 10000 kosztują. A do zatrzymania zaś tych ziem wołoskiej 
i multańskiej nie najdziemy lepszego sposobu, jeno ten, którego Kazimierz Król 
Wielki używał w Rusi32. Bo królowie inszy ustawicznie tu stawiali książęta, któ-
rych zaś ustawicznie zrzucano i tak prawie nigdy nie zsiadali z koni przodkowie 
nasi broniąc tych książąt. Kazimierzowi nie podobała się ta kłótnia i raz wziąw-
szy Ruś rozdzielił ją między Polaki33, gdzie i po dziś dzień siedziemy. Tegoż póki 
nie uczyniemy w tych ziemiach, nigdy nie będziem mieli pokoju, jeno samą kłót-
nią, bo albo złością albo głupstwem zawżdy nam nowych trwóg i kosztów przy-
czynią. Co się tycze zaś Ziemi Pruskiej naprzód dziwuję się temu, że Ichm. Pano-
wie margrabiowie, którym jeszcze dwiema fædum [lennami] służy tak przykro tej 
ziemi domagać się dopuszczają. Zaprawdę faedum ab excelenti fidelitate [lenno 
od wspaniałej lojalności] rzeczone, że ci, którzy takowe dobrodziejstwa od Rze-
czypospolitej odnoszą, mają być nader wierni i życzliwi, prawie tak teraz postę-
pują z nami, że jesteście przyciśnieni wojnami dwiema wielkiemi, Doma u was 
siła niezgody, teraz mamy wycisnąć czas tę ziemię, abo ją sami dajcie, abo też 
wydrzemy. Wątpię, aby Panowie margrabiowie dosyć czynili excellenti fidelitate 
[wspaniałej lojalności], dla której to fædum jest im dane. Ale żebyście Wmć wie-
dzieć raczyli jako te Prussy chodzą krótką powiedmd Wmciom dla informacyji 
Ichmć. Panów posłów naszych i Braci naszej, którzy najmniej o tym dla zabaw 
swoich nie wiedzą. Po długich wojnach, które były z Krzyżaki obraną na Mi-
strzowstwo Pruskie Olbrychta Brandenburczyka34, którego Kazimierza Trzeecie-
ego króla polskiego córka urodziła, siostra króla Zygmunta Starego35. Iż ten Ol-
brycht począł się był skłaniać do wiary ewangelickiej [s. 165] i ożenić się chciał, 
a mistrzowie Bractwa Panny Maryi36 powinni być nie tylko katolikami, ale jako-
by mnichami zachować się, widząc sobie papieża niechętnego37, od którego trze-
ba mu było potwierdzenia na mistrzostwo. Wiedział też, że Karzeł piąty cesarz 

32 Kazimierz Wielki (1310‒1370) – król Polski w latach 1333‒1370. Po przyłączeniu Rusi 
Czerwonej do państwa polskiego w latach 1340‒1349 wprowadził na jej terenie tzw. prawo polskie.

33 Chodzi o układ pokojowy z 1366 r. Do Polski przyłączono ziemię chełmską, bełską (obie od-
dano w lenno Jerzemu Narymuntowiczowi), pozostałą część włodzimierskiej (otrzymał ją w lenno 
Aleksander Koriatowicz), oraz część południowego Wołynia z Krzemieńcem, Peremylem, Ole-
skiem i Łopatynem (włączone bezpośrednio do Rusi Czerwonej).

34 Albrecht Hohenzollern von Brandenburg-Ansbach (1490‒1568) – ostatni wielki mistrz zako-
nu krzyżackiego przed sekularyzacją państwa zakonnego w latach 1511‒1525.

35 Matką Albrechta Hohenzollerna była Zofia Jagiellonka, córka króla Kazimierza IV Jagiel-
lończyka.

36 Pełna nazwa zakonu krzyżackiego brzmi: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie.

37 Klemens VII [Gulio de Medici] (1478‒1534) – papież w latach 1523‒1534.
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wojował przeciw lutrom38, obawiając się, aby i Zygmunt wuj nie zmówił się z pa-
pieżem i z Karłem piątym nań, udał się na traktaty do króla Zygmunta, żeby jemu 
puścił i Domowi Hanspaskiemu39 jego lennym prawem tę połowicę Pruss40, a on 
nie miał nic wszczynać, i owszem przeciwko nieprzyjaciołom pomagać, czego 
jest siła w tych paktach, które z sobą mieli. Król tedy Zygmunt, będąc rad poko-
jowi, dał lennym prawem Domowi Hanspachowemu Księstwo Pruskie, a w tym 
Anszpachowym Domu czterech było braci rodzonych: Olbrycht41, Jerzy42, Kazi-
mierz43 i Jan44 i takim sposobem nadał im to prawo, że jeden po zejściu drugiego 
miał następować na to księstwo, to jest nie pierwej Jerzy i jego potomstwo zaży-
wając księstwa, ażby Olbrycht i jego plemię męskie wszystko zeszło. I takim-że 
sposobem nie pierwej Kazimierz, ażby Jerzy i wszystkie plemię jego zeszło, po 
tym także i Jan. I tu przecie obaczcie Wmć dziwny Boży sąd przeciwko tym, 
którzy niesprawiedliwie państw dostawają. Lat tylko 87 jako tym czterej braci 
rodzonym, żonatym lenne daną; a do tego czasu już ani samych ani potomstwa 
ich nie stawa. Teraz tedy na tym ta sprawa stoi, że ci, którzy jeszcze są żywi, a nie 
masz nadzieę aby potomstwo mieć mogli (bo jeden z nich zachorzał45, a drugi mu 
odszedł46, a drugi też jest otyły i bardzo złego zdrowia47) chcąc to na Rzeczypo-
spolitej teraz naszej wycisnąć, aby inszym, którzy nie są rodu tego Hanspaskiego 
ale są berlińscy48 prawo to, które na nich ustawa już i ziemia tak wielka i dobra 
i pożyteczna na nich ustawa już i ziemia tak wielka i dobra i pożyteczna była od 
Rzeczypospolitej naszej potrzebniej bardzo oderwana, a im dana. Prawa żadnego 
do niej nie mają, jedno ten pretekst, iż powiada, kiedy książę pruski Albertus 
Fridericus czynił homagium, to jest przysięgę królowi Zygmuntowi Augustowi 
w Lublinie na sejmie 156949, posłowie tych drugich margrabiów berlińskich do-
tykali się też chorągwie i przetoż wstępować mają na państwo? Kiedy ród Han-

38 Prawdopodobnie Herburtowi chodzi o tzw. wojnę szmalkaldzką prowadzoną w latach 
1546‒1547 przez Karola V przeciw książętom protestanckim. 

39 Dom margrabiów von Ansbach – boczna linia Hohenzollernów. 
40 Traktat między królem Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem został zawarty 

w 8 IV 1525 r. W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały sekularyzowane i przekształcone, jako 
lenno Polski, w Księstwo Pruskie.

41 Albrecht Hohenzollern.
42 Jerzy Hohenzollern (1484–1543) – margrabia Ansbach, książę karniowski, pan Bytomia, od 

1532 r. również książę raciborski.
43 Kazimierz Hohenzollern (1481‒1527) – margrabia Bayreuth w latach 1515‒1527.
44 Jan Hohenzollern von Brandenburg-Ansbach (1493‒1525) – wicekról Walencji od 1523.
45 Trudno powiedzieć, którego z Hohenzollernów miał Herburt na myśli. Jan von Brandenburg-

-Ansbach zmarł w 1525 r. tuż po bitwie pod Pawią, w której brał udział. Z kolei Kazimierz Hohen-
zollern zmarł w czasie wyprawy na Węgrzech przeciw Janowi Zapolyi w 1527 r. Prawdopodobnie 
przyczyną śmierci były problemy żołądkowe (ostra biegunka).

46 Zob. przypis 43.
47 Jan Jerzy Hohenzollern.
48 Linia frankońska Hohenzollernów.
49 Chodzi o hołd lenny złożony przez Albrechta Fryderyka Zygmuntowi II Augustowi  

19 VII 1569 r. podczas sejmu w Lublinie.
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spaski zejdzie i biorą z sobą królową angielską50, króla duńskiego51, króla francu-
skiego52 i wszystkie niemal prawie książęta Rzeskie, którzy nas proszą za niemi, 
grożąc nam prawie, jakoby Pańska prośba gorsza rozboju. Raczyliście Wmć wy-
rozumieć wszystkę sprawę, teraz zdanie swe o tych Prusach powiem, które jest 
dwojakie. Jedno, mieli by się Panowie posłowie nasi o to starać z pilnością, aby 
w tę sprawę z posłami brandeburskiemi nie wdawali się i tym ich zbyli, że nie 
masz jeszcze o czym mówić, prawy naszemi zakazano jest surowie, aby za żywo-
ta jednego, drugiemu nic nie naznaczano, [s. 166] albowiem swój jeszcze, którym 
prawo służy, są żywi. Książę Hanszpach i opiekun jego53 mogą jeszcze mieć mę-
skie plemię, czego im życzy Rzeczpospolita wiernie, dla czego jeszcze to księ-
stwo nie wakuje. Do tego za takie dobrodziejstwo, które Dom ten odniósł od 
Rzeczypospolitej, że najprzedniejszej prowincyji wiele ich używało, spodziewa 
się Rzeczpospolita od nich wszelakiej miłości i zgody i zaprawdę pod taki czas 
niebezpieczny, jaki teraz jest na Rzeczpospolitą, o czym inszym radzić i myślić 
trzeba; o rzeczach, które są przed oczyma, niż o tych, które Pan Bóg wie, kiedy 
przypadną i słusznieby, aby pod tym czasem za to dobrodziejstwo abo ratowali 
Rzeczpospolitą, abo przynajmniej pocieszyli, niż sami trudnili. Przykładem Hie-
rona króla sycylijskiego zacnego54, który mając od Rzeczypospolitej Rzymskiej 
dobrodziejstwo, kiedy zewsząd Rzym Kartaginenczykowie oblegali byli55, iż nie 
mógł osobą swą i ludźmi posilić, posłał wielką summę piniędzy i zbóż, a na ko-
niec zwycięstwo ulane ze złota omnis causa [wszystkie przyczyny] dla winszo-
wania zwycięstwa56. Rzymianie za tę dobrotliwość opiekali się [opiekowali się-
-J.G.] domem jego, póki ich stawało. Te są i na taki kształt racyje, któremi pięk-
nie i prawdziwie mogą się zbraniać posłowie nasi, aby do tych szkodliwych trak-
tatów nie przystępowali. Na drugą stronę zaś, kiedy by inaczej być nie mogło, 
jeno w traktaty z niemi wstąpić, tedy tak powiadam po prostu, że ani nam godzi 
się tego uczynić, ani możemy i żadnej by to wagi nie miało. Iż się nam tego uczy-

50 Elżbieta I Tudor (1533‒1603) ‒ królowa Anglii i Irlandii w latach 1588‒1603.
51 Chrystian IV Oldenburg (1577‒1648) – król Danii i Norwegii w latach 1588‒1648.
52 Henryk IV Burbon (1553‒1610) – król Francji w latach 1589‒1610.
53 Opiekunem prawnym Albrechta Fryderyka i regentem Prus Książęcych od 1578 r. był jego 

stryjeczny brat Jerzy Fryderyk von Ansbach (1539‒1603).
54 Hieron II – tyran Geli i Syrakuz (275 p.n.e.‒215 p.n.e.), wódz syrakuzański, podający się 

za potomka dawnych władców miasta. Od 275 p.n.e. tyran Syrakuz. W początkowej fazie I wojny 
punickiej (264 p.n.e.‒241 p.n.e.) stanął po stronie Kartaginy. W 263 p.n.e. pobity przez Rzymian 
i zmuszony do zawarcia przymierza, został na wiele lat sprzymierzeńcem Rzymu..

55 II wojna punicka (219 p.n.e.‒201 p.n.e.) rozpoczęła się od serii sukcesów kartagińskiego 
wodza Hannibala, który najechał Italię od północy. Stary Hieron, wierny przymierzu z Rzymiana-
mi, wysłał im jako wsparcie pieniądze oraz zapasy, a także 1,5 tysiąca żołnierzy (wspomina o tym 
Polibiusz: III 75).

56 Autor tekstu zmienia nieco fakty: posąg bogini Wiktorii (greckiej Nike) miał Hieron przysłać 
Rzymianom nie po zwycięstwie nad Kartagińczykami, ale po klęsce nad Jeziorem Trazymeńskim 
w 217 p.n.e., by wzmocnić ich wiarę w możliwość pokonania Hannibala. O posągu Wiktorii wspo-
mina Liwiusz (XXII, 37).
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nić nie godzi ta racyja jest, że wszystkie prawie narody wiedzą, że do tej ziemie 
prawa Berlińscy nie mają margrabiowie i kiedy byśmy im ją puścili, rozumieliby 
że na nas wystraszyli i żeśmy tak strapieni, że nie mamy siły obronić się i wolno 
każdemu wziąć, co chce i zaraz by chcieli drugiej połowice Pruss, Gdańska, El-
biąga, Malborka, jako ono mówią: „na pochyłe drzewo i koza wyskoczy”. Jako 
mamy wszystkie sąsiady nieprzyjacioły, każdy by znalazł czego u nas upominać 
i o co nam grozić. Lat temu pięć, jako Księstwo Ferarskie, które było w Domu 
Ferarskim od kilkuset lat57, skoro prawo stanęło, Ociec Święty58 wziął i przyłą-
czył do Kościoła59, a nie dał się od prawa swego odstraszyć, ale sam osobą swą 
jechał i wziął je. Byli także od króla francuskiego60 i od cesarza61 przyczyny i groź-
by, a nie mogło to być, ale kto do czego ma prawo, ten tego ma dochodzić. To już 
na to się mówiło, że nam nie godzi się dla sprawy i dobrego rozumienia u wszyst-
kiego świata, na czym wszystko zawisło ustąpić tego państwa. Druga zasię część, 
iż nie możemy uczynić tego i nieważna by to rzecz była. Daję panom posłom 
siedm racyji, na wszystkie mogę rzec śmiele, niemieckim figlom dosyć będzie. 
Pierwsza racyja jest: wzięte z cesarskiego prawa (my też z niego tak musimy są-
dzić) fæudum [lenno] tak wielkie ma mieć w sobie pięć rzeczy, ma być fæudum 
reale, francum, ligium, nobile [s. 167] in capita et stirpes [lenno rzeczywiste, 
wolne, wiążące, szlachetne, na głowy i na rody]. Cztery conditie należą temu, co 
bierze fæudum [lenno], a piąta to jest fæudum ligium [lenno wiążące] należy 
temu, co daje. Książę Pruskie jest Rzeczpospolitej naszej princeps ligius [księ-
ciem lennym], a jest ta conditia in fæudo Ligio [warunek w związku lennym], 
constituus fæudum quo is qui consequitur fæudum ligium non recognoscat alium 
superiorem, nisi eum a quo habet feudum ligium [ustanowić lenno, aby ten, który 
uzyskuje lenno wiążące, nie uzna /nikogo/ innego za wyższego, jak tylko tego, od 
którego ma lenno wiążące]? Nie może tedy żaden być z Domu Berlińskiego prin-
ceps ligius [książę lennik] naszej Rzeczypospolitej, bo ci mają w Domu electora-
tum [elektorskim], czego dom Hanszpaski nie miał i princeps ligus [książę lenny] 
tego ma mieć najprzedniejszego Pana, od którego ma fæudum ligium [lenno wią-
żące], a Panowie z Domu Berlińskiego nie mogą mieć Króla Jmci i Rzeczpospo-
litą za Pana, bo by musieli odstąpić electoratum [elektorat], bo gwoli elektorstwa 
muszą mieć przedniejszego Pana Cesarza i Rzeszę. Nie jest mi tajno, co o tym 

57 Księstwo Ferrary – państwo w północnych Włoszech, ze stolicą w Ferrarze, powstałe w 1471 r., 
rządzone przez książąt d’Este.

58 Klemens VIII.
59 Księstwo Ferrary było lennem papieskim rządzonym przez książąt z dynastii d’Este, władają-

cej także należącym do Cesarstwa księstwem Modeny. Książę Alfons II d’Este nie miał potomstwa, 
toteż swoje posiadłości chciał przekazać swemu kuzynowi Cezarowi d’Este. Klemens VIII nie 
zgodził się jednak na to, gdyż Cezar był dzieckiem z nieprawego łoża. Kiedy Alfons zmarł w 1597 
r., papież zadecydował, że księstwo Ferrary musi powrócić do Państwa Kościelnego.

60 Henryk IV Burbon.
61 Rudolf II Habsburg.
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prawie tych lat i prawie i woli Jm Melchier Klingius62, człowiek mądry, wielki 
i sługa powinny książąt saskich pisał, ale i z tych samych ksiąg pokaże się przy 
czym ostać się mogą, bo princeps ligius huic soli debet esse ligatus [książę zobo-
wiązany musi być i jest związany tylko z tym], od którego ma fæudum ligium 
[lenno wiążące]. Jest to też w tym prawie, że nie może być jednego ligius [lenni-
kiem], a vasallus [wasalem] drugiego, ale pruska prowincyja jest tak zacna i król 
Zygmunt Stary tak nadał to, aby było omnino vasallus i ligius [zarazem wasalem 
i lennikiem] Rzeczypospolitej Naszej Polskiej i pewna rzecz kiedy naonczas, da-
wał król Zygmunt fæudum [lenno] Domowi Hanspaskiemu, gwoli tego elektor-
stwa nieprzypuszczoną do tego fæudum [lenna] Domu Berlińskiego. 

Druga racyja zaś jest: Rzeczpospolita nasza jest z Łaski Bożej nieśmiertelna 
i niejedno ci, (który teraz są młodzi, że ich między nami w tych radach nie masz), 
należą do spraw Rzeczypospolitej, ale i ci, którzy da Pan Bóg po tym porodzą się 
i to, co się postanowi ku dobremu Rzeczypospolitej i pożytkowi jej, to ma być 
trwało na wieki, ale co by z ujmą Rzeczypospolitej tejże było, tedy odmienić się 
może. Przetoż chociażby teraz na tym sejmie co się takiego postanowiło, tedy 
to na drugim sejmie, a po gotowiu potomkowie nasi, nie trzymaliby i nie byliby 
powinni trzymać tego. A nadto mamy przykłady wszystkich wolnych Rzeczypo-
spolitych, że nie oddalili nigdy nic, ani się godziło oddalać, dla tej przyczyny król 
francuski, hyszpański, angielski, duński, mogą dać, oddalić, bo są dziedziczni 
królowie: ale nie jedno Rzymianie starzy, Ateńczykowie, Spartanie, ale i po dziś 
dzień Wenetowie Kościół Nasz Rzymski, który jest też Rzecząpospolitą i my nic 
oddalić nie możemy, ale jeszcze kto daj tak, jako był dał król Zygmunt Stary. 
Odpowiadam na to, że kiedy król Zygmunt [s. 168] to uczynił63, Rzeczpospolita 
nasza jeszcze nie miała Pruss, były pod mistrzem64, aż dopiero w ten czas się na 
to zgodzili, że kiedy zejdzie się Hanspaskim Domem, dopiero wszystkie Prussy 
do Rzeczypospolitej należeć mają.

Trzecia. Tamci Prussowie są Bracia nasi i jest to część Rzeczypospolitej na-
szej, a mamy przedniejszy przywilej naszej wolności, że bez nas na nas nic się 
stanowić nie może65, że bez nich tedy dać im nie możemy w Dom Berliński i król 
Zygmunt nie dawał, aż za ich pozwoleniem, a pewnie, że na to nie pozwolą, bo 
dosyć w wielkiej byli niewoli i teraz w Hanspaskim Domu, o czym wydali pismo 
Króla Stefana66. Nie wiem, żeby pod Turkiem większa była niewola, w jakiej 
teraz oni są.

62 Melchior Kling (1504‒1571) – niemiecki prawnik, uczony i dyplomata, zatrudniony począt-
kowo w kancelarii elektorów saskich, potem u arcybiskupów magdeburskich.

63 Chodzi o traktat krakowski z 1525 r.
64 Albrecht Hohenzollern.
65 Nihil novi sine communi consensu („Nic nowego bez powszechnej zgody”) – potoczna na-

zwa konstytucji sejmu radomskiego z 1505 r., poważnie ograniczającej kompetencje prawodawcze 
monarchy w Rzeczypospolitej.

66 Stefan Batory (1533‒1586) – król Polski w latach 1575‒1586.



227„PRZEMOWA JMCI PANA JANA SZĘSNEGO HERBOTA STAROSTY WIŚNIEN<SKIEGO> ...

Czwarta. Kiedy król Zygmunt dawał te Prussy w Dom Hanspaski, tedy za-
stępowała się szlachta, że miasta pruskie po zejściu ich do Korony mają przyjść 
i sposób namówiony jest w paktach, jako tamtę prowincyją ma Rzeczpospolita 
sprawować i przysiągł to im Król Zygmunt, vice versa oni Królowi Zygmuntowi 
i Rzeczypospo<lit>ej. Przecież te przysięgi nazad się wrócić nie mogą i za to Pan 
Bóg błogosławi Rzeczpospolitą naszę, że nie jedno przysięgi, ale i słowo zawsze 
trzymała, teraz tedy już nad to, co Król Zygmunt poprzysiągł i tamte stany pru-
skie, nic się nam więcej nie godzi czynić, ale tamta prowincyja według porządku 
tam opisanego sprawowana być ma. 

Piąta. Rzeką na to berlińscy posłowie, że król August dał nam przywilej jeden 
w Piotrkowie w 156367, a drugi w Lublinie na hołdzie Alberti Friderici [Albrech-
ta Fryderyka] 156968, któremi Jochyma margrabie elektora69 przypuszcza też do 
Księstwa Pruskiego i chorągwie na swą simultanea investituræ [jednoczesną inwe-
styturę] dopuścił się nam dotykać w Lublinie i chociaj byś się tam zaraz protesto-
waliby się, fbo myf posłowie, nam to nie szkodzi, bo my z Królem mamy sprawę, 
jako z Panem, nie z posły, o których nic nie wiemy, bo tej racyji naprzód używają, 
to się im bardzo łacno płaci. Naprzód nie idzie taka wielka niewiadomość, macie 
tak wielkie państwo, a nie wiecie, od kogo trzeba wiedzieć, macie od Króla Zyg-
munta i od Rzeczypospolitej, nigdyście nie chcieli ponowy jakiej w tym prawie, 
trzeba było od Króla Augusta, ale nie mniej od Rzeczypospolitej. Przetoż, iż nie 
pozwalali posłowie, którzy wszystką Rzeczpospolitą na sobie noszą (bo i senato-
rowie i są szlachta) najmniej to was ratować nie może. Co się tycze protestacyji, 
wiedzieliście o nich i bolały was, jakoż pierwszą za Augusta chcieliście milczeniem 
zatrzeć, ale kiedyście obaczyli, że Rzeczpospolita przez posły pilnie prawa swego 
przestrzega i za Stefana także protestowała się, jako i za Augusta, tedyście się zaraz 
w tym pouczali i do Króla posłali, obawiając się, aby te protestacyje prawa nie wą-
tliły wam. Toż i za dzisiejszego króla Jmci Zygmunta Trzeciego70 działo się, bo za-
raz po tej protestacyji [s. 169] słaliście do Króla Jmci, upatrując, że te protestacyje 
prawo to znoszą, bo cóż dla Boga za insze lekarstwo mieć możemy do ochronienia 
wolności naszej, krom protestacyji, zwłaszcza, kiedy nie jedna osoba, ale wszystka 
Rzeczpospolita przez koło posselskie protestuje się. Jako w ten czas, kiedy temu 
czas będzie, da Pan Bóg obroni prawa swego Rzeczpospolita, jako czas przyniesie. 
Tak teraz, kiedy jeszcze z Domu Hanspaskiego są osoby żywe, nie czym inszym 
nie godziłoby się bronić prawa przeciwko Berlińskim, jeno protestacyją i uchowaj 
Boże, aby takie protestacyje ważne być nie miały, byłoby zaraz po harapie wolno-

67 5 II 1563 r., Zygmunt II August przyznał prawo do lenna pruskiego elektorowi brandenbur-
skiemu. Miało to nastąpić w razie wygaśnięcia w Prusach Książęcych linii Hohenzollernów.

68 19 VII 1569 r. na sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył 
hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi.

69 Joachim Fryderyk Hohenzollern (1546‒1608) – margrabia, elektor Brandenburgii w latach 
1598–1608.

70 Zygmunt III Waza (1566‒1632) – król Polski w latach 1587‒1632.
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ści naszej i gdyby nie poczuła się była w tym Rzeczpospolita przez protestacyje, 
tedy by jeszcze mieli coś podobnego do prawa Panowie Berlińscy, ale co raz Rze-
czypospolita w tym się poczuwała i jak to frasowało. Słali do Króla Stefana Ao. 
1578, słali do króla Jmci dzisiejszego Ao 1589. To właśnie protestacyja jest u nas, 
co była w Rzymie Intercessio Tribun<i> Pleb<is> [Prawem Trybuna Ludowego]; 
i żadne prawo ani danina nie jest u nas ważna, na którą zgodnie posłowie wszyscy 
nie pozwolą i to, co Berlińskim Królowie Ichm. dali bez pozwolenia i owszem za 
intercessio [prawo], to jest niedopuszczeniem posłów, żadnej wagi mieć nie może. 
Jednej wsi u nas Król Jmć lennym prawem dać nie może bez pozwolenia posłów 
na sejmie, a tak wielkie księstwo przeciwko pozwoleniu i protestowaniu onych 
miałby dać? Jeśli też, rzecze kto, dadzą Berlińscy znaczną summę na teraźniejsze 
Rzeczypospolitej potrzeby, nie podoba się ten ratunek, jest to marnotrawskie naby-
cie piniędzy przedać majętność i zaraz mieć siła piniędzy, a po tym ich nie mieć. 
Lepiej nam brać z Pruss choć mniej co rok, niż teraz wziąwszy, po tym nigdy nie 
brać, acz i teraz obywatele tamci niebożęta daliby więcej, aby w niewoli nie byli, 
niż Berlińscy dadzą. Tą też tak lichą ceremonią dotknieniem się kitajki uchowaj 
Boże, abyśmy prowincyją przednią utracić mieli.

Szósta. Kiedy król Zygmunt Stary dawał te Prussy Domowi Hanspaskiemu, 
tedy zaraz przy konstytucyjach drukowano to i obwieszczono wszystkie stany 
i położono to przed oczy jako zwierciadło, aby każdy szlachcic wiedział jakie 
postanowienie uczyniło się o Prussy, pewnie kiedy by Król August, tymże spo-
sobem i za takim-że stanów pozwoleniegmg uczynił jako Ociec. Nie zaniechaną 
by było także z konstitutiami wydać i obwieścić wszystkę Rzeczpospolitą, ale 
znać, że sam widział, iż to były nie warowne rzeczy, bo się z tym tajono i z nas 
młodszych chyba ten, co przy kancellaryi był, tedy to wiedział, ale w konstitutii 
o tym najmniejszej zmianki nigdzie nie masz. 

Siódma. Jakom począł dyskurs swój od prawa cesarskiego, także i prawem 
zawrę. Investitura de fæudo viventis est [s. 170] contra bonos mores et indu-
cit notum captandæ mortis alienæ, quod simpliciter Iure est prohibitum a Deo 
quod tale pactum etihmh cum Iuramento non valeat (de paces qui subsisti eoruimi) 
[Inwestytura osoby żyjącej na lenno jest przeciw dobrym obyczajom i wprowa-
dza pragnienie zyskania śmierci pozbawionej, co po prostu jest zabronione przez 
Boga, ponieważ taki układ również z przysięgą nie jest ważny]. Tu na ten czas, 
kiedy Król August dopuszczał dotykać się tej kitajki, tedy było ich kilku żywych: 
króla Stefana ś. pamięci i jego kancellaryji nie trzeba w to wciągać, bo nic nie 
wznowił, jeno opiekę dał tego szalonego Alberti Friderici [Albrechta Fryderyka] 
bratu jego stryjecznemu Georgio Friderico [Jerzemu Fryderykowi] także z domu 
Hanspaskiego71, któremu też fæudujmj [lenno] należało i kiedy Georgius Frideri-

71 Jerzy Fryderyk Hohenzollern (1539‒1603) ‒ margrabia Ansbach i Bayreuth, książę karniow-
ski, książę opolsko-raciborski potem żagański, pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina, od 
1578 opiekun księcia Prus, Albrechta Fryderyka Hohenzollerna (1553‒1618). 
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cus [Jerzy Fryderyk] przeżył Albertum Fridericum [Albrechta Fryderyka], tedy 
według pakt za Zygmunta Starego należało mu fæudum [lenno]. Te racjyje, zda 
mi się, uczynią dosyć panom posłom naszym, w których j<u>żem się tak był roz-
wiódł, uczyniłem to dlatego, iż wielka jest niewiadomość spraw tych, ale rzeką 
to pewna wojna z Brandeburczyki. Cóż czynić, mamy prawo po sobie, mamy 
sprawiedliwość Bożą, mamy przykłady świże, że papież w ośmiudziesiąt lat sam 
jechał dochodząc sprawiedliwości kościelnej72, mamy całe chęci wszystkich oby-
watelów tej ziemie, utrapionych panowaniem Brandeburczyków. A my ludzie 
z Łaski Bożej wolni, Rzeczpospolita niezwyciężona, czemu mamy dać sobie wy-
drzeć, tak zacną prowincyją, czemu mamy nieprzyjaciołom swym ukazać drogę 
do wydzierania inszych prowincji? 

Czwarte niebezpieczeństwo nam główne jest od Rakuszan, o którykmk tak 
krótce mówię, niechaj kto chce słucha tego, a kto nie chce nie słucha i niechaj 
wierzy, albo nie wierzy, ale ja to twierdzę, że jeśli się na tym sejmie Rzeczpospo-
lita nie postrzeże i pilno nie obaczy, prędko, czego Boże uchowaj, będziemy w rę-
kach rakuskich i interregnum [bezkrólewia] nie czekając. Ja to twierdzę i wczas 
przestrzegam, a jeśli mnie kto spyta, skąd to wiem, tedy tak na to powiem: już 
wszystkiego tego dowiódł Dom Rakuski, czego mu było trzeba do opanowania 
nas. Już nam wojny dwie wielkie wzniecili w Inflanciech73 i Multaniech74, trzecią 
nam podumają w Prusiech. Nieprzyjaciół już potężnych nie mają, Tatarzy pobili 
jako prawą rękę cesarza tureckiego. U nas co lepszy ludzie, co mężniejszy, co 
ochotniejszy, pójdą na te wojny, które już są, a on tu weźmie Kraków i Lwów, 
a nam ziemianom oraczom co czynić przyjdzie? 

Jużem pierwszą część mowy swej odprawił około niebezpieczeństw, teraz do 
przyczyn tego wszystkiego złego i niebezpieczeństwa przystępuję, która część 
bardzo mała jest do wymowy, ale jako z małej iskierki bywa wielki ogień, jako 
z małej rany wielka śmieć, jako z małej skazy wielka choroba, tak też u nas z ma-
łej przyczyny wszystko to tak wielkie złe, a ta jest przyczyna, że o żadnej rzeczy 
w czas nie myślemy, inszej przyczyny nie masz. Przebierzcie Wmć kilka przy-
padków w tych leciech. Powiedano nam, że Tatarowie pójdą do Węgier przez 
Polskę, a drudzy [s. 171] mówili, że nie pójdą i tak przeszkadzano tym, co chcieli 
złemu zabieżeć w czas i Tatarowie poszli, zaś powiedano, kiedy Michał wziął 
siedmiogrodzką ziemię75, że ten i do Wołoch pójdzie. Lepiej by mu w czas zabie-
żeć. Drudzy mówili, że nie pójdzie, także w czas nie zabieżało się mu i poszedł, 

72 Być może chodzi o Pawła III [Alessandro Farnese] (1468‒1549), papieża w latach 1534‒1549
73 Być może Herburt miał na myśli tzw. I wojnę północną z lat 1563‒1570 i wojnę Batorego 

z Moskwą z lat 1577‒1582.
74 W 1595 r. doszło do wyprawy hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego na Mołda-

wię, której celem było osadzenie na tronie przychylnego Rzeczypospolitej hospodara, Jeremiasza 
Mohyły.

75 W 1599 r. miał miejsce najazd Michała Walecznego na Siedmiogród. Przegrana bitwa pod 
Şelimbărem doprowadziła do objęcia rządów w Siedmiogrodzie przez hospodara wołoskiego. 
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szkody poczynił wielkie, aż musiało nań chodzić wojsko z wielkim kosztem 
i utratą ludzi kochających Ojczyznę, bo swym kosztelml wojnę tę odprawowali.

Napominano po tym, że zginie Estonia, drudzy śmiali się nawet z tego, na co 
teraz wszyscy płaczemy, a ta Estonia nie tylko bez szkody naszej, ale i z wielkim 
pożytkiem Rzeczypospolitej mogłaby być już dawno u nas, ale tak ją lekce wa-
żono, że z niej bajkę uczynili byli, z czegośmy się wszyscy śmiali. Powiedano, 
iż szlachcic jeden przyjechał do Lublina na sejmik, który nie zwykł był na sejmi-
kach bywać i kiedy w czym innym mowę swą odprawił, pytał go marszałek, co 
by rozumiał o Estoniej, o której on ani słyszał i rozumiał, że to jakaś wdowa do-
stała sobie małżonka i obawiam się, że i więcej małżonków będzie miała, duński 
się jej zaleca i szkocki i Rzesza jako ochmistrzowie; pewnie o niej myśli, takaż 
wdowa Multania [Mołdawia] i Valachia [Wołoszczyzna]. A toż teraz to twierdzę, 
że jeśli się na tym sejmie nie postrzeżemy, Rakuszanin panem u nas będzie, ani 
zwiemy jako prędko. Drugi rzecze nie zda mi się to, a ja tak odpowiadam, że już 
tego było dosyć, a zawsze nam na złe wyszły te rozumienia i cierpiemy siła z tego 
dla takich zdań, nigdy gruntownego nic nie uradziwszy. Przetoż koniecznie trze-
ba obwarować Rzeczpospolitą ze wszystkich stron. A to i teraz jest przypadek 
nowy, Tatarowie są od Niemców porażeni tak, że car76 aż za Dunajem w zamecz-
ku tureckim Uruszczuku77 zawarł się był, że ani na wojnę ani do domu nie miał 
z czym iść. Ale i na to drudzy mówią, że nie są Tatarowie porażeni, którym może 
ta koniektura jedna dosyć uczynić. Car tatarski wyszedł był multańską ziemię 
oswobodzić bez pochyby kusił się o to tak wielkim wojownikiem będąc, iż tam 
nic nie sprawił, aż <s>tamtąd ani do Węgier poszedł ani do domu nazad, ale się 
zawarł w zameczku Uruszczuku, znak to jest, że wielką szkodę w ludziach po-
niósł. Teraz czas jest radzić około tych Tatar, bo jako się najmniej co poprawią, na 
nas najpierwej mścić się będą, że wojsko nasze z niemi nie szło, co słusznie uczy-
niło, a jest teraz taki sposób, żeby się temu zabieżeć mogło, aby Tatarowie u nas 
nie bywali i drugim chrześcijanom nie szkodzili. Kiedy temuż Carowi w Persyjej 
dobito było, chwilę dobrą nie mógł się poprawić i byliśmy w pokoju od nich, 
a to teraźniejsze porażenie jest daleko większe. Do tego jest nieufność wielka 
między cesarzem tureckim78, a carem tatarskim. Teraz by właśnie był czas szukać 
sposobów [s. 172] zabieżeć temu, aby u nas, jakom rzekł, więcej nie bywali, ale 
spyta kto o tym sposobie. Niechaj Ichmc. starsi pomyślą mogą nań napaść. Ja 
świadek będąc, pakt, które są z temi pogany i świadom będąc położenia miejsc, 
myśliłem o tym i zda mi się, żebym mógł nieco koło niego powiedzieć, ale go 

76 Gazi II Girej.
77 W rzeczywistości turecka nazwa tej miejscowości brzmi Rusçuk (pol. Ruszczuk). W XVI w. 

miasto to było położone w granicach Imperium Osmańskiego. Obecnie znajduje się na terytorium 
Bułgarii, na prawym brzegu Dunaju i nosi nazwę Ruse. W XVI w. znajdowało się tam dowództwo 
tureckiej floty na Dunaju.

78 Mehmed III (1566‒1603) – sułtan turecki z dynastii Osmanów w latach 1595‒1603.
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tu w głos przed wszystkiemi nie godzi wnosić przykładem temistodesowym79, 
który w Atenach ojczyźnie swej upatrzył także sposób do zatrzymania państwa 
na morzu i powiedział: „Panowie Bracia wiem taki sposób, że zatrzymacie sta-
tecznie panowanie na morzu, które nas ustawicznie teraz kłóci, ale wszystkim 
powiedzieć nie mogę, bo bym więcej Ojczyźnie złego niż dobrego przyczynił, za 
ostrzeżeniem nieprzyjaciela, ale powierzcie komu tego, niechaj kto osądzi”. Py-
tali go komuż, rzekł: „Aristidessowi80, choć się ze mną w Rzeczypospolitej często 
nie zgadza, przecie znam go człowiekiem życzliwym i Ojczyznę kochającym, 
jemu to przełożę”. Powiedział po tym Aristides: „Prawda jest, znalazł Temistodes 
taki sposób, ale trzeba go mieć bardzo cicho, przetoż na moje słowa, dajcie mu 
potrzeby do tego należące, a będziecie panami morza”. 

Ja też tak powiadam Wmć, że mógłby się znaleźć sposób za Łaską Bożą, aby 
u nas Tatarowie nie bywali, a temu czas teraz, za ćwierć roku już temu czasu nie 
będzie. I Niemcy nas do tego ubiec mogą, a ja przy tej sprawie zdrowie swoje 
chciałbym ważyć. Tom już przyczyny niebezpieczeństw naszych odprawił, teraz 
do ratunku Rzeczypospolitej przystępuję, do czego tych trzech potrzeba rzeczy: 
rady dobrej, piniędzy i żołnierza. Radzie jest miejsce sejm, bo nie mamy inszego 
consilium publicum [rady publicznej], jeno sejm i Pana Boga proszę, aby na tym 
sejmie raczył dać dobrze wszystko obmyślić. Proszę przy tym Panów senatorów 
i tych, co mają być posłami, aby się o tym pilnie starali, żeby ze wszystkich stron 
Rzeczpospolita opatrzona była gruntownie, a jeśli tam nie uradzicie, a z niczym ut 
Deus avertat [co nie daj Bóg], abo z czym płochym rozjedziecie się. Cóż tu mamy 
czynić, ginąć i w niebezpieczeństwo jawne leźć się nie godzi. Opowiadamy się 
tedy, bom że musimy radzić o Ojczyźnie bojąc się zjazdów, bo fakcyje rady mie-
szają przy takowej wielkości. Drugi ratunek jest piniądze, których trzeba wiele 
i prędko, a dziwna jest rzecz, wszyscy ludzie na świecie mają piniądze, nie masz tak 
ubogiego człeka, który by czegokolwiek nie miał. Jedna sama jest Rzeczpospolita 
nasza, która i szeląga nie ma! Kiedy kwartę wezmą z Rawy81 i kiedy przypadnie 
przypadek jaki, choć by się mogło, małą rzeczą ratować, dla tego [s. 173] same-
go w wielkie niebezpieczeństwa zachodzim, że nie masz czym z przodku złemu 
zabieżeć, kiedy Ferdinand, król hyszpański82 posyłał hetmana swego Consalva83 

79 Temistokles (ok. 524 p.n.e.‒549 p.n.e.) – polityk i wódz ateński. Uważany za jednego z przy-
wódców demokracji ateńskiej. Był również archontem Aten.

80 Arystydes zwany Sprawiedliwym (530 p.n.e.‒467 p.n.e.) – polityk i wódz ateński. Za sprawą 
Temistoklesa został na ponad rok poddany ostracyzmowi i musiał opuścić Ateny.

81 Na mocy reformy skarbowej Zygmunta Augusta z 1562 r. w Rawie utworzono skarb kwar-
ciany, do którego spływały podatki (1/5 z dóbr królewskich), przeznaczone na utrzymanie wojsk 
kwarcianych.

82 Ferdynand II Aragoński – król hiszpański w latach 1452‒1516.
83 Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar (1453‒1515) – hiszpański wódz i urzędnik w służ-

bie Ferdynanda Aragońskiego. W 1495 r. objął dowództwo hiszpańskiej armii ekspedycyjnej wy-
słanej na pomoc Ferdynandowi II Neapolitańskiemu z dynastii Trastamara. Toczył walki w rejonie 
Reggio Calabria.
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 do Włoch na wojnę84, pytał, czego by mu potrzeba było do odprawienia woj-
ny tej. Odpowiedział, że trzech rzeczy: „Pierwsza pieniędzy, druga pieniędzy, 
trzecia jeszcze pieniędzy więcej”. Tak i nam trzeba teraz wojsku płacić, którym 
winno blisko 400000., i z furmany żeby się nie kłócili, żeby nieprzyjaciele nasi 
tym bardziej serca na nas nie brali, widząc kłótnie nasze domowe, trzeba długi 
popłacić, których blisko 200000 i trzeba zaraz wojsko przyjąć, wyprawić do Inf-
lant, dla opatrzenia zamków pobranych ludźmi i żywnością. Pobór jeden koronny 
nie uczni jeno 500000 i do dwóch lat nie wybiorą retent, jest w tych poborach siła 
szkody. Ja chcę Wmć przełożyć trzy sposoby, któremi piniędzy wielkich dosta-
wają królowie i Rzeczypospolita, nikomu prawie ciężko nie czyniąc, ale pierwej 
protestując, że nie tylko poborowi nie przeczę, ale i na kilka poborów pozwalam, 
widząc wielką potrzebę. Sposób pierwszy dostania wielkich piniędzy bez ucisku 
ludzi ubogich wniósł przed lat kilkadziesiąt Franciszek król mRes curiosam [rzecz 
ciekawa] francuski85, który będąc w bitwie pojmanym nie mógł inaczej wyniść 
z więzienia od Karła Piątego, aż by dał mu trzy miliony i w zakładzie dwa syny 
swe zostawił u niego, a sam starał się o piniądze. Tak wielkiej summy nie mógł 
nabyć nigdzie, bo ani cesarz turecki Soliman ani Wenetowie86, ani papież87, ani 
król perski88 nie mieli ich na kupie, aż sam daleko szukano piniędzy, po tym kazał 
był król Franciszek powpisywać wszystkie ludzie w królestwie swym i chciał na 
wszystkich zarówno kłaść dziwne pobory. Aż senator jedennn stary jeszcze oj-
cowski89 przyszedł do niego i powiedział mu, że to przeciwko Bogu i przeciwko 
rozumowi czynisz, u ludzi ubogich piniędzy szukasz, którzy żeby mięli pieniądze 
nie byliby ubogiemi, ale że prawdziwy sposób prędkiego nabycia piniędzy on mu 
chciał ukazać i tak podał mu rejestr, na którym wybrał z trzech stanów (z których 
tamto królestwo jest złożone) z każdego po tysiącu ludzi, a z tamtych kożdy, bez 
ujmy dostatku swego mógł zaraz pożyczyć mu tysiąca złotych, to jest między 
duchowieństwy wybrał tysiąc bogatych, nie tylko biskupy w tę liczbę kładąc, 
ale i opaty, kanoniki i plebany bogate, z których kiedy każdy pożyczył tysiąca, 
zaraz mieli milion jeden. Z między panóowo szlachty także spisał tysiąc, z których 
każdy tymże sposobem pożyczył tysiąca i tak drugi milion prędko przyszedł do 
rąk królewskich. Trzeci milion znieśli kupcy i ludzie insi bogaci. Takim sposo-
bem, do tak wielkiej summy, ubogich [s. 175] ludzi nie uciskając przyszedł król 
Franciszek i to jest przyrodzony według Boga sposób pożyczyć u tego co ma, nie 

84 Wojny włoskie – seria konfliktów zbrojnych toczonych w latach 1494‒1559, z udziałem 
Francji, Hiszpanii, Habsburgów, Państwa Kościelnego, Wenecji, Florencji, Neapolu, Mediolanu 
i licznych drobnych państewek włoskich; czasem w wojny te angażowały się również inne państwa 
– Anglia, Szkocja, Szwajcaria a nawet Imperium Osmańskie.

85 Franciszek I (1494‒1547) – król Francji w latach 1515‒1547.
86 Wenecjanie.
87 Aleksander VI [Rodrigo Borgia] (1431‒1503) – papież w latach 1492‒1503.
88 Być może chodzi o Tahmapsa I (1514‒1576) z dynastii Safawidów, szacha perskiego w la-

tach 1524‒1576.
89 NN.



233„PRZEMOWA JMCI PANA JANA SZĘSNEGO HERBOTA STAROSTY WIŚNIEN<SKIEGO> ...

ciemiężąc ubogich ludzi. Tegoż sposobu po dziś dzień w każdym ciężkim razie 
używa i Ociec św. Papież i Wenetowie, którzy już mają zawsze gotowych spisa-
nych tych, którzy pożyczać mają za obwieszczeniem, król hiszpański i francu-
ski i wszyscy Panowie zowią to prestamo general [pożyczka generalna], jakoby 
przyszanie (sic!) uniwersalna, które to summy po tym z cełł i z poborów płacą. 
I sromota to jest (Bóg wie) Narodu naszego, że kiedy Rzeczpospolita potrzebuje 
piniędzy, tedy nie szukając ich u ludzi bogatych, ale ubogich kmiotków, nędz-
nych zagrodników, którzy sami mrą od głodu, na koniec dudy, hultaje, mazia-
rze etc. gonią poborcowie po wsiach. O nędzna Ojczyzna nasza, jeśli do Twego 
ratunku nie przykładają się ci, którzy wsi swoich i liku imion nie wiedzą, jeśli 
na płaczu ludzkim ma być bezpieczeństwo twoje zasadzone. Jeśli nie biskupi, 
nie wojewodowie, nie starostowie, ale niedźwiednicy, hultaje, dudowie mają Cię 
ratować. Zaprawdę ten sposób, jeśli kędy, tedy u nas mógłby być prędko do po-
trzeby Rzeczypospolitej użyty, bo siła ich jest, którzy się na dobrach Rzeczypo-
spolitej zbogacili, bez żadnych zasług swoich. Czemuż by tak małą rzeczą w tak 
ciężkim razie Ojczyzny ratować nie mieli, a sposób tego, jeśliby to była wola 
i rozkazanie króla Jmci, podjąłbym się ukazać.

Drugi sposób dostania piniędzy jest taki, za którym Wenetowie i miasta 
wszystkie w Rzeszy Niemieckiej piniądze mają, to jest iż pokoju wszyscy ludzie 
bogaci dają setny grosz i do skarbu Rzeczypospolitej pilnie na kupę chowają, 
kiedy najmniej pokaże się skąd niebezpieczeństwo, tedy zaraz dają ośmdziesiąty 
grosz, jeśli co większego pięćdziesiąty, po tym za wielkim przypadkiem i dwu-
dziesty dawają, a o to się prowadził król Filip Hyszpański90 z Flandry, że się był 
naparł dziesiątego grosza u nich, którego mu pozwolić nie chcieli. 

Trzeci sposób nabycia piniędzy, który naszych lat wynaleźli Hollandowie. 
Ta ziemia jest tak mała, że ledwie z naszemi trzeba powiaty zrównać się by się 
mogła, a broni się królowi hiszpańskiemu lat trzydzieści i trzy, potężnością się 
bronią, iż tego lata przeszłego mięli w jednym wojsku czterdzieści tysięcy ludzi, 
a zaś dwoje wojsko na inszych miejscach dla obrony ziemie swojej. Pod ten czas 
tedy wojny do tych groszów wyżej wspomnianych, uczynili taki porządek że 
wszystkie te rzeczy, których ludzie ubodzy używają, są teraz w tej cenie jako 
i byli, kiedy wojna się poczynała przed [s. 176] trzydziestą i kilką lat, a zaś rzeczy 
te, których ludzie bogaci używają, skoro je przywiozą do swej ziemie, kupują 
zaraz na skarb pospolity, a kto chce je mieć, musi tylo dwoje dać, jako skarb 
kosztowało, a tak beczka wina do skarbu kupiona za złotych dziesięć musi dać 
za nię złotych dwadzieścia, aksamitu łokieć do skarbu kupując po złotych trzy, 
a ze skarbu przedają po złotych sześć etc., a mięso, piwo, chleb, sukno proste 
nigdy nie idzie w cenę. Za tym porządkiem wojnę tak wielką prowadzą, boga-
cieją, ustawicznie miast przyczyniają, na morzu okrętów wojennych siła mają. 
Żołnierzowi tak dobrze płacą i w takim porządku trzymają, że proszą o to wsi 

90 Filip II Habsburg (1527‒1598) – król Hiszpanii w latach 1556‒1598. 
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i miasta, aby u nich leże miewali, ba żywność zaraz płacą na leżach, mając też 
sobie zapłatę swą gotową, skąd ci, u których żołnierze leżą, mają pożytki wiel-
kie. Te są sposoby, którym i w nagłym razie wielkich piniędzy dostawali, raczcie 
tedy Wmć wiedzieć, jeśliby się co przydać mogło ku dobremu Rzeczypospolitej 
Ojczyzny naszej, a przecie jakom wyżej powiedział, poborom się nie przeciwię, 
jeno dokładam tego, że nigdy z nich pożytku nie będzie, póki regestra wszystkie 
pokornie drukowane nie będą, jako się dzieje we wszystkich państwach chrze-
ścijańskich i pogańskich. Za czym u nich nic na stronę nie idzie, ale u nas, ja 
sam po sobie znam, w czym Rzeczpospolita szkoduje, bo na moich miasteczkach 
dziedzicznych przybyłoby więcej niż półtora tysiąca złotych czopowego, gdyby 
tak oddawali poborcowie do skarbu, jak u mnie biorą. Jeśliby to rozkazanie było 
JKMci podjąłbym się ja województwo ruskie, tak spisawszy dać wydrukować, 
a mogę śmiele rzec, że jednego poboru byłoby więcej niż teraz dwóch.

Trzeci sposób ratowania jest w tych niebezpieczeństwach. Jest żołnierz, wo-
dze żołnierzów, hetmany dwa polskie dał nam Pan Bóg tak dobre, że nie tyl-
ko jednego wieku w jednej ziemi, ale i w tysiąc lat na wszystkim świecie trud-
no o takie. O wielkim hetmanie to jedno rzekę. Niech kto nie tylko powie, ale 
i w głowie swej wymyśli hetmana, który by tak wielką posługę Rzeczypospolitej 
uczynił albo swoją majętnością z utratą zdrowia wojny odprawował, tak iż pra-
wie nigdzie nie masz na dobrą sławę i potrzeby Rzeczypospolitej piniędzy, jeno 
w Domu Jego, który tak wiele państw do Korony przyłączył i nad tak wielą naro-
dów tyle odnosił zwycięstwa. Pojzrzyjcie u Cecory na tureckie i tatarskie trupy91, 
u Dunaju na tak zacną prowincją multańską, którą byśmy udzierżeć umięli, nie 
trzeba by hultajów ani dudów gonić dla pieniędzy, sześćdziesiąt tysięcy talerów 
na każdy miesiąc czyni moskiewskiego zawojowanego i proszącego pokoju nie 
zapominajcie. Inflanty po dwakroć wzięte wspomnijcie tą drugą razą zwojowane, 
tam Hyszpany, Francuzy, Niderlandy i Szwajczary, głód, zimno i nędze, których 
pojedynkiem każda siła wojskowa była, pamiętajcie abyśmy i tak zacnego więź-
nia (może każdy kto przypomnieć) w zwycięstwie tak wielkim umiarkowanego 
umysłu, że znać więcej złego użył zwycięzca, niż więzień. Co się ma dziać wię-
cej od tego zacnego Pana, jako się dzieje? Dla Boga bądźmy wdzięczni Jego za-
sług takich. Powiedają Doktorowie Święci że [s. 177] Rzymską Rzeczpospolitą 
dlatego Pan Bóg skarał, że ludzi zasłużonych posług niewdzięczna była. Co Jemu 
dała Rzeczpospolita tego ustawicznie używa, to mu da jeszcze, to jej najbardziej 
się przyda. Znamy skromności Jego, każdy z nas ziemiaństwie siedząc, lepiej ja 
w lepszej sukni chodzi i więcej wczasu zażywa, niż on, bo on wszystkie swoje 
dostatki na Rzeczpospolitą obraca. Przetoż im więcej teraz da mu Rzeczpospolita, 
tym większy ratunek będzie miała od niego. Jest niepochybnie Łaska Boża nad 

91 Herburt odwołuje się do bitwy pod Cecorą, stoczonej w dniach 19‒20 X 1595 r., w wyniku 
której wojska polskie dowodzone przez Jana Zamoyskiego odniosły zwycięstwo nad armią tatarską 
Ğazi II Gireja. W jej wyniku uznano władzę Jeremiego Mohyły w Mołdawii.
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tym człowiekiem. Tu między nami, kiedy czasu pokoju, kiedy rady świętobliwe 
na sejmach podaje, kiedy trybunały dla prędszej pzostawionep sprawiedliwości 
stanowi, kiedy wolności przymnaża i postawa Jego i twarz skromności pełna, 
kiedy już przeciwko nieprzyjacielowi stanie, żaden olbrzym, żaden lew nie jest 
straszliwszy i sroższy. Mci Panie hetmanie polny92, nie tak dalece consors et par-
ticeps [towarzysz i współuczestnik] Jmci jako uczestniku i społeczniku trudów, 
prac, kosztów, niebezpieczeństwa, grotów, kul, kamieni, któremiś dla Rzeczypo-
spolitej pobity, dosyć nam czynisz, dosyć czynisz Rzeczypospolitej. Przetoż aby 
wdzięczność wszelaka i nagroda trwała w Ojczyźnie i w Domu Twym potkała 
Cię, pilnie Panom posłom poruczamy, aby o hetmanach, głowach żołnierzów 
powiedzieć umieli. Żołnierzów statecznych prawie nie mamy żadnych, co jest 
bardzo szkodliwa rzecz, bo kto bywał na wojnach, ten wie jaka jest różnica mię-
dzy starym a nowym żołnierzem. Teraz w tym wojsku inflanckim dosyć wielkim 
wszystko nowi rotmistrze byli, a z tych, którzy za Króla Stefana na wojnach 
bywali tylko dwa, bo kto jedn<e>go roku rotmistrzem, ten razem wszystko stra-
ciwszy, nie ma na drugi rok o czym wojska wieść i kiedy przyjdzie wojsko zwo-
dzić, nie szukają rotmistrzów godnych, ale tylko u kogo jest kilka wiosek, które 
straciwszy, już zaś nie rotmistrz. Zaprawdę trzeba by się albo starać statecznie 
o pokój zewsząd, a przyczyny nie dawać wojnom, w czas złemu zabiegając albo, 
jeśli już wojować przyjdzie, gruntorwrnie o wojnie radzić, bo ani zwiemy, jako na 
nas zewsząd przyjdą niebezpieczeństwa, którym trudno byśmy mięli wytrzymać. 

Takie są Mci Panowie trudności nasze, taka ich jest przyczyna, takie są na nie 
lekarstwa. Ten Pan, który Ojczyznę naszą postanowił, na podobnych kłopotach 
jako i Kościół swój Święty, bo żadnego sta lat nie masz, w których by nowy nie-
przyjaciel na Kościół Boży nie wyrwał się, prawie też żadnego roku nie masz, 
w którym Ojczyźnie naszej, znowu kto nie ozwałby się nieprzyjaźnią. Tenże ją 
bronić będzie, że jako łódka kościelna, choć bardzo trapiona nie porwie, tak też 
i ta uboga Ojczyzna nasza podległa ustawicznym niebezpieczeństwom, przecie 
da Bóg, że wytrzyma. Nie nowina to bywało czasem, że trzej Królowie bywało 
u nas, razem pięcioro wojska sw Polszcze wojowało polskies, Kraków na jeden 
rok dwa razy palono, o Królu rok nie wiedzieli, razem Łęczyca, Wrocław i Kra-
ków gorzały, siedział na Lublinie i na Sendomirzu poganin93, ale zgoda rosła 
na ten czas polska. I tak powiedam, jeśli na tym sejmie wszystkiego dobrze nie 
opatrzycie (czego Boże uchowaj) zguba nasza! Jeśli opatrzycie (co daj Boże) 
te kłopoty żniwem i kroszczeniem będą Ojczyźnie naszej Polskiej.

92 Stanisław Żółkiewski (1547‒1620) – hetman polny koronny w latach 1588‒1618.
93 Był może Herbut nawiązuje do „Żywota św. Metodego” zwanego również „Legendą Pa-

nońską”, powstałego w IX w., który wspomina o potężnym pogańskim księciu siedzącym na „Wi-
ślech”/„Wiśle”, który urągał chrześcijanom i wyrządzał im krzywdy. Mimo ostrzeżeń  Metodego 
książę ów, nie porzucając swojej dotychczasowej wrogiej chrześcijanom działalności, miał zostać 
wkrótce siłą ochrzczony.



a-a – nadpisane, b-b – nadpisane, c-c – na marginesie z prawej strony dopisek „rozumiane”, 
d-d – nadpisane, e-e – nadpisane, f-f - na marginesie z lewej strony, g-g – nadpisane, h-h – 
nadpisane, i-i – nadpisane, j-j – nadpisane, k-k – nadpisane, l-l – nadpisane, m-m – dopisane 
z prawej strony, n-n – nadpisane, o-o – napisane, p-p – dopisane z lewej strony, r-r – nadpisa-
ne, s-s – nad tymi wyrazami zostały zapisane ręką kopisty cyfry świadczące o rzeczywistej 
kolejności: „polskie wojowało w Polszcze”.
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Abstract

The memorieS of The firST world war. The leTTer of a SaleSian PrieST,  
rev. walenTy kozak. 1 July 1915

The paper deals with the letter of a Salesian priest, Rev. Walenty Kozak, the superior of the 
Salesian centre in the Przemyśl district of Zasanie, written on 1 July 1915. The author describes 
the history of the community and its work during the second siege of the Przemyśl Fortress. Be-
tween October 1914 and March 1915 the building was converted into a field hospital. As both 
Austro-Hungarian and Russian soldiers were quartered there, it was largely destroyed. The letter 
also presents the situation in the town during the siege and after the Russian troops had entered, the 
functioning of the schools, the change of the symbols on institutions, the influx of Russian people, 
the arrests of Jews, some clergymen and suspected persons. The author of the letter was himself 
arrested together with a fellow priest. The second part of the letter is a detailed account of dramatic 
events from his arrest on a charge of espionage and being kept in the garrison prison in Przemyśl, 
Lviv, and in Przemyśl again, until his release with a ban to stay in town and an order to go to Lviv. 
The letter ends with the author’s return to Przemyśl on 25 June 1915.

Keywords: First World War, Przemyśl Fortress, Salesian Centre in Przemyśl-Zasanie, Rev. 
Walenty Kozak, Salesian Archive of the Cracow Province in Cracow

Słowa kluczowe: I wojna światowa, Twierdza Przemyśl, Salezjański Zakład w Przemyślu na 
Zasaniu, Ks. Walenty Kozak, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej w Krakowie

Dość często istotną rolę w kwerendach archiwalnych ogrywa przypadek. Szu-
kając w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Krakowskiej w Krakowie w zespole 
Zmarli SDB materiałów na temat ks. Idziego Ogiermana-Mańskiego, posługują-
cego się przybranym nazwiskiem Zdzisława Kasprzaka, na pudle archiwalnym, 
oprócz tego wspomnianego nazwiska, natrafiłem także na napis „Ks. Walenty 
Kozak” wraz z numerem starej sygnatury. Już wcześniej korzystałem z jego tecz-
ki personalnej, która znajdowała się w innym miejscu. Z tym większą ciekawo-
ścią wyjąłem zawartość, znajdując poszyt opatrzony starą sygnaturą ASIK B 2882 
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z nazwą autora „X. Walenty Kozak SDB” i tytułem „Wspomnienia z czasu I wojny 
światowej 1.VII.1915”. Zawiera on list ks. Kozaka napisany w Przemyślu 1 lip-
ca 1915 roku w dwóch jednakowych egzemplarzach oraz dwa listy ks. inspektora 
(prowincjała) Piotra Tirone z 24 VI 1915 roku do biskupów przemyskich Karo-
la Fischera i Józefa Sebastiana Pelczara,dotyczące osoby ks. Walentego i domu 
salezjańskiego w Przemyślu. Szczególnie interesujący jest trzystronicowy list ks. 
Walentego – opisuje w nim losy zakładu salezjańskiego w czasie walk o twierdzę 
Przemyśl i własne – bardzo dramatyczne – po wkroczeniu Rosjan. Autor zamiesz-
cza również bardzo ciekawe informacje na temat funkcjonowania miasta i nowych 
„porządków” w trakcie okupacji rosyjskiej od marca do czerwca 1915 roku. Do 
już istniejących i wydanych wspomnień z czasów oblężenia Przemyśla1, zarówno 
wojskowych z różnych narodowości2, jak i cywilów3 dochodzi kolejne autorstwa 
kapłana – salezjanina, dyrektora zakładu salezjańskiego w Przemyślu na Zasaniu. 

Walenty Kozak był pierwszym dzieckiem Jana i Anny z domu Kierzniak. Przy-
szedł na świat 10 lutego 1870 roku w Karbie koło Bytomia na Górnym Śląsku. Po-
chodził z rolniczej, licznej rodziny śląskiej, głęboko religijnej i zachowującej pol-
skość. Po ukończeniu szkoły powszechnej jako najstarszy z rodzeństwa rozpoczął 
prace w kopalni. Służbę wojskową odbył w specjalnym pułku cesarskim w Berlinie 
i nawet nosił się z zamiarem zostania żołnierzem zawodowym. Zrezygnował jed-
nak z tego zamiaru i powrócił do rodzinnego domu i pracy w kopalni. 

Pod koniec XIX wieku na ziemi śląskiej dość dobrze znane było imię ks. 
Bosko. Z najbliższej rodziny ks. Walentego jego krewny Piotr Sikora wyjechał, 
już jako dojrzały, niespełna trzydziestoletni mężczyzna, do Turynu. Inny bliski 
krewny Kozaków, ks. Bończyk, namawiał młodzieńców ze Śląska do wyjazdu 
do włoskich Zakładów. Dzięki niemu dwudziestopięcioletni Walenty wyjechał 
do Włoch i 20 października 1895 roku został przyjęty do przeznaczonego dla 
Polaków Zakładu salezjańskiego w Lombriasco. Po zdobyciu tam średniego 
wykształcenia wstąpił w 1898 roku do nowicjatu w Iwrei i po jego ukończeniu 
1 października 1899 roku złożył pierwszą, a zarazem wieczystą profesję zakon-
ną. Przez następnych pięć lat przebywał w pierwszym, funkcjonującym do dziś 
Zakładzie salezjańskim w Oświęcimiu, gdzie pełnił obowiązki asystenta, równo-
cześnie studiując teologię. Święcenia  kapłańskie przyjął w Krakowie 25 marca 

1 Szerzej na temat wspomnień zob. A. Szczupak, W pamiętnych dniach Przemyśla. Wojenne 
zapiski bp. Konstantyna Czechowicza, ks. Mirona Podolińskiego i ks. Aleksandra Zubryckiego z lat 
1914–1915, „Rocznik Przemyski”, t. 51: 2015, z. 3 (18) Historia, s. 177‒178.

2 Zob. m.in.: Węgrzy w twierdzy przemyskiej, red. I. Lagzi, Warszawa‒Przemyśl 1985; J. Vit, 
Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914‒1915, Przemyśl 
1995; Dziennik oficera Landsturmu oraz Galicja 1914 autorstwa Marcina Wichrowskiego ,Prze-
myśl 2004; J. Lenar, Pamiętnik z walk Twierdzę Przemyśl, Przemyśl 2005; J.J. Stock, Notatnik 
z Twierdzy Przemyśl 1914‒1915, Przemyśl 2014.

3 Zob. m.in.: W. Zakrzewska, Oblężenie Przemyśla, Lwów 1916; H. Jabłońska, Dziennik z oblę-
żonego Przemyśla 1914‒1915, Przemyśl 1994; I. Künigl-Ehrenburg (I. von Michaelsburg), W oblę-
żonym Przemyślu kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914–1915), red.  S. Stępień, Przemyśl 
2010.
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1904 roku z rąk ks. bpa Anatola Nowaka, ówczesnego sufragana krakowskiego, 
a późniejszego ordynariusza przemyskiego obrządku łacińskiego, wielkiego do-
brodzieja dzieła salezjańskiego w Polsce4.

Tuż po święceniach, na wiosnę 1904 roku, wraz z ks. Janem Świercem wy-
ruszył w swoją pierwszą misję do Daszawy, miejscowości położonej 14 kilo-
metrów na wschód od Stryja. Daszawa stała się drugą placówką salezjańską na 
ziemiach polskich5. Ks. Walenty Kozak pełnił w niej w początkowym okresie 
funkcję prefekta–administratora, a od połowy 1906 roku także proboszcza.

Od 9 sierpnia 1909 roku objął on obowiązki przełożonego6 w dwa lata wcze-
śniej powstałej placówce w Przemyślu na Zasaniu. W skromnych pomieszcze-
niach parterowego domu przy ul. św. Jana 15 działała mała kaplica dla okolicz-
nych mieszkańców, a w oficynie pomieszczenia oratorium dla starszej, pracującej 
młodzieży. Pilna zatem była potrzeba wybudowania nowoczesnego budynku za-
kładowego, a w przyszłości także kościoła parafialnego, dla pozbawionej własnej 
świątyni prężnie rozwijającej się dzielnicy Przemyśla. Plany te chciał realizować 
pierwszy dyrektor w Przemyślu, ks. August Hlond, późniejszy Prymas Polski. 

Mimo braku funduszy następca ks. Hlonda, przedsiębiorczy ks. Walenty Ko-
zak, podjął się budowy zakładu. Prace rozpoczęto w czerwcu 1910 roku, a już 
jesienią 1911 roku budynek uroczyście poświęcono i oddano na potrzeby Orato-
rium, pierwszego tego typu dzieła salezjańskiego na ziemiach polskich.

Drugim wielkim wyzwaniem stojącym przed salezjanami, a zwłaszcza przed 
dyrektorem ks. Walentym Kozakiem, była budowa kościoła pod wezwaniem św. 
Józefa. I tego zadania podjął się ks. Walenty już w 1912 roku, doprowadzając bu-
dowę świątyni aż pod dach. W podziemiach pod prezbiterium kościoła powstała 
kaplica, która – po poświęceniu pod koniec marca 1914 roku – została oddana 
do użytku wiernych. Dalszą budowę przerwała Wielka Wojna. Przemyśl, będący 
twierdzą, znalazł się w centrum działań militarnych. Budynek zakładowy od paź-
dziernika 1914 roku aż do marca 1915 roku zamieniono na szpital wojskowy. Dzię-
ki te mu wspólnota salezjańska kierowana przez ks. dyrektora Kozaka nie przymie-
rała głodem. Sytuacja radykalnie się pogorszyła po wkroczeniu do miasta w marcu 
1915 roku wojsk rosyjskich. Boleśnie to odczuł zakład, który został splądrowany 
i zdewastowany, a ks. dyr. Kozak posądzony o szpiegostwo i aresztowany. Mimo 
błagalnych próśb wiernych uprowadzono go z majowego nabożeństwa, pędząc go 
piechotą do Lwowa, gdzie tylko dzięki osobistej interwencji ks. bpa Karola Fi-
schera całe to zdarzenie nie skończyło się tragicznie. Dopiero pod koniec czerwca 

4 Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej w Krakowie (dalej ASIK), zesp. Listy po-
śmiertne współbraci, T. III K-Ł, Ks. Aleksander Ziobro, „Wspomnienie pośmiertne o ks. Walentym 
Kozaku”, s. 2.

5 Szerzej na temat Daszawy zob. m. in.: 25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce, Mikołów 
1923, s. 33‒35; A. Świda, Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny, Kraków 1984, s. 65‒67; Po-
czątki dzieła salezjańskiego w Polsce (3). Daszawa (1904), „Nostra” R. 52: 1997 nr 398, s. 8‒13;  
S. Wilk, Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898‒1998), Lublin-Warszawa 1998, s. 10‒11.

6 ASIK, zesp. Karty personalne współbraci, t. I, Karta ks. Walentego Kozaka.
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1915 roku powróciwszy z niewoli wraz z pomocą życzliwych ludzi, podjął się prac 
porządkowych. W uruchomionym ponownie budynku zakładowym w połowie li-
stopada 1915 roku otwarto, dzięki staraniom ks. Walentego Kozaka, Szkołę Rze-
miosł wraz z internatem dla sierot wojennych, a rok później Salezjańską Szkołę 
Organistowską. W związku z trudną sytuacją gospodarczą końca Wielkiej Wojny 
i konfliktem polsko-ukraińskim utrzymanie zakładu na Zasaniu wymagało od jego 
przełożonego ks. Kozaka ogromnej determinacji i zaradności7.

W listopadzie 1919 roku ks. Walenty został mianowany dyrektorem 
nowej placówki w Różanymstoku w diecezji wileńskiej. W tym miejscu 
znów przychodzi mu przeżywać ciężkie chwile w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej 1920 roku, gdy zakład zostaje obrabowany przez bolszewików 
i zniszczony przez kwaterunek wojsk polskich. Ponownie zmuszony jest 
doprowadzić budynki zakładowe do stanu używalności z przeznaczeniem 
na szkołę gimnazjalną, która rozpoczyna swą działalność w roku szkolnym 
1920/19218. 

Po dwóch latach dyrektorowania w placówce na północno-wschodnich rubie-
żach Polski, ks. Walenty w połowie 1921 roku obejmuje na rok urząd dyrektora 
w nowicjacie w Kleczy Dolnej koło Wadowic9. W czerwcu 1922 roku przyby-
wa do Skawy koło Rabki na Podhalu. Z pomocą skawian rozpoczyna budowę 
najpierw zabudowań gospodarczych, a następnie domu mieszkalnego i prowizo-
rycznej kaplicy. Dzięki powstaniu zaplecza możliwe było w 1924 roku utworze-
nie domu zakonnego. Staraniem ks. Walentego Kozaka ponownie uruchomiono 
w Skawie Kasę Stefczyka i powstała mleczarnia. Z powodu kryzysu finansowego 
i innych trudności rozbudowa placówki w Skawie zostaje przerwana, a ks. Kozak 
z żywym inwentarzem i tym, co się dało zabrać, w połowie 1926 roku wyjeżdża 
do Lutomierska10.

W Lutomiersku zaniedbany i chylący się ku ruinie poreformacki klasztor 
został decyzją ks. bp ordynariusza Wincentego Tymienieckiego oddany salezja-
nom. Wymagał on gruntownego remontu i przystosowania do potrzeb  przyszłe-
go domu dziecka. Zadanie to zlecono doświadczonemu w budowach i zasłużo-
nemu na tym polu ks. Walentemu Kozakowi. Stopniowo posuwające się prace 
pozwoliły na przyjęcie wiosną 1927 roku pierwszych siedmiu chłopców-sierot. 
Dodatkowo oprócz prac remontowo-adaptacyjnych ks. dyr. Kozak musiał zająć 

7 Zob. szerzej: A. Świeży, Domy (zakłady) salezjańskie w Przemyślu w czasie Wielkiej Wojny 
(1914–1918), „Rocznik Przemyski”, t. 52, 2016, z. 1 (19) Historia, s. 55–74.

8 Szerzej na temat początków zakładu w Różanymstoku zob. m.in. 25-lecie działalności sa-
lezjańskiej w Polsce, Mikołów 1923, s. 65‒68; J. Fiedorowicz, Kierunki i formy działalności 
salezjanów w Różanymstoku w latach 1919‒1954, „Nostra”, R. 29: 1974, nr 2 (133) s. 19‒23;  
J. Niewęgłowski,  Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898‒1989, 
Warszawa 2011, s. 247‒253.

9 ASIK, zesp. Karty personalne współbraci, t. I, Karta ks. Walentego Kozaka.
10 S. Błażkowski, Powstanie, organizacja i rozwój salezjańskiej placówki w Skawie, Kraków 

1967, s. 14‒15, 20 (maszynopis w zbiorach ASIK Kraków).
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się potrzebami wychowanków. Dzięki wyremontowaniu wielu pomieszczeń licz-
ba wychowanków w sierocińcu w roku szkolnym 1929/1930  sięgała blisko 110 
chłopców11.

Na skutek nalegań skawian z początkiem maja 1930 roku postanawiają sale-
zjanie wrócić do Skawy. Z końcem września tego roku przyjeżdża ks. Walenty 
Kozak. W 1932 roku przystępuje do budowy kościoła, który 18 października 
1936 roku zostaje poświęcony przez ks. bp. Stanisława Rosponda. W pierw-
szych dniach września 1939 roku, mimo bliskiego frontu walk na pobliskiej 
Wysokiej, salezjanie nie opuścili tej miejscowości i kontynuowali swą pracę 
duszpasterską. 9 lipca 1942 roku gestapo aresztowało w Skawie ks. Kozaka 
razem z ks. Włodzimierzem Szembekiem, a trzy tygodnie później także ks. 
Władysława Szymańskiego. Ks. Kozak został po pewnym czasie wypuszczo-
ny. Mimo tych tragicznych wydarzeń 1 września 1942 roku została erygowana 
parafia NMP Wspomożenia Wiernych, a jej pierwszym proboszczem został ks. 
Walenty Kozak12. Schorowany ks. Walenty został w sierpniu 1945 roku prze-
niesiony do Zakładu w Oświęcimiu, gdzie pełnił funkcje spowiednika, a od 
1948 roku aż do śmierci przebywał w Pogrzebieniu, pomagając w duszpaster-
stwie, będąc zarazem spowiednikiem sióstr salezjanek. Zmarł 16 lutego 1954 
roku w Pogrzebieniu13.

List ks. Walentego Kozaka adresowany jest do Księdza Dyrektora zakładu 
salezjańskiego w Oświęcimiu, ks. Antoniego Hlonda. Na drugim egzemplarzu 
listu widnieje adnotacja zrobiona fioletową kredką „Do Ks. Antoni Hlond przez 
żołnierza”. Także z końcowej treści listu można to wywnioskować. List ten po-
winien być adresowany do ks. inspektora jako wyższego przełożonego odpo-
wiedzialnego za współbraci i domy, jednak, jak to sam tłumaczy ks. Walenty, 
nie zna jego miejsca pobytu i prosi o jego przekazanie. Dom oświęcimski jako 
największy i najważniejszy spośród istniejących w Galicji był także od 1905 roku 
siedzibą inspektorii pw. Aniołów Stróżów. Podstawowym celem listu było poin-
formowanie przełożonych Zgromadzenia o losach autora i współbraci oraz dzie-
ła, za które był odpowiedzialny. 

Oprócz zasadniczych informacji o losach osobistych i powierzonego dzieła, 
list zawiera między innymi bardzo ciekawe – choć dość skrótowe – informacje 
o życiu codziennym po wkroczeniu Rosjan. Odnosi się wrażenie, że podawane 
fakty autor miał możliwość obserwować jako bezpośredni uczestnik życia spo-
łecznego miasta. W jego ocenie okres okupacji Przemyśla przez Rosjan od 22 
marca do 3 czerwca 1915 roku był nieporównywalnie trudniejszy od wcześniej-

11 Zob. szerzej na temat działalności ks. Kozaka w Lutomiersku: J. Pietrzykowski,  Salezjanie 
w Lutomiersku wczoraj a dziś. Krótka przeszłość historyczna miasta i klasztoru, „Seminare”, t. 12, 
1996, s. 297‒300.

12 S. Błażkowski, Powstanie, organizacja i rozwój salezjańskiej placówki w Skawie, Kraków 
1967, s. 22, 31‒35, 41.

13 ASIK, zesp. Karty personalne współbraci, t. I, Karta ks. Walentego Kozaka.
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szego okresu oblężenia twierdzy i miasta, co widać w takich stwierdzeniach jak 
ciężkie nastały czasy po wkroczeniu Moskali, czy kryzys. Daje się także odczuć 
negatywny stosunek do „nowej władzy”, czy to w odniesieniu do dziwacznego 
rozporządzenia nowego komendanta, które jest dosłownie cytowane, by podkre-
ślić jego oryginalność, czy wobec symboli władzy, które określane są mianem 
czarnych sepów moskiewskich, czy też w odniesieniu do religijności Rosjan, któ-
rzy określeni są przez ks. Kozaka mianem fanatyków religijnych. Te opisy mają 
przygotować czytelnika do zasadniczych wiadomości dotyczących fali areszto-
wać duchownych rzymsko-katolickich, w tym samego autora wraz z klerykiem 
Piotrem Łakomcem. Cały epizod aresztowania i uwięzienia jest dość dokładnie 
opisany wraz z późniejszymi losami, aż do powrotu do Przemyśla. W przeka-
zie tym wyróżnia się osobista pobożność maryjna, która jest cechą wyróżniającą 
członka Towarzystwa Salezjańskiego. Jako salezjanin – kapłan pomimo uwię-
zienia stara się w duchowej łączności z innymi obchodzić święto Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych – patronki Zgromadzenia Salezjańskiego. 
Jest to cecha wyróżniająca, która była widoczna w całym życiu ks. Walentego 
Kozaka.

 Oryginał listu w dwóch egzemplarzach napisany jest na maszynie na 3 nu-
merowanych stronach  w formacie 208 x 340 mm. Tekst listu zostaje podany 
w oryginalnej pisowni wraz z wyjaśnieniami. Zostały jedynie poprawione błędy 
maszynowe, które są odnotowane w przypisach.

*   *   *

Kochany Księże Dyrektorze14!
Korzystam z okazyi, by Wam dać jakiś znak życia o sobie i tutejszych współ-

braciach. Ciężkie przeżywaliśmy tu nieraz chwile, z których dzięki Najwyższe-
mu wyszliśmy zawsze cało. Głodu nie cierpieliśmy, mieliśmy bowiem w domu 
szpital od października aż do upadku twierdzy i przeto łatwiej było o zaprowian-
towanie się w żywność z magazynów wojskowych.  

Kościół i dom nie doznały najmniejszych wstrząśnień, tylko przy wysadzaniu 
fortów wyleciało kilkadziesiąt szyb z drzwi i okien. Ucierpiało jednak wiele już 
to15 przez szpital, już to przez ustawiczne kwaterunki wojsk naszych i nieprzy-
jacielskich wewnętrzne i zewnętrzne16 urządzenie domu. I tak nie do poznania 
jest sala teatralna i pokoje na pierwszym i drugim piętrze; oparkanienie spalono, 
zarekwirowano wszystkie deski z rusztowań, nie zwrócono kilkanaście krzeseł 
oraz różnych przyborów kuchennych i gospodarskich; w niedzielę palmową17  

14 Błąd maszynowy w tekście: Dyrekotrze.
15 Pisane łącznie.
16 Błąd maszynowy: zewnętrzen.
17 28 marca 1915 r. czyli po poddaniu twierdzy i wkroczeniu wojsk rosyjskich do miasta.
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okradziono mi nieomal cały zapas wina18 mszalnego, pomimo, że jak się wyda-
wać mogło, najlepiej było przechowane. 

Ciężkie nastały czasy po wkroczeniu Moskali. Ukazy pojawiały się jak 
grzyby po deszczu, niektóre oryginalne w swoim rodzaju n.p. ten: „J. E. Pan 
Komendant Artamanów19 nakazuje by na ulicy go witano – panie ukłonem, 
panowie maja stać z odkrytą głową!”. Szkoły, które podczas całego oblężenia 
dość regularnie funkcjonowały skasowano, gdyż dyrekcye nie mogły się zasto-
sować do wymagań rządu rosyjskiego; w części zastosowała się tylko szkoła 
ludowa i wydziałowa żeńska PP. Benedyktynek, to też przetrwała kryzys. Po-
zrywano z urzędów godła Monarchii a na jej miejscu pozawieszano czarne sępy 
moskiewskie, na ulicach zaroiło się od ludności cywilnej rosyjskiej; byli to po 
największej części kupcy. Wkrótce też zabielało i zazieleniało od napisów ro-
syjskich nad składami. Zaczęło się masowe wywożenie żydów i aresztowanie 
osób podejrzanych w mieście i na prowincyi. Do tych ostatnich miałem ten 
zaszczyt i ja należeć z kl. Łakomcem20.  Księża a zwłaszcza czynni21 zakonnicy 
byli zawsze Moskalom solą w oku w pobliżu linii bojowej. Jezuitów z Chyrowa 
wywieziono; rektora Roztworowskiego22 i jeszcze jednego Ojca do Tomska, 
resztę do Lwowa; w zakładzie został tylko ks. Baudis23 z jednym ojcem. Ten 
sam24 los spotkał Redemptorystów z Mościsk. Z niektórymi księżmi obchodzo-

18 Błąd maszynowy: wian.
19 Leonid Konstantinowicz Artamonow (Леонид Константинович Артамонов; ur. 25 II/9 

III 1859 gubernia chersońska, zm. 1 I 1932 Leningrad) – rosyjski generał kawalerii, podróżnik. 
Jako komendant zdobytej przez Rosjan Twierdzy Przemyśl zasłynął ze wspaniałomyślnego trak-
towania załogi austro-węgierskiej. Usunięty ze stanowiska komendanta za przyczynienie się do 
zwolnienia około 20 tys. jeńców austro-węgierskich. Zob.  szerzej: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Leonid_Artamonow [dostęp: 21.07.2017]; http://www.twierdzaprzemysl.org/index.php?menu-
=art&akction=Leonid_Konstantinowicz_Artamonow [dostęp 21.07.2017].

20 Piotr Łakomiec, kleryk – salezjanin. 
21 Błąd maszynowy: czyrni.
22 Jan Kanty Rostworowski (ur. 8 XI 1876 Górca Narodowa k. Krakowa, święcenia kapł. 6 VI 1903 

Kraków, zm. 13 I 1963 w Warszawie) – duchowny, jezuita, pisarz katolicki, rekolekcjonista, profesor 
teologii dogmatycznej w Krakowie i Starej Wsi, redaktor pism katolickich, rektor w Starej Wsi i Chyro-
wie, superior (przełożony domu zakonnego) w Krakowie, Warszawie i Poznaniu, dyrektor Wydawnic-
twa Księży Jezuitów w Krakowie. Podczas I wojny światowej wywieziony przez Rosjan, spędził 3 lata 
na Syberii. W październiku 1939 r. aresztowany przez Niemców i więziony przez tydzień na Pawiaku, 
po czym zwolniony. Okres II wojny światowej spędził na pracy duszpasterskiej i rekolekcyjnej w War-
szawie, Otwocku, Szymanowie i Kielcach. Zob. szerzej: Rostworowski Jan Kanty, w: Encyklopedia 
wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564‒1995, oprac. L. Grzebień et al., Kraków 1996, s. 578.

23 Wojciech Maria Baudiss (ur. 14 IV 1842 Bojany na Bukowinie, święcenia kapł. 10 IX 1871 
Kraków, zm. 25 IV 1926 Stara Wieś k. Brzozowa) – duchowny, jezuita, profesor języka francuskiego 
i greckiego w Tarnopolu oraz retoryki w Starej Wsi i Dobromilu, superior w Ławrowie i Dobromilu 
oraz mistrz nowicjatu w Dobromilu, rektor Seminarium Duchownego w Jassach, prowincjał galicyj-
ski, ojciec duchowny i profesor języka ukraińskiego w Chyrowie. Zwolennik zbliżenia polsko-ukra-
ińskiego. W latach 1884–1902 brał udział w pracach nad reformą zakonu bazylianów. Zmarł w opinii 
świętości w Starej Wsi. W 1971 r. rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny. Zob. szerzej: Baudiss Woj-
ciech Maria, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, s. 31.

24 Pisane łącznie.
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no się brutalnie i tak ks. Dr Szmyda25, dalej proboszcza26 z dwoma wikarymi27 
z Korczyny i 4 kleryków: Sebastyańskiego28, Samborskiego29, Kulczyckiego30, 
Markowicza31, pędzono 28 mil pieszo aż do Lubaczowa. Nas aresztowano – nepi-
úne meno32 – pod pozorem szpiegostwa w poniedziałek przed Zielonymi Świąt-
kami33. Aż do czwartku34 trzymano nas w więzieniu garnizonowem, w piątek35 

25 Wojciech Szmyd (ur. 10 IV 1876 Haczów pow. Krosno nad Wisłokiem, święcenia kapł. 22 VII 
1900 Przemyśl, zm. 1930 Szebnie k. Jasła) ‒  duchowny rzymsko-katolicki diecezji przemyskiej, 
doktor teologii, duszpasterz, wikariusz parafialny w parafii Rudnik n. Sanem, Miejscu Piastowym k. 
Krosna, Ostrowie k. Przeworska, wykładowca w Seminarium Duchownym w Przemyślu, przez wiele 
lat wypełniał różne obowiązki w Konsystorzu biskupim. W czasie działań wojennych w 1915 roku na 
krótko został wywieziony przez wojska rosyjskie. Zob. szerzej: Szmyd Wojciech, w: Polski Słownik 
Teologów Katolickich 1918‒1981 (dalej: SPTK), t. 7, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 226‒227.

26 Chodzi tu o ks. proboszcza Karola Kłeczka. Karol Kłeczek (ur. 31 VIII lub III 1891 Głogów, 
święcenia kapł. 25 VII 1885 Przemyśl, zm. 22 II 1933 Korczyna) – duchowny rzymsko-katolicki 
diecezji przemyskiej, duszpasterz, wikariusz parafialny parafii Dydnia, Szebnie, Stojańce, Rudki, 
Korczyna, administrator i proboszcz parafii Korczyna w latach 1899‒1933 – Archiwum Archidie-
cezjalne w Przemyślu (dalej AAP), zesp. Tabele służbowe T. K Ka-Kor, Tabela Ks. Karola Kłeczka.

27 Mowa jest o dwóch księżach, z których jeden był kooperatorem parafialnym – ks. Antoni Roz-
marynowski ‒ a drugi, ks. Wincenty Koszałka, był katechetą szkolnym i mieszkał na terenie parafii, 
pomagając w duszpasterstwie parafialnym. Antoni Rozmarynowski (ur. 1 IX 1886 Czukwia pow. 
Sambor, święcenia kapł. 29 VI 1912 Przemyśl, zm. 16 IV 1924 Drohobycz) ‒ duchowny rzymsko-
-katolicki diecezji przemyskiej, duszpasterz, kooperator – pomoc w duszpasterstwie w Korczynie 
i Zręcinie, wikariusz parafialny, administrator i proboszcz w Drohobyczu. AAP, Z. Tabele służbowe 
T. R, „Tabela ks. Antoniego Rozmarynowskiego”. Wincenty Koszałka (ur. 7 II 1885 Rudnik nad Sa-
nem, świecenia kapł. 24 VI 1909 Przemyśl, zm. 14 III 1941 Rzeszów) – duchowny rzymsko-katolicki 
diecezji przemyskiej, duszpasterz,  kooperator – pomoc w duszpasterstwie i katecheta w Pruchniku, 
Rzeszowie, Korczynie – AAP, zesp. Tabele służbowe T. K Kos-Kw, Tabela ks. Wincentego Koszałki.

28 Tadeusz Sebastyański (ur. 26 I 1892 Rozwadów nad Sanem, święcenia kapł. 30 IV 1916 
Przemyśl, zm. 14 VII 1956 Stobierna) – duchowny rzymsko-katolicki diecezji przemyskiej, studia 
teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu w latach 1912‒1914 i 1916,  duszpasterz, 
wikary w parafii Trześń, Pniów, ekspozyt Borynia, Wola Rzeczycka, proboszcz w Woli Rzeczyckiej 
i Stobierni – AAP, zesp. Tabele służbowe, T. S Sa-Sm, Tabela ks. Tadeusza Sebastyańskiego.

29 Jan Samborski (ur. 13 V 1891 Korczyna, pow. Krosno, święcenia kapł. 30 IV 1916 Przemyśl, 
zm. 22 II 1942 Brody ad Zebrzydowie) ‒ duchowny rzymsko-katolicki diecezji przemyskiej, studia 
teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu w latach 1911‒1916, duszpasterz, wikariusz 
parafialny i katecheta gimnazjum w parafii Jaworów, proboszcz w Jaśle – AAP, zesp. Tabele służ-
bowe, T.S Sa-Sm, Tabela ks. Jana Samborskiego.

30 Władysław Kulczycki (ur. 17 XI 1893 Korczyna pow. Krosno, święcenia kapł. 6 V 1917 
Przemyśl, zm. 11 II 1961 Klimkówka) – duchowny rzymsko-katolicki diecezji przemyskiej, dusz-
pasterz, wikariusz parafialny w parafii Jodłowa, Sanok, Hyżne, Bieździedza, Romarno, Humniska, 
administrator parafii Jodłowa, Bieździedza, proboszcz parafii Klimkówka) – AAP, Z. Tabele służ-
bowe T. K Kos-Kw, Tabela ks. Władysława Kulczyckiego.

31 Franciszek Markowicz (ur. 16 IX 1887 Korczyna pow. Krosno, święcenia kapł. 30 IV 1916 
Przemyśl, zm. 7 XII 1952 Krasna) ‒ duchowny rzymsko-katolicki diecezji przemyskiej, dusz-
pasterz, wikariusz parafialny parafii Głogów, Osobnica, Libusza, Niebylec, Jarosław-Zarzecze, 
Krasna, katecheta w szkołach w Borysław-Wolanka, Korczyna, administrator parafii Ustrobna, 
Biały Kamień na Dolnym Śląsku – AAP, zesp. Tabele służbowe T. M, Tabela ks. Franciszka 
Markowicza.

32 Tłumaczenie: Nie mniej nie więcej. 
33 17 maja 1915 roku.
34 20 maja 1915 roku.
35 21 maja 1915 roku.
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zawieziono nas na Brygitki do Lwowa36, gdzie się znajdował etap rosyjski, w so-
botę37świąteczn[ą] posłano nas na powrót38 do Przemyśla i oddano pod ściślejszy 
nadzór, gdyż mamy pójść przed sąd polowy.

Nadszedł dzień Zielonych Świątek39 23. maja‒wigilia M.[atki] B.[ożej] Wsp.
[omożenia] W.[iernych] – Przez cały dzień nie dano nam jeść. Nazajutrz już od 
tygodnia zapowiedziana uroczystość Wspomożycielki; Ks. Tomaka40 ze sumą, 
ks. Dyrektor od Benedyktynek z Kazaniem.

Rozprawy sądowej nie spodziewałem się prędzej jak we środę41 po Zielonych 
Świątkach, Moskale bowiem fanatycy religijni – nie pogwałcą dni świętych. – Tego 
roku obchodzili Ziel.[one] Świątki razem z nami. Nie opisuję co się działo w mej 
duszy w poniedziałek świąteczny i samą uroczystość Wspomożycielki. Uspoko-
iłem się jednak, w duchu starałem się brać udział w uroczystościach, jakie w tym 
dniu obchodzono w domach naszych. I stało się coś niezwykłego. Matka nie chcia-
ła zostawić swych synów w dniu dla Niej tak świętym bez pociechy. Około 4.30 
g.[odziny] po południu przychodzi oficer i wypuszcza nas na wolność z temy[?] 
tylko zastrzeżeniem, że w Przemyślu nam nie wolno mieszkać. Pozwolono nam 
pod eskortą dwóch sybiraków pójść do domu, zabrać co najpotrzebniejsze, aby 
jak najprędzej wyjeżdżać nie wiadomo jeszcze dokąd. Gdyśmy przychodzili do 
domu, ludzie gromadzili się właśnie na nieszpory. W godzinę później wracaliśmy 
z tą samą paradą do komendy po przepustki. Mieliśmy zamiar zamieszkać w Mo-
ściskach. Nie pozwolono nam jednak; najbliżej we Lwowie i tam po 14-godzin-
nem oczekiwaniu na pociąg udaliśmy się Doputy42 pociąg nie ruszył, konwój nie 
spuszczał nas z oka, toteż pragnęliśmy by jak najprędzej ruszył, by się uwolnić 
od wstrętnego towarzystwa. Po trzynastogodzinnej jeździe dotarliśmy do Lwowa, 
zamieszkaliśmy przez kilka dni w zakładzie św. Teresy43, następnie aż do odsieczy 
Lwowa u OO. Reformatów44. W piątek 25. czerwca udałem się sam bez przepustki 

36 Potoczna nazwa więzienia we Lwowie przy ul. Kazimierzowskiej (obecnie ul. Horodecka).
37 22 maja 1915 roku. 
38 Pisane łącznie.
39 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
40 Wojciech Tomaka (ur. 27 II 1875 w  Trzebownisku, święcenia kapł. 8 VI 1899 Przemyśl, 

zm. 6 II 1967 Przemyśl) – duchowny rzymsko-katolicki diecezji przemyskiej, katecheta w prze-
myskich szkołach średnich, dyrektor szkół prowadzonych przez PP Benedyktynki i aktywny 
członek wielu lokalnych organizacji kulturalno-społecznych, biskup pomocniczy diecezji łaciń-
skiej przemyskiej w latach 1934–1967. Zob. szerzej: K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczy-
pospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996, s. 240–241; Tomaka Wojciech, w: PSTK, t. 7,  
s. 315‒318.

41 26 maja 1915 roku.
42 Powinno być dopóty – błąd autora.
43 Zakład wychowawczo-naukowy dla uczennic szkół powszechnych prowadzony przez siostry 

Opatrzności Bożej  przy ul. Leona Sapiehy i jednocześnie dom macierzysty Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej istniejący w latach 1858–1946. Zob. szerzej: P. M. Wojtaszek, Nasza historia, 
Zielona Góra 2016.

44 Klasztor wraz z kościołem Świętej Rodziny znajdował się przy ul. Janowskiej 58 we Lwowie.
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w podróż w stronę Przemyśla; natrafiłem na furę45 którą opatrznościowo bez wszel-
kich przeszkód dotarłem do Przemyśla, gdzie się od pięciu dni już znajduję.

Tu kończę opis naszych przygód; przy innej sposobności więcej.
Biskup Fischer46 wydelegował natychmiast po mojem[u] uwięzieniu księdza, 

który w naszej kaplicy sprawował wszystkie funkcye kościelne.
Łakomiec jeszcze nie wrócił zostawiłem go u OO. Reformatów aż będzie ko-

lej do Lwowa kursować lub nadarzy się inna sposobność do przyjazdu. 
Nie piszę wprost do Ks. Prowincyała, bo nie wiem gdzie się obecnie znajduje 

a u Was [w Oświęcimiu] najlepsze agencye do odszukania go. List ten proszę mu 
nadesłać. Czy nie zginął kto z naszych konfratrów, którzy wyjechali na wojnę? 
W przemarszu przez Przemyśl byli u mnie Mrozik47, Peric48, Moro49, pewien syn 
Maryi50 z Wernsee a po zajęciu Przemyśla przez Moskali – Józef Kotarski51.

Ściskam Was, pozdrawiam wszystkich współbraci i modlitwom ich się pole-
cam. Ks. Prowincyałowi wyrazy czci i uczucia synowskiej miłości

oddany w Chrystusie Panu
Ks. Wal.[enty] Kozak

Przemyśl 1.lipca 1915.
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Ks. Walenty Kozak. Fot. z Archiwum Sale-
zjańskiego Inspektorii Krakowskiej w Krako-
wie.

Przełożeni zakładu w Przemyślu w 1916 r. (w środku siedzi ks. Walenty Kozak, po lewej  
ks. Antoni Hlond). Fot. z Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej w Krakowie.
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ŻYCIE JEŃCÓW Z UKRAIŃSKIEJ ARMII HALICKIEJ  
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W ŚWIETLE CZTERECH ŹRÓDEŁ Z LAT 1919–1920

Abstract

The life of PriSonerS from The ukrainian galician army in The camP in Pikulice  
in The lighT of four SourceS from 1919 and 1920

The article presents four documents connected with the POW camp no. 4 in Pikulice between 
July 1919 and February 1920. Two of them are reports of the stay there (one is anonymous, one by 
Lieutenant Jarosław Diakon), written soon after the described events; the others are: a petition to the 
Command of the General District of Lviv and an application of four prisoners to the Ukrainian Civic 
Committee. The documents faithfully render the conditions in the camp and additionally inform what 
the epidemics of typhus and dysentery looked like, the diseases that took the life of many UGA pris-
oners. The texts provide a considerable research value, although they are not devoid of bias.

Keywords: Polish-Ukrainian war, Pikulice, POW camps, Ukrainian Galician Army

Słowa kluczowe: wojna polsko-ukraińska, Pikulice, obozy jenieckie, Ukraińska Armia Halicka

Obóz jeńców nr 4 w Pikulicach pod Przemyślem funkcjonował od lipca 1919 r.1 
Polskie władze wojskowe zdecydowały się na jego otwarcie ze względu na dużą 
liczbę jeńców z Ukraińskiej Armii Halickiej (UAH). Wzięto ich do niewoli 
w czasie kontrofensywy Wojska Polskiego po porażce ofensywy czortkowskiej, 
prowadzonej w czerwcu 1919 r. przez UAH. W późniejszym czasie przebywali 
w pikulickim obozie również jeńcy sowieccy, a od jesieni 1920 r. internowane 
oddziały Armii URL („petlurowcy”), 3. Armii Rosyjskiej gen. Borysa Peremyki-
na a także żołnierze armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza. 

Obóz nie doczekał się jak dotąd własnej monografii. Różnorodne informacje 
o nim można jednak odnaleźć w publikacjach traktujących o jeniectwie w Pol-

1 L. Wyszczelski, Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 2014, s. 271–272.
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sce po 1918 r. Spośród polskich prac należy wymienić podstawową do dnia dzi-
siejszego pracę Zbigniewa Karpusa2 czy najnowszą monografię problematyki 
jeńców sowieckich pióra Lecha Wyszczelskiego3. Pewną uwagę poświęcili mu 
badacze ukraińscy tacy jak Mykoła Pawłenko4 czy Ihor Sribniak5. Sporo infor-
macji przynoszą artykuły Aleksandra Kolańczuka6, a także jego najnowsza praca 
Obóz internowania oraz ukraiński cmentarz wojenny w Pikulicach pod Przemy-
ślem (1918–1921), wydana w 2017 r. w Przemyślu. Trudno jednak ostatnią z prac 
traktować jako pełne opracowanie dziejów pikulickiego obozu ze względu na 
źródłową ograniczony zasób źródeł, będący podstawą tej publikacji, jak i jej nie-
wielką objętość. 

W niniejszym artykule zaprezentowane zostały cztery cenne źródła oświe-
tlające historię obozu. Są to dwie relacje oraz dwie petycje poświęcone poby-
towi w wymienionym obozie jeńców z Ukraińskiej Armii Halickiej. Wszystkie 
z nich dotyczą okresu od lipca 1919 do lutego 1920 r. W niniejszej edycji zostały 
one rozmieszczone w kolejności chronologicznej wedle powstawania. Pierw-
szy z prezentowanych dokumentów to relacja anonimowego ukraińskiego jeńca 
(prawdopodobnie podoficera lub oficera) za okres od momentu wzięcia go do 
niewoli 9 sierpnia 1919 r. niedaleko Okopów Świętej Trójcy, do 7 października 
1919 r. Drugi z tekstów to petycja (która być może wyszła z Ukraińskiego Komi-
tetu Obywatelskiego) do Dowództwa Okręgu Generalnego we Lwowie, a doty-
cząca polepszenia warunków pobytu jeńców. Trzeci – relacja z pobytu w niewoli 
oficera ukraińskiego Jarosława Diakona7 za okres od lipca 1919 do lutego 1920 r. 
I wreszcie ostatni z nich – memorandum złożone przez czterech jeńców z UAH 
na ręce Ukraińskiego Komitetu Obywatelskiego we Lwowie w sprawie pobicia 
ich przez polskich podoficerów w obozie w lutym 1920 r. 

Należy stwierdzić, iż teksty posiadają dużą wartość poznawczą. Co zrozu-
miałe, najcenniejsze są dwie relacje żołnierzy UHA. Są one zarazem najdłuższe 
i przynoszą dużo szczegółów dotyczących nie tylko Pikulic. Pierwszy tekst, cho-
ciaż jest anonimowy (najwidoczniej jego autor – jako uciekinier – nie chciał po-
dawać swoich danych osobowych, by nie zostać przypadkowo wykrytym przez 

2 Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce 1918–1924, Toruń 1997.
3 L. Wyszczelski, Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej...
4 М. Павленко, Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, 

Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919–1924 рр.), Київ 1999.
5 I. Срiбняк, Обеззброєна, але нескорена. Інтернована Армія УНР у таборах Польщі  

й Румунії (1921–1924 рр.), Київ–Філядельфія 1997.
6 O. Колянчук, Інтерновані і полонені українці в Пикуличах, „Перемиські дзвони”, 1994, nr 

2 (16), s. 2–5; idem, Українці в таборах Перемишля (1918–1921), „Пам’ятки України”, 1995, 
nr 3, s. 112–117; idem, Українцi в таборах Перемишля, в: Перемишль i перемиська  земля  
протягом  вiкiв, т. 1, Перемишль – Львiв 1994, с. 177–194. 

7 Jarosław Diakon – porucznik UAH, wzięty do niewoli 15 lipca 1919 r. Przebywał w obozach 
w Brześciu Litewskim, Łańcucie i Pikulicach (w ostatnim z wymienionych dwukrotnie, co naj-
mniej do 18 lutego 1920 r.). Odznaczył się przy zwalczaniu epidemii tyfusu i czerwonki jesienią 
i zimą 1919 r. 
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polskie władze), jest interesujący z uwagi na opisanie okoliczności wzięcia do 
niewoli oraz transportu do obozu.  Co prawda w relacji por. J. Diakona również 
jest to omówione, jednakże relacja anonimowa jest bardziej szczegółowa. Oba 
przekazy potwierdzają niestety smutny zwyczaj obdzierania jeńców na froncie 
przez oddziały Wojska Polskiego. W tej sprawie wydany był nawet rozkaz Na-
czelnego Dowództwa Wojska Polskiego8, aczkolwiek z powodu powszechnego 
braku umundurowania, a przede wszystkim obuwia, nie był on przestrzegany. 
W tym przypadku Ukraińcy mieli słuszne pretensje o uwłaczające traktowanie. 

Trzy teksty omawiają tragiczną sytuację panującą w obozie jesienią 1919 r. 
Spowodowane było to powszechnymi brakami wyżywienia, brakiem lekarstw 
oraz dużą liczbą żołnierzy Ukraińskiej Armii Halickiej wziętych do niewoli 
w czasie polskiej ofensywy w Galicji Wschodniej. Sytuacja w Pikulicach na tle 
pozostałych obozów była zła. Co prawda najtragiczniejszy los spotkał Ukraiń-
ców przebywających w Brześciu Litewskim, lecz Pikulice wysoką śmiertelnością 
również wyróżniały się negatywnie. W pozostałych miejscach w Polsce nie za-
obserwowano aż takiego poziomu zgonów jak w wymienionych dwóch obozach. 
Co prawda anonimowy autor uciekł z Pikulic jeszcze przed największą falą epi-
demii tyfusu i czerwonki, lecz już we wrześniu 1919 r. sytuacja przedstawiała się 
niezbyt dobrze. Najtragiczniejsze żniwo zebrała jednak od listopada do grudnia 
1919 r. Całkowita liczba zmarłych nie jest znana i raczej nie zostanie nigdy usta-
lona (nie zachowały się spisy, a także, jak notuje por. J. Diakon, wielu spośród 
zmarłych po prostu nie zapisywano), aczkolwiek polskie źródła stwierdzały, iż 
codziennie umierało od 7 do nawet 100 jeńców ukraińskich. Jest to bez wątpienia 
liczba bardzo duża. Należy również dodać, iż w obozie przebywali wówczas tak-
że czerwonoarmiści, jednak o ich losie wiadomo bardzo niewiele. Jest prawdopo-
dobne, iż również wielu z nich padło ofiarą tyfusu i czerwonki. Zastanawiające, że 
por. Diakon w tekście przemilczał swoją rolę w walce z epidemią, choć skądinąd 
wiadomo, że zasłużył się bardzo pozostałym przy życiu jeńcom ukraińskim. Cho-
roby grasujące w Pikulicach zostały powstrzymane dopiero pod koniec 1919 r., 
gdy polskie władze poważnie wzięły się za walkę z nimi. W tym czasie zmie-
niła się również polska obsada: zachorował źle wspominany przez Ukraińców 
ppłk Marian Haralewicz9, zmarli niektórzy spośród oficerów i podoficerów WP. 
Zmiany spowodowały prawdopodobnie zwiększenie dyscypliny oraz porządku 
panującego wewnątrz obozu. 

Prezentowane relacje są oczywiście stronnicze, bardzo silnie antypolskie 
(obecność stwierdzeń typu „lacka niewola”), co jest zrozumiałe w kontekście 
nieudanych prób budowy swojego państwa w 1918–1919 r. przez Ukraińców. 
Nie można jednak zarzucić im kłamstwa – wedle raportu płk lek. dra Rodziń-

8 Centralne Archiwum Wojskowe, I.301.10.336, Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych De-
partament I nr 7347/Mob z 20.08.1919 w sprawie rozbierania jeńców na froncie. 

9 Ppłk Marian Haralewicz (1864 – ?) – komendant obozu, w grudniu 1919 r. zachorował na 
tyfus.
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skiego10 z przeprowadzonej od 17 do 23 XI 1919 r. wizytacji, sytuacja w obozie 
przedstawiała się bardzo negatywnie, a wręcz tragicznie. Raport ten potwier-
dza w dużej części to, co przekazują powyższe relacje. Uzupełniają one też ob-
raz, który wypływa z innych źródeł, prezentowanych już na łamach z. Historia 
„Rocznika Przemyskiego”11.

Wszystkie publikowane tu źródła znajdują się w Centralnym Państwowym 
Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie, w zespole Ukraińskiego Komite-
tu Obywatelskiego we Lwowie (fond 462, opis 1, sprawa 60). Sprawa ta zawiera 
kilkanaście dokumentów dotyczących pikulickiego obozu. Są to relacje, petycje 
i wspomnienia jego byłych więźniów. Dotychczas były wykorzystane w niewiel-
kim stopniu. Dokumenty nr 1 oraz 3 zostały napisane w j. ukraińskim, na potrze-
by niniejszej edycji zostały przetłumaczone na język polski. Pisownię oryginal-
nie napisanych w języku polskim dokumentów uwspółcześniono.  

***

Dokument nr 1
Relacja anonimowego jeńca ukraińskiego z 7 października 1919 r.,  

dotycząca jego pobytu w obozie jeńców w Pikulicach  
od sierpnia do października 1919 r.12

Пикуличі.

9 серпня 1919 патруля польська зловила мене з кількома товарищами, не 
пригадую собі назви села, і взяло нас в полон. Перевели нас через Збруч до 
села Скопів, котре лежить в клинї між Днїстром а Збручем. Приведено нас  
з кінци на пляцуфку. Стояв тут 30 полк піхоти /варшавьский/ 1 сотня. Сей 
полк був мені знайомий еще з пiд Львова і я знав про се, що він не дуже 
охочо бяться. Як на полонених обійшлися тут з нами досить добре. Зараз по 
нашім приходї вязяся якийсь капраль переволити наших кишенях і рукзаках 
ревізію. Найперше постягали з нас ременї. У декого вяли цїннїйші річи як 
перстенї золоті, годинники, инше даючи прим. за годинник вартости 1200 К 

10 Herman Rodziński (1862–1925) – lekarz, generał brygady Wojska Polskiego. Ukończył 
Wydział Lekarski Uniwersytetu Wiedeńskiego, następnie służył w armii austro-węgierskiej. Od 
listopada 1918 r. w Wojsku Polskim, oficjalnie przyjęty w lutym 1919 r. Pełnił służbę w Dowódz-
twie WP na Galicję Wschodnią, a następnie pozostawał w dyspozycji Departamentu Sanitarnego 
MSWojsk. W 1921 r. odszedł w stan spoczynku. Zmarł we Lwowie.

11 W. Węglewicz, Stosunki sanitarne w obozie dla jeńców i internowanych w Pikulicach na prze-
łomie 1919 i 1920 roku w relacji ukraińskiego oficera, „Rocznik Przemyski”, t. 52, 2016, z. 1 (19) 
Historia, s. 139–152.

12 W wymienionej jednostce znajdują się dwa jednobrzmiące odpisy maszynowe z oryginału 
(którego nie udało się odnaleźć). W niektórych miejscach są słabo czytelne, litery wyblakłe, utrud-
niające lub wręcz uniemożliwiające prawidłowe rozczytanie. Oryginał: Центральний Державний 
Історичний Архів України м. Львів (dalej: CDIAU), fond 462, op. 1, sprawa 60, k. 1–6.
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– 12 К. При ревізії побачили в мене українські часописи і книжки. Часописи 
вязли між себе до прочитання, а книжки звернули. Врештї надійшов коме-
нант „пляцуфкі”, поручник. Бачучи часописи між жовнїрами, подумав пев-
но що то большевицькі видання в цїлях пропаганди між віийськом, бо дуже 
налякався і кілька разів повторив „цо то ест, цо то есть”? Олгянувшки часо-
писи став спокiйнїйшим і запитав чи переведено ревізію. Капраль запере-
чив і ми мусїли ще раз підлатися сій прикрій процедурі. По сїм поричник 
відійшов. Жовнїри кинулися тепер оглядати наші черевики, плаші і інші 
річи і ми мусїли віддавати добрі черевики за цїлком подерті без жадної апе-
ляції. Хтось пішов скаржитися до поричника то він його ще висварив і ска-
зав: „тутай юж немя Україні” і товарищ відійшов з нїчим. Кому що забрали, 
то потішали його тим, що в Iваню Пустім е полкова кида і звідтам пускають 
кожного домів, то йому і так не треба черевиків […], бо дома е свое. Попо-
лудни відставлено нас до Iваня Пустого. Стоила тут друга сотня того самого 
полку. По дорозї стрічали нас польські вояки і насміхались говорячи: „Гдзе 
ваша Україна” і т. п. Тут ми переночували в якійсь шопі. Iсти нам нїчого не 
дали вже цілу добу. Населення українське відносилося до нас цїлком холод-
но чи то зі страху перед поляками, чи через те, що наше військо стратило 
довіріе у селян. На13 поляків, принайменше так менї здаеться, дивилися як 
на спасителїв. Дальше від Збруча я того не стрічав лише [в] прифронтовій 
полосї і то еще поляки не далися тамошним селянам в знаки, через те були 
такі погані відносини до нас. Від конвоюючих жовнїрів довідались ми, що  
в польськім війську нема гаразду. Хлїба їм не давали щось шостий день  
і через те богато іх втікае з фронту домів. Таке саме прим. було в таборі  
в Пикуличах, де на одну сотню одної ночі втїкло 30 поляків жовнїрів. По 
селах е жандармерія, куди належать також Українцї – ренегати. Оден з таких 
запроданцїв задержав нас і став оглядати червички. Я йому промовив тодї 
до серця і він зі стидом пішов своею дорогою. Ся подїя зплинула на нас 
дуже пригнобляючо. Без їди відіслано нас того самого дня пополудни з Iва-
ня Пустого до Мельницї. Заведено нас до жидівського дому молитви. Тут на 
підлозї лежало кілька пригодщей соломи, а радше мерви. Не замітано певно 
ще як за української влади. I тут і в Iваню Пустім відбувалося таке саме як  
в Окопах, але вже нагальнїйше чим там. Не хотів хто віддати якоїсь річи, то 
били його без милосердія. Тут ми також ночували, а на другий день в полу-
дне вивели нас до Борщева, а вже другу добу були ми без кусника хлїба, чи 
якої небудь страви в ротї. Я був такий обезсилений, що падав кілька разів по 
дорозі. Конвой забрав зі собою хлопчика 11-лїтного. Вели нас так скоро, що 
хлопчик з перемученя зімлїв. Транспорт станув і ми просили жовнїрів, 
щоби хлопця дальше з нами не брали, тим більше що він не маючи накри-
тись в ночі, а ночі були тодї досить холодні. При кунхи був кухар, котрий 

13 Koniec karty 1.
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дуже збиткувався над нами. Я сам дістав по лици два рази і за кождим уда-
ром говорив: „хцялесь України, маш тераз Україне”. Хто не хотїв дати чо-
гось з одїжи, то його брали нїби на роботи, а там за те побивали його до 
крови. Хто мав шапку стрілецьку, доти його били, доки не зімлів. Звичайно 
замічали се тільки Галичане-Поляки і вони над нами найбільше насміхали-
ся називаючи нас „хамами” і іншими нецензурними виразами, котрих по-
стидав би ся найбільший розбишака. Зі страху14 перед тими побоями поста-
новило щось десятьох з нас утічи. Скнутили з усяких шат посторонок, бо 
держали нас на II поверсі. Девятьох уже опустилося по тім шнурі на долину. 
Тепер почал опустатися десятий. Нараз шнур урвався і він розбив собі голо-
ву до каміня так, що аж мозок вискочив. I то говорили, се не перший раз. 
Потрьох днях сього пекла нас відіслали до Чорткова. Назбирали до сотки 
всіх полонених, а що більше як половина не могла йти. Зареквіровано річи  
і без обіду вислано нас. Переночували ми в якімсь селї в панськім павільоні. 
Оден конвоюючий, який носив окуляри, але одно шкло було збите, запитав-
ся яке число моїх окулярів, а що і він носив те саме число, забрав менї мої. 
Але з конечности через те, що дуже слабо бачу, просив його щоби менї звер-
нув. I він ледви по довших просьбах виддав, а був се чоловік з укінченими 
унїверситетскими студями. Як нас з усього обдарли, то аж в Чорткові були 
ласкаві запитати, чи нам чого конвой не забрав. В Чорткові замкнули нас  
в тюрмі, в смердячих кімнатах цїлком без соломи. Тут була збірна станця 
для полонених. Тут уже давали правильно чорну гірку як полин каву на 
обід, зупу якої би навіт і пес не їв, а на вечеру також каву. Часом десь на 
кілька днів раз дали частку кількограмового хліба. Всі ми і так були задово-
лені. Спали ми у маленьких тюремних кімнатах оден коло другого, а хто за 
пізно ляг той еще мусів спати на когах своїх товарищів. Хоч спали ми як 
оселедцї в бочцї та було нам тепло, а если би було рано прийшов хтось зі 
свіжого воздуха певно бувби трупом пав від тої задухи. Але на щож полоне-
ний? Він до всього привикне. За два днї відсилають транспорт, може поло-
вину всіх щo були в станицї, около 100 людий і то самих „мародів” до Пере-
мишля. Замішався і я між них з надїї, що втічу по дорозї. Запхали нас  
в товарні вагони, в котрих недавно здаеться перебували безроги, бо по кутах 
знайшли ми деякі слїди їх пробування. Однак ми собі з того нічого не роби-
ли. Гарненько вичистили вагон і спокійно повмішалися де xто міг, а що на-
дійшля ніч, то ми полягали спати. В транспортї15 їхали старі навіть до 70 літ 
і не знати на що їх тягають. Таж вони анї не полонені, анї не шпігуни, нїчо-
го вони не завинили. Втічи не вдалось і я мусїв їхати до Перемишля. Річ 
звісна, що підчас їзди (їхали ми дві добі) не дістали ми нїякої їди. Замкнені 
ми були на зашипку з надвору. Мимо того половини транспорту не стало. 

14 Koniec karty 2.
15 Koniec karty 3.
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Звичайно в товарнім вагонї е одно незакратоване віконице і через него під-
час їзди хто здоровший і кому близше до дому ночі вискакував. На стації  
в Перемишли лишилося всього 60-тьох, а друга половина втікля. Двайця-
тьох з того захорувало в вагонах так, що конвой був змушений лишити їх  
в шпитали. Ведуть нас на Засане. На Засаню не приймили, кажуть йти до 
Пикулич. Ледви дістались ми там. Завели нас до уїзджальнї. Зараз почався 
тарг. Хто мав гроші купував хлїб і цвіба краджені з магазину. Iнші знова 
вимінювали за сотанню одежу, або обув. Оден знова став і ті подерт і черви-
ки оглядати, котрі заміняли менї в Борщеві. Я казав, що пожалїюся началь-
ству і він відчепився. На обід принесли нам смердячу зпуту так зв[аний] 
„Грінзак”. Ми кинулись на ту зупу мов на назнати які присмаки так, що  
в одної хвилї котел був порожний. В шопі чекали ми від с того рада аж лед-
ви коло четвертої години були ласкаві зявитися панове канцеляристи. Ве-
дуть нас до канцелярії. Бачу загороди дротяні, та так сильно обмотані 
кільчастим дротом, що менї аж лячно стало. Думаю, когоб то могли держати 
за сими дротами, чи яких диких звірів? Аж дивлюся, ходить якісь сотворіня 
за сими дротами. Заточуются як піяні, немовби гуляки. Iнші знова сидять 
під величезною шопою. Приглядаюсь блише і кажу товарищеви: „Таж се не 
звірі, а люди. Хто б міг подумати, що тут держать людий”. Записали нас. 
Ведуть і нас за дроти. Знова записали. Декотрі розпізнаються, шукають сво-
яків, знакомих і краян. Врештї ведуть нас на наші квартири. Приходимо до 
величезної шопи: цїлу шопу займають збиті з дошок, дасповархові прічі, 
без соломи. Виходжу з шопи на „гоф”. Нюх мій подразнений не дуже то 
приемним запахом. Шукаю чогось, ходжю попри рад шіп, з під послїдною 
шопою бачу величезний рів, а з нього розходиться16 не до видержаня смо-
рід. Побуду тут з місяць, думаю, цілком певно захорую і ніхто навіть не по-
гляне на мене. Розпитую тих, що тут вже довше сидять чи е яка слабість  
в таборі. „А е” відповідае. „А скилько хорують?” „По десять, по пятнадять 
виносять денно”. Пішов я у свій барак. На причях лежать люди і кождий  
з обвязаною головою. Питаю першого. Він в великій горяцї і лядви гово-
рить, каже, що воліе тут лежати, бо все таки хтось знайдеться що йому води 
подасть, чим йти на „мародцимр” і загинути без помочі. Е там якісь санита-
рі, але коло хорих іх нема. Лікар обходиться з людьми поганно і розказува-
ли, що він говорив, „як буде 60 людий вимирати денно, то він повірить що  
в таборі е посесть. А то хорі лише „мархірують” щоби дістатись до шпита-
ля, бо там відносини ніби ліпші”, а маркеруючи вмирають. Що дня давали 
нам на обід „грінзак”, на снідане і вечеру гірку чорну каву. По кількох днях 
по моїм приходї до табору власти до того, що це певно від „грінзаку” хору-
ють і тому пануе тиф. Від того часу „грінзак” не давали, але варили за те 
юшку. Дохто дістав в тій ющцї дві або три клюсочки і толї був дуже втїше-

16 Koniec karty 4.
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ний. Задумали пани вигнати з нас хоробу і почали ходити до купелї на Зася-
ни. Але пошесть як була, так і не перестала валити людий з ніг. Були тут такі, 
що сидїли також і у Львові і розказували, що Комітет лише про „панів” дбае  
а на хлопа навіть і не подивиться ніхто. Казали, що  „панам” носили деякі 
марципани, а селянин мусїв вдоволятися їдою, яку йому давали. В Пикуличах 
мучиться около 1000 людий і навіть ніхто не заглядне до них. Ещё добре, як 
кому хтось з родини принесе якусь їду так за се що пост передасть треба йому 
сунути щось в лапу, бо інакше не передасть нічого. Чи-ж одній тисячі людий 
що там сидять і так страшно мучить и загибати без помочі? Чи-ж нема між 
перемиською інтелїгенціею настільки енергії, щоби помогти тим людям мо-
раньно і матеріально? Коли кто дістане прим. польську газету то прямо собі  
з року видирают. Чи-ж не можна достати їм української лектури, за которою 
просто тужать? Тепер більша частина з них е переконана, що вона боролася не 
за інтереси[k.6]17 селянства, як їм говорено, але за інтереси „наших панів”. I ма-
ють повну слушність, бо до тепер нїхто до них нї одним словечком не сбізався.

Пішов я купатися одної недїлї, а у вівторок знова гонять до купелї  
і дезінфекції. Я постановив собі не йти, бо шойно в неділю купався, тому  
я і сховався. Та знайшов мене поляк, а кождий як се звісно ходить з нагай-
кою як на худобу. Він там на когось у бараку вварив чому не йде до купелі. 
Я тодї звернув йому увагу, щоби не кричав, бо і чого-ж. Тодї він з криком 
„цо ти мі бендзеш тутай морали правіл” кинувся на мене з нагайкою, і збив 
мене порядно та нагнав рівнож до купулї. Я скористав, щo ми вертали но-
чію і сховався в картофлю, а с півночі вибрався домів. Після побоїв з того 
дня я мав довший час синцї, вже будучи дома. Обезсилений йшов я до дому 
селами, полями, розпитуючи у селян дорогу, так то по четирьох днях був  
я між своїми. Перебувши се те я тяжко захорів і лежу ще і до тепер в ліжку.
  

Дня 4 жовтня 1919
Полонений

Tłumaczenie źródła
Pikulice

Dnia 9 sierpnia 1919 r. polski patrol złapał mnie wraz z kilkoma towarzyszami 
(nie przypominam sobie nazwy wioski) i wziął nas do niewoli. Przeprowadzili 
nas przez Zbrucz do wsi Okopy [Św. Trójcy], która leży w klinie między Dnie-
strem a Zbruczem. W końcu przyprowadzono nas na placówkę [wojskową]. Stał 
tu 30. pułk piechoty18 (warszawski), 1. kompania. Pułk ten był mi znany jeszcze 

17 Koniec karty 5.
18 30 pułk Strzelców Kaniowskich – sformowany w listopadzie 1918 r. w Łowiczu. W I połowie 

1919 r. brał udział w obronie Lwowa, a następnie w czasie polskiej ofensywy w Galicji Wschodniej 
w maju – czerwcu 1919 r. 
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spod Lwowa i wiedziałem o nim, że walczy niezbyt chętnie. W stosunku do [nas, 
jako do] jeńców, obeszli się z nami dosyć dobrze. Zaraz po naszym przyjściu ja-
kiś kapral wziął się za robienie rewizji w naszych kieszeniach i rękawach. Naj-
pierw pościągali z nas pasy. Komuś odebrali rzeczy cywilne, [takie] jak złote 
pierścionki, zegarki, inni [zaś] dając na przykład za zegarek [o] wartości 1200 
koron – 15 koron. Przy rewizji zauważyli u mnie ukraińskie czasopisma i książki. 
Czasopisma wzięli sobie do poczytania, a książki zwrócili. Nadszedł wreszcie 
dowódca placówki, porucznik. Widząc czasopisma wśród żołnierzy pomyślał 
pewnie, że to są wydania bolszewickie [wydane] w celu [siania] propagandy 
wśród wojska, bardzo się [tym] przestraszył i kilka razy powtórzył: „Co to jest? 
Co to jest?19”. Obejrzawszy czasopisma stał się spokojniejszy i zapytał się, czy 
przeprowadzono rewizję. Kapral zaprzeczył i musieliśmy jeszcze raz poddać się 
tej przykrej procedurze. Po tym porucznik odszedł. Żołnierze rzucili się teraz, 
[by] oglądać nasze buty, płaszcze i inne rzeczy i musieliśmy bezapelacyjnie od-
dawać dobre buty za całkowicie podarte. Ktoś poszedł się skarżyć do porucznika, 
a ten nie wysłuchał go i powiedział: „Tutaj już nie ma Ukrainy20” i skarżący się 
odszedł z niczym. Komu co zabierali, to pocieszali tym,  że w Iwaniu Pustym21 
jest skład pułku i stamtąd puszczają każdego do domu, dlatego jemu i tak nie 
potrzeba butów […22], bo w domu mamy swoje. Po południu odstawiono nas do 
Iwania Pustego. Stała tam druga kopania tego pułku. Po drodze spotykali nas 
polscy żołnierz i śmiejąc się mówili: „Gdzie wasza Ukraina23” i t[ym] p[odobne]. 
Tu zanocowaliśmy w jakiejś szopie. Już całą dobę nie dawano nam nic jeść. Lud-
ność ukraińska odnosiła się do nas całkiem chłodno, czy to ze strachu przed Po-
lakami, czy przez to, że nasze wojsko straciło zaufanie u chłopów24. Na Polaków, 
przynajmniej tak mi się zdaje, patrzyli jak na zbawicieli. Dalej od Zbrucza nie 
spotykałem tego, jedynie w pasie przyfrontowym i [kiedy] Polacy jeszcze nie 
dali się tamtejszym chłopom we znaki; przez to były tak złe relacje z nami. Od 
konających żołnierzy dowiedzieliśmy się, że w polskim wojsku nie jest dobrze. 
Chleba nie dawano im szósty dzień i przez to wielu z nich uciekało z frontu do 
domu. Tak samo było na przykład w obozie w Pikulicach, gdzie w jednej kompa-
nii jednej nocy uciekło 30 polskich żołnierzy. W wioskach jest żandarmeria, do 
której należą też Ukraińcy – renegaci. Jeden z takich zaprzańców zatrzymał nas 
i zaczął oglądać buty. Przemówiłem mu wtedy od serca i on ze wstydem poszedł 
swoją droga. To wydarzenie wpłynęło na nas bardzo przygnębiająco. Bez jedze-

19 Zapisano cyrylicą w języku polskim. 
20 Zapisano cyrylicą w języku polskim.
21 Iwanie Puste – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim. 
22 Wyraz nieodczytany.
23 Zapisano cyrylicą w języku polskim.
24 Koniec karty 1.
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nia odesłano nas tego samego dnia po południu z Iwania Pustego do Mielnicy25. 
Przyprowadzono nas do żydowskiego domu modlitwy.  Tu na podłodze leżało 
kilka garści słomy, a dalej drobna trawa. Nie zamiatano tu zapewne od czasu 
władzy ukraińskiej. I tu i w Iwaniu Pustym [rewizja] odbywała się tak samo jak 
w Okopach, ale staranniej niż tam. Nie chciał kto oddać jakiejś rzeczy, to [Pola-
cy] bili go bez miłosierdzia. Tutaj też nocowaliśmy, a na drugi dzień w południe 
wyprowadzili nas do Borszczowa26 – a [my] już drugą dobę byliśmy bez kawałka 
chleba czy jakiejkolwiek strawy w ustach. Byłem tak osłabiony, że padłem kilka 
razy po drodze. Konwój zabrał ze sobą chłopczyka jedenastoletniego. Prowadzi-
li nas tak szybko, że chłopczyk z przemęczenia zemdlał. Transport stanął i prosi-
liśmy żołnierzy, żeby chłopca dalej z nami nie brali, tym bardziej, że on nie ma 
się czym przykryć w nocy, a noce były wtedy dosyć chłodne.  W kuchni był ku-
charz, który bardzo znęcał się nad nami. Ja sam dostałem po twarzy dwa razy i za 
każdym razem [on] mówił: „Chciałeś Ukrainy, masz teraz Ukrainę27”. Kto nie 
chciał dać czegoś z odzieży, to brali go niby do pracy, a tam za to bili go do krwi. 
Kto miał czapkę strzelecką, dotąd go bili, dopóki nie zemdlał. Normalnie zauwa-
żali to tylko Haliczanie-Polacy i oni najbardziej się z nas śmiali, nazywając nas 
„chamami” i innymi niecenzuralnymi wyrażeniami, których powstydziłby się 
największy rozbójnik. Ze strachu28 przed tym biciem jakichś dziesięciu z nas po-
stanowiło uciec. Skręcono z różnych […29] postronek, bo[wiem] trzymali nas na 
drugim piętrze. Dziewięciu już spuściło się po tym sznurze. Teraz zaczął 
spuszczać się dziesiąty. Naraz sznurek urwał się i rozbił on sobie głowę o kamie-
nie tak, że aż [mu] mózg wypłynął. I to mówili, że [to nie był] pierwszy raz. Po 
trzech dniach tego piekła odesłali nas do Czortkowa30. Zebrali [tam] do stu 
wszystkich jeńców, z [czego] więcej jak połowa nie mogła iść. Zarekwirowano 
rzeczy i bez obiadu nas odesłano. Przenocowaliśmy w jakiejś wsi w pańskim 
pawilonie. Jeden konwojujący, który nosił okulary, ale jedno szkło było zbite, 
zapytał, jaki jest numer moich okularów, a że i […31] nosiliśmy ten sam numer, 
zabrał mi moje, ale z konieczności, przez to, że bardzo słabo widzę, prosiłem 
żeby mi je oddał. I on łaskawie po długich prośbach oddał. A był to człowiek z za-
kończonymi studiami uniwersyteckimi. Jak nas okradli ze wszystkiego, to dopie-
ro w Czortkowie byli łaskawi zapytać się, czy nam czegoś konwój nie zabrał. 
W Czortkowie zamknęli nas w więzieniu w śmierdzących pomieszczeniach, cał-

25 Mielnica Podolska – wieś w obwodzie tarnopolskim, rejonie borszczowskim, położona nie-
daleko granicy polsko-sowieckiej.

26 Borszczów – miasto w obwodzie tarnopolskim, przed II wojną światową siedziba powiatu 
w województwie tarnopolskim. 

27 Zapisano cyrylicą w języku polskim.
28 Koniec karty 2.
29 Wyraz nieodczytany.
30 Czortków – miasto, położone w obecnym obwodzie tarnopolskim. Przed II wojną światową 

siedziba powiatu w województwie tarnopolskim. 
31 Wyrazy nieodczytane.



259ŻYCIE JEŃCÓW Z UKRAIŃSKIEJ ARMII HALICKIEJ W OBOZIE W PIKULICACH ... 

kowicie bez słomy. Była tutaj stacja zborna jeńców. Tutaj już dawali poprawnie 
czarną, gorzką jak piołun kawę, na obiad zupę, jakiej by nawet i pies nie jadł, a na 
wieczór także kawę. Czasem gdzieś [raz] na kilka dni dali część kilkugramowego 
chleba. My wszyscy i tym byliśmy zadowoleni. Spaliśmy w maleńkich celach 
więziennych jeden koło drugiego, a kto za późno się położył, to już musiał spać 
w nogach sąsiednich towarzyszy. Chociaż spaliśmy jak śledzie w beczce, to było 
nam ciepło, a jeśliby rano wszedł ktoś ze świeżego powietrza, pewnie by trupem 
padł od tego zaduchu. Ale cóż na [to] jeniec? On do wszystkiego przywyknie. Za 
dwa dni wysyłają transport, może połowę wszystkich co byli w stacji [rozdziel-
czej], około 120 osób, i to samych „maruderów” do Przemyśla. Wmieszałem się 
i ja między nich w nadziei, że ucieknę po drodze. Wepchnęli nas do wagonów 
towarowych, w których niedawno, zdaje się, przebywało bydło, bo po kątach 
znaleźliśmy jakieś ślady jego przebywania [tam]. Jednakże nic sobie z tego nie 
robiliśmy. Pięknie wyczyściliśmy wagon i spokojnie zmieściliśmy się, gdzie kto 
mógł, a że nadeszła noc, to położyliśmy się spać. W transporcie32 jechali starcy 
nawet do 70 lat i nie wiedzieliśmy, po co ich [tam] ciągną. Przecież oni ani nie 
byli jeńcami, ani szpiegami, niczemu nie zawinili. Uciec się nie udało i musiałem 
jechać do Przemyśla. Wiadoma rzecz, że podczas jazdy (a jechaliśmy dwie doby) 
nie dostaliśmy żadnego jedzenia. Byliśmy zamknięci na zasuwkę od strony ze-
wnętrznej, mimo tego połowy transportu nie było. Normalnie w wagonie towaro-
wym  było jedno niezakratowane okno, i przez nie podczas jazdy kto zdrowszy 
i komu było bliżej do domu wyskakiwał w nocy. Do stacji w Przemyślu pozosta-
ło ze wszystkich [ludzi] sześćdziesięciu, a druga połowa uciekła. Z tych spośród 
nich, dwudziestu zachorowało w wagonach tak, że konwój zmuszony był zosta-
wić ich w szpitalu. Wiodą nas na Zasanie33. Na Zasaniu [nas] nie przyjęli, każą iść 
do Pikulic. Ledwie dostaliśmy się tam, zaprowadzili nas do ujeżdżalni34. Zaraz 
rozpoczął się targ. Kto miał pieniądze, kupował chleb i suchary kradzione z ma-
gazynu. Inni wymieniali za ostatnią [pozostałą] odzież albo obuwie. Jeden znowu 
zaczął i te podarte buty oglądać, które zamieniono mi w Borszczowie. Powie-
działem, że poskarżę się dowództwu i on się odczepił. Na obiad przynieśli nam 
śmierdzącą zupę, tak zw[any] „grinzak”. Rzuciliśmy się na tę zupę jak na nie 
wiadomo jaki przysmak tak, że w jednej chwili kocioł był pusty. W szopie czeka-
liśmy od tegoż ranku, aż dopiero koło czwartej byli łaskawi zająć się [nami] pa-
nowie kancelarzyści. Przyprowadzono nas do kancelarii. Patrzę [na] druciane 
ogrodzenie, tak silnie zamotane drutem kolczastym, że aż mi się zrobiło strasz-
nie. Myślę, kogo by to mogli trzymać za tym drutem, czy [może] jakieś dzikie 
zwierzęta? Aż patrzę, chodzi jakieś stworzenie za tymi drutami. Zatacza się, jak 
pijane, coś jakby spacerując. Inni znowu siedzą pod wielką szopą. Przyglądam 

32 Koniec karty 3.
33 Na Zasaniu w koszarach znajdowała się stacja rozdzielcza jeńców. 
34 Obóz w Pikulicach ulokowany był w byłych austriackich koszarach artylerii konnej. 
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się [im] bliżej i mówię towarzyszom: „Co to […]35,  ludzie. Kto by mógł pomy-
śleć, że trzymają tu ludzi?”. Zapisali nas. Prowadzą i nas za drut. Znowu zapisali. 
Niektórzy rozpoznają się, szukają swoich, znajomych i krajan. Wreszcie prowa-
dzą nas do naszych mieszkań. Przychodzimy do wielkiej szopy: całą ją zajmują 
zbite z desek prycze bez słomy. Wychodzę z szopy na „gof”. Mój nos [zostaje] 
podrażniony nie bardzo przyjemnym zapachem. Szukam czegoś, chodząc pomię-
dzy szopami, a pod ostatnią szopą widzę wielki rów, i z niego dochodzi36 ten za-
pach nie do zniesienia. „Pobędę tutaj z miesiąc” – myślę – „pewnie całkiem za-
choruję i nikt nawet nie spojrzy na mnie”. Dopytuję się tych, co siedzą tu już 
dłużej, czy […]37 w obozie. „Ale” odpowiada „Czy mocno chorują?” „Dziennie 
wynoszą po dziesięciu, piętnastu”. Poszedłem do swojego baraku. Na pryczach 
leżą ludzie i każdy z obwiązaną głową. Pytam pierwszego. Jest bardzo rozpalony 
i […]38 mówić.  Powiedział, że woli tu leżeć, bo mimo wszystko znajdzie się ktoś, 
kto mu poda wody, niż iść do „marodzimru39” i umrzeć bez pomocy. Są tam jacyś 
sanitariusze, ale koło chorych ich nie ma. Lekarz źle się obchodzi z ludźmi, opo-
wiadali, że mówił „jak będzie 50 ludzi dziennie umierać, to on uwierzy, że w obo-
zie panuje epidemia. A tak chorzy tylko «markują», żeby dostać się do szpitala, 
bo tam stosunki [są] niby lepsze”. A „markujący” umierają. Co dzień dawali nam 
na obiad „grinzak”, na śniadanie i kolację gorzką czarną kawę. Po kilku dniach 
po moim przybyciu do obozu […]40, że to pewnie od „grinzaku” chorują i dlatego 
panuje tyfus. Od tego czasu „grinzaku” nie dawali, ale dawali za to „juszkę”. 
Niektórzy dostali w tej juszce dwa albo trzy ziemniaki i wtedy byli bardzo zado-
woleni. Zamyślili panowie wygnać z nas chorobę i rozpoczęliśmy chodzić do 
kąpieli na Zasanie. Ale epidemia jak była, tak i nie przestała zwalać ludzi z nóg. 
Byli tu tacy, którzy siedzieli także i we Lwowie i opowiadali, że Komitet41 dba 
tylko o „panów”, a na chłopa nawet i nikt nie spojrzy. Mówili, że „panom” przy-
nosili wszelkie marcepany a wieśniacy musieli zadowolić się jedzeniem, jakie 
dawali mu [w obozie]. W Pikulicach męczy się około 1000 osób i nawet nikt nie 
zajrzy do nich. Dobrze, jak komuś ktoś z rodziny przyniesie jakieś jedzenie, i za 
to że można przekazać trzeba „dać w łapę” [strażom obozowym], bo inaczej nie 
przekażesz niczego. Czyj jest ten tysiąc osób, co tam siedzą i tak strasznie się 
męczą, giną bez pomocy? Czyż nie ma między przemyską inteligencją na tyle 
energii, żeby pomóc tym ludziom moralnie i materialnie? Kiedy kto dostanie 
przemyską polską gazetę, to prosto sobie [ją] z rąk wyrywa. Czy nie można by 
dostarczyć im ukraińską lekturę, za którą tęsknią? Teraz większa część z nich jest 

35 Wyraz nieczytelny. 
36 Koniec karty 4.
37 Dwa wyrazy nieczytelne, prawdopodobnie „czy bardzo słabną w obozie”. 
38 Jeden wyraz nieodczytany. 
39 Chodzi prawdopodobnie o szpital wojskowy. 
40 Wyraz nieodczytany. 
41 Mowa zapewne o Ukraińskim Komitecie Obywatelskim we Lwowie. 
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przekonana, że walczyli nie za interesy42 chłopstwa, ale za interesy „naszych pa-
nów”. I mają pełną rację, bo do teraz nikt do nich nie odezwał się ani jednym 
słowem. 

Pewnej niedzieli poszedłem się kąpać, a we wtorek znowu pogonili nas do 
kąpieli i dezynfekcji. Postanowiłem nie iść, bo dopiero w niedziele się kąpałem, 
dlatego schowałem się. I znalazł mnie Polak, a każdy, jak wiadomo chodzi z na-
hajką jak dla bydła. On tam kogoś karcił w baraku – „dlaczego nie idzie do ką-
pieli?43”. Ja wtedy zwróciłem mu uwagę, żeby nie krzyczał, bo i po co. Wtedy on 
z krzykiem „co ty mi będziesz tutaj morały prawić44” rzucił się na mnie z nahajką 
i zbił mnie porządnie i także wygnał do kąpieli. Skorzystałem, że wracaliśmy 
nocą i schowałem się w ziemniakach, a o północy wybrałem się do domu. Po 
biciu z tamtego dnia miałem dłuższy czas siniaki, już będąc w domu. Do domu 
szedłem osłabiony, wioskami, polami, rozpytując u chłopów o drogę, tak że po 
czterech dniach byłem między swoimi. Przebywszy to ciężko zachorowałem 
i leżę jeszcze to tej pory w łóżku.  
     

4 października 1919 r.
Jeniec

Dokument nr 2
Petycja do Szefostwa sanitarnego przy Dowództwie Okręgu Generalnego 

we Lwowie 
z 2 XII 1919 r.45

Do 
Szefa sanitarnego przy DOG we Lwowie

Podajemy do wiadomości szefa sanitarnego o stosunkach, jakie panują w obo-
zie jeńców ukraińskich w Pikulicach:

W brudnych, nieopalanych barakach w Pikulicach przerobionych z dawnych 
stajen leżą bosi i nieodziani, często tylko w samej koszuli albo też i bez niej, trzę-
są się z zimna, leżą na gołych pryczach bez słomy, niektórzy nawet bez nakrycia, 
co najwyżej w jakiem łachmanie na gołym ciele. Powietrze niemożliwe, brud 
nie do opisania. Lamp nie ma wcale, a że prycze ciągną się wzdłuż ścian dwoma 
rzędami, jeden ponad drugim, to ludzie złażąc w nocy rozbijają sobie głowy.

A złazić przychodzi się niejednemu, bo z czerwonką zwykł po prawdę46 ni 
leżą między „zdrowymi” zanim i oficjalnie zbadają i odstawią do oddziału dla 

42 Koniec karty 5.
43 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
44 Jak wyżej. 
45 CDIAU, f. 462, op. 1, sprawa 60, k. 19–20.
46 Zdanie oryginalnie jest niegramatyczne.
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chorych. Ale i tu nie jest lepiej. W ubikacjach gdzie zmieścić można najwyżej 
150 osób leży więcej niż 300, liczba zwiększa się, bo szpital w Przemyślu nie 
przyjmuje chorych. Na oddziale dla chorych jest wszystkiego 70 łóżek i koców, 
z tego 15 odpada na służbę. Na każdym łóżku leży po dwóch, a nawet po trzech, 
reszta na środku sali, a nawet pod łóżkiem. W niektórych salach łóżek w ogóle 
nie ma. Tu leżą chorzy na podłodze na siennikach po kilka osób razem. Epide-
miczny szpital okręgowy wobec braku miejsca może przyjąć tylko małą część 
chorych i niejedną partię chorych odsyła, a często bywa tak, że przyjęci do szpi-
tala wracają stamtąd z wysoką gorączką. 

W imię humanitarnych zasad domagamy się, by władze wglądnęły w te sto-
sunki i zarządzenia:
1. By obchodzono się z jeńcami według przepisów prawa międzynarodowego 
dla jeńców;
2. By zapewniono jeńcom przyjęte prawa międzynarodowymi konwencjami wa-
runki sanitarne i higieniczne47;
3. By dopuszczono do nich rodziny z rzeczami i wiktuałami;
4. By dostawiono odzieży i bielizny i obuwia tym, którzy są nadzy i bosi;
5. By dopuszczono jedzenie o tyle, ażeby wystarczyło na wyżywienie jednostki.
O ile władze nie są w stanie dać jeńcom odpowiednich warunków zastrzeżonych 
międzynarodowym prawem powinno się bezzwłocznie wszystkich uwolnić, co 
było praktykowane w czasie tej wielkiej [wojny] we wszystkich kulturalnych 
państwach europejskich.

Lwów, dnia 2 grudnia 1919 

Dokument nr 3
Relacja por. Jarosława Diakona z pobytu w niewoli polskiej od lipca 1919 r. 

do lutego 1920 r. z 18 II 1920 r.48

ВРАЖIННЯ З ТАБОРУ ПОЛОНЕНИХ В ПИКУЛИЧАХ

День і хвиля мойого злапання до ляцької неволі була страшна. Був се 
день 15 липня 1919 р. де то я з пів сотнею дістався до тої проклятої нево-
лі. Дійсно безпосередно перед забранням мене в полон завагался я чи дати 
собі, як то кажить, кульку в лог, чи дати вятися в полон. Вибрав я останне, 
дмаючи, що не довго мені прийдеться перебути в неволі, маючи надію, що 
втечу. Заки прийду до опису табору в Пикуличах, хочу описати поступуван-
ня польських жовнірів, які називали себе культурним народом, з нами від 
перших хвиль мойого забрання аж до переступлення брами пикулицької.

47 Koniec karty 19.
48 Oryginał: CDIAU, f. 462, op. 1, sprawa 60, k. 51–56.
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Поступування з нами було страшне і каригідне. Вправді старшини поль-
ськи вже на фронті забороняли здирати з українських жовнірів убрання, та 
біті, але то все тільки на те, щоби пізніще, як хто приходив зі зажеленнями, 
сказати: „далем розказ ажеби не біто, же білі, то не моя віна”. От то була 
вся енергія польських старшин, яку могли вжити супроти польських жов-
нірів. Заки дістались ми до Пикулич, перейшли ми через так зв[ане] нами 
„чистилище”, як в Бучачи, Станиславові, Галичи і иншіх. В Бучачи застав  
я кількох старшин з мойої бригади, як бідні, обдерті, бо декотрі тільки в спод-
нях сиділи на долівці в гімназії. До Бучача можна би сказати, що обійшлися  
з нами на пів по людяному, бо хоч дуже не били, тільки обдирали. Тран-
спорт з Бучача до Пикулич (Перемишль) буд страшний. Був се транспорт 
який виносив около 1000 людий. Заладовано нас по 50 і більше до вагона  
і вози замкнено так, що мимо наших найбільших просьб ніхто не міг вийти 
з вагона через яких 24 годин.

Дали ми дістали вечеру в Бучачи на двірци, але якось не прийшла і так 
вже третий день ляцкої неволі перебули нічого не ївши. Около 7-ої год[ини] 
рано на другий день приїхали ми до49 Станиславова. Тут вновь мимо наших 
найбільших просьб не позволили нам висіти і подогодити найконечніщих 
потреб. Около 9-ої години спостерегли ми, що починають збиратися коло 
нашого потягу толпи народу, бо хочуть побачити, як говорили „як вигльон-
дайот кабани”. При тім всім чути було крики, як пр[иклад] „даць би їх ту-
тай, ми дами їм україне, за място випровадзіць голоте і вистшеляць” і таке 
инше. Знали ми і прочиавли, що тут відбудеться якась страшніща егзикуція, 
бо ляцькя товпа зачинала чим раз більше кричати. В кінци отворено вагон 
і впущено до нас трьох легіонерів а вагон знова замкнено. Як хто видів, як 
вовк впаде до стари між вівці так з нами тепер було. Оден з них здаеться, 
що старший стрілець (старши жолнеж) питав лише за „Офіцерамі гайдама-
цкімі”, думав, що знайде нас ще в поному убрані, але на шасття наше не мав 
його ніхто, бо в противному случаю бувби при тім не один ще обірвав поза 
уха. Звернув він увагу на одного нашого товариша, якому остала ще блюза. 
Приступив до нього і каже „Скідай (зщуцай) те блюзе ти кабане, гайдамаку 
еден”. Товариш почав опиратися, бо в чімеж нав він лишитись, коли би був 
її віддав. Тоді той „егзекутор” вийшов і вернув за кілька хвиль з нагайкою. 
„Зщуціш, чи не?” крикнув він. Відповідь на се дістав, що генерал Iвашкевич 
заборонив убрання зі стрільців, тим більше зі старшин. На се польський 
жовнір з високою західною культурою таку дав відповидь з відплатою „цо 
мне там генерал, я естем ту генералем, а ти кабане виежджаш з генералем”. 
По тих словах почав його бити так довго по лици, нагайкою аж той скинув 
блюзу. То було для нас страшне. В наших очах вибито по лици товариша,  
а ані він сам, ані ніхто з нас не міг пімститися на противнику, бо кождого че-

49 Koniec karty 51.
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кало щось гіршого. Десь около 11-ої год[ини] отворено всі вагони, бо мали 
змінятися жовнірі, які нас вели. На той час один з нашого вагона стрілець 
вийшов до кльозету, бо довше вже в вагоні витримати не було можна. По 
якімсь часі вернув. Недовго по його повороті прибігае якийсь підофіцир, 
та питаесь, де е той, що вийшов був з вагона. Стрілець розуміесь прочувае-
чи чїм то пахне не хотів признатися. Тоді ввійшов до [k.53]50 предяли один  
з цивільних і пізнав його. Ох! Нещаслива година була того стрільця. Знова 
почав польський жовнір свое знущання над українським полоненим. Бив  
з початку кулаками куди попало, а в кінци не могучи здержати свойої зло-
сти, витягнув багнет та почав бити нашого полоненого зі всіх сторін, так 
довго, аж правий бік пробив. Як побачив кров, тоді заперестав битя. Стріль-
ця вкінци обандажували та забрали до шпиталя в Станиславові (Iмя того 
полоненого я забув. Тямлю тільки, що був з рогатинського повіта. Я мав 
про нього записки, але Поляки підчас мойої хороби в Берестю Бугшопи все 
знищили). Десь по полудни виїхали ми дальше в дорогу. Переїхали Галич, 
Львів та в кінци довезли нас до Перемишля.

До Перемишля приїхали ми дня 18 липня о год. 3-ій по полудни. Тут 
на двірци зібралася знова товпа зложена переважно зі залізничників, які не 
дали нам спокою і намовляли польських жовнірів до биття і знущалися над 
нами, що вони радо випонювали. Зверну увагу, що тому всему приглядалися 
польські старшини, які від всього руки вмивали. По перегляненню нас поль-
ськею цивільною товпою чи „не знайдуе се тутай які знайоми гайдамака” 
почали нас провадити в сторону пикулицьких бараків. 

Заходяче сонце гарно усміхалось до нас, але нам, які вже четвертий день 
не тільки, що не їли нічого, але не позволено нам води напитися, не хотілось 
жити.

Ще до того заповіджено на на двірци в Перемишли, як нас бито, „же то 
еще не вшистко” і обіцяли нам нагайки в Пикуличах. I так тисячна товпа 
полонених обдертих, босих і голодних дійшла аж до алеї, куда звертаеться 
в сторону бараків. Вже з далека видніе на брамі той зловіщий напис „Обуз 
еньцуф Нр.4 в Пикуліцах”. Перейшли ми браму і браму ту зачинили за нами 
а за неодним і на віки. Знайшлись ми на великому подвіррі, де зачато пере-
шукування за збруею „ажеби які гайдамака-кабан не стшеліл пузьней”. При 
тім стягано убрання, як ще у кого лишилось, відибрано годинники, гроші, 
перстені золоті та срібні і инші дорогоцінні річи ніби то до депозиту. Але їх 
більше ніхто не видів (польський депозит). При тім били. Ох, били не мило-
серно і ніхто з нас не забуде того биттся, як довго жити буде51. За що небудь, 
як на прим. стрілець полонений виступив з поміж своїх товарищів і хотів 
поскаржитись польському старшині та за свою кривду упімнутись, то потім 

50 Koniec karty 52. 
51 Koniec karty 53.
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польські жовнірі заплату за се давали йому двайцатьпять, або де котрому 
попало пятьдесять або і більше нагаїв.

Так було в Пикуличах в липни. Кінець липня і половину серпня пе-
ребув я друге пекло в Берестю Литовськім (Бугшопи), де захорівши тиф 
і червінку до шпиталю в Замостю мене відіслали. Звідтам по виздоров-
ленню відіслано нас до Ланцута а з Ланцута до „раю пикулицького”. До 
Пикулич другий раз приїхав я з кінцем вересня. Полонені українські, то 
не були вже ті українські жовнірі добре відживлені, що могли Бог зна які 
невигоди перетерпіти. Були то ходячі трупи, котрі очікували з дня на день, 
коли їх винесуть до славної пикулицької трупарні, котра була зараз при 
вході до бараків. Їсти діставали полонені страшно. Майже цілий серпень 
не було хліба, а живлено полонених виключно лишень, сушеною яриною 
т[ак] зв[аний] „Грінцайг”. Відносини санитарні рівнож були аж до поло-
вини грудня страшні і кагирідні. Людий не відсилали до шпиталів, тільки 
перетримували в бараках де вони масово вмирали. Люди спали на долівці 
в стайнях, про сінники і накривала не було мови, але навіт соломи не да-
вали їм, денно йшло до кімнати 80 хорих, а навіть і більше, котрі зголо-
шувались хорими (На се вказуе книжка хорих того часу). Був один лікарь 
який не міг собі дати ради з тим всім і начена іграшку примано його тут  
в бараках.

Якеж представлявся шпиталь в таборі в Пикуличах. Гірше як яка 
стайня, бруд, воши і всякі заразки на ріжниі хороби можна було тут стрі-
нути. Ходячи до него вдарив в чоловіка страшний сопух так що хусточ-
кою нам жовнірам треба было ніс заткати. З поміж всіх хоріб, котрі тут 
панували, верщ брала на першім місци червінка, а потім пятнистий тиф, 
котрий то просто сказавши десяткували наших полонених. Цікава е кім-
ната, де лежали хорі на червінку. Заки приступлю до опису инших кімнат 
опишу ту кімнату. Війшовши до салі не можна було не тільки мені, але 
санитарі і лікар витримати довше над 5 хвиль. Полонени були всі разом 
помішані. Лежали вони на долінці, в подертому убранню, на гиблівках,  
а радше сказавши на купі гною, котрий те шo дня рано як було вже кому 
за богато викидати, але [k.55]52 надавали нових гублівок. В першій мірі 
впадало в око то, що хорі, котрі лежали в тій салі були поділені на три 
групи. Я поспитав санитаря, чому таке, і що за ріжниця в тому. Він мені 
пояснив се те що було в дійсности. Коли приходить хорий, кладуть його 
на купу гною під вікнами, якжеж стан хорого гірше, кладуть а зглядно 
тягнуть його на другу купу на середину салі. З часом, як санітар видить, 
що хорому не богато бракуе на другий світ, тягнуть його и під ту стіну, де е 
двері. А що таких було найбільше, то та купа хорих, а радше на пів трупів 
була рівнож найбільша. Буде певно ще не один з читачів цікавий, що діста-

52 Koniec karty 54.
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вали їсти ті хорі на червінку. Певно заховували приписану до того діету?  
О, ні. Поляки, ще тоді були так далеко не поступили, щоб знали, що треба 
для тих хорих потрав легше стравних і давали те саме, що здоровим, то 
значить чорна кава з диких каштанів, чвертку хліба, або і менше, та якась 
прим. сушена ярина, т[ак] зв[аний] „Грінцайг”, капуста, пенцак аоб горох 
та якогось кавалок фляка, бо мясом того годі було назвати. То була пожива 
так для здорових, як і для хорих, а люди від того гинули як мухи. Вмирало 
денно до 50 людий. Предложений виказ зроблений польськими офіцерами 
в евіденції в таборі вказуе, що смертність прим. з дня 28 падолиста дійшла 
до 36 людин. Е то число, котре е записане. А скількож повмирало в шпита-
ли, де їх не записано, або в баракх, де був, як си можна назвати правдивий, 
тільки троха більший шпиталь. 

Тай в других салях, де лежали хорі на тиф не було лучше. Хорі лежали 
на долівці без ліжок. Як которому пощастилось захопити якийсь сінник то 
було добре.

 Життя в бараках було для наших полонение страшне. Вони голі і босі, 
пододні і без ніякого накриттся в ночі очікували дня свойої смерти. З при-
ходом перших морозів смертність в таборі більшала, але польські влас-
ти не журились тим. Команданти пикулицькі (прим. була тут тоді власть 
так званих сержантів) казали трупів звозити до трупарні, де вони нераз 
тижднями лежали і ніхто навіть не подумав, щоби їх вивезти відти. Че-
рез те зараза ширилиась, а купа трупів росла. В якийже спосіб ті трупи 
лижались поспитае не один? Цілком звичайно. Тоді як був перший мороз 
вмерло цего дня около 50 [k.56] полонених. Їх не вивозили з табори тільки 
лишали, а на другий день прийшла знова свіжа купа мало що менша. I так 
вернних вивозили, а ті в долу все лишались. Аж на щасття приїхала якась 
санітарна комісія з Варшави та наказала вивезти трупів з табору. Дивно, 
що аж комісії треба було до сего. Але хороба не перебирала. Десяткувала 
полонених, а як з тих з дня на день ставало менше, то пошесть кинулась 
між польських жовнірів. То було нашим спасенням можна назвати. Власть 
сержантів роспалась. Один з них, який найбільше знущався над нашими 
полоненими помер на тиф. Богато з них пішло до шпиталя в Перемишли, 
яко хорі на тиф.

В кінци і сам командант уляг хоробі. Було то вже в половниі грудня. Від 
того часу положення полонених в таборі пикулицькім змінюлось дещо на 
ліпше. Але скілко то полонених пожерла та хороба, заки настали инші по-
ядки. А і на то треба було інтерпеляції ріжних наших комітеттів та осіб по 
ріжних польських урядах. 

Бo хто знае, чи так високо культурний народ, як Поляки бувби схмане-
нувся і змінив поступовання зглядом наших полонених тут в Пикуличах. 
Так було тут у Східій Галичині на нашій рідній землі, а що мусіло діятися 
в таборах полонених як при. Стшалкові, Дембліні, Білім Стоці, Вадовичах, 
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Берестю Литовськім і прочих, де не так легко було вегляути в долю наших 
нещасних полонених.
       

Пикуличі, дня 18 лютого 1920 р.
Дякон Ярослав

Український старшина

Командант табору пикулицького до дня 15 грудня 1919 р. підполк.
Гаралевич, відтак пор. Иосиф Цибульський.
Шеф канцелярії евіденц[ії] пор. Ліпко Евраст до 15 грудня 1919 р. 
Відтак ппор. Коман Ян. Адютантура: Крепінський; компанія вартівнича до 
15 грудня 1919 р. пор Заремба, відтак підпор. Кукар Вацляв і
Яніцкі.
В однорічнім відділі надзірнім: секційний Скшат Фелікс, плютоновой Ри-
бачек.

Tłumaczenie źródła

Wrażenia z obozu jeńców w Pikulicach

Dzień i minuta złapania mnie do lackiej niewoli była straszna. Był to dzień 
15 lipca 1919 r., kiedy to ja [razem] z połową sotni dostałem się do tej przeklętej 
niewoli. W rzeczywistości, bezpośrednio przed zabraniem mnie zawahałem się, 
czy dać sobie, jak to mówią, kulkę w łeb, czy dać się wziąć do niewoli. Wybrałem 
to ostatnie [rozwiązanie], myśląc, że niedługo przyjdzie mi w niej przebywać, 
mając nadzieję, że ucieknę. Zanim przejdę do opisu obozu w Pikulicach, chcę 
opisać postępowanie polskich żołnierzy, jacy określali siebie [że są] kulturalnym 
narodem, z nami od pierwszych chwil mojego wzięcia [do niewoli] aż do prze-
kroczenia bram pikulickiego [obozu].

Postępowanie z nami było straszne i karygodne. Wprawdzie polscy oficero-
wie już na froncie zabraniali zdzierać z żołnierzy ukraińskich ubrania i bić, ale 
to wszystko tylko po to, żeby później, jeśli ktoś przychodził z zażaleniem, po-
wiedzieć: „Dałem rozkaz żeby nie bito, że bili, to nie moja wina”. Ot, to była 
cała energia polskich oficerów, jaką mogli użyć przeciwko polskim żołnierzom. 
Zanim dostaliśmy się do Pikulic, przeszliśmy przez tak zwane przez nas „czy-
stliliszcza”, w Buczaczu, Stanisławowie, Haliczu53 i [w] innych [miejscach]. 
W Buczaczu zastałem kilku oficerów z mojej brygady, jak biedni, obdarci (bo 
niektórzy tylko w spodniach) siedzieli na podłodze w gimnazjum. Co do Bucza-
cza można by powiedzieć, że obchodzono się z nami na pół po ludzku, bo chociaż 

53 Chodzi o stacje zborne jeńców, służące do selekcji i odsyłania jeńców i internowanych z fron-
tu do obozów. 
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bardzo nie bili, tylko obdzierali. Transport z Buczacza do Pikulic (Przemyśl) był 
straszny. Był to transport, jaki liczył około 1000 osób. Załadowano nas po 50 
i więcej do wagonu i drzwi zamknięto tak, że mimo naszych największych próśb 
nikt nie mógł wyjść z wagonu przez jakieś 24 godziny. 

Mieliśmy dostać kolację w Buczaczu na dworcu, ale jakoś nie dotarła i tak 
już trzeci dzień lackiej niewoli przebyliśmy niczego nie jedząc. Około godziny 
7-en rano na następny dzień przyjechaliśmy do54 Stanisławowa. Tutaj znowu, 
mimo naszych największych, próśb nie pozwolono nam wysiąść i załagodzić 
najkonieczniejsze potrzeby. Około godziny 9-tej spostrzegliśmy, że zaczyna 
zbierać się koło naszego pociągu tłum, bo chcą zobaczyć, jak mówili „jak wy-
glądają kabany55”. Przy tym wszystkim słychać było krzyki, np. „Dać no ich 
tutaj, my damy im Ukrainę, za miasto wyprowadzić hołotę i wystrzelać56” i tym 
podobne. Wiedzieliśmy i przeczuwaliśmy, że odbędzie się tu jakaś straszna eg-
zekucja, bo lacki tłum coraz głośniej krzyczeć. W końcu otworzono wagon 
i wpuszczono do nas trzech legionistów, a wagon znowu zamknięto. Jak ktoś 
widział, jak wilka wpada między owce, tak teraz było z nami. Jeden z nich, 
wydaje się, że starszy strzelec (starszy żołnierz) pytał się tylko o „oficerów 
hajdamaków57”, myśląc, że znajdzie nas jeszcze w kompletnym ubraniu, ale 
na nasze szczęście nie miał [ubrania] nikt, bo w przeciwnym razie nie jeden 
by jeszcze oberwał w ucho. Zwrócił on uwagę na jednego naszego towarzysza, 
jakiemu pozostawała jeszcze bluza. Podszedł do niego i mówi: „Zrzucaj te blu-
zę ty kabanie, hajdamaku jeden58”. Towarzysz zaczął się opierać, bo w czymże 
miał pozostać, jeśli by był ją oddał. Wtedy ten „egzekutor” wyszedł i wrócił za 
kilka minut z nahajką. „Zrzucisz, czy nie59?” krzyknął. Dostał na to odpowiedź, 
że generał Iwaszkiewicz zabronił zdzierać ubrania ze strzelców, tym bardziej 
z oficerów. Na to polski żołnierz z wysoką zachodnią kulturą dał taką odpo-
wiedź: „Co mnie tam generał, ja jestem tu generałem, a ty kabanie wyjeżdżasz 
z generałem60”. Po tych słowach począł go bić tak długo po twarzy nahajką, aż 
ten zrzucił bluzę. Było to dla nas straszne. Na naszych oczach zbito towarzysza 
po twarzy, a ani on sam, ani nikt z nas nie mógł zemścić się na przeciwniku, bo 
każdego czekało coś gorszego. Gdzieś około godziny 11. otworzono wszystkie 
wagony, bo mieli się zmienić żołnierze, jacy nas wieźli. W tym czasie jeden 
strzelec z naszego wagonu wyszedł do toalety, bo już dłużej nie można było 
wytrzymać w wagonie. Po jakimś czasie wrócił. Niedługo do jego powrotu 
przybiegł jakiś podoficer i pyta się, gdzie jest ten, co wyszedł z wagonu. Strze-

54 Koniec karty 51.
55 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
56 Zapisane cyrylicą w języku polskim. 
57 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
58 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
59 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
60 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
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lec, przeczuwając czym to pachnie, nie chciał się przyznać. Wtedy61 wszedł 
jeden z cywilów i rozpoznał go. Och! Nieszczęśliwa godzina wybiła dla tego 
strzelca. Polski żołnierz znowu rozpoczął znęcanie się nad ukraińskim jeńcem. 
Z początku bił pięściami gdzie popadło, a w końcu nie mogąc wytrzymać swo-
jej złości wyciągnął bagnet i począł bić naszego jeńca ze wszystkich stron, tak 
długo, aż przebił [mu] prawy bok. Jak zobaczył krew, wtedy zaprzestał bicia. 
Strzelca w końcu obandażowali i zabrali do szpitala w Stanisławowie (Imię 
tego jeńca zapomniałem. Pamiętam tylko, że był z powiatu rohatyńskiego. Mia-
łem notatki o nim, ale Polacy podczas mojej choroby w Brześciu Bugszopach62 
wszystko zniszczyli). Gdzieś po południu wyjechaliśmy dalej w drogę. Przeje-
chaliśmy Halicz, Lwów i w końcu dowieźli nas do Przemyśla.

Do Przemyśla przyjechaliśmy 18 lipca o godzinie 3. po południu. Tu na 
dworcu znowu zebrał się tłum, złożony przeważnie z kolejarzy, jacy nie dali 
nam spokoju i namawiali polskich żołnierzy do bicia i znęcania się nad nami, 
co tamci [ostatni] chętnie robili. Zwrócę uwagę, że temu wszystkiemu przyglą-
dali się polscy oficerowie, którzy na to wszystko umywali ręce. Po przegląd-
nięciu nas przez polski tłum cywilny czy „nie znajduje się tutaj jaki znajomy 
hajdamaka63” rozpoczęli prowadzić nas w stronę baraków pikulickich. 

Zachodzące słońce radośnie uśmiechało się do nas, ale nam, którzy już czwar-
ty dzień nie tylko że nic nie jedliśmy, ale nie pozwolono nam się wody napić, nie 
chciało się żyć. 

Co więcej, zapowiedziano nam na dworcu w Przemyślu, jak nas bito, „że 
to jeszcze nie wszystko64” i obiecywali nam nahajki w Pikulicach. I tak tysięczny 
tłum obdartych, bosych i głodnych jeńców dotarł aż do alej, gdzie skręcił w stro-
nę baraków. Już z daleka widać na bramie ten złowieszczy napis „Obóz jeńców 
nr 4 w Pikulicach65”. Przeszliśmy [przez] bramę i bramę tą zamknęli za nami, a za 
niejednym [z nas] na wieki. Znaleźliśmy się na wielkim placu, gdzie zaczęła się 
rewizja za bronią „ażeby jaki hajdamaka – kaban nie strzelił później66”. Przy tym 
ściągano ubrania, jak jeszcze u kogo zostało, odebrano zegarki, pieniądze, złote 
i srebrne pierścienie i inne drogocenne rzeczy niby to do depozytu. Ale więcej 
nikt ich nie widział (polski depozyt). Przy tym bili. Och, bili niemiłosiernie i nikt 
z nas nie zapomni tego bicia, jak długo będzie żyć67. [Bito] za cokolwiek, jak na 
przykład jeniec – strzelec wystąpił spomiędzy swoich towarzyszy i chciał poskar-
żyć się polskiemu oficerowi i upomnieć się o swoją krzywdę, to potem polscy 

61 Koniec karty 52.
62 Obozy ulokowane w twierdzy Brześć Litewski były uważane za najgorsze w polskim syste-

mie obozowym.
63 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
64 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
65 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
66 Zapisane cyrylicą w języku polskim.
67 Koniec karty 53.
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żołnierze zemścili się za to, dając mu dwadzieścia pięć [uderzeń], albo, jak na 
kogoś padło – pięćdziesiąt albo i więcej nahajek. 

Tak było w Pikulicach w lipcu. Koniec lipca i połowę sierpnia spędziłem prze-
chodząc drugie piekło w Brześciu Litewskim (Bugszopy), gdzie zachorowałem 
na tyfus i czerwonę [i] odesłano mnie do szpitalu w Zamościu. Stamtąd odesłano 
nas do Łańcutu, a z Łańcutu do „raju pikulickiego”. Do Pikulic drugi raz przy-
jechałem z końcem września. Jeńcy ukraińscy to nie byli już ci dobrze odży-
wieni żołnierze ukraińscy, co [to] mogli Bóg wie jakie niewygody przecierpieć. 
Były to chodzące trupy, które oczekiwały z dnia na dzień, kiedy to wyniosą je 
do sławnej pikulickiej trupiarni, która była zaraz przy wejściu do baraków. Jeść 
dostawali jeńcy strasznie – prawie [przez] cały sierpień nie było chleba, a żywio-
no jeńców wyłącznie suszonymi jarzynami t[ak] zw[any] „Grincejg”. Stosunki 
sanitarne również były aż do połowy grudnia straszne i karygodne. Ludzi nie od-
syłali do szpitali, tylko przetrzymywali w barakach, gdzie oni masowo umierali. 
Ludzie spali na podłodze w stajniach, o siennikach i kołdrach nie było mowy, 
nawet słomy im nie dawali. Dziennie szło do pomieszczenia [?] 80 chorych, a na-
wet i więcej, którzy zgłaszali się jako chorzy (na co wskazuje księga chorych 
z tego okresu). Był jeden lekarz68, który nie mógł sobie dać rady z tym wszystkim 
i przyjmowano go w barakach raczej jako zabawkę.

Jak przedstawiał się szpital w obozie w Pikulicach: gorzej jak jakaś stajnia, 
brud, wszy i wszelkie zarazki różnych chorób można było tu spotkać. Wchodząc 
do niego uderzał człowieka straszny zapach tak, że chusteczką trzeba było nam, 
żołnierzom nos zatykać. Z pomiędzy wszystkich chorób, które tu panowały, górę 
brała na pierwszym miejscu czerwonka, a po tym tyfus plamisty, który to, mówiąc 
wprost, dziesiątkował naszych jeńców. Ciekawym jest pomieszczenie, gdzie leżeli 
chorzy na czerwonkę. Zanim przystąpię do opisu naszych pomieszczeń opiszę to.  
Po wejściu do sali nie można było nie tylko mnie, ale sanitariuszom i lekarzowi 
wytrzymać dłużej niż 5 minut. Jeńcy byli pomieszczeni wszyscy razem. Leżeli oni 
na podłodze, w podartym ubraniu, na […]69, a raczej trzeba powiedzieć na kupie 
gnoju, który to [gnój] codziennie rano jak było komu za dużo wyrzucali, ale nie 
dawali nowych70[…]71. W pierwszej chwili wpadło [mi] w oko to, że chorzy, którzy 
leżeli w tej sali, byli podzieleni na trzy grupy. Spytałem się sanitariusza, dlaczego 
tak [jest], i jaka jest różnica. On rozjaśnił mi, że tak było w rzeczywistości. Kiedy 
przychodzi chory, kładą go na kupie gnoju pod oknami; jak się stan chorego pogar-
sza, kładą a raczej ciągną na drugą kupę na środek sali. Z czasem, jak sanitariusz 
widzi, że choremu niewiele brakuje na drugi świat, ciągną go pod tą ścianę, gdzie 
są drzwi. A że takich było najwięcej, to ta kupa chorych, a raczej na pół trupów była 

68 Chodzi zapewne o kpt. lek. dra Lewińskiego, lekarza obozu.
69 Wyraz nieodczytany. 
70 Wyraz nieodczytany. 
71 Koniec karty 54.
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również największa. Będzie pewnie niejeden z czytelników ciekawy, co dostawali 
do jedzenia ci chorzy na czerwonkę. Zapewne zachowywali przepisaną do tego 
dietę? O, nie. Polacy jeszcze tak daleko nie postąpili, że wiedzieli, że trzeba dla 
tych chorych potraw lżej strawnych i dawali to samo, co zdrowym, to znaczy czar-
ną kawę z dzikich kasztanów, ćwiartkę chleba albo i mniej, i jakąś suszoną jarzynę, 
t[ak] zw[any] „Grincajg”, kapusta, pęcak albo groch i jakiś kawałek flaków [zwie-
rzęcych], bo mięsem nie godzi się tego nazywać. To był posiłek tak dla zdrowych, 
jak i dla chorych, a ludzie od tego [jedzenia] ginęli jak muchy. Dziennie umierało 
do 50 osób. Przedstawiony wykaz, zrobiony przez polskich oficerów w ewidencji 
obozu wskazuje, że śmiertelność przykładowo z dnia 28 listopada [1919 r.] doszła 
do 36 osób. Jest to liczba, która została zapisana. A kilku poumierało w szpitalu, 
gdzie ich nie zapisano, albo w barakach, gdzie był, jak można by powiedzieć, praw-
dziwy, tylko trochę większy szpital.

I w innych salach, gdzie leżeli chorzy na tyfus nie było lepiej. Chorzy leżeli 
na podłodze bez łóżek. Jak któremu poszczęściło się zdobyć jakiś siennik, to było 
dobrze.

Życie w barakach było dla naszych jeńców straszne. Oni, goli i bosi, w dzień 
i bez żadnego nakrycia w nocy oczekiwali dnia swojej śmierci. Z przyjściem 
pierwszych mrozów śmiertelność w obozie rosła, ale polskie władze się tym nie 
smuciły. Komendanci Pikulic (była w tym czasie władza tak zwanych sierżan-
tów) kazali zwozić trupy do trupiarni, ale one tygodniami leżały i nikt nawet nie 
pomyślał, żeby je stamtąd wywieźć. Przez to zaraza [się] szerzyła, a kupa trupów 
rosła. W jaki sposób te trupy były pozostawione, niejeden zapyta? Całkiem zwy-
czajnie. Wtedy jak był pierwszy mróz umarło tego dnia około 50 jeńców72. Ich 
nie wywieźli z obozu tylko pozostawili, a na drugi dzień przyszła znowu świeża 
kupa mało co mniejsza. I tak górnych wywozili, a ci z dołu wszyscy pozostawali. 
Ale na szczęście przyjechała jakaś komisja sanitarna z Warszawy i nakazała wy-
wieźć trupy z obozu73. Dziwne, że aż komisji było do tego potrzeba. Ale choroba 
nie przebierała. Dziesiątkowała jeńców, a jak z tych z nią na dzień było mniej, 
to epidemia rozniosła się wśród polskich żołnierzy. To było naszym ocaleniem, 
można powiedzieć. Władza sierżantów rozpadła się. Jeden z nich, jaki najbar-
dziej znęcał się nad naszymi jeńcami, zmarł na tyfus. Wielu z nich poszło do 
szpitala w Przemyślu jako chorzy na tyfus. 

W końcu i sam komendant uległ chorobie. Było to już w połowie grudnia. Od 
tego czasu położenie jeńców w obozie pikulickim zmieniło się na nieco lepsze. 
Ale ilu to jeńców pożarła ta choroba, zanim nastały nowe porządki? Ale i na 
to trzeba było interpelacji różnych naszych komitetów i osób po różnych polskich 
urzędach?

72 Koniec karty 55.
73 Chodzi o wizytację komisji pod kierownictwem płk lek. dra Rodzińskiego z 17–23 listopada 

1919 r.
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 Bo kto wie, czy tak bardzo kulturalny naród jak Polacy, schamieli i zmie-
nili postepowanie względem naszych jeńców tu w Pikulicach? Tak było tu w Ga-
licji Wschodniej, na naszej ojczystej ziemi, a co musiało dziać się w obozach jeń-
ców jak np. w Strzałkowie74, Dęblinie, Białymstoku75, Wadowicach76, Brześciu 
Litewskim77 i innych, gdzie nie tak lekko było spojrzeć na los naszych nieszczę-
śliwych jeńców.

Pikulice, dnia 18 lutego 1920 r.
Diakon Jarosław
Oficer ukraiński78

Komendant obozu pikulickiego do dnia 15 grudnia 1919 r. – p[an] podpułkownik 
[Marian] Haralewicz. Odtąd porucznik Józef Cybulski79.
Szef kancelarii ewidencji porucznik Lipko Ewrast do 15 grudnia 1919 r.; odtąd 
por. Koman Jan. Adiutantura: Krepiński; kompania wartownicza do 15 grudnia 
1919 r. por. Zaręba; odtąd podpor. Kukar Wacław i Janicki
W jednorocznym oddziale nadzorczym: sekcyjny Skrzat Feliks, plutonowy Ry-
baczek. 

Dokument nr 4 
Petycja czterech jeńców ukraińskich do Ukraińskiego Komitetu Obywatel-
skiego we Lwowie z prośbą o interwencję w sprawie ich pobicia przez pod-

oficera polskiego z 24 II 1920 r.80

Nowe katowanie w Pikulicach

Do pikulickiego obozu zaczynają wracać dawne czasy dowodzenia [przez] 
podpułkownika Haralewicza, jedn[orocznego] sierżanta Ostrogi, por[ucznika] 
Lipki i innych, to znaczy czasy z lipca, sierpnia i października. Wracają cza-
sy katowania i znęcania się nad naszymi ukraińskimi jeńcami. Dowództwo nad 
aresztami w obozie oddano plutonowemu Józefiakowi Tomaszowi, jaki w strasz-
ny, zwierzęcy sposób znęca się nad naszymi jeńcami aresztantami. Cóż to za 
aresztanci, niejeden zapyta? Może jacyś rozbójnicy, złoczyńcy, jacy nie wiadomo 

74 Szerzej o obozie: B. Wojciechowska, Bolszewicy pod Strzałkowem: rzecz o obozie jeńców 
i internowanych w czasie wojny polsko- bolszewickiej 1920 r., Poznań 2001. 

75 Szerzej: Z. Karpus, Jeńcy i internowani w Białymstoku i Brześciu Litewskim w latach 1919–
1921, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska”, z. 6, 1992, s. 70–80.

76 Szerzej: W. Węglewicz, Zarys dziejów obozu jeńców w Wadowicach w latach 1918 – 1921, 
„Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, nr 19, 2016, s. 163–178.

77 Szerzej: E. Wiszka, Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych 1919–1921, Toruń 2010.
78 Por. Diakon kreską oddzielił swoją relację od spisu polskich oficerów z dowództwa obozu. 
79 Por. Józef Cybulski (ur. 1892) – por. piechoty WP, komendant obozu w Pikulicach na prze-

łomie 1919 i 1920 r. 
80 Oryginał: CDIAU, f. 462, op. 1, jedn. 60, k. 57–58.
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jakich strasznych czynów się dopuszczają. Nie, to nasi biedni jeńcy ukraińscy, 
jacy nie otrzymując przez 14 dni chleba, wyszli z obozu, żeby dostać odrobinkę 
na wsi. Polski żandarm ich złapał, przyprowadził do tutejszego obozu, gdzie osa-
dzono ich w areszcie. Straszny jest los takiego aresztanta. Po przeprowadzeniu 
jeniec dostaje 50 albo najmniej z protekcji 25 uderzeń, jaką to karę wymierza 
jemu bez poczucia ludzkości plutonowy, a jemu w tym barbarzyńskim czynie 
pomaga klucznik Skowroch, który bije kluczami po zębach i gdzie popadnie. 
Przytoczymy jeden przykład takiej sceny: jeniec ukraiński strzelec Gricinkiewicz 
Mykoła, kiedy jemu już dobrze dopiekał głód, przedarł się przez druty po to, by 
kupić sobie chleba na wsi. Na nieszczęście złapał go żandarm i przyprowadził 
go do tutejszego obozu. Gnicinkiewicza posadzili do więzienia, ale przedtem od-
dano go na męki „panu plutonowemu”. Ten zasądził go na 50 uderzeń. Podczas 
tej egzekucji spostrzegł nieludzki egzekutor, że Gricinkiewicz ma dobre cywilne 
buty. Więc przedstawił zasądzonemu taką propozycję – „Dostaniesz tylko 25, 
gdy zrzucisz buty, w przeciwnym razie czego na ciebie 50”. Więc nasz biedy 
jeniec zgodził się na to, zrzucił swoje buty i dostał 25 „z protekcji”. Te buty, jak 
sam opowiadał, przywiozła jemu kiedyś, jeszcze w jesieni, biedna matka, która 
niejeden tydzień musiała gorzko pracować w pocie czoła, żeby na te buty zapra-
cować, i zawieźć ich swojemu synowi, co [to] przebywał w „raju pikulickim”. 
To straszne dla nas jeńców, którzy cierpimy tu głód i potrzebę i jedzą nas wszy 
i inne owady. Pozostało nas tu, z tych, którzy byli [tu]81 w lecie mała garstka, bo 
wszystkich pięćset i kilku i tych nie puszczają do domu tylko męczą i męczą. 
Niżej podpisani to nasi towarzysze, ci, co dostali po 50 uderzeń od plutonowe-
go Józefiaka. Prosimy nasz Komitet o interwencję u władz polskich o ukaranie 
tego plutonowego i ogłoszenie jego znęcania się nad naszymi jeńcami w czaso-
pismach. 

      Pikulice, dnia 24 II 1920 r.

Ukraińscy strzelcy – jeńcy w obozie Pikulice:

Gricinkiewicz Mykoła w[łasną] r[ęką]  Stabryn Wasyl w[łasną] r[ęką]
Repuszko Józef w[łasną] r[ęka]   Kowczański Iwan [własną] r[ęką]

81 Koniec karty 57.
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Abstract

a TriP of The girlS from The benedicTine SiSTerS’ School in Przemyśl To kroSno  
and The odrzykoń area. inTroducTion and ediTing by TomaSz Pudłocki 

Rev. Czyżewicki’s source was published in installments in the “Wiadomości Miejskie” (The Town 
News) periodical which came out in Przemyśl in the years 1921-1923. It shows tendencies dominat-
ing in Polish schools after the First World War: attempts to educate young people through organizing 
trips to the places connected with Polish material culture, religion and industry, and also enhancing 
patriotic feelings through teaching love for the monuments of the past and singing patriotic songs. It 
is also a so-far unused source for local history, showing the significance of Krosno going beyond the 
town and its region. What is more, The text shows the postwar relations of the Krosno residents with 
Przemyśl and Kraków – despite the destruction caused by the Great War, which considerably affected 
the people of Galicia, the Krosno region was an attractive place for tourists from other areas.
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Słowa kluczowe: Przemyśl, Krosno, Odrzykoń, Gimnazjum PP. Benedyktynek, edukacja

Wstęp

Najbardziej znanym duchownym, zajmującym się dziejami Krosna i okolic 
jest ks. Władysław Sarna1. Jego Opis powiatu krośnieńskiego pod względem 

1 Zob. szerzej: T. Śliwa, Sarna Władysław Józef, w: Słownik polskich teologów katolickich 
1918–1981, t. 7, Warszawa 1983, s. 74–77; W. Bieńkowski, Sarna Władysław Józef (1858–1929), 
„Polski Słownik Biograficzny”, t. 35, Kraków – Warszawa 1994, s. 197–198; F. Leśniak, Ks. Wła-
dysław Sarna – pionier regionalizmu na Podkarpaciu, w: Małopolska. Regiony – regionalizmy – 
małe Ojczyzny, t. 4, Kraków 2002, s. 99–109.    
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geograficzno-historycznym (Przemyśl 1898) należy do najważniejszych opra-
cowań poświęconych tej ziemi i po dzień dzisiejszy jest wysoko ceniony  
w literaturze historycznej i etnologicznej. Przeniesiony w 1909 r. do Prze-
myśla jako dziekan a potem infułat imponował młodszym współpracowni-
kom wiedzą i szerokimi zainteresowaniami. Zresztą i sam ówczesny ordyna-
riusz miejscowego Kościoła łacińskiego, Józef Sebastian Pelczar, należący 
do grona lepiej wykształconych biskupów swych czasów, był synem ziemi 
krośnieńskiej – pochodził bowiem z Korczyny2. Wśród księży, którzy byli 
pod dużym wrażeniem intelektualnym obu kapłanów, znalazł się m.in. ks. dr 
Franciszek Czyżewicki, którego tekst, odnoszący się do ziemi krośnieńskiej, 
przytacza się po latach. 

Ks. Czyżewicki wielokrotnie miał okazję obserwować obu kapłanów jako 
ich bliski współpracownik. Dwa lata pełnił posługę wikariusza w parafii  
w Szebniach, kiedy ks. Sarna był tam proboszczem. Potem był kapelanem do-
mowym ks. bpa Pelczara i pracował przy katedrze przemyskiej, kiedy ks. Sarna 
został przełożonym w tej parafii. Młody duchowny zapewne od obu niejedno-
krotnie słyszał o pięknie i zabytkach ziemi krośnieńskiej. Może te opowieści 
zainspirowały go do zorganizowania w dn. 26–27 V 1922 r.3 wycieczki uczen-
nic Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Panien Benedyktynek w Przemyślu  
w tamte okolice? Trudno na to pytanie opowiedzieć bezpośrednio. Z lektury 
artykułu wynika, że ks. Czyżewicki musiał być dobrze zaznajomiony ze spe-
cyfiką odwiedzanych terenów i ich dziejami – przytaczał źródła do dziejów 
Krośnieńskiego i odwoływał się do historyków zajmujących się historią tego 
obszaru. Może poza opowieściami miał też okazję korzystać z tych opracowań  
w bibliotece seminaryjnej czy kapitulnej? Najprawdopodobniej znalazły się 
one w zbiorach seminarium lub kapituły za pośrednictwem albo biskupa Pel-
czara, albo infułata Sarny. Nie byli oni jednak jedynymi osobami łączącymi oba 
miasta. Warto przypomnieć choćby postacie dra Tadeusza Charzewskiego, któ-
ry po latach pracy w Szkole Realnej w Krośnie został nauczycielem  w Gimna-
zjum im. J. Słowackiego w Przemyślu, czy Jana Piskozuba, także związanego  
z krośnieńską szkołą średnią, a potem pracownika w przemyskim Państwowym 
I Seminarium Nauczycielskim Żeńskim4. 

2 Na temat bpa Pelczara istnieje obszerna literatura. Najpełniejszą biografię opublikowała  
K.S. Kasperkiewicz – zob. eadem, Sługa Boży Józef Sebastian Pelczar biskup przemyski obrz. łac. 
Szkic Biograficzny, Rzym 1972. Nowszą literaturę czytelnik znajdzie w pracy: Święty Józef Sebas-
tian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś,  
J. Wołczański, Kraków 2002. 

3 Ks. Czyżewicki nie podał daty organizacji wycieczki. Na zdjęciu, które zachowało się 
z tej wyprawy, a zrobione zostało w Odrzykoniu (autor wspomina o nim w tekście) widnieje data  
27 V 1922 r. Z opisu wynika, że był to drugi i ostatni dzień wyprawy.

4 Zob. szerzej: Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), zesp. 357, sygn. 22; T. Pudłoc-
ki, Charzewski Tadeusz, w: Słownik badaczy literatury polskiej, t. 5, Łódź 2002, s. 68–69.
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Prywatne Gimnazjum Żeńskie Panien Benedyktynek w Przemyślu zostało 
otwarte 12 IX 1919 r.5 jako szkoła dla dziewcząt narodowości polskiej i religii 
rzymsko-katolickiej. Reskryptem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego z dn. 15 XI 1921 r. otrzymało pełne prawa publiczności. Zatem 
w chwili organizacji wycieczki w maju 1922 r. była to szkoła bardzo młoda, bo 
mająca zaledwie 3 lata. W większości uczyli w niej nauczyciele dochodzący – na 
co dzień pracujący w obu polskich państwowych gimnazjach męskich. Jednym  
z nich był katecheta II Państwowego Gimnazjum im. prof. Kazimierza Moraw-
skiego – ks. dr Franciszek Czyżewicki. W gimnazjum żeńskim poza uczeniem 
religii rzymsko-katolickiej od II semestru r. szk. 1922/23 powierzono mu na-
ukę propedeutyki filozofii dla klasy maturalnej. Był ponadto opiekunem Bratniej 
Pomocy Koleżeńskiej uczennic szkoły oraz jednym z głównych organizatorów 
wycieczek szkolnych. Opisał tylko jedną z r. szk. 1921/22 – do Krosna, Kor-
czyny i Odrzykonia. Rok później ks. Czyżewicki zorganizował wyjazd dwóch 
najstarszych klas do Gimnazjum ojców Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem 
„w celu zwiedzenia zakładu i bogatych zbiorów naukowych”6.

Ksiądz Franciszek Czyżewicki urodził się 30 IX 1882 r. w Rudnej Wielkiej 
koło Rzeszowa. Nauki na poziomie szkoły średniej pobierał w I Gimnazjum  
w Rzeszowie w latach 1893/1894–1901/1902. Formację intelektualno-duchow-
ną przygotowującą go do święceń kapłańskich odebrał w Seminarium Duchow-
nym obrządku łacińskiego w Przemyślu. Wyświęcony został na księdza przez 
bpa J. S. Pelczara 1 VII 1906 r. w miejscowej katedrze. Doktorat z teologii 
obronił 11 XI 1911 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. 
Egzamin na katechetę szkół średnich przed konsystorzem biskupim zdał 1 XII 
1911 r. 

Pełnił obowiązki wikarego w parafii w Szebniach (1 VIII 1906 – 1 V 1908) 
oraz w Mościskach (1 V 1908 – 31 VIII 1909), ucząc zarazem religii w sze-
ścioklasowej miejscowej szkole ludowej. Następnie skierowany został do pracy  
w Przemyślu, z którym związał już całe swoje życie. Pomiędzy 1 IX 1909  
a 1 IX 1912 – o czym już wspomniałem – był kapelanem domowym bpa Pelczara.  
Dn. 6 IX 1912 r. mianowany został zastępcą katechety w miejscowym I Gimna-
zjum; po pięciu latach, 14 III 1917 r. został przeniesiony do Gimnazjum polskie-

5 Szkoła powstała w wyniku konfliktu pomiędzy właścicielami Gimnazjum Anny Rachalskiej, 
częścią rodziców uczennic i wybranymi członkami grona nauczycielskiego, m.in. z powodu fi-
nansów i tarć na tle relacji narodowościowych (polsko-żydowskich). Zob. szerzej: W. Tarnawski,  
Z Przemyśla, „Słowo Polskie” R. 24: 1919, nr 256 z 12 IX, s. 6; idem, Z Przemyśla, „Słowo Polskie” 
R. 25: 1920, nr 241 z 27 V, s. 4; idem, Do uczestników Zjazdu TNSW, ibidem, nr 254 z 3 VI, s. 4.

6 W zbiorach lwowskich zachowały się dwa odręcznie napisane sprawozdania z funkcjono-
wania szkoły: za rok 1922/23 i 1923/24. Niestety, sprawozdanie za rok 1921/22, a więc z czasu, 
kiedy odbyła się wycieczka, nie zachowało się. Oba sprawozdania służyły mi jako materiał porów-
nawczy do wiadomości podawanych przez ks. dra F. Czyżewickiego. Zob. szerzej: Центральний 
державний історичний архів України, м. Львів (dalej: CDIAU we Lwowie), fond 179, opis 3, 
sprawa 947. 
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go na Zasaniu. Ponadto był od 1 X 1912 r. prefektem w Seminarium Duchow-
nym. Po I wojnie światowej pracował też w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim PP 
Benedyktynek. 

Poza obowiązkami duszpasterskimi i zawodowymi ks. dr Czyżewicki anga-
żował się aktywnie w życie kulturalne miasta, m.in. jako członek miejscowych 
kół Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Koła Księży Prefektów, a także 
lokalnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1912 r. czynnie wspierał organiza-
torów regionalnych obchodów Roku Krasińskiego i Roku Skargi. Ogłosił wtedy 
na łamach „Echa Przemyskiego” m.in.: Myśl katolicka w poezji Krasińskiego  
(R. 17: 1912, nr 18, s. 1–2) i X. Piotr Skarga a losy narodu 1612–1912 (ibidem, 
nr 96, s. 1). Pisywał też artykuły okolicznościowe w „Echu”, np. Trzeci Maja 
(R.17: 1912, nr 35, s. 1), Twe królestwo weź pod rękę Maryjo! (ibidem, nr 36, 
s. 1), O uchrześcijanienie teatru (ibidem, nr 52, s. 2), a także szereg sprawoz-
dań z posiedzeń instytucji kulturalnych i religijnych. Współpracował głównie  
z „Echem Przemyskim”, pobocznie z „Ziemią Przemyską” i z „Wiadomościami 
Miejskimi”. W latach 1918–1919 pełnił służbę wojskową. Był ceniony i lubiany 
jako katecheta oraz kaznodzieja – wielokrotnie przemawiał podczas różnych ini-
cjatyw religijno-kulturalnych, zwłaszcza po zakończeniu działań I wojny świato-
wej. Przykładowo w takich słowach „Ziemia Przemyska” pisała o jego kazaniu 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przemyślu z okazji święta Kon-
stytucji 3 Maja w roku 1919:

Mówca uderzył w stronę uczuciową serca polskiego. Podniósł zgodne pragnie-
nia całego Narodu bez wyjątku i bez różnicy stanów w odbudowie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. Duch Konstytucji majowej utrwalał w nas w czasie niewoli silną 
wiarę w powstanie Polski i ten sam duch łączy nas dzisiaj do wspólnej pracy dla 
dobra Ojczyzny7.

W ramach Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich ks. Czyżewicki 
wygłosił 7 III 1920 r. referat Polskie pamiątki w Paryżu. 

Od 1 IX 1927 r. ks. Czyżewicki przebywał na urlopie zdrowotnym. Zmarł 
nagle na zawał serca 10 X 1928 r. w pociągu z Krakowa do Warszawy na stacji 
w Zawierciu. Pochowany został 16 X tego roku na cmentarzu w Rudnej Wiel-
kiej8. 

Przytoczone źródło autorstwa ks. Czyżewickiego jest niemal zupełnie niezna-
ne. Opublikowane zostało w odcinkach w czasopiśmie „Wiadomości Miejskie”, 

7 „Ziemia Przemyska” R. 5: 1919, nr 103 z 6 V, s. 1. 
8 Na temat ks. Czyżewickiego zob. więcej: Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Tabele 

służbowe. Czyżewicki Franciszek; T. Pudłocki, Czyżewicki Franciszek, w: Słownik badaczy litera-
tury polskiej, Łódź t. 7, 2005, s. 40. By sztucznie nie wydłużać tekstu zrezygnowałem z powoływa-
nia się na szczegółowe źródła odnoszące się do poszczególnych fragmentów jego biografii. 
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które ukazywało się w Przemyślu w latach 1921–1923. To jedyny tekst ks. Czy-
żewickiego wydrukowany na łamach tej gazety – przynajmniej jedyny zachowa-
ny i podpisany z imienia i nazwiska. Wart jest przypomnienia z kilku powodów. 
Pokazuje tendencje dominujące w polskiej szkole po zakończeniu działań I woj-
ny światowej – wpływanie na młode pokolenie wychowawczo poprzez organiza-
cję wycieczek w miejsca związane z polską kulturą materialną, religią ale i prze-
mysłem, a także pobudzanie patriotyzmu przez miłość do zabytków przeszłości 
i śpiewanie pieśni patriotycznych. To także niewykorzystywane dotąd źródło do 
lokalnej historii, pokazujące ponadregionalne znaczenie ziemi krośnieńskiej. Co 
więcej, ukazuje powojenne relacje mieszkańców Krosna nie tylko z Przemyślem, 
ale i z Krakowem – mimo zniszczeń czasów Wielkiej Wojny, które mocno do-
tknęły mieszkańców Galicji, ziemia krośnieńska była atrakcyjnym miejscem dla 
turystów spoza najbliższych terenów.

Ks. Czyżewicki jako autor wyłania się z tekstu nie tylko w roli kierownika 
wycieczki – bo nie jest to przecież klasyczne sprawozdanie z wyjazdu. Pozwolił 
sobie na kilka elementów wykraczających poza tę formę pisarską. Poprzez odwo-
łanie się do dzieł naukowych traktujących o ziemi krośnieńskiej, w miarę dokład-
ny plan przemieszczania się i różnorodność zwiedzanych obiektów oraz odnie-
sienie się do uczuć patriotycznych (inicjowanie śpiewania pieśni przez uczniów 
czy porównywanie dbania o zabytki przeszłości w Niemczech i w Polsce),  
ks. Czyżewicki jakby uczulał wychowawców i rodziców (czytelników) na pro-
blem, jak ma wyglądać dobrze zorganizowana wycieczka szkolna i jakie są jej cele.  
W ten sposób pozornie prosta forma pisarska nabiera dodatkowego znaczenia  
i wpisuje się w szerszy dyskurs o kształcie i charakterze polskiej szkoły po odzy-
skaniu niepodległości. A że Gimnazjum Żeńskie Benedyktynek było szkołą adre-
sowaną wyłącznie do Polek i rzymskich katoliczek zatem tego typu interpretacja 
przesłania artykułu tym bardziej wydaje się trafna. 

Pisownię uwspółcześniono. Zgodnie z oryginałem podano dwa przypisy, 
które autor zamieścił, a które tylko zweryfikowano w oparciu o inne mate-
riały.  

*   *   *

Rozumiejąc doniosłe znaczenie krajoznawczych wycieczek w wychowaniu 
młodzieży, urządziło Kierownictwo prywatnego gimnazjum żeńskiego PP. Be-
nedyktynek w Przemyślu9 w ostatnich dniach maja b.r. dwudniową ekskursję  
w piękne okolice Krosna i Odrzykonia. W wycieczce wzięła udział głównie doj-

9 Dyrektorem szkoły był emerytowany nauczyciel i dyrektor gimnazjów państwowych Stanisław 
Goliński – zob. szerzej: T. Pudłocki, Goliński Stanisław, w: Słownik biograficzny twórców oświaty  
i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 
2011, s. 128–129. 
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rzalsza młodzież10 pod przewodnictwem, a pod opieką Pani Stojowskiej11 i PP. 
profesorów: Panka12 i Chłędowskiego13.

Pogodny, ciepły a nieupalny dzień majowy, zmieniające się co moment wi-
doki pięknej okolicy Przemyśl – Chyrów – Zagórz – Krosno i wesołe, pełnej 
nadziei usposobienie młodzieży sprawiły, że ani się spostrzeżono, jak stanęli-
śmy u kresu naszej wędrówki – w Krośnie. Aby nie marnować drogiego czasu, 
udała się drużyna z dworca kolejowego od razu do swojej kwatery – do Zakładu 
Sióstr Józefitek w Krośnie. Gościnne Siostry przyjęły nas chętnie i ofiarowały 
do dyspozycji na czas pobytu dużą salę zakładową. Ponieważ było sporo czasu 
do wieczora, więc postanowiono jeszcze tego samego dnia zwiedzić osobliwo-
ści miasta.

Podgórze podkarpackie słynęło od dawna z przemysłu tkackiego. Był to prze-
mysł przeważnie domowy i za świetnych czasów Rzeczypospolitej rozwijał się 
znakomicie. W wieku XIX nieco podupadł, ale dzięki troskliwości ludzi dobrej 
woli jeszcze na kilkanaście lat przed ostatnią wojną powrócił do dawniejszej 
świetności. Powstało mianowicie w Krośnie z końcem ubiegłego wieku „towa-
rzystwo tkackie” i „warsztat naukowy tkacki”, przemieniony wkrótce na „krajo-
wą szkołę tkacką”, której przyszła z pomocą „Spółka tkacka”, połączone później 
z „Towarzystwem dla popierania przemysłu tkackiego”. Instytucje te dźwignęły 
 

10 Z uczennic wzięły udział w wycieczce następujące: z klasy III: 1. Dolińska Stefania,  
2. Kojarkówna Irena, 3. Leibehang [w druku jest błąd – powinno być: Liebschang – dop. 
T.P.] Janina, 4. Lisikiewiczówna Irena, 5. Oleszkówna Stefania, 6. Woźniakówna Waleria.  
Z klasy IV: 7. Dobrzańska Maria, 8. Dyndalówna Elżbieta, 9. Kanarkiewiczówna Janina,  
10. Kuczówna Stanisława, 11. Lewińska Zofia, 12. Mochnacka Teodora, 13. Pawliszówna Jadwiga,  
14. Teleśnicka Jadwiga, 15. Wajdowska Maria, 16. Weruczówna Maria, 17. Zasławska Ja-
dwiga. Z klasy V: 18. Angermanówna Maria, 19. Borowiecka Stefania, 20. Proszkówna 
Helena, 21. Karnaslówna Jadwiga, 22. Kochanowska Emilia, 23. Kurkówna Maria, 24. Ni-
kodemowiczówna Agnieszka, 25. Pietruszewiczówna Zofia, 26. Wojciechowska Hermina,  
27 i 28. Charszalikówna z siostrą. Z klasy VI: 29. Burvnówna Maria, 30. Chmelikówna 
Olga, 31. Daniszewska Jadwiga, 32. Królówna Maria, 33. Krzanowska Stanisława, 34. Li-
sikiewiczówna Anna, 35. Rzehożykówna [powinno być: Rzehorzekówna – dop. T.P.] Zofia,  
36. Schönbornówna Janina, 37. Wróblewska Felicja. Z klasy VII: 38. Damaszkówna Zofia,  
39. Dziurzyńska Maria, 40. Kowalczukówna Kazimiera, 41. Radziechowska Wanda, 42. Smen-
dzianka Stanisława, 43. Wietrzna Matylda, 44. Josławska Janina [powinno być Zasławska – 
dop. T.P.]. Przypis oryginalny. 

11 Wiktoria Stojowska – nauczycielka własna szkoły, ucząca języka francuskiego.
12 Emil Panek – etatowy nauczyciel II Państwowego Gimnazjum im. prof. Kazimierza Mo-

rawskiego w Przemyślu; w Gimnazjum Żeńskim uczył języka niemieckiego. Zob. szerzej: „Eos”  
R. 29: 1926, s. 287–288.  

13 Włodzimierz Chłędowski – pracował w szkole do 31 VIII 1922 r. Wraz z utworzeniem Pry-
watnego Seminarium Męskiego w Przemyślu we wrześniu 1922 r. objął tam posadę. Uzupełniał 
godziny też w przemyskim Państwowym I Seminarium Nauczycielskim Żeńskim. Z dn. 1 IX 1923 
r. został przeniesiony do Państwowego Gimnazjum w Brodach. Zob. szerzej: APP, zesp. 357, sygn. 
23; Z. Zagórowski, Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczy-
cielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych zestawione pod redakcją…, Lwów 
– Warszawa 1924, s. 385.
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w krótkim czasie tkactwo z chwilowego upadku, ale Wielka Wojna sprowadziła 
znowu przerwę i zastój14.

Ciekawa młodzież zapragnęła przede wszystkim tę krośnieńską szkołę tkacką zo-
baczyć. Dzięki uprzejmości ks. Niemirskiego, wikariusza w Krośnie15, porozumieli-
śmy się też z dyrektorem zakładu p. Jamrozem i on z serdeczną życzliwością oprowa-
dził drużynę po wszystkich salach, udzielając jak najchętniej fachowych wyjaśnień 
panienkom. Sposób wyrabiania kilimów szczególnie uczennice zainteresował.

Po zwiedzeniu szkoły tkackiej – wstąpiliśmy do sławnego w całej Polsce kro-
śnieńskiego kościoła – do „Krośnieńskiej fary”. Młodzież z dużym zaintereso-
waniem oglądała zarówno samą świątynię, jak i jej wewnętrzne urządzenie, słu-
chając równocześnie wyjaśnień historyczno-archeologicznych ks. Niemirskiego, 
który zaznajomił się dość dokładnie z zabytkami kościoła dzięki obcowaniu  
z pewnym profesorem historii sztuki na Uniwersytecie krakowskim w czasie 
jego pobytu w Krośnie16.

Podniosłe wrażenie uczynił przede wszystkim wielki ołtarz cały złocony  
z XVII wieku i stalle drewniane, umieszczone po obydwu stronach prezbiterium, 
snycerskiej roboty w stylu renesansu niemieckiego, z obrazami Chrystusa, Matki 
Bożej, Apostołów, Ewangelistów i doktorów Kościoła. Zwrócono także szcze-
gólniejszą uwagę na kaplicę św. Piotra i Pawła. Widać tu na murze trzy portrety 
malowane na blachach miedzianych, fundatora Roberta Porcjusza, trzymającego 
miecz w ręce, jego żony Anny i brata Tomasza. Pod portretem Porcjusza znaj-
duje się łaciński napis, który w języku polskim tak wygląda: Szlachetny Robert 
de Laacet Porcjusz Szkot, J. K. M. sługa, kaplicy św. Piotra i Pawła, apostołów  
i św. Wojciecha fundator, który kościół parafialny krośnieński zupełnie ozdobił, 
pomnożył i zrestaurował, umarł w 50 r. życia R. P. 1651. Naprzeciw ołtarza wisi 
mały obrazek, przedstawiający dzieci Porcjusza. W tej kaplicy znajduje się też 
grób Porcjusza i jego rodziny17.

Każdy ołtarz ma w tym kościele historyczną wartość, ale cennymi zabytkami 
są także porozwieszane na ścianach nawy obrazy z XVII wieku, przedstawiające 

14 Na temat tradycji tkackich okolic Krosna zob. szerzej: D. Blin-Obert, Współzależności eko-
nomiczne miasteczka i wsi w końcu XIX i na pocz. XX w., w: Miasteczko i okolica – od średniowiec-
za do współczesności, red. J. Hoff, Kolbuszowa 2006, s. 267–286 (zwłaszcza s. 275–276).

15 Ks. Tomasz Niemirski, urodzony w 1891 r. w Wojaszówce, był późniejszym administratorem 
i proboszczem w Ustrobnej, w dzisiejszej gminie Wojaszówka. Szybko wysłany na emeryturę, 
mieszkał od 1937 r. na obszarze parafii Krosno. Zob. Schematus universi venerabilis cleri saecu-
laris et regularis dioecesis premisliensis rit. lat. pro Anno Domini 1935, Premisliae 1935, s. 55, 
Ibidem pro Anno Domini 1937, s. 82, 179. 

16 Prawdopodobnie chodzi o Feliksa Koperę (1871–1952), który był profesorem historii sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie od 1901 r. Wiele  
z wyposażenia krośnieńskiej fary znalazło się w Muzeum Narodowym w Krakowie dzięki działal-
ności Kopery w Krośnie. 

17 Na temat działalności fundatorskiej Roberta W. Porcjusza zob. szerzej: A. Kosiek, Robert 
Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin kupiec i fundator, w: Kościół Farny w Krośnie – po-
mnik kultury artystycznej miasta. Materiały z sesji naukowej. Krosno, listopad 1996, Krosno 1997, 
s. 193–219. 



282 KS. FRANCISZEK CZYŻEWICKI

bądź postacie świętych, bądź z Biblii, bądź sceny z Męki Pańskiej. Uwagę zwra-
cał szczególnie obraz uzmysławiający marność i znikomość doczesności. Widać 
tu tiary, kapelusze kardynalskie, infuły, korony i berła, karty i przedmioty nauko-
we, wobec rozpadającego się trupa z napisem „memento mori”.

Zainteresowały nas także dwa obrazki owalne, małe, przedstawiające Wła-
dysława IV, wielkiego dobrodzieja Krosna, oraz bogaty zbiór aparatów liturgicz-
nych w zakrystii kościoła. Gdyśmy kończyli zwiedzanie „krośnieńskiej fary” 
zaniosło się na burzę i nagle poczęło się ściemniać. Trzeba było pospieszyć do 
naszej kwatery nie bez żalu, że nie było nam dane zobaczyć jeszcze sławnych 
krośnieńskich dzwonów, ani usłyszeć ich głosu. Dzwony te pochodzą z XVII 
stulecia, a pod względem stroju i głosu mają dzierżyć prym w całej Polsce18.

Na drugi dzień rano, po wysłuchaniu Mszy św. w kaplicy ŚŚ. Józefitek, ru-
szyła nasza gromadka z Krosna na Odrzykoń. Ranek był miły i pogodny, powie-
trze odświeżone, bo w nocy spadł deszcz obfity i oczyścił ulice. Komu nie jest 
obojętna przeszłość – ten zwrócił po drodze uwagę na charakterystyczne podzie-
mia w rynku krośnieńskim i na dawny pałac biskupi.

Powiat krośnieński słynie przede wszystkim z przemysłu naftowego. Samo 
Krosno jest niby wiankiem, ozdobione mnóstwem szybów naftowych, z których 
płynie bogactwo na powiat i na kraj cały. Będąc tedy w Krośnie, nie mogliśmy 
przejść obojętnie obok tych studzien, z których czerpie się złoto w postaci ropy 
w wielkiej obfitości19.

Poznanie urządzeń szybowych ułatwił nam Pan Eberhardt, kierownik jed-
nego z szybów Towarzystwa Naftowego „Felicja”, udzielając panienkom po-
trzebnych wyjaśnień. Przeszło dwie godziny trwała ta pouczająca przechadzka  
i zapisała się na długo w pamięci młodzieży, a uprzejmi Państwo Eberhardtowie, 
w których pięknej willi spędziliśmy parę chwil na pogawędce, z wdzięcznością 
zawsze wspominani będą.

Polną dróżyną, wśród wzgórz poprzerywanych dolinami, na których rozsia-
dły się skryte w sadach wioski, poprzez zagajniki i zielone łąki, doszła nasza gro-
madka do podnóża wzniesienia, na którym sterczą ruiny odrzykońskiego zamku.

„Patrząc na nie – pisze dr Popée20 – ma się przed sobą tylko poszczerbio-
ne zwaliska, lecz jeszcze z tych zwalisk bije wielkość rozmiaru i potęga. – Skały 

18 Na temat zabytków fary krośnieńskiej zob. szerzej m.in.: P. i T. Łopatkiewicz, Stanisława Tomko-
wicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarza-
mi opatrzyli…, Kraków 2005, s. 66–132; Katalog zabytków sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. 1, Wojewódz-
two krośnieńskie, red. E. Śnieżyńska-Stołot i F. Stołot, z. 1: Krosno, Dukla i okolice, oprac. autorskie  
E. Śnieżyńska-Stołot i F. Stołot, Warszawa 1997; P. Łopatkiewicz, Krośnieńska fara w wiekach śred-
nich. Przemiany architektoniczne i uchwytne elementy wyposażenia kościoła do połowy XVI wieku, 
Krosno 1994; idem, Krośnieńska fara w epoce renesansu i manieryzmu. Przemiany architektoniczne 
i najważniejsze elementy wyposażenia kościoła od połowy XVI do połowy XVII wieku, Krosno 1995. 

19 „Wiadomości Miejskie” R. 2: 1922, nr 32 z 29 VII, s. 3–4.
20 Błąd w druku lub błąd autora. Chodzi o Fryderyka Papée (1856–1940), historyka i bibliote-

karza, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znany był z licznych prac poświęconych późnemu 
średniowieczu w Polsce. Pozostawił też znaczny dorobek z zakresu regionalistyki.  
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rzucone ręką natury na wzgórek zamkowy są tu ciosowym murowaniem w jeden 
potężny system forteczny sprzężone. Główne wejście na zamek odrzykoński jest 
od strony zachodniej poza kamienną wedetą, która ponad murami sterczy. Znajdu-
jemy bramę i wchodzimy przez nią na pierwszy dziedziniec zamkowy. Jesteśmy 
„w przygródku”, gdzie były stajnie i zabudowania dla służby. Dziedziniec zamyka 
od strony wewnętrznej mieszkanie pańskie, z prawego skrzydła osłonięte basztą.  
W bramie tej baszty zwykle pan zamku witał dostojnych gości. Przeszedłszy bra-
mę, wchodzimy w korytarz, niegdyś zapewne sklepiony, w którem gnieździło się 
żołnierstwo załogi. Przy końcu tego korytarza okazała gotycka brama otwiera wej-
ście do najpotężniejszej całego zamku baszty. Oto warownie warowni, ostatnie  
i najpewniejsze na zamku schronienie, osobnym wyjściem na zewnątrz opatrzone. 
Tu był skarbiec, tutaj więzienie piwniczne, tutaj kaplica, wysoko na żelazach na 
ścianie zawieszona – zachowały się nawet podpory, dźwigające niegdyś wysta-
jącą galerię u szczytu i dobrze można rozpoznać otwory do zrzucania pocisków... 
Otwiera się jako ostatnia część zamku jeszcze jeden dziedziniec, murem otoczony; 
wśród niego była studnia, jeden dom mieszkalny i jedna mniejsza baszta bojowa, 
zapewne na zbrojownię przeznaczona. – Cała główna masa dochowanych murów 
przedstawia charakter czysto renesansowy: okrągłe łuki, okna z równym, wysta-
jącym gzymsem i z laskowaniem we framugach, czasem nawet jakiś ornament 
renesansowy, zachowany. Ale wśród tej masy renesansowej tkwi jeszcze brama 
gotycka i rozpoznać się daje ostrołukowe sklepienie niszy kropielnicowej”21.

Powstanie swoje zawdzięcza zamek odrzykoński22, właściwie Kamieniec, 
najprawdopodobniej Kazimierzowi Wielkiemu. Przechodził rozmaite koleje,  
a najsmutniejszy okres w jego dziejach to czas, gdy zamek posiadał podwójnych 
panów. Był to okres ciągłych zatargów to o studnię, to o grunta, to o kaplicę; 
dziedzice jedni drugim nawet sady niszczyli. Wreszcie Mikołaj Firlej ożenił się 
z Zofią Skotnicką i zwady na zamku odrzykońskim ustały. Według podania miał 
zamek być pokryty dachem do r. 1796. Powstałe w tym roku wichry po śmierci 
carycy Katarzyny miały zedrzeć dach zamku.

To pewna, że zamek najwięcej ucierpiał w początkach XIX wieku.
Około roku 1831 zjawił się wśród tych ruin „Król zamczyska”, Machnicki. 

Był to syn włościański z Białobrzegów, wsi obok Krosna i właściwie nazywał się 
Machnik. Według twierdzenia Dr. Papée ukończył 5-tą kl. gimn.[azjalną], a po-

21 „Wiadomości Miejskie” R. 2: 1922, nr 35 z 19 VIII, s. 4. Obszerny cytat, niekiedy sparafra-
zowany, podany jest za: F. Papée, Zamek Odrzykoński, „Gazeta Lwowska”, R. 85: 1895, nr 254  
z 5 XI, s. 4. 

22 Nazwisko „Odrzykoń” wyjaśnia ciekawe podanie: jechał przez wieś pewien woźnica, a było 
to w czasie posuchy. Gdy wody nie można było dostać, stanął na popas koło karczmy, a nie mogąc 
dostać wody, napoił konia wódką, którą wiózł na wozie. Koń upił się i padł jakby nieżywy. Woź-
nica myśląc, że mu koń zginął, zdjął z niego skórę. Z powodu ogromnych boleści koń ocucił się  
i zaczął uciekać. Biegł drogą prowadzącą do Korczyny. Nie mając jednak skóry na brzuchu, wy-
trząsł wnętrzności i stąd karczma stojąca obok drogi nazywa się Wytrząską, a wieś Odrzykoniem 
(przypis oryginalny).
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tem pracował w Komisji dla podatku urbarialnego przy urzędzie cyrkularnym  
w Dukli. Zajęcie rachunkowe nie odpowiadało skłonnościom fantasty, tak że 
wskutek częstych omyłek i zaniedbań musiał być z urzędu usunięty. Na ruinach 
zamku pojawił się już z umysłem zupełnie obłąkanym. Latem chodził w wieńcu 
z dzikich róż na głowie i z pękiem polnych maków w ręku, gromadząc do zam-
kowej piwnicy szczątki żelaziwa, stare monety i jakieś rękopisy; zimową porą 
chronił się do sąsiednich chat włościańskich lub do proboszcza w Krośnie. Cza-
sem zaglądał do sąsiednich dworów. Umarł w roku 184123.

Ostatecznie wzięła w obronę ruiny instytucja konserwatorów. Dziś już nikt 
nie wynosi bezkarnie ciosów odrzykońskich.

Po skromnym posiłku i wypoczynku z właściwą sobie żywością rozpierz-
chła się młodzież wśród ruin, pragnąc wszystko zobaczyć, wszystkiego się do-
tknąć, czyniła przy tym charakterystyczne nieraz spostrzeżenia co do przeszłości 
i teraźniejszego położenia narodu. „Podumaj – potęsknij nad pomnikiem sławy” 
– cisnęło się mimo woli na usta.

Wszystkich ożywiało jedno pragnienie, ażeby rząd polski przy poparciu 
społeczeństwa odrestaurowywał, o ile to możliwe, dawne opustoszałe zamki, 
konserwował je tak, jak to od dawna czyni rząd niemiecki w okolicach nadreń-
skich ze swoimi „burgami”24. Podniosłoby to w wysokim stopniu malowniczość 
naszego krajobrazu i świadczyłoby o umiłowaniu przeszłych dziejów, bez któ-
rych nie można należycie ocenić teraźniejszości, wobec obcych zaś ulepszyłoby 
opinię o kulturze i cywilizacji polskiej25.

Prawdziwą niespodzianką było dla nas, że wśród ruin spotkaliśmy p. R. Ka-
skę, właściciela zakładu fotograficznego w Krośnie. Na życzenie odfotografował 
on naszą drużynę i umożliwił nam w ten sposób zachowanie na długo w pamięci 
chwil przeżytych w zamczysku26.

Gdy nadchodził czas odlotu – rozentuzjazmowana młodzież zaintonowała 
odruchowo pieśń: „Nie rzucim ziemi”, a potem „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Ginęły ostatnie echa tych pieśni, gdyśmy się znowu znaleźli u stóp zamkowego 
wzniesienia.

Drogę powrotną obraliśmy na Korczynę i nie straciliśmy na tym, bo umożli-
wiła nam ona widok na głośne „Prządki” i zwiedzenie nowego, pięknego kościo-
ła27 oraz zakładu SS. Sercanek w samej Korczynie.

23 Parafraza II części artykułu F. Papéego – idem, op. cit., nr 255 z 6 XI, s. 4.
24 Zamkami lub kasztelami obronnymi.
25 Kończy się część artykułu zamieszczona w: „Wiadomości Miejskie” R. 2: 1922, nr 36 z 26 

VIII, s. 2.
26 Fotografia załączona do publikacji.
27 Autor napisał o nowym kościele, bo został on wybudowany w latach 1910–1914 według 

projektu architekta przemyskiego Stanisława Majerskiego. Było to możliwe dzięki materialnemu 
wsparciu ordynariusza przemyskiego bpa Józefa Sebastiana Pelczara, urodzonego w Korczynie  
i żyjącego jeszcze w momencie drukowania tych słów przez ks. Czyżewickiego. 
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Dobrze już było z południa, gdy utrudzona drużyna stanęła z powrotem  
w Krośnie. Młodzież pobiegła do swojej kwatery, by przygotować się do odjaz-
du, a my, starsi, wstąpiliśmy jeszcze do kościoła OO. Franciszkanów, by zoba-
czyć kaplicę i grobowiec Oświęcimów.

Kaplica dość duża, pokryta jest okrągłą piękną kopułą ozdobioną gustow-
nie płaskorzeźbą. Uwagę ciekawego podróżnika zwraca przede wszystkim duży 
kształtny ołtarz, w którym widnieje piękny obraz św. Stanisława, Biskupa – mę-
czennika, wskrzeszającego Piotrowinę. Na cud ten patrzy z jednej strony król 
Bolesław z dworem w trwodze, a z drugiej strony stoi cała rodzina Oświęcimów, 
odznaczająca się tymi samymi rysami twarzy i ubiorem, jaki spostrzegamy na 
ich porozwieszanych portretach. Na czele całej grupy widać Stanisława z sio-
strą Anną. Po prawej stronie ołtarza wisi duży obraz przedstawiający w natu-
ralnej wielkości Annę, siostrę Stanisława, z napisem u dołu: „Anna de Kunowa 
Oświęcimowa, charissima fundatoris soror”. Z przeciwnej strony widnieje rów-
nież tej samej wielkości obraz olejny Stanisława Oświęcima w stroju hiszpańsko-
-szwedzkim, jaki był modny za panowania Wazów w Polsce. Pod obrazem czyta 
się napis: „Stanislaus de Kunowa Oświęcim fundator”.

Pod kaplicą mieści się grobowiec. Prowadzą do niego wygodne schody.  
W samym środku pod ziemią wznosi się obszerny czworoboczny, murowany sto-
pień, na którym mieszczą się dwie obok siebie złożone trumny ze szkieletami 
Stanisława i Anny Oświęcimów28.

Stanisław Oświęcim gorąco swoją siostrę Annę miłował. Na tle tej miłości 
urosła legenda, jakoby Stanisław chciał się z rodzoną siostrą ożenić. Miał udać 
się do Rzymu, aby uzyskać dyspensę papieską; dyspensę uzyskał, ale Anna na 
radosną wiadomość o zezwoleniu na ślub z rodzonym bratem umarła śmiercią 
nagłą, a wnet po niej z tęsknoty pożegnał się i Stanisław z tym światem. Lecz 
według Szajnochy29 wszystko to jest zmyśleniem i bajką.

Skończyły się miłe chwile. Czekający na nas osamotniony wagon udzielony 
łaskawie przez p. Naczelnika stacji w Przemyślu, znowu się ożywił i przywiózł 
szczęśliwie młodą drużynę z powrotem do macierzystego grodu...30.

28 Na temat zabytków i wyposażenia kościoła Franciszkanów w Krośnie zob. szerzej m.in.:  
P. i T. Łopatkiewicz, op. cit., s. s. 66–132; J. Samek, Problemy artystyczne i ikonograficzne kaplicy 
Oświęcimów przy kościele Franciszkanów w Krośnie, w: Kościół Farny w Krośnie…, s. 179–192; 
A. Zwiercan, O franciszkanach w Krośnie do końca XVIII w. W 600-lecie kanoniczej erekcji klasz-
toru w Krośnie, „Nasza Przeszłość”, 1979, t. 51, s. 9–53. 

29 Karol Szajnocha (1818–1868) – polski pisarz, historyk i działacz niepodległościowy, zastęp-
ca kustosza w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie. Autor odniósł się do pracy 
Szajnochy: Stanisław i Anna Oświęcimowie. Szkice historyczne, Lwów 1852.

30 „Wiadomości Miejskie” R. 2: 1922, nr 37 z 2 IX, s. 2.
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ROCZNIK PRZEMYSKI t. 53 
 HISTORIA z. 1 (20) 2017

WIKTOR SZYMBORSKI (Kraków)

Z WIĘZIENIA W TARNOPOLU PRZEZ LWÓW, 
PRZEMYŚL I ZIELONĄ GRANICĘ DO TARNOBRZEGA 

‒ KRYTYCZNA EDYCJA WSPOMNIEŃ DOMINIKANÓW 
O. ROMANA MADURY I BR. JACKA MATOGI  

Z WRZEŚNIA 1939 R.1

Abstract

from The PriSon in TarnoPol Trough lviv, Przemyśl and green border To Tarnobrzeg - 
criTical ediTion of faTher roman madura’S and broTher Jacek maToga’S memorieS  

of SePTember 1939 

The paper presents a so-far unused historical source – the memories of the Dominican Fathers 
of September 1939. Fortunately, the legacy of the eminent Dominican source editor, Father Roman 
Fabian Madura, includes preserved memories presenting the events which took place in Tarnopol 
(Ternopil) after 17 September 1939. The paper also includes a report of Brother Jacek Matoga, 
who, similarly to Father Madura, was arrested and interrogated in the Tarnopol prison. Both reports 
contribute to the history of methods and techniques used by the NKVD and also shed some light on 
the poorly researched history of the Dominican Order during the Second World War.

Keywords: history of the Order of Preachers (Dominican Order), Ternopil, 17 September 1939, 
NKVD, Roman Fabian Madura

Słowa kluczowe: historia Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów), Tarnopol, 17 IX 1939 r., 
NKWD, Roman Fabian Madura

Agresja ZSRR na Polskę rozpoczęła bezprecedensową i systematyczną walkę 
z używając języka ówczesnej propagandy „dawnym porządkiem”. Jak nadmienia 
znawca historii Kościoła Roman Dzwonkowski SAC: „za główne przeszkody na 
drodze do nowego ustroju, przedstawionego «jako ideał sprawiedliwości, równości 
i braterstwa», uznano własność prywatną i wierzenia religijne. Te dwie dziedziny 

1 Niniejszy tekst nie mógłby powstać, gdyby nie życzliwość i przychylność dyrektora Archi-
wum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Ojca Ireneusza Wysokińskiego, oraz pracow-
ników Archiwum, zawsze służących radą i pomocą.
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w teorii i praktyce władz sowieckich były jak najściślej połączone”2. Z tych wzglę-
dów duchowieństwo poddawane było licznym represjom i szykanom. W przypad-
ku księży katolickich ich położenie pogarszał fakt uznawania papieża za głowę 
Kościoła. Uważane to było bowiem przez Sowietów za działalność wrogą, poczy-
tywaną za „związek z antysowieckimi, kapitalistycznymi ośrodkami zagraniczny-
mi i przestępstwo przeciwko państwu”3. Do najczęściej spotykanych form represji 
i prześladowania zaliczyć należy aresztowania, uwięzienia a także wywózki w głąb 
ZSRR4. Szczęśliwie tarnopolscy dominikanie uniknęli wywózki, doświadczyli jed-
nakże aresztowania, urągających godności ludzkiej warunków panujących w cela 
więziennych, rabunku mienia a także wielogodzinnych przesłuchań przez NKWD. 

W niezwykle cennej i bogatej spuściźnie Ojca Romana Fabiana Madury 
znajduje się niepozorny poszyt, zawierający wspomnienia z września 1939 r. 
Zachowała się także relacja br. Jacka Matogi, który podzielił niemalże ten 
sam los, co wspomniany wyżej zakonnik. Oba te wspomnienia stanowią 
interesujący przyczynek do niezbyt wyczerpująco rozpoznanych dziejów 
zakonu braci kaznodziejów w Polsce w czasie II wojny światowej5. Wśród  

2 R. Dzwonkowski SAC, Kościół katolicki w ZSRR 1917‒1939. Zarys historii, Lublin 1997, s. 71; 
idem, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRR 1939‒1988, Lublin 2003, s. 9 i n.

3 Zob. szerzej: R. Dzwonkowski SAC, Leksykon duchowieństwa, s. 12.
4 Ibidem, s. 18‒19.
5 Zob. szerzej przegląd badań dotyczących dziejów dominikanów w czasie II wojny światowej: 

M. Miławicki OP, Dominikanie w Polsce po II wojnie światowej ‒ stan badań, w: Kościół w okowach. 
Komunistyczny aparat represji wobec polskiej prowincji dominikanów, red. M. Miławicki OP, M. We-
nklar, Kraków 2015, s. 8 i n.; K. Matyja, „Pod opieką Matki Najświętszej Jarosławskiej”. Dominikanie 
jarosławscy w czasie drugiej wojny światowej we wspomnieniach o. Cyryla Markiewicza OP, w: Bazy-
lika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie i sztuka, red. M. Miławicki OP, R. Nestorow, 
Kraków2016, s. 208-209; M. Romaniv OP, Dominikanie na terenie Galicji Wschodniej podczas II wojny 
światowej, w: Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2006 рік, книга 1, Львів 2006, s. 486 
i n.; zob. też pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dra J. Puciłowskiego OP D. Kołodziejczyk 
OP, Życie dominikańskie w klasztorze krakowskim w czasie II wojny światowej (na podstawie kronik 
‒ konwentu i nowicjatu), Kraków 2008, mps w zbiorach Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie 
D‒3371, s. 37‒87; warto odnotować także wyjątkowe źródło jakim są bezsprzecznie wspomnienia  
o. Adama Studzińskiego (Wspomnienia kapelana pułku 4 pancernego „Skorpion” spod Monte Cas-
sino, Kraków 1999). Osobno należy wzmiankować literaturę poświęconą postaci błogosławionego  
o. Michała Czartoryskiego: Z. Mazur OP, O. Michał Jan Czartoryski męczennik i bohater (1897‒1944), 
Kraków 1994; M. L. Niedziela OP, Błogosławiony o. Michał Czartoryski, seria: Męczennicy 1939‒1945, 
z. 62, Włocławek 2001; J. Grzegorczyk, O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony. Bł. Mi-
chał Czartoryski (1897‒1944), Kraków 2007; M. Brzeziński, Pasja Michała. Życie i męczeńska śmierć 
bł. Michała Czartoryskiego OP, Poznań 2015 (tam dalsza literatura); warto także odnotować literaturę 
opisującą mord dominikanów w Czortkowie i Podkamieniu: R. Niedzielko, Kresowa księga sprawie-
dliwych 1939‒1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, 
Warszawa 2007, s. 119‒120; W. Urban, Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny 
światowej 1939‒1945, Wrocław 1983, s. 46‒51, 63; M. Miławicki OP, Być prorokiem ‒ dominikanie 
czortkowscy, w: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały III i IV Forum Teologów 
Europy Środkowo-Wschodniej, red. S.C. Napiórkowski OFMConv., Lublin 2009, s. 902 i n.; M. Krzysz-
tofiński, Represje wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego 
w latach 1939‒1950. Stan i perspektywy badań, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 103, 2015, 
s. 131‒132; M. Miławicki OP, „бий ляха де тільки, зловиш!”. Mord ludności polskiej przez ukraiń-
skich nacjonalistów w Podkamieniu i okolicy w dniach 11–16 marca 1944, w druku. 
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bogatej literatury wspomnieniowej przybliżającej okupację radziecką relacje 
duchownych są stosunkowo nieliczne6. Wydarzenia po 17 września przybliżone 
przez dominikanów z tarnopolskiego klasztoru przynoszą nie tylko uzupełnienie 
wiedzy o dziejach miasta pod okupacją sowiecką, technik przesłuchań śledczych 
NKWD, warunkach panujących w tarnopolskim więzieniu we wrześniu 
1939 r., ale nade wszystko losów dominikanów represjonowanych przez 
Sowietów7. Warto podkreślić, że NKWD aresztowało wszystkich zakonników 
przebywających wówczas w Tarnopolu (przeor Marian Łanocha był wówczas 
nieobecny w mieście), w 1939 r. konwent liczył czterech ojców (Antonin 
Górnisiewicz, Roman Madura, Bronisław Pittner) i jednego brata zakonnego 
(Jacek Matoga)8. Wspomnienia te w pełni zasługują na uwagę i na ich krytyczne 
opracowanie. Należy podkreślić, że losy tarnopolskich zakonników nie były jak 
dotąd przedmiotem wyczerpujących studiów, z tego powodu w komentarzach 
starano się w miarę możliwości przedstawić ich biografie wykraczając poza 
czas wrześniowych wydarzeń, a także zestawić publikacje w których są oni 
wzmiankowani.

Warto także zastanowić się nad czasem sporządzenia obu relacji, ich 
wiarygodności a także ukazać losy autorów. Wspomnienia o. Madury zostały 
częściowo ogłoszone drukiem przez Czesława E. Blicharskiego, wybitnego 
znawcę i kolekcjonera źródeł do dziejów rodzinnego Tarnopola9. Relację  
o. Madury zamieścił w pozostającym w maszynopisie Słowniku biograficznym 

6 Zob. szerzej uwagi T. Berezy (Wstęp, w: Lwowskie pod okupacją sowiecką (1939‒1941), 
wstęp i redakcja T. Bereza, Rzeszów 2006, s. 10 i n.); por. A. Zapalec, Wspomnienia sybiraków jako 
źródło historyczne w badaniach nad deportacjami obywateli polskich w głąb ZSRS (1940‒1941), 
w: Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII‒XX wiek), red.  
K. Karolczak, Kraków 2011, s. 250 i n.; R. Dzwonkowski SAC, Wprowadzenie do serii, w: T. Fe-
dorowicz, Drogi opatrzności, Lublin 1998, s. 15.

7 Odnośnie represji i prześladowań w ziemi tarnopolskiej zob.: A. Zapalec, Deportacje  
i przymusowe przesiedlenia ludności województwa tarnopolskiego w okresie pierwszej okupac-
ji sowieckiej 1939‒1941, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, t. 10, 2006, s. 169‒192; eadem, 
Źródła dotyczące deportacji obywateli polskich z województwa tarnopolskiego w okresie pier-
wszej okupacji sowieckiej (1939‒1941), w: Exodus deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan 
i perspektywy badań, red. M. Zwolski, Warszawa‒Białystok 2008, s. 65‒69. Dzieje świątyni 
dominikanów w Tarnopolu omawiają: H. Kleinrok, Tarnopol ma nowy kościół, „Cracovia Leo-
polis”, 2009, nr 2 (58), s. 13; A. Czołowski. B. Janusz, Przeszłość i zabytki województwa tarno-
polskiego, Tarnopol 1926, s. 146; S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. 2, 
Lwów 1861, s. 507.

8 Odnośnie stanu liczebnego konwentu w Tarnopolu zob. uwagi M. Miławickiego OP (Dusz-
pasterstwo parafialne OO. Dominikanów w Archidiecezji Lwowskiej w okresie międzywojennym. 
Rekonesans badawczy, „Studia Pastoralne”, 2014, nr 10, tab. nr 1, s. 114).

9 Kościół o.o. Dominikanów, w: C. Blicharski, Miscellanea Tarnopolskie, t. 2, Biskupice 1995, 
s. 30‒33; fragment opisujący zniszczenia kościoła i klasztoru, jakie zastał o. Madura po powrocie 
z więzienia, zamieszczony został w pracy: C.E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie Tarno-
polem zwanej, Kraków 2013, s. 82. Postać C.E. Blicharskiego przybliża wstęp edycji jego pracy: 
idem, Wspomnienia Tarnopolan, t. 1, cz. 1, wstęp i oprac. J. Brzeski, „Sowiniec”, 2014, nr 44,  
s. 115‒118.
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Tarnopolan10. Należy także zaznaczyć, że wspomnienia z września 1939 r.  
o. Madury znalazły się również w zbiorze opracowanym przez tegoż autora pt. 
Wspomnienia Tarnopolan11, pozostaje on w maszynopisie, a jego kopie zostały 
przekazane przez autora kilku archiwom i bibliotekom w Polsce. Czesław 
E. Blicharski był niestrudzonym entuzjastą historii swego miasta i przez 
lata mozolnie i skrupulatnie dbał o dokumentowanie wydarzeń wojennych 
związanych z rodzinnym Tarnopolem, zgromadził imponującą liczbę źródeł  
i relacji mieszkańców12. W oparciu o zgromadzony materiał opisał dzieje miasta 
dokonując ekscerptów ze źródeł, sporządził też wykazy i słowniki biograficzne 
tarnopolan13. Przybliżając dzieje kościoła dominikańskiego zamieścił niemalże 
całe wspomnienia Ojca Madury, pominął jednakże ostatni etap opisujący, jak 
z Tarnopola dotarł on do Krakowa, który z punktu widzenia dokumentowania 
dziejów Tarnopola nie miał dlań istotnego znaczenia. Należy także podkreślić, 
że zamieszczając relację o. Madury w Miscellaneach tarnopolskich autor nie 
pokusił się o komentarz ani o identyfikację osób figurujących w tekście. Jest to  
o tyle zastanawiające, że w zbiorach przekazanych przez Czesława Blicharskiego 
Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego oprócz kopii 
wspomnień o. Madury znajduje się ich rękopiśmienny odpis opatrzony pięcioma 
przypisami odnoszącymi się do tekstu. W aktach osobowych O. Madury 
przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie 
znajdują się jego Wspomnienia. Opisując II wojnę światową przytoczył obszerne 
fragmenty przedstawiające pożar Kościoła, aresztowania i przesłuchania przez 
NKWD, które w pewnych fragmentach odbiegają od Wspomnień z września  
r. 1939 w Tarnopolu (różnice zostały odnotowane w przypisach edycji)14.

Fragment wspomnień o. Madury odnoszący się do zniszczenia świątyni 
dominikańskiej wzmiankowała Anna Zapalec, charakteryzując życie religijne 
Tarnopola po wkroczeniu Armii Czerwonej15. Sygnalizując ten temat autorka 

10 Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezuitów w Krakowie (dalej ATJK), 
C. E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 4: M‒P, Biskupice 1978‒1990, 
mps, s. 625‒627.

11 ATJK, C.E. Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan, t. 3, cz. 2, Biskupice 1978‒1991,  
s. 628‒631.

12 Zob. A. Zapalec, Ziemia tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 1939‒1941, 
Kraków 2006, s. 11, 15‒16.

13 Zob. skrótowy biogram o. Madury: C.E. Blicharski, Tarnopolanie na starym ojców szlaku, 
Biskupice 1994, s. 101.

14 Zob. Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (dalej: APPD), Pp 597/183, 
Wspomnienie Ojca Fabiana Romana Madury OP, s. 4‒9 [mps dołączony do akt osobowych, posia-
da swoją własną numerację stron]. Zbiór akt osobowych przechowywanych w APPD jest jedynie 
częściowo spaginowany, dodatkowej trudności nastręcza fakt, że część akt posiada paginację ciągłą 
- całego zbioru, a część odrębną poszczególnych akt. W przypadku akt o. Madury są one częściowo 
spaginowane, z tego powodu gdy było to możliwe podawano paginację, jednakże w przypadku 
Wspomnień, które znajdują się w tej jednostce archiwalnej maszynopis ten posiada swoją własną 
numerację, która była poniżej podawana.

15 A. Zapalec, Ziemia tarnopolska, s. 195‒196.
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rozwiała wątpliwości narosłe wokół kwestii, dlaczego żołnierze sowieccy 
ostrzelali ten kościół. Ojciec Madura wspomina, że przesłuchujący go 
funkcjonariusze NKWD zarzucali, że z wieży do najeźdźców strzelać mieli polscy 
oficerowie. Czesław Blicharski przytoczył opinię, że Rosjanie kościół ostrzelali 
w wyniku denuncjacji dokonanej przez Żydów-komunistów o rzekomym 
ogniu otworzonym przez polskich oficerów16. Natomiast wedle relacji świadka 
tego wydarzenia, kpt. Dr. Jana Kaczkowskiego: „W mojej obecności, gdy mię  
19 września 1939 r. prowadził żołnierz do komendanta miasta na przesłuchanie 
jakiś żołnierz wystrzelił z karabinu do figury świętej na wieży kościoła O.O. 
Dominikanów, krzycząc, że to jakiś Polak tam się ukrył. W ślad za nim zaczęli 
strzelać inni żołnierze, a potem skierowano na kościół tankietki i zdemolowano 
go, paląc równocześnie”.17 

Druga relacja przedstawiająca zniszczenie kościoła przez oddziały Armii 
Czerwonej nie była jak dotąd szerzej znana. Zaledwie kilka wzmianek  
z relacji br. Jacka Matogi zostało zamieszczonych przez Czesława Blicharskiego  
w ogłoszonych drukiem Miscellaneach tarnopolskich18. Relacja br. Matogi 
nagrana w czasie spotkania w szpitalu w Białej Prudnickiej dnia 3 lutego 
1979 r. została następnie przepisana i zamieszczona w pracy Wspomnienia 
Tarnopolan (tom 3)19. Biorąc pod uwagę fakt braku dostępności dla szerszego 
grona czytelników Wspomnień Tarnopolan pozostających w maszynopisie  
w zaledwie kilku bibliotekach akademickich i archiwach, a także to, że ich edytor 
nie poprzedził ich komentarzem, zasadne jest ponowne ich krytyczne ogłoszenie. 

Dzięki prowadzonym przez Blicharskiego notatkom wiadomo, jak natrafił na 
trop ojca Madury – stało się to za pośrednictwem byłego ministranta i organisty 
dominikanów Tadeusza Kościowa, do którego z prośbą o napisanie wspomnień 
zwrócił się w czerwcu 1978 r. Blicharski. W otrzymanym liście czytamy: „czy Pan 
próbował nawiązać kontakt z o. Fabianem Madurą, który w 1939 r. był jeszcze 
w Tarnopolu i na pewno mógłby Panu wiele pomóc. Jego adres: Klasztor OO. 
Dominikanów, ul. Stolarska, Kraków. Jest on wprawdzie w Rzymie, ale jesienią 
winien wrócić do kraju. Opracowuje «Historię Prowincji OO. Dominikanów  
w Polsce», szpera po archiwach rzymskich, mimo 80 lat. Wspaniały człowiek!”20. 
Tadeusz Kościów 2 października 1978 r. pisał: „[...] ostatnio otrzymałem list 
od o. Fabiana z Rzymu, o. Fabian wraca do kraju w pierwszej dekadzie b.m. 
i będzie przebywał w Warszawie, dokąd należy kierować listy [...] o. Fabian 

16 C.E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 462‒463; idem, Tarnopol w latach 
1809‒1945, s. 288; zob. też A. Zapalec, Ziemia tarnopolska, s. 195.

17 A. Zapalec, Ziemia tarnopolska, s. 195.
18 Kościół o.o. Dominikanów, s. 29.
19 ATJK, C.E. Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan, t. 3, cz. 2, s. 651‒655.
20 C.E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 45; w liście z 15 IX 1978 Tadeusz Kościów 

informował, że o. Madura ciągle przebywał w Rzymie a także, że zbiory archiwalne dominikanów 
w Krakowie są już uporządkowane i można w nich uzyskać informacje o Tarnopolu, ibidem, s. 55.
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oświadczył, że chętnie służyć Panu będzie wiadomościami, jakie jeszcze pamięta 
[...] jeżeli chodzi o dzień spalenia kościoła dominikańskiego, to był poniedziałek  
18 września 1939 r.”21 W czasie kwerendy archiwalnej i bibliotecznej w konwencie 
krakowskim Czesław Blicharski przez przypadek 23 października 1978 r. natknął 
się na o. Fabiana Madurę, z którym uzgodnił, że przyjedzie doń do Warszawy celem 
nagrania jego wspomnień. Wymiana listów w tej sprawie trwała w listopadzie 
1978 r., opóźnienia wynikały ze złego stanu zdrowia o. Madury jak również 
dlatego, że miał on zaplanowane kwerendy biblioteczne w Gdańsku, Krakowie  
i Lublinie22. 22 grudnia 1978 r. w liście dostarczonym Czesławowi Blicharskiemu 
znajdowała się relacja o. Madury wraz z następującym wyjaśnieniem: „ [...] 
ponieważ po świętach mam się poddać operacji zaćmy w Lublinie i nie wiadomo, 
kiedy się będę mógł widzieć z Panem w Warszawie, dlatego napisałem krótkie 
wspomnienie z okresu, jaki Pana interesuje. Ze zrozumiałych powodów proszę 
o dyskrecję. Dlatego nie podpisałem tego artykułu. Przypuszczam, że się 
rozumiemy. Życzę Panu pomyślnych wyników w jego pracy nad historią naszego 
tak umiłowanego miasta”. Czesław Blicharski list ten następująco podsumował: 
„Signum temporis!, którego ja nie czułem, bo nie mam wpisanego w życiorys 
okresu stalinowskiego, jako że do kraju przyjechałem w 1956 r. Jak potężny 
musiał być strach, jeżeli w 33 lata po zakończeniu wojny ulega mu światły 
człowiek i do tego 86-letni, któremu niewiele mogą zrobić? Relacja o. Fabiana 
jest swoistym świadectwem czasów, w jakich żyjemy, niezależnie od wartości 
historycznej dokumentu-źródła, sprawozdania autentycznego świadka i aktora 
tamtych zdarzeń. Po takim liście nie było sensu dobijać się o nagranie relacji 
na kasecie. Zachowałem dyskrecję i wdzięczność człowiekowi, który mimo 
wszystko dał świadectwo prawdzie”23.

Druga relacja opisująca wydarzenia z września 1939 r. powstała dzięki 
osobistemu kontaktowi Czesława Blicharskiego z br. Jackiem Matogą. Pierwsza 
próba spotkania i nakłonienia spisania wspomnień podjęta została 8 grudnia 
1978 r.24 Brat Jacek Matoga entuzjastycznie zareagował na propozycję spotkania, 
już pod koniec grudnia 1978 r. pisał: „[...] cieszę się z Twojego przyjazdu do 
mnie. Wiele będziemy mieli sobie do powiedzenia. Oczekuję przyjazdu do 
Prudnika”25. Jedyną przeszkodą, jaka stanęła na drodze spisania wspomnień, był 
pogarszający się stan zdrowia br. Matogi. Z tego powodu Czesław Blicharski 
nagrał wspomnienia w sali szpitalnej. 

Co warto odnotować, spośród tarnopolskich dominikanów uwięzionych 
przez Sowietów we wrześniu 1939 r. jedynie br. Matoga nie tylko zgodził 
się na udzielenie wywiadu, ale i nie taił szczegółów dotyczących pobytu  

21 C.E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 56.
22 Ibidem, s. 62, 66.
23 Ibidem, s. 70‒71.
24 Ibidem, s. 69.
25 Ibidem, s. 71
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w areszcie26. Jak odnotował Czesław Blicharski: „[...] jedynie br. Jacek Matoga, 
którego odwiedziłem poprzedniego dnia w szpitalu w Białej Prudnickiej, był 
najodważniejszym ze wszystkich zainteresowanych dominikanów. Chociaż 
choroba nerek i reumatyzm nie stwarzały odpowiedniego klimatu, nagraliśmy 
na kasecie magnetofonowej jego relację. Nie przeszkodziło nam zainteresowanie 
chorych z sąsiednich łóżek”27. Kolejne rozmowy o wrześniu 1939 r. Czesław 
Blicharski nagrał w celi br. Matogi w Prudniku w lutym 1979 r.28

Razem z o. Madurą i br. Matogą Sowieci aresztowali o. Bronisława Pittnera. 
Niestety, pomimo usilnych starań podejmowanych przez Czesława Blicharskiego, 
nie udało się go nakłonić do wywiadu bądź spisania i przesłania wspomnień.  
W liście z 3 lutego 1979 r. miłośnik Tarnopola powoływał się na fakt, że o. Madura 
zgodził się na spisanie wspomnień, a adres do korespondencji z o. Pittnerem 
otrzymał od br. Matogi, niestety list pozostał bez odpowiedzi29. 

Po przedstawieniu okoliczności powstania obydwu relacji warto zastanowić 
się nad ich wiarygodnością. Należy uwzględnić fakt, że powstały one w wiele lat 
po tragicznych wydarzeniach 1939 r., upływający czas z całą pewnością zatarł 
w pamięci ich autorów pewne drobniejsze szczegóły30. Jak zgodnie podkreślają 
badacze historii mówionej, jednym z kluczowych zagadnień przy analizie 
relacji świadków jest to, kiedy zostały spisane i na ile czas zniekształcił pamięć 
opisywanych historii. Należy także zastanowić się, na ile wspomnienia uległy 
zespoleniu ze zbiorowym wyobrażeniem i zbiorowym obrazem przeszłości, 
wreszcie jaki był cel ich spisania i dla kogo one powstały31. Relacje o. Madury 
i br. Matogi powstały na wyraźną prośbę miłośnika historii Tarnopola w bardzo 
zbliżonym okresie, ukazują one niemalże identyczny przebieg wydarzeń. 
Zestawiając je można zaobserwować, że o. Madura był znacznie powściągliwszy, 
unikał podawania nazwisk, a także dokładniejszych informacji. Jego relacja 
jest dużo bardziej ogólna, zdawkowa. Brat Matoga opisując swoje losy nie taił 
nazwisk, ukazywał kulisy wydarzeń oraz dokładnie przedstawił, w jaki sposób 
przedostał się przez granicę. Brak dokładnych informacji, jaki odznacza relację 
o. Madury, można by oczywiście tłumaczyć upływem czasu pomiędzy ich 
spisaniem a wrześniem 1939 r. Jednakże w aktach osobowych o. Madury znajduje 
się maszynopis pt. Wspomnienia Ojca Fabiana Romana Madury OP, w którym 
także odnotowano aresztowanie z września 1939 r. oraz tułaczkę do Krakowa.  

26 Nie tylko drobiazgowo przedstawił aresztowanie, ale zgodził się także na kolejne nagranie  
w Prudniku już po opuszczeniu szpitala w lutym 1979 r., ibidem, s. 78‒79.

27 Ibidem, s. 76.
28 Ibidem, s. 78‒79.
29 Ibidem, s. 76, 489.
30 A. Zapalec, Emocje ukryte w źródłach. Wybrane aspekty badania przeżyć związanych z doś-

wiadczeniami represji sowieckich wyrażone w tekstach wspomnieniowych, w: Skrwawione dusze. 
Prawda. Sprawiedliwość. Przebaczenie. Pojednanie, red. A. Bartuś, Oświęcim 2015, s. 132 i n.

31 Zob. szerzej eadem, Wspomnienia sybiraków, s. 254‒256, 258.
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W tym przypadku są one znacznie bardziej szczegółowe i niejako bardziej 
osobiste – zawierają informacje o rodzinie o. Madury, z którą przekraczał granicę 
w Przemyślu, a także wiele nieznanych dokładnych informacji odnoszących się 
do przesłuchań i pobytu w więzieniu32. Podsumowując swój, jak sam się wyraził 
o. Madura, „przewlekły curriculum vitae” nadmienił: „W tym roku kończę  
92 rok życia. Obecnie właściwie jestem zupełnie zwyczajnym zjadaczem chleba. 
Pracować nie mogę, chociaż czuję jeszcze w sobie energię do pracy. Pociąg 
mojego życia zbliża się do ostatniego przystanku. Fiat. Żegnam wszystkich, do 
miłego widzenia na drugim świecie, może i z pewnością lepszym od tego”33. 

Przed zamieszczeniem obu wspomnień warto pokrótce przedstawić ich 
autorów, których losy zostały połączone najpierw w Tarnopolu, a następnie  
w Tarnobrzegu. Postać o. Madury w porównaniu do pozostałych dominikanów, 
którzy pojawiają się na kartach wspomnień, doczekała się stosunkowo licznych 
wzmianek w literaturze i haseł biograficznych34. Fabian Roman Madura urodził 
się 9 VIII 1892 r. we Lwowie, gdzie wstąpił do zakonu dominikańskiego, nowicjat 
odbył natomiast w Krakowie35. Obłóczyny miały miejsce 3 X 1908 r., profesja 
czasowa 4 X 1909 r., profesja solemna 4 X 1912 r., święcenia kapłańskie przyjął 
12 VIII 1915 r.  Zmarł 25 VII 1989 r. w Warszawie36.

Studiował we Lwowie oraz Rzymie w Angelicum i Wiedniu37. Tuż po studiach 
powierzono mu wykłady w lwowskim studium zakonnym. Rozpoczął je, jak 
wspomina, we wrześniu 1918 r., jednakże już w listopadzie z powodu walk 
ulicznych z Ukraińcami wykłady zostały przerwane aż do grudnia38. Po pobycie 
we Lwowie został przeniesiony do Krakowa, gdzie oprócz obowiązków syndyka 
konwentu rozwinął swoją drugą obok historii pasję, czyli działalność na polu 
muzyki kościelnej (została ona nagrodzona w 1938 r., kiedy to otrzymał złoty 

32 Te informacje podano w  przypisach.
33 APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 16.
34 J.A. Spież OP, Madura Fabian Roman (1892‒1989), w: Słownik polskich teologów katol-

ickich 1981‒1993, red. J. Mandziuk, t. 8: A‒Z, Warszawa 1995, s. 356‒357; T. Madała, Polscy 
księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r., Lublin 1996, s. 103; R. Dzwon-
kowski SAC, Leksykon duchowieństwa Polskiego represjonowanego w ZSRR, s. 395; Madura Ro-
man (1892‒1989), w: T. Zych, Tarnobrzeski słownik biograficzny, t. 2, Tarnobrzeg 2001, s. 52‒53; 
S. Stępniak, Tarnobrzescy dominikanie, w: Dwa symbole Tarnobrzega, oprac. i wstępem opatrzył 
T. Zych, Tarnobrzeg 2004, s. 191‒194; ATJK, C.E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 
1809‒1945, t. 4, s. 624‒625.

35 APPD, S 44/4, Wspomnienie Ojca Fabiana Romana Madury OP, mps, s. 1 [brak paginacji 
jednostki archiwalnej].

36 APPD, Pp 597/183; Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodzie-
jskiego czyli Dominikanów od 2 lipca 1927 roku, czyli od restaurowania polskiej prowincji,  wyd. 
IV, Warszawa 2007, mps w zbiorach Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie B‒245595, s. 92; 
Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów p.w. św. Jacka Odrowąża od 2 lip-
ca 1927 roku, czyli od restaurowania Polskiej Prowincji przez Generała Zakonu, wyd. 3, Warszawa 
2000, Biblioteka Konwentu oo. Dominikanów w Krakowie, sygn. B‒3 4511, s. 42.

37 J. A. Spież OP, Madura Fabian Roman, s. 356.
38 APPD, S 44/4, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 1.
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krzyż zasługi39) – został w 1928 r. kierownikiem artystycznym Krakowskiego 
Towarzystwa Oratoryjnego40. W latach 1933–1937 był przeorem w Tarnopolu. 
Prowadził tam zarówno chór, jak i wykładał w gimnazjach41. Po szczęśliwym 
opuszczeniu więzienia w Tarnopolu udał się do Krakowa, a następnie skierowany 
został do Tarnobrzegu, gdzie przez całą wojnę był przeorem. Okres okupacji  
w życiu o. Madury cechował się nie tylko wytężoną pracą naukową (odpisywał 
akta kapituł przechowywane w Warszawie) ale przede wszystkim staraniami 
o utrzymanie kultury polskiej, tak prześladowanej przez Niemców42. Ojciec 
Madura rozwinął działalność chóru w Tarnobrzegu, który koncertował także  
w Sandomierzu czy Rozwadowie, początkowo na organizację koncertów udawało 
mu się pozyskać zgodę okupantów43. Występy chóry przyciągały jednakże tak 
liczne rzesze Polaków, że wzbudziło to zaniepokojenie Niemców. W 1942 r. 
zabronili organizacji kolejnych koncertów44. W czasie, kiedy urząd przeora 
sprawował o. Madura, tarnobrzescy dominikanie zaangażowani byli w tajne 
nauczanie, a w klasztorze znajdował się punkt kontaktowy Armii Krajowej45. 
Zdaniem części badaczy akcje charytatywne prowadzone przez konwent  
w Tarnobrzegu były dobrą okazją do organizowania szeroko pojmowanych akcji 
konspiracyjnych. Dominikanie sprzyjali nie tylko Armii Krajowej, udzielili 
także poparcia np w lipcu 1944 oddziałowi Batalionów Chłopskich46. Część  
z zakonników zasiliła szeregi Armii Krajowej, należał doń o. Bronisław Pittner, 
który we wrześniu 1939 r. został aresztowany w Tarnopolu razem z o. Madurą 
i br. Matogą. Wybiegając w przyszłość warto nadmienić, że o. Pittner należał 
do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a nawet ukrywał w klasztorze jego 
archiwum. Uwzględniając działalność zakonników, słowa o. Madury, który  
w swych wspomnieniach lakonicznie nadmienił, że został wpisany na listę osób, 
która miała zostać zamordowana przez Niemców, gdyby partyzanci dokonali 
akcji wymierzonej w hitlerowców47, nabierają zupełnie innego znaczenia. 

39 Zob. APPD, S 44/1 a, dyplom z dnia 3 XII 1938 r. nadający Złoty krzyż zasługi [brak pag-
inacji]; J. A. Spież OP, Madura Fabian Roman, s. 357; 90‒lecie urodzin O. Fabiana Madury, 
„Biuletyn Informacyjny Polskiej Prowincji Dominikanów”, R. 16, 1982, nr 5, mps w zbiorach 
Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie B‒78, s. 7.

40 90‒lecie urodzin O. Fabiana Madury, s. 4; APPD, S 44/4, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 2; 
APPD, Pp 597/183, s. 23; zob. życiorys z dnia 15 X 1945 r. APPD, S 44/4 [brak paginacji].

41 Kościół o.o. Dominikanów, s. 27, 25; 90‒lecie urodzin O. Fabiana Madury, s. 4.
42 Szerzej tematyka ta została omówiona w szkicu: W. Szymborski, Ze Lwowa poprzez Włochy, 

Austrię do odrodzonej Polski – sylwetka i dorobek naukowy O. Romana Fabiana Madury, w druku.
43 Z. Mazur OP, M. Rudnicka, Dominikanie, w: Diecezja przemyska w latach 1939‒1945, t. 3: 

Zakony, red. J.  Draus, J. Musiał, Przemyśl 1990, s. 157; zob. też APPD, Tb 89, s. 59.
44 T. Zych, Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939‒1944, Tarnobrzeg 2008, s. 97‒98.
45 A. Majka, W. Majka, Dzieje klasztoru braci kaznodziejów w Tarnobrzegu do końca XX wieku, 

w: Dwa symbole Tarnobrzega, s. 30; T. Zych, Związek Walki Zbrojnej ‒ Armia Krajowa w obwodzie 
Tarnobrzeskim 1939‒1945, Tarnobrzeg 2004, s. 135.

46 Z. Mazur OP, M. Rudnicka, Dominikanie, s. 165, 175.
47 APPD, S 44/4, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 10‒11.
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Podobnie przytoczoną wyżej opinię Czesława Blicharskiego, który dziwił się, 
czemu tak światły zakonnik nie chciał podpisać swych wspomnień, wypada 
inaczej odczytać.

Po zakończeniu II wojny światowej o. Madura był przeorem w Gdańsku, 
Gidlach, Warszawie na Służewie, celowo odrzucił propozycje objęcia urzędu 
przeora w Krakowie, był regensem studium generalnego w Krakowie, 
przeorem konwentu św. Jacka w Warszawie48. Pasją i dziełem jego życia była 
praca nad Aktami Kapituł Prowincji Polskiej, którą rozpoczął już w czasie 
wojny, a dzięki długoletniemu pobytowi w Rzymie udało mu się zgromadzić 
imponujący materiał, który został zaledwie w niewielkiej części ogłoszony 
drukiem49.

Postać br. Jacka Matogi50, autora drugiej relacji opisującej wydarzenia  
z września 1939 r., jak dotąd nie została wyczerpująco omówiona w literaturze. 
W wykazie duchownych represjonowanych przez Sowietów zamieszczono notkę 
biograficzną51, Stanisław Matoga, imię zakonne Jacek, urodził się 21 I 1904 r.  
w Zakliczynie położonym w obecnym powiecie myślenickim. Obłóczyny odbyły 
się 9 VIII 1924 r. w konwencie krakowskim, profesję czasową złożył 10 VIII 1924 r. 
na ręce o. Teofila Szczureckiego przeora konwentu lwowskiego, a solemną  
9 VIII 1930 r. na ręce o. Antonina Górnisiewicza wikariusza prowincji. Zmarł  
w Prudniku 27 XII 1981 r.52 

Przed wojną początkowo przebywał w Czortkowie, gdzie sprawował 
opiekę nad ministrantami a także prowadził lokalną drużynę harcerską53. 
W konwencie tarnopolskim był zakrystianinem, o czym wspominają 
poniższe relacje z września 1939 r., a także opiekunem ministrantów  
(w latach 1934–1939)54. Trafił następnie do konwentu w Tarnobrzegu, którego 
przeorem był o. Madura. Obecność br. Matogi w Tarnobrzegu wzmiankuje 
np. Stan osób zamieszkujących klasztor w lutym 1940 r.55 W czasie wojny 
sprawował obowiązki zakrystianina56. Po zakończeniu wojny przez krótki 

48 W. Szymborski, op. cit., passim.
49 Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, vol. I (1225‒1600), ed.  

R. F. Madura OP, Romae 1972, pozostałe materiały do dnia dzisiejszego nie zostały wydane drukiem.
50 Zob. zdjęcie br. Jacka Matogi http://www.tarnopol.com.pl/ nr 61 a2_054_2 oraz nr 62 

a2_055_1 wraz z Ojcem Madurą (dostęp 22 XII 2016 r.).
51 T. Madała, Polscy księża katoliccy, s. 108; C.E. Blicharski, Tarnopolanie na starym ojców 

szlaku, s. 104.
52 Zob. oświadczenie br. Jacka o wstąpieniu do zakonu braci kaznodziejów: ADP, Pp 597/159, 

s. 497 [numeracja stron odnosi się do całego zespołu akt osobowych]; zob. też ibidem, s. 495, 499, 
501; zob. też C.E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 129

53 Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 151.
54 ATJK, C.E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 4, s. 657.
55 APPD, Tb 100; zob. przykładowo Kartę ewidencyjną konwentu APPD, Tb 100.
56 APPD, Tb 100 zob. pismo Liczba pracowników Studentatu i Konwentu OO. Dominikanów 

w Tarnobrzegu 1944.



299Z WIĘZIENIA W TARNOPOLU PRZEZ LWÓW, PRZEMYŚL I ZIELONĄ GRANICĘ DO ...

czas przebywał w Krakowie57, po czym znów trafił do Tarnobrzegu, gdzie 
między innymi opiekował się chórem kościelnym, który wznowił swą 
działalność w 1946 r.58 Jego postawa wobec nowych władz ściągnęła nań 
uwagę Urzędu Bezpieczeństwa, który rozpoczął jego rozpracowywanie. 
Dzięki przebadanym przez Katarzynę Kyc raportom UB wiadomo, że 
informacje o nim przekazywał: „organom bezpieczeństwa donosił informator 
o pseudonimie «Ogród»: Tenże [br. Matoga] oświadczył mu, iż w tym roku 
komunizm się skończy i skończy się w nawracaniu bolszewików i to na 
pewno wielka będzie zasługa księży polskich”59. Po pobycie w Tarnobrzegu 
br. Matoga został następnie skierowany do Lublina60, Krakowa, Jarosławia 
(pełnił obowiązki zastępcy wychowawcy w internacie), Gidli i Wrocławia61. 
W 1948 r. przebywał w lubelskim konwencie, skąd jednakże z powodów 
problemów zdrowotnych został przeniesiony do Krakowa62. Problemy 
ze zdrowiem nasiliły się w latach pięćdziesiątych, kiedy to przebył dwie 
operacje, w wyniku których usunięto jedną nerkę, stan jego zdrowia był na tyle 
poważny, że lekarze zalecali „oszczędzający tryb życia”63. Po długotrwałym 
leczeniu został skierowany do Gidel (9 V 1960 r.)64 Następnie przebywał od 
1963 r. w Prudniku gdzie obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia przyjęcia 
profesji zakonnej, tam też zmarł65. W klasztorze tym na kapitule z dnia  
17 XII 1971 r. został wybrany konsyliarzem klasztoru św. Michała, wybór 
został zatwierdzony przez prowincjała 15 I 1972 r.66 

Wrzesień 1939 r. w oczach tarnopolskich zakonników

W poniższych edycjach w większości zachowane zostały zasady omówione 
w Materiałach do instrukcji wydawniczej dla źródeł do dziejów najnowszych 

57 D. Kołodziejczyk OP, Życie dominikańskie w klasztorze krakowskim, s. 85.
58 J. Rawski, Z. Piątkowski, Tarnobrzeskie chóry kościelne, „Dzikovia”, t. 7‒9, 2007, nr 31, 

s. 19.
59 K. Kyc, Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnobrzegu wobec 

Kościoła katolickiego w latach 1944‒1956, w: Kościół w okowach. Aparat represji wobec kościoła 
w latach 1944‒1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej, red. M. Krzysztofiński, J. Mare-
cki, B. Stanaszek, Kraków 2012, s. 315.

60 C. E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie Tarnopolem zwanej, s. 44.
61 Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 151; Księga 

zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 67.
62 ADP, Pp 597/159, s. 515 i n.
63 Zob. ADP, Pp 597/159, s. 527, zaświadczenie lekarskie z dnia 3 I 1959 r.; ADP, Pp 597/159,  

Poświadczenie lekarskie z dnia 6 V 1959 r., s. 537; ADP, Pp 597/159, listy br. Matogi kierowane do 
prowincjała, w których przedstawiał stan swojego zdrowia, s. 529 i n.

64 ADP, Pp 597/159, s. 541.
65 ADP, Pp 597/159, s. 549 i n.; Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu,  

s. 151; Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), Warsza-
wa 1987, Biblioteka Konwentu oo. Dominikanów w Krakowie, sygn. B‒3 1766, s. 141.

66 ADP, Pp 597/159, s. 555, 557. 
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Polski (oprac. S. Kalabiński, F. Tych, Warszawa 1958 [maszynopis powielany]) 
oraz Edytorstwie źródeł historycznych Janusza Tandeckiego i Krzysztofa 
Kopińskiego (Warszawa 2014, s. 413–447). Za podstawę edycji posłużył 
egzemplarz podpisany przez o. Madurę, przechowywany w Archiwum 
Dominikanów w Krakowie.

Oryginał: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, S 44/3, 
Madura Fabian OP, Wspomnienia z września r. 1939 w Tarnopolu, mps,  
s. 1–6.

Kopie: 
I. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 4/7_09 a

II. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, odpis 
Czesława E. Blicharskiego 4/7_09 b

Edycje:
I. Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezuitów  

w Krakowie, C.E. Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan, t. 3, cz. 2, 
Biskupice 1978–1991, mps, s. 628–631; maszynopis tej pracy, obejmujący 
cztery tomy, został przekazany przez Czesława Blicharskiego do zbiorów 
Biblioteki Narodowej, rkps akc. 13483/1-4; za informację tę dziękuję 
pracownikom działu rękopisów Biblioteki Narodowej; mps został 
także przekazany do zbiorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego, akc. 1320, 4/1; za informację tę dziękuję Panu 
Adamowi Rolińskiemu

II. Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezuitów  
w Krakowie, C.E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 
1809–1945, t. 4: M–P, Biskupice 1978–1990, mps, s. 625–627; 
maszynopis tej pracy został przekazany przez Czesława Blicharskiego 
do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, rkps 156/1990, C. E. Blicharski, 
Słownik biograficzny Tarnopolan 1809–1945, t. 4: M–P, Biskupice 
1978–1990, mps, s. 625–627, Biblioteki Narodowej, rkps akc 13241 
(za informację tę dziękuję pracownikom działu rękopisów Biblioteki 
Narodowej), a także do zbiorów Fundacji Centrum Dokumentacji 
Czynu Niepodległościowego, akc. 1320, 6/1; za informację tę dziękuję 
Panu Adamowi Rolińskiemu

III. Druk fragmentów: Kościół o.o. Dominikanów, w: C. Blicharski, 
Miscellanea Tarnopolskie, t. 2, Biskupice 1995, s. 30–33

IV. Druk fragmentu: A. Zapalec, Ziemia tarnopolska w okresie pierwszej 
okupacji sowieckiej 1939–1941, Kraków 2006, s. 195–196
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I. Wspomnienia z września r. 1939 w Tarnopolu67

O przekroczeniu naszej wschodniej granicy przez wojska bolsze wickie 
dowiedzieliśmy się tego samego dnia rano 17 września 1939 r. 

Równocześnie okazały się na mieście (nie wiadomo lub raczej wiadomo przez 
kogo wywieszone) ogłoszenia polecające ludności Tarnopola serdecznie powitać 
wkraczające oddziały bolszewickie jako naszych przyjaciół i sprzymierzeńców 
przeciw Niemcom.

Była to niedziela, ludzie obałamuceni i nieorientujący się w sytuacji 
politycznej, raczej z ciekawości wyszli na ulicę, którymi miały przechodzić 
oddziały bolszewickie68. Najwięcej jednak by ło Żydów, którzy z czerwonymi 
opaskami głośno witali nadciągające kolumny ogromnych czołgów69.  

67 Plany zajęcia Tarnopola oraz przebieg działań zbrojnych 17 września 1939 r. przedstawia 
Czesław Grzelak (Kresy w czerwieni 1939. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę, Warszawa 
2008, s. 150, 162, 187, 212, 258; idem, Dziennik sowieckiej agresji wrzesień 1939, Warszawa 
1994, s. 14, 32, 101, 211‒212; Wstęp, w: Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów  
17 września 1939, cz. 1: Geneza i skutki agresji, wybór i oprac. C. Grzelak, S. Jaczyński,  
E. Kozłowski, Warszawa 1994, s. 21, dokument nr 87, s. 162‒163, nr 89 s. 164‒165); zob. też  
A. Zapalec, Wkroczenie Armii Czerwonej i obrona granicy polskiej na terenie województwa tar-
nopolskiego we wrześniu 1939 r., w: Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. Polsko-rosyjskie 
stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku, red. J. Wojtkowiak, Poznań 2013, s. 235‒243 
(tam dalsza literatura); eadem, Ziemia tarnopolska, s. 41 i n.; J. Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat 
cierpień i grozy w Małopolsce wschodniej 1939‒1946, oprac., wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór 
fotografii J. Wołczański, Lwów‒Kraków 1998, s. 21‒22.

68 Do miasta wojska czołgi sowieckie wkroczyły 17 IX między godz. 16.00‒17.30, jednakże 
wycofały się na noc z centrum miasta z obawy przed atakiem. 17 i 18 IX rozbrojono oddziały 
polskie (2 pułki piechoty i jeden pułk artylerii) stacjonujące w Tarnopolu ‒ C. K. Grzelak, Kresy  
w czerwieni 1939, s. 259‒260; A. Zapalec, Pierwsze dni okupacji sowieckiej w południowo-wschod-
niej Polsce (wrzesień‒październik 1939 r.), w: Kampania polska 1939 r. Polityka‒społeczeńst-
wo‒kultura, red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski, t. 2: Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, 
pamięć, kultura, Warszawa 2014, s. 379; eadem, Ziemia tarnopolska, s. 51, 64-66; C.E. Blicharski, 
Tarnopol w latach 1809‒1945 (od epizodu epopei napoleońskiej do wypędzenia), Biskupice 1993, 
s. 286‒287.

69 Zob. też uwagi dotyczące stosunku części ludności żydowskiej do Armii Czerwonej: J. Smoł-
ka, Przemyśl pod sowiecką okupacją. Wspomnienia z lat 1939‒1941, wstęp i oprac. J. Krochmal, 
Przemyśl 1999, s. 32‒35; bp W. Tomaka, Fragment kroniki parafii katedry obrządku łacińskiego  
w Przemyślu dotyczący sytuacji w Przemyślu we wrześniu 1939, oprac. M. Krzysztofiński,  
w: Lwowskie pod okupacją sowiecką (1939‒1941), s. 38‒39; S. Kamiński, MTS Posada Nowom-
iejska, oprac. T. Bereza, w: ibidem, s. 136; por. R. Woźniak OFM, Przemyśl w latach II wojny świ-
atowej w relacji kronikarza klasztoru Franciszkanów-Reformatów, przemową poprzedził A. Sroka 
OFM, Przemyśl 1998, s. 28; J. Wołczański, Relacja o stanie kościoła i klasztoru oo. Dominikanów 
we Lwowie w latach 1939‒1943, w: Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profeso-
rowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, red. E. E. Wróbel CSFN, R. Szczurowski, Kraków 
2011, s. 433; M. Krzysztofiński, Konwent oo. Dominikanów we Lwowie w latach 1939‒1943, 
„Arcana”, 2006, nr 3 (69), s. 147; G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939‒1944. Życie codzienne, 
Warszawa 2000, s. 17, 156‒157; A. Zapalec, Pierwsze dni okupacji sowieckiej, s. 380‒381; eadem, 
Ziemia tarnopolska, s. 78, 203‒204; C. E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 462;  
A. Studziński OP, Wspomnienia kapelana, s. 64; M. Wierzbickiego, Polacy i Żydzi w zaborze so-
wieckim stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiec-
ką (1939‒1941), Warszawa 2006, s. 45 i n.
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W tym samym czasie innymi ulicami opuszczały miasto oddziały polskie 
na samochodach ciężarowych i oso bowych, kierując się w stronę granicy 
węgierskiej i rumuńskiej70. Jedyna część artylerii naszej pomyliła 
prawdopodobnie drogę i ruszy ła w stronę Trembowli, co jednak skończyło 
się tragicznie, bo czołgi bolszewickie dogoniły naszą artylerię i po krwawej 
walce zajęły arma ty i wzięły do niewoli pozostałych dzielnych naszych 
żołnierzy71.

Dzień następny (18 IX) był względnie spokojny72. Zaborcy zajęli wszyst-
kie urzędy polityczne, miejskie i wojskowe, a liczne grupy Żydów z czer-
wonymi opaskami chodziły od domu do domu i żądały wydania wszelkiej 
broni.

Dnia 19 IX rano żołnierze radzieccy przed frontem naszego koś cioła 
ustawili armaty i rozpoczęli regularną strzelaninę do fasady kościoła a zwł.
[aszcza] do wież kościelnych, pod pretekstem, że stamtąd oficerowie polscy 
strzelali do nich73. Właśnie skończyłem mszę św. i wróciłem do zakrystii, 
pełnej żołnierzy bolszewickich, którzy kazali mi zdjąć szaty liturgiczne, 
ale nawet habit zakonny, podobnie i zakrystianowi Br. Jackowi M.[atodze], 
pozostawiając nas tylko w spodniach i koszulach, następnie wyprowadzili 
nas na zewnątrz i kazali stać pod murem74. O Górnisiewicza jako starego  
zwolnili75. W tym czasie od zapalających pocisków armatnich zapaliły się 

70 C.K. Grzelak, Kresy w czerwieni 1939, s. 258.
71 Odnośnie potyczki ochotników pod dowództwem por. rez. art. Bronisława Komplikiewicza 

w Trembowli zob. C.K. Grzelak, Kresy w czerwieni 1939, s. 267; idem, Dziennik sowieckiej agres-
ji, s. 32. Potyczki w okolicach Tarnopola zob. idem, Kresy w czerwieni 1939, s. 259; A. Zapalec, 
Ziemia tarnopolska, s. 63, 78.

72 W świetle notatki prokuratora wojskowego Frontu Ukraińskiego z dnia 24 IX 1939 r. noc z 17 
na 18 IX nie upłynęła tak spokojnie, w mieście słychać było liczne strzały, dochodziło do potyczek 
z użyciem artylerii polowej a jak odnotował prokurator Nosow: „Niezorganizowaną i bezładną 
strzelaninę obserwowano również 19.09. Tego dnia trzykrotnie wybuchła silna strzelanina, przy 
czym użyto nawet artylerii polowej. W rezultacie ostrzału spłonął jeden kościół, a drugi został 
poważnie uszkodzony”, cyt. za C.K. Grzelak, Kresy w czerwieni 1939, s. 261; zob. też idem, Dzi-
ennik sowieckiej agresji, s. 32‒33, 128, 133, 230; M. Romaniv OP, Dominikanie na terenie Galicji 
Wschodniej, s. 489; walki z nocy 17 na 18 IX opisuje A. Zapalec, Ziemia tarnopolska, s. 66, 196; 
C.E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 462; idem, Tarnopol w latach 1809‒1945,  
s. 287‒288.

73 Patrz wyżej relacja prokuratora Nosowa. Armia Czerwona pod identycznym pretekstem os-
trzelała także wieżę kościoła Dominikanów w Czortkowie, zob. szerzej Wrzesień 1939 na kresach 
w relacjach, wybór i oprac. C.K. Grzelak, Warszawa 1999, nr 29: Relacja Wiesława Antochowa  
z Poznania o wydarzeniach w Czortkowie, s. 357.

74 Aresztowanych, rozebranych, „postawiono pod murem (pod sklepem Steinhausla) obok 
zakrystii i «ruki w wierch», poczem na auto: do więzienia”, zob. relację przeora o. Mariana 
Łanochy wydaną w: Kościół o.o. Dominikanów, s. 29. Wspomniany zapis znajduje się także 
na marginesie kroniki klasztornej, dopisany inną ręką niż treść zasadnicza kroniki APPD, Tp 3,  
s. 76; fragmenty kroniki klasztornej zamieścił ATJK, C.E. Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan, 
t. 3, cz. 2, s. 592.

75 O. Antonin Górnisiewicz we wrześniu 1939 r. miał 68 lat. Ur. 7 V 1871 r. w Mogila-
nach koło Krakowa.  Obłóczyny 13 X 1889 r.; profesja czasowa 1 I 1890 r.; profesja solemna 
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wieże drewniane a następnie kopuła kościoła. Nadjechała natychmiast miejska 
straż pożarna, ustawiła wysokie drabiny i strażacy wraz z komendantem (nie 
pamiętam nazwiskaa) weszli na dach kościoła z wężami wody, aby pożar ugasić. 
Wówczas z okien dawnej placówki wojskowejb  żołnierze bolszewiccy poczęli 
strzelać do stra żaków, ciężko raniąc komendanta straży pożarnej76. Wobec tego 

1 I 1894; święcenia 25 VII 1895. W Krakowie uczęszczał do gimnazjum. W szeregi braci 
kaznodziejów wstąpił w 1889 r. rozpoczynając edukację teologiczną, którą kontynuował we 
Lwowie, Grazu i Wiedniu. Przez lata związany był z lwowskim konwentem, gdzie wykładał 
teologię pastoralną, Pismo św. i filozofię (1897‒1933), był ponadto przez 10 lat regensem 
studium generalnego we Lwowie a także przeorem. Niósł posługę duszpasterską w Wiel-
kanoc 1918 r. internowanym na Węgrzech legionistom. Założył w 1898 r. i aż do 1902 r. 
kierował wspomnianym miesięcznikiem „Róża Duchowna”. Współorganizował Polskie To-
warzystwo Teologiczne. Uczestniczył w licznych sympozjach teologicznych, a szczególnie 
tomistycznych. W konwencie w Tarnopolu przebywał od 1933 r. do 1940 r., kiedy skierowa-
ny został do Żółkwi. Po II wojnie światowej przebywał od 1946 aż do śmierci 22 VII 1948 
r. w Krakowie. Zob.: APPD, Pp 597/81, s. 3, 11 i n., 27, 29, 45, 47, 57, 59, 61, 67, 69, 77, 
79, 83; APPD, sygn S 12/67a; R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów  
w Polsce, t. 1: A‒G, Kraków 1978, mps, s. 288; Księga zmarłych członków Polskiej Pro-
wincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), s. 80; Księga zmarłych braci i ojców Polskiej 
Prowincji Dominikanów, s. 41‒42; Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu 
Kaznodziejskiego, s. 91; zob. też krótką wzmiankę o Antoninie Górnisiewiczu w biogramie  
M. Tyrowicz, Górnisiewicz Antoni Eugeniusz (1827‒1899), w: Polski słownik biograficzny, t. 8, 
Wrocław‒Kraków‒Warszawa 1959‒1960, s. 430; ATJK, C.E. Blicharski, Słownik biograficz-
ny Tarnopolan 1809‒1945, t. 2, s. 283; Z. Mazur OP, Górnisiewicz Antonin Stanisław Franci-
szek (1871‒1948), w: Słownik polskich teologów katolickich 1918‒1981, red. L. Grzebień SJ,  
t. 5: A‒J, Warszawa 1983, s. 487;  P. Stawarz, Internowanie oraz proces żołnierzy legiono-
wych w Marmaros-Sziget w roku 1918 ‒ we wspomnieniach księdza pułkownika Józefa Pana-
sia ‒ kapelana II Brygady Legionów Polskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Histori-
ca”, t. 92, 2014, s. 88‒89. Zob. szerzej wykaz publikacji: Z. Mazur OP, Górnisiewicz Antonin,  
s. 488‒495; APPD, sygn. S 12/67a R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów 
w Polsce, t. 1: A–G, Kraków 1978, mps. 288; W aktach osobowych zachował się list „Re-
dakcji Róży Duchownej”, zawierający pośmiertną charakterystykę Ojca Górnisiewicza APPD,  
Pp 597/81, s. 87; D. Kołodziejczyk OP, Życie dominikańskie w klasztorze krakowskim, s. 53. 

Ówczesny przeor o. Marian Łanocha odnotował fakt aresztowania o. Fabiana Madury, o. Bro-
nisława Pittnera, br. Jacka Matogi i zwolnienie o. Antonina Górnisiewicza. Przeor w tym cza-
sie przebywał poza Tarnopolem, czym wytłumaczyć można uniknięcie aresztowania, zob. rela-
cję przeora Łanochy odnotowaną w pracy: Kościół o.o. Dominikanów, s. 29; APPD, Pp 597/183, 
Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 8. Relację o zatrzymaniu ojców odnotował 22 IX przeor Łanocha  
w kronice klasztornej: APPD, Tp 3, s. 75‒76; ATJK, C.E. Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan,  
t. 3, cz. 2, s. 592. Fakt aresztowania o. Madury, Pittnera i Górnisiewicza, a także br. Jacka Matogi, 
który próbował ratować cudowny obraz, odnotował także J. Skrabski, Kościół p.w. Św. Wincentego 
Ferreriusza i klasztor OO. Dominikanów z przynależnymi zabudowaniami w Tarnopolu, Materia-
ły do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1: Kościoły  
i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 16, red. J. K. Ostrowski, Kraków 
2008, s. 280‒281.

a  Adolf Galant, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, odpis C.E. Bli-
charskiego 4/7_09 b

b P.K.U w hotelu Puntscherta, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 
odpis C.E. Blicharskiego 4/7_09 b

76 Odnośnie dziejów straży pożarnej w Tarnopolu do r. 1937 zob. Straż ogniowa i pożary,  
w: C. E. Blicharski, Miscellanea Tarnopolskie, t. 1, Biskupice 1994, s. 239‒247; komendantem 
straży był Galant Adolf – A. Zapalec, Ziemia tarnopolska, s. 195; C. E. Blicharski, Tarnopol 
w latach 1809‒1945, s. 288; ATJK, C. E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, 
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strażacy zesz li z drabin, znieśli rannego komendanta, którego zabrało pogotowie, 
i odjechali, a kościół palił się dalej ku uciesze żołnierzy bolszewickich. Przez 
schody ze strychu kościoła ogień dostał się do wnętrza kościoła, spaliły się or-
gany i ołtarze77.

W tym czasie zajechały przed furtę klasztorną samochody wojskowe  
i każdego z nas osobno w asyście 3 uzbrojonych żołnierzy wywiezio no do jakiegoś 
urzęduc, gdzie już przebywało kilkuset mężczyzn pod strażą wojskową78. Wśród 
tych aresztowanych byli również oficero wie polscy, którzy nie zdołali wyjechać 
z wojskiem polskim, oficerowie policji polskiej, urzędnicy sądu i starostwa  
i bardzo wielu cywilów79.

t. 2, mps, s. 246. Ogień otworzono z kamienicy usytuowanej naprzeciwko klasztoru APPD,  
Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 5.

77 Z pożaru br. Jacek uratował cudowny obraz NMP Różańcowej wyjmując go z ram.  
W relacji spisanej w szpitalu w Białej Prudnickiej 3 II 1979 r. tak zrelacjonował te wydarzenia: 
„przekazał go p. Tureckiej, która wyniosła go przez ogród i niestrzeżoną bramę wychodzącą na 
ul. Konarskiego (z frontu kościoła, wejścia do zakrystii stały uzbrojone posterunki sowieckie) 
do swego domu przy ul. Słowackiego 6. Tam powiesiła go pod kilimem i tak przechowywała 
go aż do powrotu Dominikanów do Tarnopola w 1942 r., którzy umieścili go w dawnej ka-
plicy M.B. Bolesnej. Z chwilą opuszczenia Tarnopola ponownie przez Dominikanów, ostatni 
przeor O. Wojciech Kobzdej zabrał obraz do Poznania, gdzie został umieszczony w bocznym 
ołtarzu” ‒ relacja wydana w pracy: Kościół o.o. Dominikanów, s. 29; A. Zapalec, Ziemia tarno-
polska, s. 196. Br. Jacek Matoga obraz przekazał pani Zofii Tureckiej, która wraz z kielichem 
z komunikantami wyniosła go ze świątyni, C.E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809‒1945,  
s. 288;  J. Skrabski, Kościół p.w. Św. Wincentego Ferreriusza, s. 280‒281; Z.S. Siemaszko, 
Życie religijne obywateli polskich w głębi ZSRR w latach 1939‒1957, w: Polacy w kościele ka-
tolickim w ZSRR, red. E. Walewander, Lublin 1991, s. 129; J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR  
w latach 1939‒1986, Bydgoszcz 1990, s. 34; M. Romaniv OP, Dominikanie na terenie Galicji 
Wschodniej, s. 489; Kościół o.o. Dominikanów, s. 33‒34; C.E. Blicharski, Tarnopol w latach 
1809‒1945, s. 288. Wśród fotografii Fundacji Dokumentacji Czynu Niepodległościowego,  
w Kolekcji C. Blicharskiego Album 2: Tarnopolskie świątynie znajduje się zdjęcie nr 68, uka-
zujące wypaloną nawę środkową wraz z głównym ołtarzem, a także zdjęcie nr 69, ukazujące 
fasadę zniszczonej świątyni http://www.tarnopol.com.pl/ nr 68 a2_061_1 oraz nr 69 a2_062_1 
(dostęp 7 XI 2016 r.); zdjęcia te zamieszcza także A. Zapalec, Ziemia tarnopolska. Zob. też 
kolejne fotografie ukazujące zniszczenia świątyni oo. Dominikanów: nr 70 i n. http://www.
tarnopol.com.pl/ (dostęp 22 XII 2016 r.).

c Nie urząd a „Ridna Szkoła”, gdzie mieściło się NKWD. Fundacja Centrum Dokumentacji 
Czynu Niepodległościowego, odpis Czesława E. Blicharskiego 4/7_09 b.

78 Tymczasowa siedziba NKWD znajdowała się w dawnej Bursie Ruskiej przy ul. Kaczały, 
zob. C.E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809‒1945, s. 288; idem, W służbie mojej małej ojczyźnie,  
s. 463. O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Po długim czasie przyje-
chały dwa samochody. Do jednego wsadzili mnie ‒ byli tam żołnierze uzbrojeni po zęby; do dru-
giego Br. Jacka i wywieźli nas do jakiegoś gmachu, gdzie już czekało bardzo dużo ludzi ‒ samych 
mężczyzn, których złapano na ulicy i przyprowadzono na śledztwo, a raczej na kontrolę. Teraz 
rozpoczął się spis tych kilkuset mężczyzn schwytanych na ulicy bez najmniejszego powodu. Był 
to zresztą znany manewr dla zastraszenia mieszkańców”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca 
Fabiana, s. 5.

79 Odnośnie aresztowań dokonanych we wrześniu 1939 r. zob. A. Zapalec, Ziemia tarnopol-
ska, s. 217 i n.; C.E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809‒1945, s. 288; A. Głowacki, Organizacja 
i funkcjonowanie więziennictwa NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 
1939‒1941, w: Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztowań NKWD na kresach wschodnich  
II Rzeczypospolitej w czerwcu ‒ lipcu 1941 roku. Materiały z sesji naukowej w 55. rocznicę ewa-
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Po spisaniu wszystkich aresztowanych, co trwało kilka godzin, ustawio no 
nas czwórkami na ulicy i pod eskortą odprowadzono do więzienia80. Tu kazano 
nam czekać na dużym dziedzińcu więziennym a naprzeciwko postawiono 
kilka karabinów maszynowych z obsługą. Następnie wszystkich wojskowych 
i funkcjonariuszy policji ustawiono osobno i przez całą noc (b. chłodną) 
pozostawiono na dziedzińcu, a nas – cywilów – wprowadzono do gmachu 
więzienia81. Przed umieszczeniem nas w poszczególnych celach zabrano nam 
wszystko, cośmy mieli w kieszeniach i tego nigdy nam nie zwró cono82. Wraz  
z Br. Jackiem dostaliśmy się do dość obszernej celi wię ziennej razem z przeszło 
40 mężczyznami83. W celi stały tylko 2 ławki i kilka tzw. materacówd ze słomy84.  
Był już wieczór, o jedzeniu ani tego dnia, ani następnego nie było mowy, choćby 
dlatego, że przy wkraczaniu wojsk bolszewickich do miasta cały dawny personel 
i więźniowie opuścili gmach więzienny85. Ponadto nikogo nie wypuszczono 
do ustępu, natomiast w celi więziennej stało duże wiadro i tam kto mógł i jak 

kuacji więźniów NKWD w głąb ZSRR. Łódź, 10 czerwca 1996, red. J. Mikoda, Warszawa 1997, 
s. 16 i n.

80 Więzienie znajdowało się przy ul. Mickiewicza, C.E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809‒1945, 
s. 288; idem, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 463; APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabia-
na, s. 5. Odnośnie aresztowań duchowieństwa we wrześniu 1939 r. dokonywanych przez wkraczającą 
Armię Czerwoną zob. R. Dzwonkowski SAC, Represje wobec polskiego duchowieństwa katolickiego 
pod okupacją sowiecką 1939‒1941, w: Okupacja sowiecka ziem polskich 1939‒1941, red. P. Chmie-
lowiec, Rzeszów‒Warszawa 2005, s. 145, 147; B. Noszczak, Represje wobec Kościoła katolickiego 
w okupowanej Polsce, w: W matni kościół na ziemiach polskich w latach II wojny światowej, red.  
B. Noszczak, Warszawa 2011, s. 117; J. Anczarski, Kronikarskie zapisy, s. 28; zob. też S. Bizuń, Hi-
storia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939‒1945, 
oprac., wstępem i przypisami opatrzył oraz do druku podał J. Wołczański, Lublin 1993, s. 52‒53. 

81 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco:  „Teraz wydzielono z tego 
tłumu mężczyzn, wszystkich oficerów, którzy nie zdołali uciec, całą policję wraz z komendantem, 
którzy pozostali na stanowisku do końca, wszystkich sędziów i prokuratorów i ustawili ich osobno. 
I ci biedni ludzie stali całą noc bez dachu. Wprawdzie deszczu nie było, bo to były piękne dni, ale 
jeżeli chodziło o załatwienie pewnych spraw to nie mogli tego zrobić”. APPD, Pp 597/183, Wspo-
mnienie Ojca Fabiana, s. 5.

82 Spośród bogatej literatury przedmiotu przybliżającej warunki panujące w sowieckich więzie-
niach, a także techniki przesłuchań śledczych NKWD zob.: S. Kalbarczyk, Martyrologia Polaków 
w więzieniu przy ulicy Łąckiego we Lwowie w latach II wojny światowej, „Biuletyn Instytutu Pa-
mięci Narodowej”, 2010, nr 7‒8 (116‒117), s. 109 i n.; A. Głowacki, Organizacja i funkcjonowanie 
więziennictwa NKWD, s. 22-30.

83 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Było nas 43 mężczyzn w jednej 
celi. Cela w której nas zamknięto miała około 9 m. długości i 4‒5 m szerokości. Była wysoka, z górnym 
niedostępnym oknem, które było otwarte”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 6.

d Sienniki, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, odpis C.E. Blichar-
skiego 4/7_09 b.

84 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „[...] małe jakieś pokry-
cie, nawet nie można powiedzieć, żeby to był kocyk, coś przypominającego płachtę”, APPD, Pp 
597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 6.

85 Trudności w dostarczaniu i przemycaniu żywności i odzienia do więzienia wzmiankuje 
przeor o. Marian Łanocha, APPD, Tp 3, s. 76; ATJK, C.E. Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan,  
t. 3, cz. 2, s. 592; Kościół o.o. Dominikanów, s. 29; zob. też  A. Zapalec, Ziemia tarnopolska, s. 156 
i n.; A. Głowacki, Organizacja i funkcjonowanie więziennictwa NKWD, s. 24‒26.
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mógł załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne. W tych warunkach przy braku 
miejsca, nie można było marzyć o spaniu i wobec tego całą noc przesiedzieliśmy 
na podłodze więziennej o chłodzie i głodzie. Na drugi dzień rano pozwolono 
nam wyjść razem do ustępu, który był popsuty i pełny „wody”, tak że trzeba 
było wchodzić po desce do otwartej kabiny. Równocześnie kazano 2 więźniom 
wynieść z celi peł ne wiadro nieczystości.

Cały następny dzień przesiedzieliśmy w celi nic nie jedząc ani pijąc. Dopiero 
wieczorem przyniesiono jakieś ciecz kolorem przypominające kawę i porcję chleba. 
Nadchodząca noc podobna była do poprzedniej86. Od trzeciego dnia codziennie 
dostarczano nam trzykrotne posiłki. I od teraz rozpoczęło się przesłuchiwanie 
poszczególnych  aresztowanych, najpierw w dzień, a następnie tylko w nocy około godz. 
2-giej. Protokół dotyczący mojej osoby spisywał tzw. sę dzia, dwudziestokilkuletni 
chłopak, który nawet nie umiał dobrze pisać87. Przy pomocy tłumacza pytał o nazwisko, 
pochodzenie, zawód, ile zarabiam jako profesor gimnazjalny i dziwił się niezmiernie, 
że otrzymane pensje oddawałem do wspólnej kasy zakonnej88.

Właściwe natomiast przesłuchiwanie odbywało się w nocy w gmachu są du89. 
Po kilku dniach przeniesiono mnie i Br. Jacka do innej celi, gdzie było nas tylko 
kilkunastu. Tejże nocy około 2-giej godz. wywołano mnie i w asyście uzbrojonego 
żołnierza przeprowadzono przez korytarze więzienne, a następnie przez dziedziniec 
pokryty śniegiem, przy temperaturze kilku stopni poniżej zera (w samej koszuli  
i spodniach), do gmachu sądowego i do pokoju przesłuchiwań. Za stołem siedziało 

86 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Następnego dnia wyprowa-
dzono z naszej celi więziennej około 30 więźniów i umieszczono ich w innych celach, a do nas przynie-
siono coś, co przypominało materace i kilkanaście koców, które były bardzo potrzebne, bo noce stały 
się zimne, a niedługo spadł śnieg. Aby nam się nudziło, pędzono nas do szorowania podług w szpitalu 
więziennym, innych do czyszczenia ustępów”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 6.

87 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Po kilku dniach wypro-
wadzono mnie z celi więziennej pod eskortą i zaprowadzono do jakiejś kancelarii, gdzie żołnierz 
mówiący po polsku miał spisywać personalia. To spisywanie trwało długo, a przede wszystkim 
było bardzo mozolne dla tego biedaka, bo wciąż maczał pióro w atramencie i co chwila ocierał nos 
rękawem, a gryzmolenie tych liter nie wychodziło mu bardzo sprawnie. Po spisaniu tego protokołu 
‒ w rozmowie z nim, dowiedziałem się, że był robotnikiem i pracował, aż został inżynierem (a jesz-
cze nie miał chyba 20 lat)”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 6.

88 Opisując pierwsze właściwe przesłuchanie przez trzech żołnierzy NKWD o. Madura 
nadmienił: „Rozpoczęło się przesłuchiwanie od sprawdzenia personaliów. Z tych dowiedzie-
li się, że byłem profesorem gimnazjum, więc miałem pieniądze, byłem bogaty; co zrobiłem  
z tymi pieniędzmi? Odpowiedziałem krótko: mam na sobie tylko spodnie i te trzewiki; reszty nie 
pozwoliliście mi wziąść (sic) ze sobą (tzn. habitu). Należę do zakonu. W zakonie jest wspólna 
kasa, z której wszyscy mogą dostać potrzebne rzeczy, ale nikt prywatnie pieniędzy nie ma, tzn. jest 
wspólne życie, jest komuna ‒ prawdziwa komuna. Byli tym zdziwieni; nie chcieli wierzyć, że tak 
może u nas być”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 7.

89 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Najgorsze były noce, po-
nieważ około godz. 2-giej przychodził klucznik z dwoma żołnierzami, otwierał poszczególne cele 
i wywoływał więźniów wezwanych na przesłuchanie. Wszyscyśmy czekali kiedy przyjdzie kolej na 
nas, bo tych cel było dużo. Napięcie więźniów było wielkie. Po odejściu strażnika i żołnierzy wielu 
więźniów nie mogło spać do rana z powodu zdenerwowania”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie 
Ojca Fabiana, s. 6.
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kilku oficerów NKWD oraz tłumacz90, a na stole leżały 2 pistolety dla wzbudze-
nia postrachu u przesłuchiwanych. Zaraz na początku postawiono mi za rzut, że  
z wieży naszego kościoła oficerowie polscy strzelali do żoł nierzy bolszewickich91. 
Na taki głupi zarzut, który równocześnie miał usprawiedliwiać władze bolszewickie 
dlaczego ostrzeliwały z armat nasz kościół, odpowiedziałem, że zarzut ten jest  
z gruntu fałszywy i bezsensowy, ponieważ wieża kościelna była zamknięta od 
zewnątrz do czasu, kiedy żołdacy bolszewiccy przemocą ją otworzyli i nikogo 
nie znaleźli na wieży ani w podziemiach kościoła wśród grobów jakie tam były. 
Prowadzący śledztwo oficer NKWD mimo to obstawał przy twierdzeniu, że jednak 
z tych wież strzelali do nich polscy oficerowie. I po 2 godz. przesłuchaniu odesłał 
mnie z powrotem do więzie nia92. Identyczny sposób przesłuchania powtarzał się 
przez kilka następnych nocy z tym samym wynikiem. Jest to metoda dawnej policji 
carskiej a obecnie bolszewickiej, gnębienia więźnia nocnymi przesłuchiwaniami  
i zmuszenia go do przyznania się do niepopełnionej winy93.

Podczas dnia zabierano nas do pracy fizycznej jak mycie podłogi w szpitalu 
więziennym, sprzątanie, czyszczenie etc. Z okazji tej sko rzystali niektórzy 
więźniowie i wynaleźli wśród leżących papierów sądowych tektury, z których 
sporządzili karty do grania. Nauczyli mnie grać w karty i odtąd w wolnych 
chwilach graliśmy dla rozrywki. Przez kilka dni udawało się nam po kryjomu 
grywać, do czasu kiedy strażnik więzienny przez wziernik w drzwiach przyłapał 
nas i odebrał karty.

O naszym aresztowaniu i przebywaniu w więzieniu dowiedziały się Panie należące 
do różnych organizacji społecznych i one nas rato wały, przesyłając nam żywnościowe 
paczki. W międzyczasie z celi naszej zwolniono kilku więźniów, zwł.[aszcza] kiedy 
do Tarnopola zjechał prokurator z prawdziwego zdarzenia94. Ten przeprowadzał 

90 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Przy stole siedziało trzech 
NKWD. Obok siedział tłumacz”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 7.

91 Prokurator wojskowy 6 Armii Niecziporenko w raporcie opisującym postępowanie oficerów 
Armii Czerwonej wspomniał: „Gdy wieczorem tegoż 18 września działające jeszcze bandy oficer-
skie zaczęły ostrzeliwać ze strychów nasze wojska, członek Rady Wojennej 6 Armii zamiast przejąć 
dowodzenie bojowymi działaniami rozproszonych pododdziałów tyłowych i organizować umiejętną 
obronę na moich oczach rzucił się do samochodu osobowego, zabrał ze sobą młodszego szefa wy-
działu politycznego i odjechał na tyły za Tarnopol”, cyt. za C. Grzelak, Dziennik sowieckiej agresji,  
s. 230. Zarzut otwarcia ognia lub przetrzymywania polskich oficerów pojawia się we wspomnieniach 
i kronikach klasztornych, pod tym pretekstem dokonywano aresztowań zakonników zob. A. Uchman 
OFMConv., Fragment kroniki konwentu oo. franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej od 26 sierpnia 
1939 do 21 lipca 1941, oprac. M. Krzysztofiński, współpraca A. Brożyniak, w: Lwowskie pod okupa-
cją sowiecką (1939‒1941), s. 283‒284; S. Bizuń, Historia krzyżem znaczona, s. 53.

92 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „To przesłuchanie trwało 
dość długo ‒ oni przestawali przy swoim; ja broniłem swego. Wreszcie około godz. 4.00 wypuścili 
mnie i wróciłem do celi więziennej”,APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 7.

93 Warunki panujące w tarnopolskim więzieniu a także rytm dnia codziennego więźniów oma-
wia A. Zapalec, Ziemia tarnopolska, s. 224‒225.

94 Być może o. Madura miał na myśli kpt. A. Wadisa, który 3 października 1939 r. został na-
czelnikiem Urzędu NKWD w obwodzie tarnopolskim A. Zapalec, Ziemia tarnopolska, s. 136;  
A. Głowacki, Kto był kim w NKWD w latach 1939‒1941?, „My, Sybiracy”, 1994, nr 5, s. 51.
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dochodzenia i widząc, że nie ma żadnego powodu zatrzymywania we więzieniu ludzi 
zupełnie niewinnych, codziennie zwalniał przesłuchanych i odsyłał ich do do mu. 
Podobnie stało się również ze mną, prokurator kazał mnie zwolnić z więzienia95, ale 
formalności trwały kilka dni i pewnej no cy zawołano mnie do kancelarii więziennej, 
wydano mi przepustkę i kazano opuścić więzienie. Nie zgodziłem się na to, żeby  
w nocy (godzina policyjna) wracać do klasztoru, ponieważ podejrzewałem, i słusznie, 
że mnie zatrzyma patrol wojskowy w areszcie i znowu będę musiał czekać kilka 
dni na zwolnienie. Wobec tego wró ciłem do celi więziennej i na drugi dzień rano 
3 października pożegnawszy współwięźniów opuściłem więzienie, kierując się do 
naszego klasz toru. Tymczasem przed wejściem do klasztoru stał uzbrojony żołnierz 
bolszewicki i nie pozwolił mi wejść do wnętrza klasztoru. Wobec te go udałem się 
do Zakładu ss. Dominikanek, gdzie mnie serdecznie przyjęto i po gorącej kąpieli  
i zmianie bielizny zjadłem po raz pierwszy normalne śniadanie96.

Po kilku dniach zwolniono również Br. Jackae i razem udaliśmy się do 
naszego klasztoru, przed którym już nie stał posterunek wojskowy97. Wewnątrz 
klasztoru zastaliśmy zupełną dewastację, w moim pokoju zastałem biurko otwarte  
i wszystkie papiery oraz książki z szafy na podłodze98. W biurku trzymałem złoty 

95 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Po kilku dniach przyszedł 
do więzienia prokurator wojskowy i wizytował wszystkie cele więzienne i rozmawiał z więźniami. 
Przyszedł i do naszej celi i o dziwo wywołał moje nazwisko. Powiedział mi: «bądźcie spokojni, za 
kilka dni was wypuszczą»; i tak się stało”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 7.

96 SS. Dominikanki w Tarnopolu prowadziły internat dla dziewcząt przy ul. Kościuszki 10;  
C. E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 76; T. Wiśniowska (s. Agnieszka OP), J. Florczak  
(s. Scholastyka OP), Zgromadzenie Sióstr św. Dominika (Sorores Ordinis Sancti Dominici in Polonia) 
 w latach 1939‒1947, w: Studia i materiały do historii chrześcijaństwa w Polsce, t. 8: Żeńskie zgro-
madzenia zakonne w Polsce 1939‒1947, red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, P. P. Gach, J. Kłoczows-
ki, A. Siewierska, Lublin 1995, s. 55, 65; zob. uwagi: J. A. Głuszek OP, Dominikanki, w: Diecezja 
przemyska w latach 1939‒1945, t. 3: Zakony, red. J. Draus, J. Musiał, Przemyśl 1990, s. 176‒177.  
O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „[...] poszedłem do sióstr dominika-
nek, gdzie wykąpałem się, przebrałem i zjadłem coś, bo byłem bardzo wygłodzony. Siostry przyjęły 
mnie bardzo gościnnie i bardzo serdecznie; zwłaszcza przełożona ówczesna ‒ s. Leonarda, która obec-
nie jest w Gdańsku. Rozmowom nie było końca... Pytano o przeżycia w więzieniu; one opowiadały  
o swoich przeżyciach podczas wejścia wojsk sowieckich do Tarnopola. Wieczorem poszedłem do go-
ścinnego pokoju przespać się, bo byłem bardzo zmęczony. W nocy ok. godz. 12.00 zrobił się alarm 
‒ rewizja, szukają jakiegoś uciekiniera. Siostry dały mi znać, ubrałem się, wyskoczyłem i czekałem na 
przyjście tej rewizji. Przeszli wszystkie pokoje, jednakże do mnie nie weszli ‒ nie wiem dlaczego. Po 
ich odejściu poszedłem dalej spać”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 7.

e Pomyłka. Według oświadczenia br. Jacka, temu ostatniemu udało się wcześniej uciec, w cza-
sie transportu chleba do więzienia. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 
odpis Czesława E. Blicharskiego 4/7_09 b.

97 W kronice klasztornej zanotowano: „8 X 1939 [...] Ojców po 2 tygodniach wypuszczono na wol-
ność”, APPD, Tp 3, s. 76. Brat Jacek Matoga zdołał uciec z więzienia dzięki pomocy polskiego strażni-
ka więziennego, C. E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809‒1945, s. 288; idem, Tarnopolanie na sta-
rym ojców szlaku, s. 104, 145. We wspomnieniach o. Madura nadmienił, że br. Jacek także zamieszkał  
u sióstr dominikanek, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 7. Obecność posterunków 
wojskowych w listopadzie 1939 r. wzmiankuje przeor konwentu, Kościół o.o. Dominikanów, s. 30.

98 Odnośnie zniszczeń i rabunków mienia kościelnego zob. J. Wołczański, Relacja 
o stanie kościoła i klasztoru, s. 435; M. Krzysztofiński, Konwent oo. Dominikanów we Lwowie,  
s. 153; Fragment kroniki klasztoru oo. bernardynów w Sokalu dotyczący wydarzeń od 1 wrze-
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sygnet, jaki na dzień Imienin naszego b. organisty, p. Kościowa, mieliśmy mu 
ofiarować w imieniu Towarzystwa Oratoryjnego za jego długoletnią i bardzo 
owocną pracę tak w kościele, jak i w Towarzystwie Oratoryjnym. Naturalnie 
pierścień skradziono, podobnie jak i wiele innych cennych rzeczy99. Podobnie 
wyglądały inne pokoje mieszkalne100. 

W klasztorze zatrzymałem się kilka dni, stołowaliśmy się z Br. Jackiem  
u dozorczyni sąsiedniej kamienicy101. Spakowałem najważniejsze rzeczy: bieliznę, 
habity i kilka książek i udałem się na stację kolejową, by dostać się do Lwowa. Po 
kilku godzinach nadszedł dość przepełniony pociąg szerokotorowy i szczęśliwie 
udało mi się dostać do wagonu mocno przepełnionego. We Lwowie zatrzymałem 
się przez kilka dni u moich rodziców, a następnie autobusem dojechałem do 

śnia do 14 października 1939 r., oprac. M. Krzysztofiński, w: Lwowskie pod okupacją sowiecką 
(1939‒1941), s. 52‒54; H. Warachim OFMCap., W okupowanym Lwowie, oprac. M. Krzyszto-
fiński, w: ibidem, s. 166, przyp. nr 12 s. 170; A. Uchman OFMConv., Fragment kroniki kon-
wentu, s. 284‒285, 287‒289, 293 i n.; S. Maria Alicja od Jezusa i Marii Teliga, Wspomnienia  
z deportacji na Syberię 1940‒1943, w: Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościo-
ła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917‒1991, red. J. Wołczański, Kraków 2010,  
s. 356; R. Dzwonkowski SAC, Represje wobec polskiego duchowieństwa katolickiego pod okupa-
cją sowiecką 1939‒1941, w: Okupacja sowiecka ziem polskich 1939‒1941, red. P. Chmielowiec, 
Rzeszów‒Warszawa 2005, s. 141; B. Noszczak, Represje wobec Kościoła katolickiego, s. 124 i n. 

99 Tadeusz Kościów ‒ zob. C.E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie Tarnopolem zwanej,  
s. 44‒46, 752; idem, Tarnopol w latach 1809‒1945, s. 266, 276. Tadeusz Kościów ur. 15 VI 1907 r., 
maturę eksternistyczną złożył w I Gimnazjum w Tarnopolu 27 XI 1937 r., wchodził w skład zało-
życieli Towarzystwa Oratoryjnego w Tarnopolu. Po II wojnie światowej osiadł w Kościanie. Zmarł   
26 VII 1997 r. w Kościanie, ATJK, C.E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945,  
t. 3: K‒Ł, Biskupice 1978‒1990, mps, s. 477. O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał na-
stępująco: „Pokój mój był nie do poznania. Książki porozrzucane na podłodze, szafy i biurko otwarte. 
W biurku znajdowało się pudełko ze złotym medalem zasługi jaki otrzymałem od wojewody tarno-
polskiego za pracę społeczną, oraz znajdował się sygnet złoty, jaki przygotowaliśmy jako podarek 
pożegnalny dla naszego organisty ‒ p. Tadeusza Kościowa, który ożenił się i wyjechał do Trembowli. 
Ani medalu, ani sygnetu nie było...”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 8.

100 Grabież majątku klasztornego wspomina przeor o. Marian Łanocha ATJK, C.E. Blicharski, 
Wspomnienia Tarnopolan, t. 3, cz. 2, s. 592‒593; Kościół o.o. Dominikanów, s. 29. W czasie kiedy 
Ojciec Madura i Pittner przebywali w więzieniu, w klasztorze pozostał o. Antonin Górnisiewicz 
wraz z ministrantami oraz służącym J. Hohenbergiem. W Kronice klasztoru oo. Dominikanów  
w Tarnopolu odnotowano pod datą 8 X 1939 r.: „Po klasztorze wałęsali się wciąż różni ludzie, żoł-
nierze tak, że już nawet po zwolnieniu ojców i br. Jacka z więzienia, gdy ten ostatni układał habity  
i inne sprzęty, które jeszcze wtedy pozostały ocalone, na drugi dzień ktoś je «świsnął». Dzięki do-
zorcy Gronowiczowi futra i inne rzeczy zostały uratowane i mamy w co na zimę ubrać się. Żołnie-
rze rozbili drzwi, wtargnęli do cel i deptali rozrzucone rzeczy. W zakrystii przebili bagnetami zegar, 
czego nie mogli zabrać zniszczyli i dawali cywilom, mówiąc: «Bieri ksiondzow tiepier nie budet». 
Gronowicz odpychał tych grabieżców cywilnych, a oni doń na skargę do obecnych przy tym żoł-
nierzy sowieckich. Wobec tego Gronowicz sam zaczął «rabować», unosząc nasze rzeczy, ukrył je  
w schowku i w ten sposób uratował dla nas przyodziewek na zimę”,  cyt. za ibidem, s. 29‒30; 
APPD, Tp 3, s. 76‒77; C.E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809‒1945, s. 273, 288.

101 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Kościół był zamknięty, ponieważ 
absolutnie nie nadawał się do kultu z powodu spalonych ołtarzy i zniszczeń. Msze św. odprawialiśmy  
w zakrystii dużej, do której wejście było od przedsionka klasztornego. Odżywialiśmy się u żony dozorcy, 
która przygotowywała nam posiłki”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 8.
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Prze myśla102. W Przemyślu na połowie mostu kolejowego była granica między 
wojskami bolszewickimi i niemieckimi103. Bolszewicy zezwalali za specjalną 
przepustką repatriantom przechodzić na stronę zachodnią pod okupację niemiecką. 

Po dwóch nieprzespanych nocach dostałem się wreszcie do długiej kolejki 
(ogonka) uchodzących z bolszewickiego raju104. Po drugiej połowie mostu stali 
niemieccy żołnierze, którzy b. życzliwie poma gali nam przenosić nasze ciężkie 
walizki105. Przejście na drugą stronę mostu było niesłychanie wzruszającym 
momentem. Kobiety płakały ze wzruszenia i opadały ze sił106, tak że żołnierze 
niemieccy musieli je przenosić na koniec mostu.

Na drugi dzień dojechałem wagonem towarowym do Krakowa w b. nieko-
rzystnych warunkach i tu zatrzymałem się w naszym klasztorze107.

102 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Po kilku dniach wyjecha-
łem pociągiem do Lwowa. W klasztorze lwowskim wszyscy ojcowie byli na miejscu, odprawiali 
nabożeństwa normalnie. Odwiedziłem moją rodzinę i po kilku dniach wybrałem się autobusem 
do Przemyśla razem z moim bratem Kazimierzem, jego żoną i synem. Nie była to sprawa łatwa. 
Tysiące ludzi chciało jechać w tym kierunku, a autobusów było za mało. W Przemyślu spotkaliśmy 
siostrzenicę i jej męża, którzy również wracali do Krakowa, bo byli z tamtych stron. Dzięki nim 
udało się znaleźć jakiś pokój u znajomej rodziny, gdzie przenocowaliśmy i następnie rano wcześnie 
wyruszyliśmy na dworze kolejowy, gdzie stały tysiące ludzi czekających na przejście na drugą 
stronę przez most nad Sanem. Przyłączyliśmy się do ludzi stojących w kolejce w kierunku mostu 
nad Sanem”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 8.

103 Spośród obszernej literatury przybliżającej dzieje okupacji w Przemyślu zob.  M. Wieliczko, 
Status Przemyśla a los ludności nad Sanem w okresie: wrzesień 1939 ‒ lipiec 1941 r., „Przemyskie 
Zapiski Historyczne”, R. 12‒13, 2000‒2002, s. 77‒85.

104 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Kolejka była bardzo długa i po-
suwała się bardzo wolno. Po południu zamknięto granicę i kazano się rozejść. Deszcz zresztą padał, więc 
skryliśmy się z bratem Kazimierzem w jakiejś sieni najbliższej kamienicy i tam przeczekaliśmy całą noc. 
Na drugi dzień wcześnie rano, zaledwie brzask, wyszliśmy znów na dworzec i stanęliśmy w kolejce. Żydzi 
z opaskami czerwonymi na ramieniu, z karabinami, jako milicja utrzymywali porządek i od czasu do czasu 
wyrywali jakiegoś mężczyznę z tej kolejki i odsyłali do tyłu. Powodowało to naturalnie zdenerwowanie 
wszystkich tym większe im bliżej byli mostu. Miasto Przemyśl było podzielone na część sowiecką i nie-
miecką. Granica szła przez sam środek mostu. Jeszcze na samym moście tuż przed granicą Żydzi wyrwali 
niektórych z kolejki i odsyłali do tyłu”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 8.

105  Odnośnie granicy na moście zob. M. Dalecki, Przemyskie mosty w latach 1772‒1948, 
„Rocznik Przemyski”, 1993‒1994, t. 29/30, s. 245. O. Madura we wspomnieniach wydarzenie 
to opisał następująco: „[...] żołnierze niemieccy byli bardzo uprzejmi i pomagali wszystkim biorąc 
od nich walizki i nosząc je, a nawet kobiety, które mdlały przenosili na rękach na drugą stronę 
mostu, czyli za granicę. Dotyczy to również wózka dziecinnego z Andrzejem, synem mego brata 
Kazimierza, oraz ich walizek”, APPD, Pp 597/183, Wspomnienie Ojca Fabiana, s. 9.

106 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „Przejście granicy było mo-
mentem bardzo ważnym i bardzo nerwowym dla wszystkich. Kobiety niektóre mdlały, wypuszczały 
walizki z rąk; nawet mężczyźni niektórzy nie wytrzymywali i opuszczali ręce i walizki”, ibidem, s. 8.

107 O. Madura we wspomnieniach wydarzenie to opisał następująco: „W wagonie było nas 
kilkadziesiąt osób; warunki były bardzo trudne i ciężkie. Podróż trwała długo, ale wreszcie dość 
późno dojechaliśmy do Krakowa szczęśliwie. Brat Kazimierz z rodziną pojechali z Krakowa do 
Warszawy, a ja poszedłem do klasztoru, gdzie zastałem wszystkich ojców na miejscu. W klasztorze 
krakowskim pozostałem do końca grudnia, a może początki stycznia tj. do czasu, kiedy otrzymałem 
przeniesienie czyli asygnatę do Tarnobrzego na tamtejszego przełożonego”, ibidem, s. 9. 
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II. Wspomnienia br. Jacka Matogi

Oryginał: Relacja br. Jacka Matogi nagrana przez Czesława Blicharskiego 
podczas odwiedzin u zakonnika w Prudniku 17 II 1979 r., następnie przepisana 
i zamieszczona w pracy Wspomnienia Tarnopolan, zob. Archiwum Prowincji 
Polski Południowej Towarzystwa Jezuitów w Krakowie, C. E. Blicharski, 
Wspomnienia Tarnopolan, t. 3, cz. 2, Biskupice 1978–1991, mps, s. 651–655

Druk fragmentu opisującego ratowanie obrazu NMP: T. Kukiz, Madonny 
kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), 
cz. 2, Wrocław 2008, s. 182–183

Przeorem w Tarnopolu był o. Marian Łanocha108. Okres poprzedzający wybuch 
wojny odczuwaliśmy ciężko, jakoże [s.!] na Kresach byliśmy daleko od centrum 
Polski. Kiedy wybuchła wojna 1 IX 1939 nastały dla nas bardzo przykre chwile, 
zwłaszcza ucieczka naszej armii i rządu do Rumunii i Węgier, a potem na własne 
oczy widziałem, jak Ukraińcy na ul. Trzeciego Maja strzelali do naszej policji, 
jak padały trupy nietylko [s.!] policjantów, ale i żołnierzy i oficerów polskich.

Dnia 17-go września (w niedzielę) zadzwonił do mnie kolega, pracujący  
w urzędzie wojewódzkim, Marian Urban i powiedział: „Jacek! Ciesz się, koniec 

108  Łanocha Władysław, imię zakonne Marian; ur 10 VII w Zarudce k. Lwowa, do gimnazjum 
uczęszczał w Żółkwi. We Lwowie uzyskał dnia 8 III 1924 r. patent na nauczyciela szkół powszech-
nych. Ucząc w siedmioklasowej szkole powszechnej w Żółkwi 1 IV 1925 r. wystosował podanie  
o umożliwienie rozpoczęcia nowicjatu; obłóczyny 15 VIII 1925 r., profesję czasową złożył 24 VIII 
1926, profesję solemną 20 VII 1929 a święcenia kapłańskie 4 X 1930 r. W znajdującym się w aktach 
osobowych życiorysie napisanym w Żółkwi 1 IV 1925 r. nadmienił, że: „ze szkoły zostałem zabra-
ny do armii austriackiej. Na wojnie byłem od r. 1917 do 1922, w którym też otrzymawszy posadę  
w Brześciu Litewskim zacząłem swój zawód nauczycielski”). Do zakonu dominikanów wstąpił  
w 1925 r.; studia podjęte we Lwowie kontynuował we Fryburgu; od 1936 przeor konwentu w Tar-
nopolu, następnie przebywał we Lwowie. W trakcie pobytu w konwencie lwowskim wysyłany był 
do posługi duszpasterskiej w Krotoszynie, gdzie też został proboszczem w miejsce o. Franciszka Ró-
życkiego. 2 stycznia 1945 r. został aresztowany wraz z o. Pawłem Kielarem, w więzieniu przebywał 
ok. 5 tygodni. Po wojnie przebywał początkowo w Jarosławiu jako syndyk (asygnata z 9 V 1946 r.), 
następnie pełnił obowiązki syndyka w konwencie krakowskim (asygnata z 14 VII 1946 r.), przeło-
żonego konwentu w Jarosławiu (asygnata z 23 IX 1949 r.), przełożonego konwentu w Tarnobrzegu 
(asygnata z 20 VI 1950 r.), przebywał ponadto w klasztorze w Lublinie (asygnata z dnia 11 X 1953 r.), 
następnie był syndykiem konwentu warszawskiego (asygnata z 27 IV 1957 r.) oraz przebywał  
w klasztorze w Gidlach (asygnata z 8 VIII 1958 r.), Poznaniu (asygnata z 17 VI 1959 r.), następnie 
był spowiednikiem sióstr dominikanek u św. Anny. Zmarł 1 IV 1964 r. w Świętej Annie koło Często-
chowy. Zob.: W aktach osobowych znajduje się autoportret o. Łanochy narysowany 22 XI 1941 r.: 
APPD, Pp 597/113, s. 5 , 7, 17-18, 23, 35; ATJK, C. E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 
1809‒1945, t. 3, s. 603;  Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 
1987), Warszawa 1987, s. 37; Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 23; 
Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 49; R. Dzwonkowski 
SAC, Leksykon duchowieństwa Polskiego represjonowanego w ZSRR 1939‒1988, Lublin 2003, s. 380;  
T. Madała, Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r., Lublin 1996, s. 98;  
J. Wołczański, Relacja o stanie kościoła i klasztoru, s. 442, 448; M. Krzysztofiński, Konwent oo. Do-
minikanów we Lwowie, s. 158‒159, 164; M. Romaniv OP, Dominikanie na terenie Galicji Wschodniej,  
s. 489, 491; Z. Mazur OP, Dominikanie we Lwowie (1939‒1946), „Tygodnik Powszechny”, R. 44: 1990,  
nr 38 (2152), s. 5.



312 WIKTOR SZYMBORSKI

wojny, bo wojska sowieckie wkraczają do Tarnopola”. Odpowiedziałem mu: „Możesz 
się cieszyć, tylko nie wiadomo z czego”109. Później znalazł się ze mną we więzieniu.

19 IX o godz. 7-ej, po mszy św. żołnierze sowieccy wkroczyli do naszego 
klasztoru i zaczęli rabować. Żołdacy szukali skarbca, kasy, żądali otworzenia jej. 
Nie miałem do niej klucza. Rozpruli ją, szukając pieniędzy. W kasie nie było nic 
prócz kilku drobnych monet. Zabrali zegarki, budziki, różne drobiazgi i zapytali, 
czy na wieży kościelnej jest ktoś. Objaśniłem, że nikogo tam nie ma, a ja mam 
klucze. Nie słuchali wyjaśnień, twierdząc, że „tam na pewno są germańcy” 
i kazali mi iść ze sobą na wieżę. Poszedłem więc i pokazałem, że nikogo nie 
ma. Mimo tego, gdy tylko zeszliśmy na dół, zaczęli ostrzeliwać z armat kościół, 
który zaczął płonąć. Przerażony tym począłem szukać któregoś z księży, aby 
przeniósł wiatyki z płonącego kościoła. Znalazłem o. Bronisława Pittnera, który 
przeniósł komunikanty z kościoła do kaplicy Zakładu S.S. Dominikanek przy 
ul. Kościuszki, a ja, chcąc ratować cu downy obraz Matki Boskiej Różańcowej, 
wszedłem na boczny ołtarz nad którym wisiał obraz, bardzo duży i ciężki110. 

109 C. Blicharski w Słowniku biograficznym jego mieszkańców zamieścił informację jedynie o księ-
dzu Marianie Urbanie, ur. 1873 r., zmarłym w Ząbkowicach Śląskich w 1955 r.; święcenia kapłańskie 
przyjął w 1896 r., nauczał religii w seminarium męskim w Tarnopolu, wojnę spędził w Tarnopolu, który 
opuścił w 1946 r., gdyż nie otrzymał zezwolenia Rosjan na pozostanie w mieście. ATJK, C.E. Blicharski, 
Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 4, s. 1193. Rozmowa pomiędzy br. Matogą a ks. Urba-
nem została zamieszczona w pracy C.E. Blicharski, Tarnopol w latach 1809‒1945, s. 285.

110 O. Pittner Stanisław, imię zakonne Bronisław, urodził się 2 IX 1911 r. w Podkamieniu, profesję 
czasowa złożył 1 IX 1929 r., profesję solemną w 2 IX 1932 r., święcenia kapłańskie 7 III 1937 r., zmarł 
w Jarosławiu 12 IX 1979 r. Nauki pobierał w Krakowie, studiował we Lwowie 1932‒1937, przebywał 
w konwencie lwowskim od 1937 r., następnie w Tarnopolu, Lwowie (asygnata z 23 XI 1939 r.), Żółkwi 
(asygnata z 6 XII 1939 r.), Bohorodczanach (asygnata 24 IV 1940 r.), Jezupolu (asygnata z 3 XII 1941 r.), 
Tarnobrzegu (asygnata z 10 IX 1942 r.). Od sierpnia 1942 r. należał do Armii Krajowej. W Tarnobrzegu, 
do którego trafił w XI 1942 r., sprawował (od 1943 r.) obowiązki wikarego parafii. Z tarnobrzeskim 
etapem w życiu o. Pittnera wiąże się nader interesujący fakt, otóż wraz z o. Patynkiem przechowywał 
on archiwum WIN-u, przekazane im przez Leszka Popiela, który zagrożony aresztowaniem opuścił  
w lipcu 1946 r. Tarnobrzeg i udał się do Gdańska. O. Pittner oraz o. Patynek z obawy przed aresztowa-
niem zostali przeniesieni z Tarnobrzega. Po zakończeniu wojny o. Pittner został asygnowany do kon-
wentu krakowskiego (asygnata z 17 XII 1945 r.), przez krótki okres przebywał w Jarosławiu (asygnata  
z 3 I 1946 r.), następnie w konwencie warszawskim (asygnata z 22 VI 1947 r.), jarosławskim (asygnata  
z 15 I 1949 r.), tarnobrzeskim, prudnickim (asygnata z 23 VIII 1966 r.). Następnie początkowo skiero-
wano go do konwentu gdańskiego (30 VI 1978 r.), aczkolwiek prowincjał zmienił decyzję asygnując 
o. Pittnera do konwentu jarosławskiego, gdzie zmarł. Zob.: zdjęcie o. Pittnera i o. Madury http://www.
tarnopol.com.pl/ nr 64 a2_057_1; APPD, Pp 597/146, s. 653-654, 663, 667, 669, 671, 673, 677; maszy-
nopis pt. OO. Dominikanie, którzy podczas wojny 1939‒1945 r. pracowali w Tarnobrzegu dodany do 
kroniki klasztornej APPD, Tb 89 APPD, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera P; Księga 
zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), Warszawa 1987, s. 99‒100; 
Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 51; Księga Zmarłych braci i ojców 
Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 111; ATJK, C. E. Blicharski, Słownik biograficzny Tar-
nopolan 1809‒1945, t. 4, s. 838. Odnośnie pobytu w Tarnobrzegu w czasie wojny zob. APPD, Tb 89,  
s. 63, 74; APPD, Tb 100, s. 187, 206; APPD, Tb 100 zob. pismo Liczba pracowników Studentatu i Kon-
wentu OO. Dominikanów w Tarnobrzegu 1944; T. Zych, Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką, s. 73, 
172; zob. też szerzej wzmianki w literaturze o o. Pittnerze: ATJK, C. E. Blicharski, Słownik biograficzny 
Tarnopolan 1809‒1945, t. 4, s. 838; Z. Mazur OP, M. Rudnicka, Dominikanie, s. 149; zob. przyp. nr 106  
M. Krzysztofiński, Z. Nawrocki, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, s. 63; R. Dzwonkowski 
SAC, Leksykon duchowieństwa Polskiego represjonowanego, s. 486. Odnośnie dziejów obrazu NMP 
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Zdjąłem go, ustawiłem na posadzce pod ścianą i zastanawiałem się, gdzie go 
ukryć. W tej chwili do kościoła weszli sowieci. Zobaczyli mnie w pobliżu ołtarza, 
kazali podnieść ręce go góry i aresztowali. Po mszy św. w kościele została garstka 
ludzi. Opanowało ich przera żenie. Między nimi była moja znajoma, dyrektorka 
Prywatnego gimnazjum żeńskiego TSL, p. Zofia Turecka111. Wzrokiem poprosiłem 
ją, wskazując obraz, aby się nim zajęła. Wyprowadzono mnie do zakrystii, zdjęto 
habit, rozebrano do koszuli i z rękami podniesionymi w górę, zaprowadzili mnie do 
więzienia. Pani Turecka, mądra kobieta, z kilku innymi paniami zabrała ten obraz 
i wyniosła go przez ogród i bramę wyjazdową, wychodzącą na ul. Konarskiego, 
o której istnieniu jeszcze sowieci nie wiedzieli i nie obstawili jej. Obraz zaniosła 
do swego domu przy ulicy Słowackiego112. Wyjęła go z pięknie złoconych 
srebrnych ram i zawiesiła pod dywanikiem nad łóżkiem. W ten sposób obraz się 
przechował aż do czasu powrotu Dominikanów do Tarnopola w czasie okupacji 
niemieckiej, kiedy to został umieszczony w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej113. 
Pani Turecka była dobrodziejką klasztoru i należała do III Zakonu, udzielała się 
we wszystkich pracach kościoła i bardzo wiele pracowała dla dobra ludzi. Aby 
skończyć historię obrazu muszę nadmienić, że gdy bolszewicy wyrzucili Polaków 
w 1945 r. z Tarnopola, obraz został przewieziony przez o. Wojciecha Kobzdeja 
do Krakowa, a stamtąd do kościoła OO. Dominikanów pod wezwaniem M.B. 
Różańcowej do Poznania114. Gdy przebywałem w Poznaniu, byłem szczęśliwy, że 

zob. T. Kukiz, Madonny kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), 
cz. 2, Wrocław 2008, , cz. 2, s. 182‒183; K. Żukiewicz OP, Królowa różańca św. w Kościele i Polsce,  
t. 2, Lwów 1935, s. 463‒479.

111 Towarzystwo Szkoły Ludowej. Odnośnie dziejów TSL zob. M. Bednarzak-Libera, 
Rola książki w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (1891‒1918), „Annales Academiae 
Paedagogicae Cracoviensis”, 2006, vol. 39: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinen-
tia 4, s. 177 i n.; Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie w latach 1891‒1928. Krótki 
rys działalności, Kraków 1929. Odnośnie dziejów Pani Zofii Tureckiej i jej zaangażowania  
w życie miasta oraz udziału w organizacji tajnego nauczania w Tarnopolu zob. ATJK, C. E. 
Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 6: Sz‒Ź, Biskupice 1978‒1990, 
mps, s. 1177‒1178; C. E. Blicharski, W służbie mojej małej ojczyźnie, s. 127, 234, 246‒247, 
249‒250, 308, 434‒435, 488, 551, 555‒556, 806, 808; idem, Tarnopol w latach 1809‒1945, 
s. 266, 305‒307, 312.

112 W przytoczonej za C. Blicharskim relacji br. Matogi widnieje informacja, że zamieszkała na 
ul. Słowackiego 6. T. Kukiz, Madonny kresowe, cz. 2, s. 183.

113 Fragment opisujący ratowanie obrazu NMP przez br. Matogę znajduje się w ibidem, s. 182‒183.
114 O. Kobzdej Władysław, imię zakonne Wojciech, ur. 27 VI w Albigowej, wstąpił do zakonu 

20 IX 1925 r., profesja czasowa 2 X 1926 r., profesja solemna 2 X 1932, święcenia kapłańskie 26 
XI 1933 r., zmarł w Poznaniu 12 I 1975 r. Ukończył Gimnazjum im. Hetmana St. Żółkiewskiego  
w Żółkwi w 1925 r., a egzamin dojrzałości zdał w trybie eksternistycznym w 1929 r. Studiował  
w studium zakonnym we Lwowie, następnie w tajnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, 
gdzie uzyskał dyplom magistra teologii 15 V 1943 r. na podstawie rozprawy „Dar bojaźni bożej we-
dług nauki św. Tomasza z Akwinu”. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza uczęszczał także na zajęcia 
z geologii, zoologii systematycznej i zoogeografii w latach 1944/45 r., egzaminy z tych przedmiotów 
zostały zaliczone do studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie wojny brał udział w tajnym 
nauczaniu. Był asygnowany do następujących klasztorów: Kraków (asygnata z 15 VIII 1934 r.), War-
szawa (asygnata z 1 XI 1937 r.), Tarnopol (asygnata z 5 XII 1941 r.), Poznań (asygnata z 15 XII 1945 r.), 
Kraków (asygnata z 19 XII 1945 r.), Lublin (asygnata z 22 VI 1947 r.), Gdańsk (asygnata z 5 I 1949 r.), 
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mogłem dbać o oł tarz i przystrajać go kwiatami, dostarczanymi przez wiernych. 
Obraz umieszczono w głównym ołtarzu, ze względu na to, że kościół był pod 
wezwaniem M.B. Różańcowej115. Gdy przeorem był o. Ludwik116, ołtarz główny 

Wrocław (asygnata z 20 IX 1959 r.), Lublin (asygnata z 19 VI 1963 r.). Po wojnie studiował  w latach 
1945‒1952 zoologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom  
z 31 XII 1952 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. „Narządy gębowe Hemiptera-Heteroptera. Po-
równanie narz ądów gębowych pluskwiaków krwiożerczych i roślinożerczych”, przyjętej  z wyni-
kiem bardzo dobrym, a wykonanej w Zakładzie zoologii systematycznej Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. K. Strawińskiego. Przebywając w lubelskim konwen-
cie sprawował funkcję prefekta Domu Dziecka nr 2 im. Henryka Sienkiewicza (mianowanie z dnia 28 
VIII 1947 r.). O. Kobzdej w 1959 r. zgłosił gotowość uczestniczenia w misjach w Australii. W 1961 r. 
został przeznaczony do grupy misyjnej, która podlegała Referatowi Kaznodziejskiemu. Decyzją Gene-
rała z dnia 2 III 1970 r. otrzymał tytuł Kaznodziei Generalnego. Zob.: APPD, Pp 597/135, s. 13, 27, 41, 
59, 67, 71, 77, 79, 83, 93, 605, 613, 653, 665, 667-678, 685, 687, 695, 721, 739, 789, 807; AUJ, KM 56, 
Teczka magisterska Kobzdej Władysław; APPD, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera 
K; Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), Warszawa 1987,  
s. 5; Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 9; Księga Zmarłych braci i oj-
ców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 15; C. J. Wichrowicz OP, Słownik polskich pisarzy 
dominikańskich, Kraków 2012, mps, s. 233‒234; ATJK, C.E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopo-
lan 1809‒1945, t. 3, s. 443; https://poznan.dominikanie.pl/klasztor/zmarli‒bracia/#link8 (dostęp 28 XI 
2016 r.). Obraz do roku 1944 znajdował się u Pani Zofii Tureckiej, następnie do Krakowa przewiezio-
ny został przez Antoninę Mrazkównę, skąd o. Kobzdej przekazał go do Poznania, Kościół p.w. Matki 
Boskiej Różańcowej i klasztor dominikanów, oprac. Z. Kurzawa, A. Kusztelski, w: Katalog zabytków 
sztuki w Polsce, red. M. Kałamajska-Saeed, Seria Nowa, t. 7, cz. 2: Miasto Poznań, cz. 2: Śródmieście 
kościoły i klasztory, red. Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Warszawa 2002, s. 13; zob. też zdjęcie obrazu NMP 
Różańcowej z Dzieciątkiem fig. 183; T. Kukiz, Madonny kresowe, cz. 2, s. 183.

115 O licznych przenosinach obrazu NMP z kaplicy od strony absydy, prezbiterium, bocznej 
kaplicy, przy wejściu do prezbiterium, a nawet na strychu budowanej świątyni zob. Z kroniki 
konwentu poznańskiego, w: Poznańscy dominikanie, oprac. i wybór T. Dostatni OP, Poznań 1997,  
s. 30. Odnośnie dziejów budowy kościoła Matki Bożej Różańcowej i otwarcia świątyni 2 X 1949 r. 
zob. J. A. Spież OP, Dominikanie w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, 2004, nr 3, s. 19; Poznańscy 
dominikanie, s. 17‒18, 28‒29; A. Kusztelski, Zespół projektów nowego klasztoru Dominikanów.  
Z prac nad katalogiem zabytków Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, 1999, nr 4, s. 296‒318.

116 O. Zmaczyński Romuald, imię zakonne Ludwik, ur. 9 IV 1904 r. w Ihumeiniu. Do zakonu 
wstąpił 2 II 1939 r., profesja czasowa 3 II 1940 r., profesja solemna 3 II 1943 r., święcenia 
kapłańskie 9 I 1944 r., zmarł 27 X 1969 r. w Poznaniu. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 
wstąpił w 1920 r. do Harcerskiego Pogotowia Wojskowego. Po wojnie osiadł w Bydgoszczy, gdzie 
kontynuował edukację w Gimnazjum dla uchodźców z kresów wschodnich. Egzamin dojrzałości 
zdał w 1924 r. w Warszawie, gdzie też studiował na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom magistra praw uzyskał w 1929 r. W Sądzie Apelacyjnym 
w Warszawie odbył aplikanturę, po czym 20 V 1930 r. rozpoczął pracę w Sądzie Okręgowym 
w Białej Podlaskiej. Przed wstąpieniem do nowicjatu zwrócił się z prośbą do Prowincjała  
o wypłacanie specjalnego stypendium dla matki, tak aby nie pozostawała bez środków do życia.  
W 1945 r. na uzyskał w studium zakonnym stopień doktora teologii. W 1946/47 r. prowadził 
wykłady z prawa kanonicznego w studium w Krakowie, po czym został skierowany do Warszawy, 
gdzie zajął się pracami około odbudowy kościoła i klasztoru św. Jacka. O Ludwik przez lata 
borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które datowały się od czasów II wojny 
światowej, zmagał się między innymi ze stopniową utratą wzroku (w opinii sióstr z Lasek 
w 1949 r. był już niemalże niewidomy), jak również z komplikacjami wynikającymi z zapalenia 
wsierdzia, takimi jak zaburzenia w krążeniu wieńcowym serca. Przebywając w Poznaniu został 
mianowany (15 XII 1957 r.) Wizytatorem Zgromadzenia SS. Dominikanek, sprawował także 
funkcję Kuratora Sióstr w Zielonce (od dnia 10 XI 1961 r.). W 1959 r. powierzono mu obowiązki 
przeora w Poznaniu. Zob.: APPD, Pp 597/124,  s. 7-31, 35-36, 41, 49-79, 85, 93, 101-102, 115-116, 
121, 135, 143; Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), 
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był przebudowywany, nowocześnie urządzony. Przeniesiono obraz do bocznej 
kaplicy, w której dotychczas się znajduje. 

Powracam do mego aresztowania. Prowadzono mnie z rękami do góry 
podniesionymi do gmachu sądu. Ponieważ aresztowano mnie w kościele 
i od razu wyprowadzono mnie na ulicę, nie mogłem porozumieć się z naszymi 
ojcami. Gdy doprowadzono mnie do gmachu sądu i więzienia, rozpoczęło 
się przesłuchiwanie. Trwało to krótko i ograniczyło się tylko do stwierdzenia 
tożsamości. Następnie przyprowadzono o. Bronisława Pittnera, później  
o. Fabiana Madurę, następnie o. Antonina Górnisiewicza. Gdy tego ostatniego 
pytano o personalia dla ustalenia tożsamości był tak przerażony, że nie mógł 
odpowiadać. Był już stary. Sowieci, wypuszczając go, powiedzieli, że on „staryj 
brechun”117. Następnie wyprowadzono nas na dziedziniec więzienny. Było nas 
około 180 osób. Kazano ustawić się pod murem z rękami do góry, twarzami do 
muru, zarepetowano kara biny. Robiło to wrażenie, że będą nas rozstrzeliwać. 
Jednak tego nie było.

Rozmieszczono nas po celach więziennych. W grupie tych 180 osób był także 
prezydent miasta Stanisław Widacki118.

W drodze do więzienia, idąc ulicą Trzeciego Maja do ul. Mickiewicza, gdzie 
mieściło się więzienie i sąd, widziało mnie sporo ludzi. Znano mnie, bo byłem  
w Tarnopolu kilka lat. Ludzie wystraszeni kryli się do najbliższych bram, aby nie 
widzieć, co będzie dalej.

Umieszczono nas w celi o rozmiarach 8m × 6m – 29 osób. Warunki straszliwe, 
zimno, okrycia żadnego, bo rozebrali nas z habitów, swetrów nie można było zabrać, 
ciasnota okropna, usiąść ani położyć się nie było na czym. Jedzenie okropne. Karmili 
nas dwa razy dziennie o 10 i 18-ej godz. Zupa ze zgniłych buraków i kromka czarnego 
chleba, jakby z trocinami. Na noc nie dostaliśmy żadnego posłania ani okrycia. 
Grzaliśmy się własnymi ciałami, leżąc jeden przy drugim. Sprawy fizjologiczne 
można było załatwiać tylko 2 razy dziennie: o 9-ej i o 17-ej godzinie. Kiedy niektórzy 
cierpiący na pęcherz, prosili o wypusz czenie ich dla załatwienia się, nie pozwalali na 
to strażnicy, mówiąc że „batko Stalin tak skazał”119 i nie było na to rady.

s. 116; Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 59; Księga Zmarłych 
braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 130; R. Świętochowski, Słownik 
biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. 2: H‒Ż, s. 419‒420 [s. 839‒841]; APPD, Kartoteka 
biograficzna dominikanów polskich, litera Z; C. J. Wichrowicz OP, Słownik polskich pisarzy 
dominikańskich, s. 610‒611; Z. Mazur OP, Zmaczyński Ludwik Romuald (1904‒1969), w: Słownik 
polskich teologów katolickich 1918‒1981, vol. 7: R‒Z, red. L. Grzebień SJ, Warszawa 1983,  
s. 494‒495; R. Świętochowski, Zmaczyński Romuald Ludwik (1904‒1969), w: Polscy kanoniści 
(wiek XIX i XX), cz. 2: L‒Z, materiały zebrał i oprac. J. R. Bar, Warszawa 1981, s. 261‒261;  
D. Kołodziejczyk OP, Życie dominikańskie w klasztorze krakowskim, s. 54, 56, 79, 81, 82, 83, 84; 
https://poznan.dominikanie.pl/klasztor/zmarli‒bracia/#link6 (dostęp 23.11.2016 r.).

117 Stary kłamczuch.
118 Zob. szerzej biogram opracowany przez A. Przybosia zamieszczony w pracy ATJK, C.E. 

Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 6, s. 1231.
119 „Ojczulek Stalin tak nakazał”; w przenośni „takie są rozkazy”.
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W tych strasznych przeżyciach prosiliśmy prokuratora wojennego, aby przy-
szedł, zobaczył i wysłuchał próśb w związku z warunkami, w jakich przebywamy. 
Po dwóch czy trzech dniach zjawił się młody człowiek, lat około 27. Znając 
trochę j. rosyjski przedstawiłem mu sprawę mówiąc, że siedzimy w tych 
okropnych warunkach nie wiedząc dlaczego, o co jesteśmy oskarżeni. Prosiłem 
o przyśpieszenie przesłuchania. Na to powiedział mi ten młody człowiek, abym 
„otdychał swabodnie”120, a jak mi się to nie podoba, to pójdę pod „stienku”121. Na 
tym zakończyły się nasze domagania lepszych warunków.

W tym czasie o. Marian Łanocha zorganizował coś w rodzaju komitetu 
dla opieki nad nami i pomocy. Komitet ten dostarczył dla nas odzież, paczki 
żywnościowe, papierosy dla palaczy. Wszystkie paczki były przyjmowane we 
więzieniu, ale ani jedna nie była nam doręczona.

Siedząc wspólnie w tych warunkach, pocieszaliśmy się wzajemnie 
i po cichu rozmawiali, bo zawsze byliśmy podsłuchiwani, co też z nami będzie. 
Przypuszczaliśmy, że w najgorszym razie wywiozą nas w głąb Rosji, ponieważ 
nie wy toczono nam procesu, chociaż siedzieliśmy już dwa tygodnie.

W więzieniu jednym ze strażników był jeszcze Polak p. Słysz122, którego znałem 
osobiście. Podczas wyprowadzania nas na przechadzkę 5 minutową (co 2–3 dni), 
Słysz widział, że wyglądam mizernie, blady, zarośnięty. Jednego dnia poprosił ko-
mendanta więzienia, aby mu dał dwóch ludzi dla przywiezienia chleba dla więźniów. 
W tym czasie nie było aut. Żywność dowoziło się konnymi furmankami. Komendant 
powiedział „bieri 2 czałowieka”123. Słysz wskazał na mnie i na jeszcze jednego pana  
z Tarnopola, którego nie znałem. Tak jak staliśmy w koszulach, zarośnięci, wsiedli-
śmy nawóz i pojechali ul. Mickiewicza. Słysz mówi do mnie: „Proszę brata zesko-
czyć z wozu i wiać”. Ja mu tłumaczę: „Człowiecze będziesz za mnie odpowiadał, 
bo mnie wziąłeś z więzienia, nie mogę Cię narażać”, ale on przekonywał mnie, że 

120 „Oddychał swobodnie”, w przenośni „dał sobie spokój”.
121 Pod ścianę tj. rozstrzelany. 
122 Informacje o umożliwieniu br. Matodze ucieczki z więzienia odnotował ATJK, C. E. Bli-

charski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 5: R‒S, Biskupice 1978‒1990, mps, s. 1029; 
zob. też T. Madała, Polscy księża katoliccy, s. 108; J. Skrabski, Kościół p.w. Św. Wincentego Ferre-
riusza, s. 281. Czesław Blicharski wspomniał, że ów strażnik został następnie uwięziony i wysłany 
do obozu w Ostaszkowie, gdzie przebywał w latach 1939‒1940 r., rozstrzelany został przez NKWD  
w kwietniu 1940 r. C. E. Blicharski, Tarnopolanie na starym ojców szlaku, s. 104, 145; wśród listy osób 
zamordowanych widnieje Stefan Słysz, zob. http://ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl/wpis/3407 
(dostęp 1.12.2016 r.); http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/17908 (dostęp 29.11.2016 r.); 
http://www.katyn.org.au/Lista_Katyn.pdf (dostęp 29.11.2016 r.). O. Józef Puciłowski OP opisując 
działania bezpieki wobec dominikanów w okresie powojennym opisując doniesienia TW „Sosnow-
skiego” na O. Kielara wspomniał o aresztowaniu za tzw. duszpasterstwo tatarzańskie O. Kielara: Jego 
zwolnienie i prace w bibliotece załatwił niejaki pan Słysz – naczelnik więzienia, który przyjaźnił się  
z Madurą. J. Puciłowski OP, Portrety imienne i bezimienne. Polscy dominikanie a bezpieka 1945–
1989, Kraków 2017, s. 122, 194. Niestety prócz tak lakonicznych wzmianek w dostępnych materia-
łach przechowywanych w IPN brak dalszych wzmianek o niejakim Słyszu, za informację tę przeka-
zaną w korespondencji mailowej z dnia 23 lipca 2017 r. dziękuję O. Puciłowskiemu.

123 Weźcie dwóch ludzi.
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„oni jeszcze nie wiedzą, kogo mają!”. Zeskoczyliśmy więc z tym panem z wozu 
i szybko rozeszliśmy się. Ja natych miast, nie patrząc na mój wygląd, poszedłem 
pod klasztor, aby zobaczyć co się tam dzieje, nie wiedząc, że w klasztorze już nie 
ma nikogo prócz o. Antonina Górnisiewicza, który potem mieszkał u Taradajów124. 
Przed klasztorem stała straż, która zabroniła mi wejścia. Poszedłem do znajomej 
pani, mieszkającej w pobliżu, która pozwoliła mi umyć się i ogolić. Dała mi ubra-
nie swego męża, który nie wrócił z wojny. Przebrany poszedłem na miasto. Byłem 
przerażony widokiem miasta, które kiedyś było tak czyste. Poszedłem do fryzjera, 
a potem zachciało mi się jeść. Pani która mi pomogła, nazywała się Surzyńska  
i mieszkała w naszej czynszowej kamienicy przy ul. Trzeciego Maja.

W restauracji zjadłem jakiś bardzo skromny obiad i wstąpiłem do miesz-
kania Taradajów przy ul. Mickiewicza, chcąc się bliżej dowiedzieć o kościele  
i klasztorze po moim aresztowaniu. Tam zastałem o. Łanochę, który powrócił 
ze Stechnikowiec, gdzie przebywał w czasie wkroczenia sowietów i mojego 
aresztowania, i o. Górnisiewicza. Cieszyli się moim powrotem. Od razu chcie-
liśmy postanowić, co należy robić dalej. Ponieważ z więzienia wydostałem się 
dzięki p. Słyszowi, chciałem się ulotnić, aby go nie narażać swoją obecnością  
w mieście. Przebywałem jeszcze dwa dni w Tarnopolu i w porozumieniu z Oj-
cem Marianem Łanochą postanowiłem wyjechać do Lwowa. O. Łanocha zaopa-
trzył mnie w gotówkę i w dniu 3 X 1939 wyjechałem z Tarnopola. Był okropny 
ścisk na stacji kolejowej, o zakupieniu biletu nie było mowy. Pociąg pośpieszny  
z Kijowa do Lwowa przyszedł dopiero o 22-ej. Nie mogłem kupić biletu, ale  
w kieszeni spodni ofiarowanych przez p. Surzyńską znalazłem stary przed wojen-
ny bilet i na ten bilet postanowiłem dojechać do Lwowa. Udało mi się. Konduktor 
„zalany w pestkę” oglądnął podany bilet, powiedział „charaszo”125 i zajechałem. 
Po 12 godzinach byłem we Lwowie. Tam skierowałem się do naszego klasztoru. 
Wikariuszem prowincji  OO. Dominikanów był wtedy o. Gundysław Julik126. 

124 Józef Taradaj, woźny w starostwie w Tarnopolu, jak nadmienia Czesław Blicharski „dał schro-
nienie w swym mieszkaniu wyrzuconym z klasztoru Dominikanom, szczególnie po ich zwolnieniu  
z więzienia”, ATJK, C.E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 6, s. 1142. 

125 Dobrze.
126 Błąd, powinno być Junik. Junik Franciszek, imię zakonne Gundysław, ur. 28 IX 1880 r. w Kamion-

ce Strumiłowej. Do zakonu wstąpił 29 VIII 1897 r., profesja czasowa 29 VIII 1898 r., profesja solemna 
28 IX 1902 r., święcenia kapłańskie 19 IX 1903 r. w Turynie, zmarł w Poznaniu 26 XI 1954 r. Do szkoły 
powszechnej uczęszczał w Kamionce Strumiłowej, gimnazjum kończył w Jarosławiu i Lwowie. Tam też 
wstąpił do zakonu i studiował w latach 1898‒1902 trzy lata filozofii i rok teologii. Posłany na studia do 
Chieri we Włoszech, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. W 1905 r. został lektorem teologii, wykłady 
(z prawa kanonicznego, historii Kościoła, Pisma Św. ‒ 1907, apologetyki ‒ 1910, teologii moralnej ‒ 
1912)  prowadził do 1913 r., równocześnie od 1911 r. był katechetą w Gimnazjum im. Franciszka Józefa 
we Lwowie. Decyzją prowincjała w sierpniu 1913 r. został asygnowany do konwentu w Czortkowie, 
gdzie sprawował funkcję wikarego parafii oraz katechety w męskim seminarium nauczycielskim. Jak 
nadmienił w swym życiorysie, w czasie I wojny światowej był proboszczem w Czortkowie a „konwent 
czortkowski pod moskalami [...]. Prowadziłem również założoną przeze mnie «sojuszną ławkę», sklep 
w naszym budynku”. 10 X 1917 r. asygnowany do konwentu lwowskiego, gdzie ponownie wykładał 
w studium zakonnym prawo kanoniczne, historię Kościoła, Pismo Św., apologetykę, teologię moralną. 
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Zgłosiłem się u niego, opowiedziałem mu o swojej tragedii i prosiłem o radę. 
Powiedział mi wtedy: „U nas jest to samo. Ciągłe rewizje, aresztowania, prześla-
dowania. Nie wiadomo, co będzie z nami. Masz swój rozum, a ja daję ci wolną 
rękę. Rób co uważasz za stosowne, na własną odpowiedzialność”.

Poszedłem do dawnej mojej znajomej p. Szeflinger127, która miała duże mieszkanie: 
2 pokoje, w jednym z nich umieściła mnie razem z Jakubem Papieżem128, naszym 
kościelnym z Tarnopola, znajdującym się tam. Mieszkaliśmy już kilka dni, gdy 
znajomi przybywający z Tarnopola powiedzieli mi, że jestem poszukiwany. Bojąc 
się, że ktoś może mnie wydać, postanowiłem przejść granicę i dostać się na niemiecką 
stronę. Ponieważ to było świeżo po zamachu na Hitlera129, oficjalnie nie mogliśmy 
się dostać na drugą stronę w Przemyślu. Przeszliśmy więc przez zieloną granicę 
w Bełżcu koło Żółkwi. Gdy dostaliśmy się do Bełżca, nocowaliśmy u pewnego 
nauczyciela, który dał nam przewodnika, chłopaczka trzynasto-, czternastoletniego, 
który miał nas doprowadzić do zielonej granicy. Doszliśmy tan podnieceni, zmę-
czeni, niespokojni. Zapłaciliśmy naszemu przewodnikowi, który pokazał nam, 

19 III 1918 r. obrany przeorem we Lwowie a decyzją prowincjała o. Alberta Nowińskiego wikariuszem 
na wschodzie, ponownie wybrany przeorem 6 IV 1921 r. 30 VI 1921 r. mianowany został Kaznodzie-
ją Generalnym dla konwentu lwowskiego. Następnie przebywał w konwentach: Podkamień – asygnata  
14 V 1924 r.; Czortków – asygnata 18 X 1926 r.; sprawował obowiązki katechety w Gimnazjum; Bo-
horodczany – asygnata 17 II 1927 r., gdzie był przeorem i proboszczem; Podkamień – asygnata 16 VIII 
1928 r., gdzie był proboszczem; Potok Złoty – asygnata 1 II 1932 r., gdzie był przeorem i proboszczem; 
Żółkiew – asygnata 21 XII 1933 r., gdzie był prokuratorem; Warszawa ‒ Służew – asygnata 4 IX 1937 r., 
gdzie był prokuratorem „Ponieważ jednak nie podobało się to O. Woronieckiemu, «nie nadawałem się», 
wróciłem po tygodniowym pobycie do Żółkwi”; Podkamień – asygnata 23 IV 1938 r.; Tarnopol – asygna-
ta 15 V 1938 r.); Lwów – asygnata 8 XI 1938 r. 1 XI 1939 r. został mianowany przez prowincjała Majkę 
wikariuszem „na konwenty zajęte przez bolszewików”. W czasie wojny sprawował urząd przeora kon-
wentu lwowskiego (mianowany 23 VI 1940 r.). W liście skierowanym do prowincjała z 22 VIII 1940 r. 
tak podsumował warunki panujące na terenach zajętych przez Sowietów: „Wszyscy dzięki Bogu w pro-
wincji są zdrowi. My się tu trzymamy jak możemy ‒ boimy się jednak zimy bo opału niema ‒ z pieniędz-
mi i aprowizacją bardzo kiepsko. Może jednak przy pomocy bożej jakoś wytrzymamy. Sprzedajemy co 
możemy ale to nie starczy na długo”. Po wojnie asygnowany do Tarnobrzega (9 VI 1946 r.), następnie 
do Lublina (9 VIII 1950 r.). Pod koniec października skierowany został do Poznania, gdzie przybył po 
leczeniu onkologicznym w Gliwicach 18 XI 1953 r. Zob.: APPD, Pp 597/98, s. 5, 6, 7, 9, 11-19, 27-35, 60, 
85, 89-90, 93, 97-98, 100; APPD, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera J; Księga zmar-
łych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), Warszawa 1987, s. 129; Księga 
zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 64; Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej 
Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 142; R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów 
w Polsce, t. 2: H‒Ż, s. 49‒52 [s. 97‒103 numeracja podwójna]; Z. Mazur OP, Junik Gundysław Franci-
szek (1880‒1954), w: Słownik polskich teologów katolickich 1918‒1981, vol. 5: A‒J, red. L. Grzebień SJ, 
Warszawa 1983, s. 619‒622; C. J. Wichrowicz OP, Słownik polskich pisarzy dominikańskich, s. 191‒193; 
R. Świętochowski, Junik Franciszek Gundysław (1880‒1954), w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX),  
cz. 1: A‒K, s. 201‒203; idem, O. Gundysalw Junik (1880‒1956), „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik praw-
no-historyczny”, R. 14, 1971, nr 1‒2, s. 330‒331.

127 Niezidentyfikowana. W księgach adresowych miasta Lwowa widnieją Szelińscy, np. Szeliń-
ska Maria, Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa, R. 17, 1913, s. 418; zob. też 
Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa, R. 19, 1916, s. 307.

128 Prawidłowa pisownia nazwiska to Papierz.
129 Polskie podziemie planowało dokonać zamachu na Adolfa Hitlera 5 X 1939 r. kiedy przyj-

mował defiladę na trybunie honorowej w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, A.K. Kunert, Rzecz-
pospolita walcząca wrzesień‒grudzień 1939 kalendarium, Warszawa 1993, s. 120.
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w którym miejscu trzeba szybko przebiec. Przebiegliśmy i już będąc po drugiej 
stronie, słyszeliśmy, jak sowieci krzyczeli „ruki w wierch”130 i że będą strzelać. Ale 
że byliśmy po niemieckiej stronie, nie obawialiśmy się ich gróźb. Szliśmy powoli, 
gdy ukazało się dwóch żołnierzy niemieckich, którzy zobaczyli nas i po deszli do 
nas. Brat naszego zakonnika Jakuba131, Władysław Papież132, chociaż był żoł nierzem 
z wojny, miał na sobie cywilne ubranie, ja również byłem po cywilnemu. Kazali 
nam podnieść ręce do góry i wypytywali, skąd się tu wzięliśmy. Opowie dzieliśmy, 
że byliśmy w niewoli sowieckiej, skąd uciekliśmy, a że mamy rodziny po tej stronie, 
dlatego tu przyszliśmy, aby się połączyć z naszymi rodzinami. Początkowo byli 
zaskoczeni i chcieli nas koniecznie odstawić z powrotem na granicę rosyjską, ale 
uparcie powiedziałem, że tam nie pójdziemy: „macie karabiny, postawcie nas pod 
drzewem i rozstrzelajcie, bo my tam nie możemy pójść”. To ich rozbroiło. Mieliśmy 
na sobie tylko małe harcerskie plecaki, pytali nas o broń. Okazaliśmy im nasze 
plecaki i całą ich zawartość. Broni żadnej nie mieliśmy, było tylko 1/2 1. wódki, 
którą poczęstowaliśmy Niemców, sami najpierw upijając jej na ich polecenie,  
i trochę papierosów. Niemcy od prowadzili nas do najbliższej stacji, aby nie złapali 
nas inni żołnierze. Tam z trudem dostaliśmy się do pociągu, po uprzednim kupieniu 
biletów do Lublina. Przyjechaliśmy wieczorem i poszliśmy od razu do klasztoru, 
gdzie przeorem był o. Łucjan Wołek133, przyjaciel osobisty. Zadzwoniliśmy do furty 

130 Ręce do góry.
131 Br. Papierz Stanisław, imię zakonne Jakub, ur. 27 IX 1898 r. w Konstantynowie, do zako-

nu wstąpił 13 VI 1926 r., profesja czasowa 12 X 1927 r., profesja solemna 12 XII 1933, zmarł  
w Krakowie 25 X 1983 r. Przebywał w konwencie lwowskim 1925‒1929, marzec ‒ lipiec 1929 r.  
w Krakowie, lipiec ‒ październik 1929 r. w Jarosławiu, październik 1929 ‒ październik 1930 r. 
w Krakowie; październik 1930 ‒ luty 1939 r. we Lwowie; luty 1939 ‒ 7 IX 1939 r. w Warszawie; 
wrzesień ‒ październik 1939 r. ‒ przebywał u swych krewnych; październik 1939 ‒ luty 1940 r.  
w Tarnobrzegu, od lutego 1940 w Krakowie. Zob.: APPD, Pp 597/163, APPD, Pp 597/163,  
s. 219, 233, 241; Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), 
Warszawa 1987, s. 114‒115; Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 58; 
Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 128; D. Kołodzie-
jczyk OP, Życie dominikańskie w klasztorze krakowskim, s. 80, 81, 83, 84, 85.

132 Wedle notki biograficznej opracowanej przez C. Blicharskiego był ostatnim przedwojen-
nym kościelnym w świątyni oo. dominikanów w Tarnopolu. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 
1939 r., następnie służył w Armii Krajowej, zginął w walce z Niemcami w okolicach Tarnobrzega. 
ATJK, C. E. Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 4, s. 801.

133 O. Wołek Józef, imię zakonne Łucjan, ur. 17 VII 1894 r. w Sielcu powiat Robczyce, ob-
łóczyny 19 III 1915 r., profesja czasowa 19 III 1916 r., profesja solemna 19 III 1919, święcenia 
kapłańskie 20 III 1920 r., zmarł w Poznaniu 2 IV 1968. Uczęszczał do gimnazjum w Dębicy, gdzie 
zdał maturę w 1914 r., tam też wstąpił w szeregi stowarzyszenia „Strzelec”. Walczył w I wojnie 
światowej w 17. pułku. W Żółkwi uczył w gimnazjum historii, geografii i propedeutyki. We Lwo-
wie wykładał historię kościoła w studium zakonnym. We Lwowie ukończył studia historyczne  
11 XII 1929 r., praca magisterka pt. „Początki zakonu kaznodziejskiego w Polsce w XIII w.” zo-
stała przyjęta z oceną dostatecznym. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie 11 XI 1930 r. uznała studia zakonne za równorzędne z studiami uniwersyteckimi  
i dopuściła go do zdawania doktoratu z teologii, o. Wołek przedłożył pracę, ale nie złożył ry-
gorozów. Wykładał w studium zakonnym. Sprawował funkcję przełożonego internatu w Żółkwi, 
był przeorem w Tarnopolu, Czortkowie, Borku Starym, Jarosławiu, Lublinie. Zob.: APPD, Pp 
597/119, s. 7, 11, 31, 37, 55; APPD, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera W; Księ-
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wyszedł br. Gerhard134, mój wychowanek z Żółkwi. Nie poznał mnie. Prosiłem, abym 
mógł zo baczyć się z przeorem. „Nie wiem, czy jest, czy może panów przyjąć”, zaczął 
kręcić. Gdy nie ustępowaliśmy, zapytał „w jakiej sprawie?” „W osobistej”. Poszedł 
więc szukać przeora, a po chwili wrócił z zawiadomieniem, że go nie ma. Wtedy 
mu powiedziałem „Gerhardzie nie bądź wariat, czy ty mnie nie poznajesz?”. Poznał 
mnie i zaczął zapraszać do wejścia. Przeor był trochę przestraszony, bo miał tam 
przykrości, kłopoty, rewizje, myślał, że to jakaś prowokacja. 

Przyjęto nas serdecznie, wykąpaliśmy się, wyspali i na drugi dzień po-
jechaliśmy z Papieżem do jego rodzinnej miejscowości w powiecie biłgorajskim. 
Tam znowu serdecznie nas goszczono, było jakieś świniobicie, pobyliśmy kilka 
dni i zdecydowałem się jechać do Krakowa, do swoich przełożonych, by zdać re-
lację z działalności i przeżyć na Wschodzie. W Krakowie prowincjałem był wtedy 
o. Majka135. Opowiedziałem mu o spaleniu kościoła w Tarnopolu, o areszto waniu 

ga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), Warszawa 1987,  
s. 37‒38; C.J. Wichrowicz OP, Słownik polskich pisarzy dominikańskich, s. 569‒570; ATJK, C.E. 
Blicharski, Słownik biograficzny Tarnopolan 1809‒1945, t. 6, s. 1264.

134 W konwencie lubelskim w 1939 r. nie przebywał br. Gerhard, znajdował się tam br. konwers 
Bernard Gerber zob. Catalogus fratrum ac sororum Provinciae Poloniae sacri Ordinis Praedica-
torum 1939, Lwów 1939, s. 24; Gerber Jan, imię zakonne Bernard, ur. 30 IV 1911 r. w Żelechowie 
Wielkim powiat Kamionka Strumiłowa; do zakonu dominikanów wstąpił 15 VI 1928 r.; profesję 
czasową złożył 16 VI 1929 r., profesja solemna 16 VI 1935 r.; zmarł w Jarosławiu 4 IX 1981 r. Prze-
bywał w klasztorach: Żółkiew (był zakrystianinem), Jezupol, Prądnik Czerwony w Krakowie, Żół-
kiew (pełnił obowiązki wychowawcy w internacie), Lublinie (był zakrystianinem). Po wojnie zo-
stał w Lublinie, gdzie organizował drużynę harcerską, był także wychowawcą w internacie, następ-
nie skierowano go do Gidel, gdzie pomagał przy budowie muru klasztornego i wznoszeniu stacji 
różańcowych, w 1962 r. skierowano go do Jarosławia, gdzie pełnił obowiązki zakrystianina, a także 
prokuratora klasztoru. Zob. APPD, Pp 597/154, s. 295, 305, 307; APPD, Kartoteka biograficzna 
dominikanów polskich, litera G; Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od  
r. 1900 do 1987), s. 97; Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 49; 
Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 106.

135 O. Majka Antoni, imię zakonne Maurycy, ur. 4 XI 1895 r. w Sielcu, gdzie uczęszczał do szkoły, 
gimnazjum ukończył w Dębicy (egzamin maturalny jako eksternista zdał 2 VI 1922 r.), wstąpił do za-
konu 28 IX 1913 r., profesja czasowa 8 XII 1914 r., profesja solemna 8 XII 1917 r., święcenia kapłań-
skie 20 III 1920 r., zmarł w Krakowie 17 XI 1951 r.  Przebywał w konwencie lwowskim (asygnata  
z 26 IX 1921 r.), krakowskim (asygnata z 2 VIII 1927 r.); dyplom magistra filozofii w zakresie filo-
logii klasycznej uzyskał 2 VI 1933 r. Przebywając w Krakowie o. Majka pracował w I Państwowym 
Gimnazjum im. B. Nowodworskiego, ucząc języka łacińskiego. 28 X 1935 r. uzyskał dyplom nauczy-
ciela szkół średnich w zakresie nauczania: filologii klasycznej, historii starożytnej; praktykę przed 
przystąpieniem do egzaminu o. Majka odbył w I Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie 
w okresie od 30 X 1933 r. do 15 VI 1935 r., był także zatrudniony jako nauczyciel kontraktowych 
od 1 III do 15 VI 1935 r.; egzamin nauczycielski zdał 28 X 1935 r. Następnie asygnowany został 
do konwentu lwowskiego (12 V 1936 r.). W 1937 r. odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ojcowie 
zgromadzeni 18 X 1938 r. w konwencie krakowskim wybrali go prowincjałem, ponownie został wy-
brany 28 IV 1942 r. Po zakończeniu II wojny światowej asygnowany był do konwentu krakowskiego  
(14 XII 1946 r.), gdzie pełnił obowiązki przeora. Zob.: APPD, Pp 597/92, s. 9 i n., 35, 43, 45-46, 47, 
49-57, 59, 71, 79, 83, 85, 87, 93, 95; AUJ, PKEN 26, Majka Antoni; AUJ, KM 56, Teczka magister-
ska Majka Antoni; Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od r. 1900 do 1987), 
Warszawa 1987, s. 127; Księga zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów, s. 63; Księ-
ga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, s. 140; D. Kołodziejczyk OP, 
Życie dominikańskie w klasztorze krakowskim, s. 42‒43, 53, 78, 79, 80, 82, 83, 84.
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itd., itd. Ucieszył się z mego przyjazdu, ale bardzo zasmuciła go strata kościoła 
i klasztoru. Byłem w Krakowie kilka dni i otrzymałem trzymiesięczny urlop do 
domu. Po powrocie z domu do Krakowa dostałem przydział do Jarosławia.
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Abstract

leTTerS of The kazakhSTan exileS To rev. franciSzek konieczny in lviv 1940-1941 

This paper presents 17 letters sent by Polish women, both adult and teenage ones, deported 
in 1940 from Lviv to the Kazakh Soviet Socialist Republic. Among them there are 6 gimnazjum 
(secondary school) students – authors of 10 documents, and three other persons – senders of 7 
letters, probably related to the others or friends of the addressee. The later fates of those women 
are unknown; one may suspect that most of them survived the ordeal of the exile thanks to their 
vitality and returned to the home country, due to the “amnesty” declared on the strength of the 
Sikorski-Mayski agreement of 30 July 1941. The addressee of the letters was Rev. Dr Franciszek 
Konieczny, a long-time catechist at the Queen Jadwiga Secondary School in Lviv, friend of young 
people, founder and inspector of the Sodality of the Blessed Virgin Mary for schools, chaplain of 
the Convent of the Discalced Carmelite Sisters there, highly regarded retreat preacher, expert con-
fessor and philanthropist.
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WPROWADZENIE

W okresie tzw. pierwszej okupacji sowieckiej Kresów Wschodnich 
Rzeczpospolitej szerokie kręgi polskiego społeczeństwa dotknęły cztery masowe 
deportacje na Wschód począwszy od lutego 1940 r. do czerwca roku 1941. 

Pierwsza z nich miała miejsce nocą z piątku na sobotę 9/10 II 1940 r. W at-
mosferze zaskoczenia ofiarą represji padły rodziny osadników wojskowych i cy-
wilnych, pracownicy leśni oraz niżsi rangą urzędnicy państwowi. Liczba depor-
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towanych sięgała ok. 220 tys. Druga deportacja nastąpiła również nocą, z 12/13 
IV 1940 r., i objęła podoficerów oraz oficerów, ziemian, nauczycieli, profesorów, 
przedsiębiorców, urzędników państwowych, działaczy społeczno-politycznych, 
zamożnych chłopów, nacjonalistów białoruskich, ukraińskich i żydowskich, by-
łych członków partii komunistycznej. Tym razem wywieziono ok. 320 tys. osób. 
Trzecia deportacja trwała od maja do lipca roku 1940, a podlegali jej ucieki-
nierzy z niemieckiej strefy okupacyjnej w Polsce zachodniej i centralnej. Grupa 
ta stanowiła ok. 240 tys. polskich obywateli. Wreszcie czwartą deportację zor-
ganizowano w czerwcu 1941 r.; liczba wywiezionych sięgała ok. 200‒300 tys. 
osób. Zesłańców osadzano niemal na całym terytorium ówczesnego Związku 
Sowieckiego, również w obrębie Kazachskiej SSR (część wywiezionych w dru-
giej i czwartej deportacji)1. 

Dramat deportacji dotknął również mieszkańców Lwowa. Polska nauczy-
cielka, malarka i taterniczka, mieszkanka Lwowa Maria Pokiziak na bieżąco no-
towała przebieg wydarzeń w podręcznym dzienniku: 

11 II [1940 r.] Podobno robi się ruchawka po wsiach, gdzie zakładają kołchozy, 
a rodziny wywożą.

12  II. Wywieźli z Sokolnik, wywożą z parcelowanych miejsc, mało co wolno 
wziąć. Narada z rodziną, nawet 90 let[nich] ludzi szukali. […]

13 II. Bezmiar rozpaczy ogarnia wszystkich. Wywieźli z Zadwórza, z Prus i ze-
wsząd. Ze Lwowa gen[erała] armii Lindego z Czereśnicy i drugiego też asyst[enta] 
uniwersyteckiego, gdy poszedł do pociągu żegnać: „To rodzice moi”, kiedy tak, 
załadowali. Każdy boleje nad tymi, co w mróz w nieopalanych są wagonach i boi 
się o siebie. Im i nam modlitwa tylko została. Chleb coraz gorszy i coraz trudniej go 
dostać. Za k[ilo]g[ram] wieprz[owiny] ze słoniną chciał żyd2 45 r[ub]b[li], za kurę 
dałam 50 r[u]b[li], mleko 5 r[u]b[li], jaja po 2 r[u]b[le] świeże. W ewakuacyjnym 
pociągu głośno się modlą i śpiewają „Pod T[woją] obr[onę]”, „Boże coś Polskę” 
itp. […]

16 II. Bogu dzięki wywożenie Polaków podobno wstrzymane i ostatnie po-
ciągi mają nawet wrócić z Tarnopola. Wrócą co prawda do pustkowia, wielu po-
mrze, pomarło, wczoraj miało być 150 porodów w pociągach i poronień. 3 podają 
przyczyny: 1) że tendencyjnie kijowskie zarządzenie zostało zniekształcone, 2) że 
nigdy do końca nie doprowadzają, 3) że Anglia zagroziła zbombardowaniem linii 
kolej[owych]. […]

Sobota 13 IV [19]40. Łez i jęków aut i ludzi, nie ma ulicy i prawie kamienicy, 
gdzieby kogoś nie wzięto. Podobno rodziny oficerów i aresztowanych. W szkole 
było 9-cioro uczennic w kl. V zamiast 30, z tego niektóre wywiezione, a o innych 
nic jeszcze nie wiem. Konfer[encja] była znowu burzliwa, obrażali się, że daję 
posłuch uczennicom a nie nauczyc[ielom]. Komisarz pytał mnie jak się czuję; „Do-
brze” – odpowiedziałam. „O, tak powinien każdy, nie można płakać, radiański3 na-

1 Z.S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu 1939‒1943, Londyn 1991, s. 83‒100; W. Roszkow-
ski, Historia Polski 1914‒1996, Warszawa 1997, s. 97‒99.

2 Zapis zgodny z oryginałem.
3  Ukr.: sowiecki.
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uczyciel nie może mówić, że się pakuje, bo go wywieziemy. Kto nie ma grzechów, 
nie potrzebuje się obawiać”. […] 

25 [VI]. W nocy NKWD zabierało uchodźców mężczyzn. […] W liście 2 córek 
młodej żony oficera wywiezionych było, że dosłownie własnymi rękoma pocho-
wały matkę, a na drugi dzień znalazły ją nago leżącą przy drodze. Makabryczne. 
[…] W ogonkach nasi mieli zostać pogryzieni przez tubylców. Znowu dziś ktoś 
wspomina, że tu przyjdzie Niemiec. 

26 VI [19]40. Trzy noce zabierają, obecnie jewrejów4 i ukraińców5, mówi się, 
że do żniw w Rosji. […]

27 VI. Franciszkanie nie spali tej nocy, bo brali uchodźców i rewidowali ko-
ściół, czy ktoś nie został. […]

28 VI. D[alszy] c[iąg] aresztowań. […]
30 VI. […] O [godz.] 8 dano mi znać, że o [godz.] 9-tej [muszę być] w komi-

sariacie. Mówiono, że uchodźców nie wolno przetrzymywać, jest to przekroczenie 
polit[yczne] „sierozna sprawa”6 i ma pójść pod sąd. Do 24 godz[in] muszą być 
podani, jutro będzie przegląd wszystkich kamienic. Mówi się, że paszporty mają 
być ponownie stemplowane za opłatą. Wywożenie uchodźców nie zmniejszyło się7.

Po pierwszym szoku, reakcja polskiego społeczeństwa Lwowa przeszła 
najśmielsze oczekiwania. Spontanicznie zrodziła się inicjatywa wśród pozosta-
łych jeszcze na wolności wyszukiwania adresów zesłańców, a następnie wysyła-
nie listów i paczek z odzieżą, przedmiotami codziennego użytku oraz artykułami 
spożywczymi. Jedna z uczestniczek tej akcji relacjonowała:  

Może najbardziej gorzkim epizodem okupacji bolszewickiej była zsyłka w głąb 
Rosji setek tysięcy rodzin oficerów, aresztowanych osadników ‒ setek tysięcy ko-
biet i dzieci. Chóralnym „Jeszcze Polska nie zginęła” żegnały setki pociągów odda-
lający się w przeszłość Lwów. A Lwów, a swoja ziemia, żegnał je łzami, modlitwą 
i zaciśnięciem pięści. Po tygodniach, ze wschodniej republiki Kazachstańskiej, od 
Głównego Stepu, od gór Ałtajskich, spod przyległej pustyni Gobi zaczęły przycho-
dzić listy. Listy z glinianych, mongolskich lepianek, ze szczegółami nędzy, zbyt 
ciężkiej pracy, poniewierki. Listy pełne płaczu po umarłych dzieciach, nieutulo-
nych z zimna i głodu. Listy ze słowami dzikiej jak step tęsknoty. Ale także listy 
prostej wiary, że wszystko ma ukryty Boży sens i że każda męka buduje zręby 
przyszłej Polski. Lwów reaguje – wielkością. Bohaterstwem miłosierdzia. Ten sam 
Lwów, który stał się we wrześniu gospodą polskiego nieszczęścia, w którym dozor-
cy ukrywali przebranych w[e] własne ubrania oficerów, w którym sługi utrzymy-
wały dawne swoje panie, a chłopi nocą, chyłkiem dowozili dawnym panom mąkę 
i słoninę – ten sam Lwów porwał się na dzieło wyżywienia tych setek tysięcy, 
o dziesięć tysięcy kilometrów odległości – ośmiokilogramowymi paczkami żyw-
nościowymi. Wysyła się paczki bliskim i dalekim, znanym i nieznanym; tysiące 

4 Zapis zgodny z oryginałem.
5 Zapis zgodny z oryginałem.
6 Ros.: poważna sprawa.
7 Zbiory autora w Krakowie (dalej: ZAK), bsygn., M. Pokiziak, Wojna światowa. Od 1 wrze-

śnia 1939 r. [do 4 I 1944 r.], t. 1, Lwów 1939‒1944, s. 113‒114, 124, 135‒139, rps.
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ludzi wyprzedaje się do ostatniego, wyrzekając się wygody. Mimo zakazów, rewizji 
i konfiskat idą do Kazachstanu tysiące paczek. Naprawdę możemy się chlubić, że 
chrześcijańska Caritas, która przeżarła obcość jednostek, dalekość klas społecz-
nych, zwyciężyła już tutaj bolszewizm8.

W podobnym duchu po latach pisała bezpośrednio zaangażowana w akcję 
charytatywną Zofia Stanek, sama zresztą zesłana kilka lat później na Syberię: 

Cóż robił Lwów w te straszne dni zimy i wiosny 1940? Lwów pomagał. Jeszcze 
dobrze nie odjechały auta z zabranymi ludźmi jak już się biegło do ich mieszkań, 
pakowało resztki odzienia, zbierało prowianty ich i swoje, i biegło się na dworzec. 
Z ust do ust leciały wiadomości gdzie stoją transporty, przesmykiwaliśmy się mię-
dzy wartującymi sołdatami i podawaliśmy do „tiepłuszek” jedzenie, picie i odzież 
czy pieniądze. Gdy odjechali znajomi, niosło się nieznajomym, wszyscy byli nasi. 
A kiedy z tej bezdennej dali zaczęły przesiąkać przez okazję, a wreszcie pocztą 
adresy, wtedy wszyscy zaczęli posyłać paczki. Gdy nadawanie ze Lwowa zostało 
bardzo utrudnione, zaczęto wozić paczki do Czortkowa i Kołomyi, gdzie było ła-
twiej nadać. Chłopcy, którzy wozili paczki brali za to 10 rubli i z tych pieniędzy pa-
kowali następne. Dziewczęta piekły ciastka na sprzedaż, przerabiały przedwojenne 
sukienki na gust Rosjanek i wynosiły je na tandetę („bazar”), by zdobyć pieniądze 
na paczki. Pakunki 8-kilowe, w skrzynkach lub kartonowe, obszyte w płótno, były 
układane w wielkie kosze i nadawane na pociąg do Czortkowa lub Kołomyi. […] 
Ostatnia seria naszych paczek została wysłana do Czortkowa w dniu wybuchu woj-
ny niemiecko-sowieckiej – myśleliśmy, że może nasze przesyłki wyprzedzą front9.

Obok niezbędnych do przeżycia wiktuałów dostarczanych zesłańcom drogą 
pocztową, nie mniejszą rolę odgrywały listy kursujące między różnymi ośrodka-
mi odosobnienia na terenie całego ówczesnego Związku Sowieckiego a Lwowem.  
Stanowiły one swoistą formę terapii duchowej zarówno dla nadawców, jak i adre-
satów, ale zarazem budziły nadzieję odmiany losu, komunikowały o codziennych 
losach całych rodzin, ułatwiały tułaczą egzystencję. 

Niniejsza edycja prezentuje 17 listów nadesłanych przez polskie kobie-
ty, zarówno dorosłe jak i nastolatki, deportowane w roku 1940 ze Lwowa do 
Kazachskiej SSR. Wśród nich znajduje się sześć uczennic gimnazjalnych – auto-
rek dziesięciu dokumentów ‒ oraz trzy inne osoby – nadawczynie siedmiu listów, 
zapewne spokrewnione z tamtymi bądź znajome adresata. Nieznane są dalsze 
losy owych kobiet; wolno przypuszczać, że większość z nich dzięki witalno-
ści przetrwała gehennę zesłania i wróciła do ojczyzny korzystając z „amnestii” 
ogłoszonej na mocy traktatu Sikorski-Majski z 30 VII 1941 r. Adresatem ko-
respondencji był ks. dr Franciszek Konieczny, długoletni katecheta Gimnazjum 

8 Wierne płomienie, red. S. Skwarczyńska, Lwów 1943 (rozdział  III).
9 Z. Stanek, Biała gama, Kraków 1997, s. 13‒14.
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Królowej Jadwigi we Lwowie, przyjaciel młodzieży, założyciel kurator szkolnej 
Sodalicji Mariańskiej, kapelan klasztoru ss. Karmelitanek Bosych, ceniony reko-
lekcjonista, wytrawny spowiednik, filantrop. 

Przyszły duchowny urodził się 24 IX 1886 r. w Skrzydlnej, pow. lima-
nowski, jako jedno z dziesięciorga dzieci chłopskiej rodziny Szymona i Marii 
z Krawczyńskich10. Naukę szkolną rozpoczął w dwuklasowej szkole miejscowej, 
od roku 1898 kontynuował ją w czteroklasowej szkole powszechnej w Szczyrzycu, 
a następnie w latach 1899‒1907 w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Po matu-
rze wniósł podanie do Seminarium Duchownego w Krakowie, jednak z powodu 
licznych zgłoszeń kandydatów, a przede wszystkim dość przeciętnych postępów 
w dotychczasowej nauce, zostało ono odrzucone. Pomimo że pochodził z diece-
zji tarnowskiej, nie skorzystał z szansy ubiegania się o przyjęcie do Seminarium 
Duchownego w Tarnowie, lecz zafascynowany apelami znakomitego kaznodziei, 
kanonika Kapituły Krakowskiej i kanclerza Kurii Biskupiej w Krakowie ks. dr. 
Władysława Bandurskiego wywodzącego się z Kresów Wschodnich, a jeszcze 
bardziej listem pasterskim do młodzieży metropolity lwowskiego abp. Józefa 
Bilczewskiego, postanowił udać się do Lwowa. W roku akad. 1907/08 rozpoczął 
więc formację ascetyczno-religijną w miejscowym Seminarium Duchownym a za-
razem studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Lwowskiego. Czteroletnie przygotowania zostały uwieńczone 28 VI 1911 r. 
przyjęciem sakramentu kapłaństwa z rąk abp. Bilczewskiego w Bazylice 
Metropolitalnej we Lwowie11.

Najbliższe dwa lata 1911‒1913 spędził na posadzie wikariusza parafii 
Trembowla, po czym w latach 1913‒1922 pełnił analogiczną funkcję w parafii 
pw. św. Mikołaja we Lwowie. Korzystając z dostępu do bibliotek przygotował 
rozprawę doktorską pt.: „Kult na wyżynach u Żydów”. Stopień naukowy doktora 
teologii otrzymał 31 III 1920 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie12. Jednocześnie opanował języki: angielski, francuski, 
pogłębił znajomość niemieckiego, znał łacinę i tzw. języki biblijne, uczył się 
też włoskiego. Udzielał się nadto na forum stowarzyszeń naukowych i kościel-
nych. Należał do Polskiego Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Towarzystwa 
Ludoznawczego, Związku Księży Katechetów, Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 
Kapłanów, pełnił obowiązki dyrektora Unii Apostolskiej archidiecezji lwow-
skiej13. Znany w kręgach lwowskiego duchowieństwa z naukowych zaintereso-
wań, podjął w roku akad. 1927/28 i 1930/31 zadania zastępcy profesora historii 

10 ZAK, bsygn., J. Konieczny, [Wspomnienie o bracie ks. Franciszku Koniecznym], Skrzydlna 
30 XI 1959 r., s. 1, mps.

11 ZAK, bsygn., J. Konieczny, Ks. Prałat Dr Franciszek Konieczny. Trochę wspomnień w pięt-
nastolecie śmierci, [Skrzydlna 9 VIII 1959 r.], s. 1‒2, mps.

12 J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918‒1939, 
Kraków 2002, s. 461.

13 ZAK, bsygn., [T. Długosz], Ks. Franciszek Konieczny, Lwów 22 V 1944 r., s. 2‒3, mps.
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powszechnej Kościoła na Wydziale Teologicznym UJK, a po likwidacji fakultetu 
został w latach 1942‒1944 wykładowcą teologii fundamentalnej i historii religii 
w Seminarium Duchownym we Lwowie. Podczas II wojny światowej prowadził 
wspólnie z innymi prelegentami cykl wykładów dla inteligencji; przedmiotem 
jego refleksji było zagadnienie historii religii. Opublikował kilka recenzji obcoję-
zycznych prac naukowych z dziedziny historii religii oraz teologii. Samodzielnie 
opracował podręcznik Nauka religii rzymskokatolickiej dla III kl[asy] szkół po-
wszechnych (Lwów 1936), rozprawę Modlitwa u ludów pierwotnych. Studium 
historyczno-religijne (Lwów 1934), jak też kilka artykułów popularyzatorskich 
z zakresu duszpasterstwa i teologii14.

W roku 1920 został mianowany katechetą Państwowego Gimnazjum 
Królowej Jadwigi we Lwowie, pozostając na tym stanowisku do likwidacji 
placówki w 1939 r. Na tym polu rozwinął wszechstronną działalność organi-
zatorsko-dydaktyczną, wpisując się na trwałe zarówno w dzieje instytucji, jak 
również w świadomość grona pedagogicznego i wychowanek. W trosce o po-
głębienie ich życia duchowego założył i prowadził jako moderator Sodalicję 
Mariańską, zaś materialnym potrzebom miała zaradzić powołana przezeń do 
życia Bratnia Pomoc. Oprócz standardowych obowiązków katechetycznych, 
ks. Konieczny wiele czasu poświęcał na kierownictwo duchowe: spowiedź za-
równo gimnazjalistek, jak również zakonnic: ss. Urszulanek, ss. Sacré Coeur, 
ss. Karmelitanek Bosych oraz innych penitentów. Słynął jako wrażliwy, dys-
kretny i wyrozumiały spowiednik. Spontanicznie reagował na każdy przejaw 
ludzkiej nędzy, czy to w wymiarze moralnym, czy materialnym. Jeden ze 
świadków jego życia wspominał: 

[…] działał całą swą osobą, każdym słowem, odniesieniem się do wszystkiego i do 
wszystkich, którzy z nim mieli jakąkolwiek styczność. […] Prośbę zaś każdego 
przyjmował jakby to było dla Niego ogromnym zaszczytem, wielką przyjemno-
ścią, że ktoś daje Mu sposobność do zrobienia czegoś dobrego, do usłużenia ko-
muś. Prośby słuchał cierpliwie, ze spokojem, z oznakami dużego zainteresowania 
sprawą. Takie postępowanie zwiększało zaufanie do niego, liczba proszących czy 
szukających rady, pociechy coraz bardziej rosła. Stawał się kimś niezbędnym dla 
wszystkich, kimś nieodzownym. W służeniu drugim nie znał niemal granic15.

 
Sześć ostatnich lat życia (1938‒1944) przeżył w charakterze kapelana klasz-

toru ss. Karmelitanek Bosych we Lwowie, udostępniając swoje skromne miesz-

14 Ibidem, s. 3; L. Grzebień, Konieczny Franciszek, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, 
t. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 126; S. Szydelski, Śp. Ks. dr Franciszek Konieczny, „Ate-
neum Kapłańskie”, 39 (1947), t. 47, s. 470; J. Wołczański, Konieczny Franciszek, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. 9, red. zbior., Lublin 2002, kol. 624.

15 ZAK, bsygn., [T. Długosz], Ks. Franciszek Konieczny, s. 4; ZAK, bsygn., Śp. Ksiądz Doktor 
Franciszek Konieczny ur. 24 IX 1886 r., zmarł 14 V 1944 r. Pamięci Katechety: uczennice, [Lwów 
1944], s. 2‒3, mps.
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kanie dla uchodźców wojennych, a nade wszystko nawiązując i utrzymując kon-
takt korespondencyjny ze swoimi uczennicami, ich rodzinami oraz penitentami 
deportowanymi przez władze sowieckie do Kazachstanu. Aby podołać wysokim 
wymiarom podatkowym, zatrudnił się podczas sowieckiej okupacji w charakte-
rze portiera we lwowskiej Klinice Chirurgicznej. Jego zasługi dla Kościoła doce-
niła władza duchowna obdarzając go godnością szambelana papieskiego. Zmarł 
14 V 1944 r. we Lwowie na zapalenie płuc i został pochowany na Cmentarzu 
Janowskim16.

Z kolei autorkami większości publikowanych niżej listów były uczennice 
Państwowego Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie. Instytucja ta powstała 
w okresie autonomii galicyjskiej jako szkoła prywatna. Funkcję pierwszego dy-
rektora pełnił Mieczysław Skrzyński, a po nim obowiązki te przejął Stanisław 
Majerski (1906‒1921). Główny gmach mieścił się przy ul. Akademickiej 9 z fi-
liami przy ul. Wałowej i Franciszkańskiej. Od roku 1932 siedzibę szkoły przenie-
siono do nowego budynku przy ul. Potockiego 45. W okresie II Rzeczpospolitej 
placówką kierowało kolejno trzech dyrektorów: dr Emil Urich (1921‒1929), dr 
Janina Lehnertowa (1929‒1930) i Ludmiła Madlerowa (1930‒1939)17. Szkoła 
miała tzw. profil mieszany, tzn. humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy. 
Funkcjonowała do października roku 1939, kiedy to Sowieci przemianowali ją 
na dziesięciolatkę, obsadzając stanowiska kierownicze i nauczycielskie własnym 
personelem.

Na łamach listów znajduje odbicie swoista mozaika nastrojów, emocji, tema-
tów i problemów. Początkowo dominuje siłą rzeczy klimat przerażenia, szoku 
i dezorientacji, wywołany nie tylko faktem deportacji, ale nade wszystko warun-
kami życia i wyniszczającej pracy fizycznej w sowieckich sowchozach. Z czasem 
ustępuje on miejsca bezsilności, apatii, ale u niektórych respondentek rodzi się 
wola walki z przeciwnościami w oparciu o chrześcijańską nadzieję i wartości 
religijne. Do głosu dochodzą też wspomnienia beztroskiej młodości spędzanej 
w kręgu kochającej rodziny, w środowisku szkolnym oraz wśród nastoletnich 
rówieśników. Z perspektywy kazachstańskich stepów obrazy przeszłości wydają 
się niemal idylliczne, ale zarazem nierzeczywiste, bo na zawsze utracone. Rodzi 
się jednocześnie tęsknota za utraconym światem, a nawet żal ze świadomości 

16 Archiwum Klasztoru ss. Karmelitanek Bosych w Kaliszu-Niedźwiadach (dalej cyt.: AKBK), 
sygn. B20/2, Kroniki Karmelitanek Bosych Lwów pod wezwaniem M[atki] B[ożej] Nieust[ającej] 
Pom[ocy] i św. Józefa. Księga IX  1941‒1944, s. 220‒223, rps; AKBK, sygn. B23(II), Księga 
dodatkowa 1943‒1945, s. 16‒21, rps; J. Wołczański, Katalog grobów duchowieństwa i sióstr za-
konnych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, „Nasza 
Przeszłość”, 1977, t. 88, s. 269; B. Patlewicz, R. Tomczyk, Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie 
dziedzictwo narodowe, t. 1, Szczecin 2017, s. 345; t. 2, s. 269.

17 Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczpospolitej Kre-
sach Południowo-Wschodnich, t. 4, cz. 1: XIII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Królowej Ja-
dwigi we Lwowie (nr 573) lata 1879‒1938/39. Zachowane w pamięci. Rys historyczny i działalność 
szkoły do roku 1939 (wybrane tematy), oprac. E. Fedyk, Kraków 2007, s. 69.
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niewykorzystania w całej pełni niedawnych jeszcze szans formacji intelektualno-
-religijnej. Ostatecznie i tak zwyciężała nadzieja.

Godne uwagi są elementy wskazujące na rolę wiary religijnej w przetrwaniu 
dramatycznego losu zesłańców. Znajdujemy też ślady praktyk religijnych podej-
mowanych w konspiracyjnych warunkach. Wiele osób boleśnie przeżywało świa-
domość braku dostępu do sakramentów świętych, szczególnie w okresie central-
nych świąt religijnych.Interesujące zapisy dotyczą kondycji narodowo-moralnej 
Polaków osadzonych pośród kazachskich stepów. Ogólnie rzecz ujmując, grupa 
ludności polskiej pozostająca w sferze obserwacji autorek prezentowanych niżej 
listów tworzyła solidarną wspólnotę. Na uwagę zasługuje głęboka więź duchowa 
łącząca korespondentów, zrodzona na gruncie troski ks. Koniecznego o dojrzałe 
wychowanie religijno-moralne, ale również emocjonalne gimnazjalistek. W gru-
pie lwowskich zesłańców niezwykle intensywnie przeżywano zarówno wyda-
rzenia wojenne, jak i wieści ze Lwowa docierające w skąpych, ale tym bardziej 
cenionych relacjach.

Publikowane niżej dokumenty stanowią stosunkowo unikatowe źródło do 
poznania realiów codziennego życia Polaków na zesłaniu w Kazachskiej SSR. 
Wprawdzie istnieje bogata literatura naukowa i pamiętnikarska dotycząca tego 
zagadnienia18, to jednak drukowane materiały wytworzone w realiach sowieckich 
represji, a przy tym przechowane do naszych czasów, wciąż należą do rzadko-

18 Tytułem przykładu warto przytoczyć niektóre z nich w układzie chronologicznym: H. Na-
glerowa, Kazachstańskie noce, Londyn 1958; M. Dubanowiczowa, Na mongolskich bezdrożach. 
Wspomnienia z zesłania 1940‒1942, Londyn 1980; D. Tęczarowska, Deportacja w nieznane. 
Wspomnienia 1939‒1942, London 1981; Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb 
ZSRR 1939‒1945. Przegląd piśmiennictwa, oprac. G. Doktór, K. Podhorski, T. Staliś, Warszawa 
1989; E. Iwanicki, Wróg Stalina, Łódź 1990; R. Piotrowski, Smak kazachstańskiego piołunu, War-
szawa 1991; T. Fedorowicz, Drogi Opatrzności, Lublin 1991; A. Sobota, W stepach Kazachstanu: 
wspomnienia z lat 1939‒1946, Wrocław 1993; S. Ciesielski, Polacy w Kazachstanie 1940‒1946, 
Wrocław 1996; Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, 
Wrocław 1996; D. Perkowska, Wspomnienia z Kazachstanu 1940‒1946, Kielce 1996; W stepie 
dalekim. Polacy w Kazachstanie, red. zbior., Poznań‒Ałmaty 1997; G. Jankajtys-Luba, „…was 
na to zdies’ priwiezli, sztob wy podochli”. Kazachstan 1940‒1946, Lublin 2002; B. Rewiańska-
-Kościuk, Tylko księżyc był ten sam. Autobiograficzna opowieść o zsyłce do Kazachstanu w latach 
1940‒1946, Warszawa 2003; H. Nizioł, Ocalić od zapomnienia, Szczecin 2003; A. Rachwał, Prze-
żyłem Kazachstan, Toruń 2003; I. Januszkiewicz, Pamiętam. Wspomnienia dziecka wywiezionego 
w 1940 r. do Kazachstanu, Świebodzin 2004; M. Osiniak, Podwójny wicher, Lubaczów‒Przemyśl 
2005; W.L. Smereczańska-Zienkiewicz, W.J. Zienkiewicz, Krajobraz niewoli: wspomnienia z Ka-
zachstanu, Lublin 2005; M. Kuberska, „To było życie”: wspomnienia z Kazachstanu 1936‒1996, 
Warszawa 2006; W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Biały Dunajec‒Ostróg 2006;  
S.A. Kaszuba, Zapiski z Kazachstanu, Biały Dunajec-Ostróg 2006; B. Piotrowska-Dubik, Kwiaty 
na stepie. Pamiętnik z zesłania, Warszawa 2007; I. Bujalska, Tak było, Warszawa 2009; L. Ar-
gasińska, H. Kierska, Kędy kazachski step… Dziennik deportowanej 1939‒1946, Wrocław 2009;  
S. Horodyńska, Wyją wilki na stepie, Legnica 2009; P. Kościński, Przez czarny step, Łomianki 
2010; Na wschód z NKWD. Lwów – Tas-Bułak 1940‒1946. Wspomnienia i zapiski deportowanych 
Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich, oprac. A. Obrębski, Kraków 2011; O. Skalski, Zwierzenia mło-
dego zesłańca, oprac. J. Wróbel, Warszawa 2012; H. Wiśniewska, Ścięte korzenie, Lublin 2013;  
A. Koszyk, A. Pryczek, W. Paszkowska, Przeżyłam piekło: Kazachstan 1940, Lesko 2013.
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ści19. Niniejsze źródła zostały odnalezione przez piszącego te słowa w nieupo-
rządkowanej dotąd spuściźnie rękopiśmiennej ks. prof. dr. hab. Teofila Długosza, 
wśród papierów po zmarłym wiosną 1942 r. we Lwowie jego koledze ks. dr. 
Franciszku Koniecznym. Zespół ten przechowywany jest aktualnie w Archiwum 
Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego zdeponowanym w Archiwum 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W niniejszej edycji zacho-
wano pisownię oryginałów, podając stosowne wyjaśnienia merytoryczne w for-
mie przypisów.

*  *  *

Dokument  1
List Janiny Klugerówny do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie, 

Akbuzan 25 VIII 1940 r.

Akbuzan20, 25.08.1940
Przewielebnyb i Ukochany Księże Katecheto!
Wczoraj dostałam list oczekiwany z upragnieniem, list od Księdza. Tak 

bardzo chciałam go otrzymać, a nie śmiałam pierwsza pisać, bo bałam się narażać 
Księdza. Bardzo serdecznie dziękuję za pamięć i za tak kochany list. Ile wzru-
szenia i radości przyniósł on w całym domu, tego nie będę próbować nawet opi-
sać. Ręce całuję za przysłane mi pieniądze. List ten przypomniał mi tak wyraźne 
lata szkolne, moje najmilsze lata w życiu. Teraz dopiero okazało się, jak mało je 
ceniłam i jak dziwną miała młodzież o nich opinię. A to przecież, co przeżyłam 
w gimnazjum21 było tak radosne i szczęśliwe! Nie chcę myśleć o tym ostatnim 
roku w nienormalnych warunkach, bez religii, kiedy nas tak często okłamywali 
i chcieli przerobić22. Ten rok wykreślam z pamięci, by nie zatruć drogich wspo-
mnień. Wyobraziłam sobie nasz kościółek23 tego roku i nie mogłam łez powstrzy-
mać! Dlaczego to nie było tak, jak zwykle?... Dlaczego to nie polskie abiturientki 
idą w świat?... Dlaczego nie ma tam mnie i tylu moich koleżanek?... Ach! Czy 
będę mogła choć raz uczestniczyć w takim nabożeństwie?! Może to kara za to, że 
tak mało to ceniłam. Ale Bóg pocieszy! Wierzę!

19 Wyjątek stanowią np. listy ks. Tadeusza Fedorowicza pisane w latach 1940‒1944 z Kazach-
skiej SSR do różnych osób: T. Fedorowicz, Drogi Opatrzności, Lublin 1991, s. 159‒200.

20 Akbuzan – wieś w obwodzie semipałatyńskim w ówczesnej Kazachskiej SSR.
b Tekst pisany w j. polskim na maszynie przez nieznanego kopistę; autorem listu jest Janina 

Klugerówna. Brak koperty i oryginału.
21 Odniesienie do Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi we Lwowie.
22 Aluzja do sowieckiej polityki na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej wcielonych w roku 

1939 r. do ZSRR.
23 Uczennice Gimnazjum Królowej Jadwigi korzystały z kościoła ss. Karmelitanek Bosych pw. Mat-

ki Bożej Nieustającej Pomocy we Lwowie przy ul. Potockiego, w którym pod kierunkiem ks. Koniecz-
nego gromadziły się na mszy św., rekolekcjach lub innych uroczystościach religijno-patriotycznych.
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Kochany Księże Katecheto! Przypominam sobie jak byłyśmy niedobrą klasą, 
ilu napomnień słuchałyśmy bez oddźwięku, ale i my kochałyśmy naszą szkołę, 
nasz kościółek i wszystko, co się z tym łączyło. Tak mi żal, gdy dowiedziałam się 
o rozebraniu fundamentów pod naszą przyszłą kaplicę szkolną! Ale pocieszam 
się, że to się da w przyszłości odbudować24. Obyśmy jak najprędzej wrócili do 
normalnych warunków!

Jestem tutaj z mamusią, bratem, ciocią i kuzynką, które u nas ostatnio miesz-
kały. Tatuś, Bogu dzięki, jest zdrów i jako tako bezpieczny. Pan Bóg nie odmawia 
mi tej pociechy i od czasu do czasu dostaję wiadomość, że tatuś zdrów. W maju 
był w Brukseli, potem cofał się z wojskami na południowy zachód i ostatnia wia-
domość wskazuje na to, że wycofał się z wojskami do W[ielkiej] Brytanii. (Może 
jeszcze więc, o ile przeżyję to wszystko, to znajdę tatusia na świecie!). Cieszę się, 
że mój tatuś jest z tymi, co zmywają plamy na honorze naszej Matki!25

My z mamusią dajemy sobie jakoś radę; ciężko, bo ciężko, ale mamy tak do-
brą ciocię, która nam bardzo pomaga. Nie wiem, co by było bez tego, bo tu nie 
mamy możliwości zarobku i w ogóle egzystencji. Przedtem pędzili nas do ro-
bót, oczywiście nic za to nie dając. Teraz przestali się wogóle nami interesować. 
Pomagam więc w domu, bo przy tak uproszczonym systemie życia jest jakoś 
ciężko gospodarzyć. Nie narzekamy jednak, bo jest dużo ludzi w gorszej sytuacji. 
A zresztą nic się bez woli Bożej nie dzieje!

Polaków jest tu ok. 70 osób. Dużo osób starszych, poważnych i dużo młodzie-
ży. Wszyscy razem cieszą się i smucą każdą wiadomością ze Lwowa, bo innych 
tu nie mamy, a jak są to fałszywe. Razem przeżywaliśmy klęski i cierpieliśmy, ale 
gdy już starsi upadli na duchu, my wierzyliśmy. I Pan Bóg dał, że znów nadzieja 
zaświtała!Z początku odprawialiśmy nabożeństwa w baraku za wsią, ale nam 
w końcu tego zabronili. Mieliśmy ołtarzyk zrobiony z obrazków i robótek skła-
danych przez wszystkich rodaków. Co niedzieli zbieraliśmy się i p[an] profesor 
B[…]26 odczytywał całą Mszę św. Ach, jakie uczucia każde takie nabożeństwo 
wywoływało! Przypominał mi się nasz kościółek taki cudny, taki drogi!... A po-
tem śpiewaliśmy pieśni i hymn „Boże coś…”. Ale to niedługo, bo zabroniono 
nam pewnego razu, a p[ana] profesora do dziś szykanują. Teraz zbiera się sama 
młodzież, ale tylko potajemnie. I tak monotonnie upływa życie. 

Całuję Ręce kochanego Księdza, od całej rodziny ukłony
Janka Klugerówna27

24 Nadzieje te nie spełniły się, bowiem Lwów po roku 1945 znalazł się w granicach Związku 
Sowieckiego, w którym polskie szkolnictwo zostało zlikwidowane.

25 Zapewne aluzja do przegranej przez Polskę kampanii wrześniowej roku 1939 oraz do Armii 
Polskiej na Zachodzie Europy.

26 Osoba niezidentyfikowana.
27 Klugerówna Janina – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, uczestniczka ka-

techez ks. dr. Franciszka Koniecznego, deportowana wraz z matką, bratem, ciotką i kuzynką w roku 
1940 przez Sowietów do Kazachstanu.
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Dokument 2
List Anny Tylko do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie,  

Akpostan 5 IX 1940 r.

Akpostan28, 5/IX 1940r.

Wielcec Szanowny i Kochany Księże Profesorze!
Listem Kochanego Księdza Profesora bardzo się ucieszyłam i jak najserdecz-

niej dziękuję. Za wysłanie pieniędzy i paczkę nie wiem nawet jak mam podzięko-
wać, bo naprawdę tak na papierze nie potrafię wyrazić tego, co czuję.

Codziennie z niecierpliwością oczekujemy poczty i cieszymy się najmniejszą 
choćby wiadomością ze Lwowa. Za Lwowem tęsknimy bardzo i za wszystki-
mi bliskimi, którzy w nim zostali; Lwów też jest codziennym tematem naszych 
rozmów przy pracy i rozmyślań. To, że w czerwcu znowu wywożono było dla 
nas wielkim ciosem29. Straszna też była wiadomość, że Francja skapitulowała30. 
Z początku nie chcieliśmy w to wierzyć, ale niestety w końcu trzeba było. 

Jakże bardzo cieszę się dziś zdaniem z listu Ks. prof[esora], że „nasze stano-
wisko jest dziś lepsze, niż było jeszcze w kwietniu”!

Życie tu, w Azji Środkowej, wśród olbrzymich stepów (żyje tu w toczce31Ak-
postan tylko kilka rodzin), przy pracy na sianokosach a przedtem przy gnoju 
i czyszczeniu stajen upływa jednostajnie, monotonnie, w ciągłej myśli o kawałku 
chleba, w ciągłym strachu przed widmem głodu i mrozu. 

Są dnie, gdy wierzymy mocno w możliwość wydostania się stąd – ale są też 
dnie, kiedy traci się już siłę do pracy i widzi się już tylko, mimo ogromnej chę-
ci wydostania, okropną teraźniejszość. Modlimy się tu też gorąco, tak jak Wy 
tam – we Lwowie. Codziennie wieczorem, po modlitwie śpiewamy nasze dawne 
szkolne pieśni kościelne. 

Od kilku dni i nas dochodzą tu wiadomości o Polakach na Filipinach, słyszy-
my o misji ameryk[ańsko]-ang[ielskiej], która podobno urzęduje w Kazachstanie 
i której zadaniem jest wywiezienie nas stąd. Ile w tym prawdy nikt nie wie, bo 
plotka szybko rośnie nim do nas przyjdzie. Boję się po prostu wierzyć za prędko 
i cieszyć przedwcześnie. 

Mimo to, biorąc ogólnie wierzymy w lepszą przyszłość dla nas wszystkich 
tu w Azji, czy tam we Lwowie, czy gdzie indziej w Rosji. Wierzymy, że będzie 
lepiej, bo bez tej wiary nie moglibyśmy żyć.

28 Akpostan – osada polskich zesłańców na fermie Argenbaj w sowchozie Krasnyj Skotowod, 
rejon żarmiński, obwód semipałatyński.

c  Tekst pisany czarnym atramentem w j. polskim na 1,5 stronicy czystego papieru formatu 
zeszytowego. Brak koperty.

29 Kolejna deportacja sowiecka polskich obywateli z Kresów Wschodnich miał miejsce w mie-
siącach maj-lipiec z apogeum w nocy 28/29 VI 1940 r. Zostali nią objęci uciekinierzy z Polski 
centralnej i zachodniej tzw. bieżeńcy. Liczba deportowanych wynosiła ponad 80 000 osób. 

30 Kapitulacja Francji na rzecz Niemiec została podpisana 22 VI 1940 r. w Compiégne.
31 Z ros.: punkcie. Tu: osada zesłańców na stepach Kazachstanu.
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Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko i przesyłam najserdeczniejsze po-
zdrowienia i ucałowania rąk. Zawsze wdzięczna uczennica 

Hanka Tylkówna32

Dla wszystkich Kochanych Pań Profesorek i Profesorów przesyłam najser-
deczniejsze pozdrowienia. 

Dokument 3
List Anny Bierzeckiej do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie,  

Tas-Bułak listopad  1940 r.

Wielebnye  Księże Katecheto!
Proszę się nie dziwić, że z tak dalekiej ziemi zwracam się do Ciebie właśnie, ale 

nie zostawiłam we Lwowie nikogo bliskiego. Nikogo, kto by mi odpisał i podniósł 
na duszy.Jestem z Mamusią i Tatusiem w Azji, jesteśmy wysiedleni, wygnańcy bez 
domu, bez ojczyzny. Brata mojego spotkał taki sam los jak wielu innych33. Czyż 
może być większe nieszczęście? Czyż człowiek może to przetrzymać?

Do niedawna trzymałam się bardzo dobrze, pracowałam, starałam się poma-
gać Rodzicom o ile możności. Ostatnio Tatuś był umierająco chory, na miejscu 
nie ma ani lekarza, ani szpitala, o lekarstwach też nie ma mowy. Musiałam za-
wieźć Tatusia do szpitala stąd 40 km. Co wtedy przeżyłam – tego opisać nie 
można! Jakimś cudem, z pomocą Boską Tatuś przyszedł do siebie, ale jest bardzo 
zmieniony, zrobił się przykry, gderliwy. Od tej chwili załamałam się!

Zastanawiam się wciąż nad tym, za co spotkało nas to nieszczęście, za co 
cierpimy, w imię czego i dla kogo. Gdybym wiedziała, że to moje cierpienie 
przyniesie komuś korzyść, że cierpię w jakimś określonym celu – żyłabym ina-
czej. Jeżeli tak mielibyśmy żyć zawsze – to lepiej w ogóle nie żyć!!! Wszystko, 
co otacza mnie jest mi zupełnie obojętne, co spotyka nas przykrego spływa po 
mnie jak woda po skale, stałam się na wszystko nieczułą. Chcę otrząsnąć się 
z apatii, chcę być taką jak przedtem, ale wiem, że do tego sama nie dojdę. Dlatego 
zwracam się do Ciebie Wielebny Księże Katecheto, proszę o odpowiedź, o parę 
wskazówek jak żyć, jak ustosunkować się do tego świata. Przypuszczam, że wie-
le skorzystam z Twoich wskazań w przyszłości, bo kto wie jak długo jeszcze 
będziemy się męczyć!

32 Tylko Anna – c. Feliksa, uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, prawdopo-
dobnie członkini Sodalicji Mariańskiej i uczestniczka katechez prowadzonych przez ks. dr. Fran-
ciszka Koniecznego, zesłana przez Sowietów w roku 1940 do Kazachstanu.

e Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim z wyjątkiem adresu autorki na dwóch stroni-
cach czystego papieru formatu zeszytowego. Brak miejsca wystawienia i datacji oraz koperty. W gór-
nej części strony tytułowej nota czarnym atramentem ks. Koniecznego: „7/XII 1940 odp[isałem]”.

33 Prawdopodobnie aluzja do aresztowania lub śmierci brata w dobie sowieckiej okupacji.
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Załączam wyrazy głębokiego poważania
Bierzecka Anna34

P.S. Jeżeli można by było, to bardzo proszę o przysłanie mi książeczki do modlenia.
Mój adres: Bierzecka Hanka Бежецкая Анна, Каз[ахская] СССР, Семипа-
латынская область, Урджарский Район, Совхоз Tас-Булак35, ферма 236.

Dokument 4
List Alicji (Aliny) Pawlus do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie, 

Pietropawłówka 16 XII 1940 r.

Drogif, Kochany Księże!
Święty Mikołaj tego roku nie zapomniał o mnie, choć zawędrowałam tak da-

leko, przyniósł mi list od Księdza. Tak się nim ucieszyłam, że aż się rozpłakałam 
z radości. Za zdjęcia to już nie wiem jak mam dziękować. Tutaj rzeczywiście cią-
gle nasze myśli szybują ku dawnej, szczęśliwej przeszłości. Pisze Ksiądz, że tam 
o nas myślicie, że modlicie się za nas, to nas najwięcej podtrzymuje na duchu, bo 
czasem zdaje się, że nad nami zamknęła się powierzchnia topieli i że nas już nic 
i nikt nie wydostanie, a ludzie o nas zapomnieli, zaś taki list z zapewnieniem, że 
o nas pamiętacie częstokroć nas z dna rozpaczy wyciąga. 

Co my tu przechodzimy, to tylko Bóg na niebie wiedzieć może. Ciężka szkoła 
życia i jak kamień młyński przyciska nas do ziemi, ale nie szemramy i staramy się 
nie załamywać. Po prostu przechodzimy jakby po powierzchni wszystkich cier-
pień, nie zastanawiamy się nad nimi, nie dopuszczamy ich do swojej świadomości. 
Odgrodziliśmy się od tej smutnej rzeczywistości żelaznym pancerzem, bo inaczej 
nie starczyłoby łez. Często trzeba bardzo walczyć ze sobą, a najgorzej, kiedy jest 
się głodnym. Teraz zdarza się to coraz częściej, bo coraz trudniej o prowiant, jemy 
już tylko dwa razy dziennie taką po prostu lurkę, ale i na to często nie wystarcza. 

34 Bierzecka Anna – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, uczestniczka kate-
chez prowadzonych przez ks. dr. Franciszka Koniecznego, deportowana w 1940 r. przez Sowietów 
do Kazachstanu. 

35 Tas-Bułak – sowchoz położony w obwodzie Semipałatyńsk, rejon Urdżarsk w ówczesnej 
Kazachskiej SSR.

36 Ros.: Kazachska Sowiecka Socjalistyczna Republika, obwód Semipałatyńsk, rejon Urdżar, 
sowchoz Tas-Bułak, ferma nr 2.

f Tekst pisany filetowym atramentem w j. polskim na czterech stronicach papieru formatu zeszytowe-
go. Całość została złożona w formie trójkąta, na którego czystych obu stronach widnieją adresy oraz pie-
częcie pocztowe. Naawersie: „УССР, г[оро]д  Львов, ул. Потоцкого 70/I, Конечны Францишек Семе-
нович”. W dolnej partii koperty nota: „Отпр[авитель] Павлюс Алiця, Казакстан, Семипалатынськая  
oбласть, Кокчет[авский]  р[айон], Совхоз Коминтерн, село Петропавловка”. W prawym górnym rogu 
koperty ślad po usuniętym znaczku pocztowym i fragment pieczątki: „[Георги]евка СССР Georgiewka, 
3. 5. [19]41”. Na rewersie „koperty” widnieje sowiecki znaczek pocztowy o nominale 30 kopiejek i cztery 
okrągłe pieczęcie; jedna nosi znaki poczty w miejscu nadania: „Петропавловка СССР Petropavlovka 21. 
12. [19]41” oraz pięcioramienną gwiazdę z sierpem i młotem w jej polu. Trzy pozostałe pieczęci pochodzą 
z urzędu pocztowego we Lwowie o jednakowym brzmieniu: „Львов СССР Львiв 6. 1. [19]41”.
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Kiedy się tak trzeźwo zastanowię nad obecną sytuacją to wydaje mi się, że nie 
wytrzymamy tej zimy, ale wierzę w miłosierdzie Boże i tak mi się zdaje, że kiedy  
nam dał Bóg zdrowie i siły na przetrwanie tego okropnego lata, które mi się z od-
ległości kilku miesięcy gehenną wydaje, to nie po to byśmy w zimie marnie zgi-
nęli. To, cośmy przeszli, nie da się opisać. Proszę sobie wyobrazić: pracowaliśmy 
przy 50˚ gorąca od g[odziny] 4-tej rano do 9-tej wieczór na głodno, nie mieliśmy 
odpowiedniego obuwia, a na nogach porobiły się nam okropne wrzody, które 
rozdrapywane ustawicznie przez kolące krzaki, którymi pokryty jest cały step nie 
goiły się zupełnie, co to była za męka tego sobie nie jest w stanie wyobrazić nikt, 
kto tego nie przeszedł. Pamiętam, były takie dwa dni w ciągu których nie mieli-
śmy nic w ustach prócz kumysu37, ten jednak na takim gorącu skwaśniał i nabrał 
pewnego procentu alkoholu, piliśmy ten kumys bo nam głód skręcał kiszki ale też 
chwytały nas okropne torsje. Takich i podobnych wypadków było wiele. 

Jesienią znów, kiedy zaczęły się już mrozy spaliśmy pod gołym niebem, natu-
ralnie nie rozbierając się. Wtedy od wszów38 porobiły nam się okropne swędzące 
pryszcze, które teraz się odnawiają, bo nie mamy mydła, nie ma czym myć się 
ani prać i wszy mamy okropne. Tego właśnie nam brakuje mydła i chleba, o to się 
modlimy, o nic więcej. Tego drugiego nie widzieliśmy już od października i serce 
pęka, kiedy mój maleńki braciszek prosi ze łzami w oczach o kawałek chleba, 
bo jest głodny; czasem mu da z litości jakaś Rosjanka, ale częściej nie. Wtedy 
zawsze myślę, czemu to serce pęka, a nie może pęknąć naprawdę. 

Niedługo już święta. Te, które zawsze spędzałam z rodzicami w szczęściu za-
cisza domowego. Tego roku inaczej będą wyglądały. Poleją się łzy strumieniami 
i będzie b[ardzo]ciężko. Jedyną pociechą to to, że Wy o nas nie zapominacie. 
Może choć cząstka Waszych modlitw uleci ku naszym ponurym bezkresnym ste-
pom i rozpali w sercu nadzieję na lepsze jutro.

Drogi Księże, dziękujemy stokrotnie za przysłane pieniądze. Cenniejsze one 
dla nas nad swoją normalną wartość, bo przysłane nie z tego, co zbywa. Może 
Bóg pozwoli, że kiedyś oddamy innym pozostającym w potrzebie. Proszę o nas 
nie zapominać i łaskawie odpowiadać, bo my z utęsknieniem czekamy słowa 
pociechy i otuchy od tych, co sercem do nas się przenoszą.

Alina39 Pawlus40 z Prababką, Mamusią, Ciotką i braćmi
Pietropawłówka41, 16/XII [19]40

37 Mleczny musujący napój alkoholowy o smaku kwaskowatym wytwarzany przez ludy ko-
czownicze Azji Centralnej.

38 Zapis zgodny z oryginałem.
39 Właściwie: Alicja Pawlus.
40 Pawlus Alicja – c. Stefanii, uczennica gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, uczestnicz-

ka katechez prowadzonych przez ks. dr. Franciszka Koniecznego, deportowana w 1940 r. przez 
Sowietów do Kazachstanu, osadzona w sowchozie Komintern w obwodzie semipałatyńskim. Wy-
wieziono ją wraz z matką, prababką, ciotką i braćmi.

41 Pietropawłówka – wieś w rejonie kokczetawskim, w obwodzie semipałatyńskim.
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Dokument 5
List Eugenii Frączkowej do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie, 

Giergijewka 27 XII 1940 r.

Georgiewka42, 27/XII [19]40 r.
Drogig K[sięże] Profesorze!
List, który przyszedł dopiero dziś, oblałam łzami. Tak, jakby wyczuł K[s.] 

Profesor, że często w myślach skarżyłam się na swój los i zwierzałam się ze swo-
ich przeżyć. Spotkało mnie wielkie nieszczęście, bo Irma43 moja, którą dobrze zna 
K[s.] Profesor, wyjechała koniecznie odwiedzić swoją koleżankę Kowalównę44 
i już 3 m[iesiące] nic o Niej nie wiem. Nie miała przepustki i pewnie ją zatrzyma-
li i zamknęli, i mnie zesłali na samowolny wyjazd, a ja z rozpaczy wprost dostaję 
szału. Troska o nią mnie zabija. Ciężko choruję na serce i ledwie chodzę na robo-
tę, bo muszę zarobić dla nas wszystkich choć kawałek chleba. Nerwy odmawiają 
posłuszeństwa. Nocami nie śpię, stoi przed oczyma moje dziecko i okropne obra-
zy mnie męczą i spać nie dają. Boże! Ratuj Irmę! Nie wiem czy żyje, może jakieś 
nieszczęście ją spotkało, a ja nie mogę jej pomóc. 

O Najdroższym moim mam wiadomości, żyje i jest w Lissabon45. Ze mną 
jest Mamusia męża, która ma już 70 lat i Wanda46. Klimat i złe odżywianie źle 
wpływa na zdrowie nas wszystkich. Ja podałam podanie do Moskwy i do Lwowa 
o zezwolenie na powrót, trzeba by było tą sprawą zająć się, ale nie wiem, kogo 
prosić oto. Pisałam do p[ana] prof. Bartla47 i prosiłam pomódz48. Z Moskwy od-
pisali, że wysłano do rozpatrzenia do Lwowa.  Nie wiem czy długo wytrwam, ani 
zdrowia, ani sił, ani nerwów. 

 Wigilia była bardzo smutna i biedna, choć opłatek K[s.] Profesora nie przy-
szedł na czas, za który z całego serca dziękuję, jednak kawałek miałam, bo Panie, 
które dostały dzieliły się z tymi, którzy nie mieli. Prawie wszędzie był płacz, 
bo kogoś z najdroższych brakowało. Niedawno dwie Panie chciały wyjechać do 
Lw[owa]. Zatrzymali je i skazali na 10 lat ciężkich robót w łagierach49. Może taki 

42 Właściwie: Gieorgijewka – wieś, siedziba rejonu żarmińskiego oddalona ok. 330 km na po-
łudnie od Semipałatyńska w ówczesnej Kazachskiej SSR.

g   Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na dwóch stronicach kratkowanego papieru 
formatu zeszytowego.  Brak koperty.

43 Osoba niezidentyfikowana.
44 Osoba niezidentyfikowana.
45 Lizbona – stolica Portugalii.
46 Osoba niezidentyfikowana.
47 Bartel Kazimierz (1882‒1941), pochodzeniem i studiami związany ze Lwowem, 1913‒1941 

prof. Politechniki Lwowskiej, w roku akad. 1930/31 rektor uczelni, 1919‒1920 szef Ministerstwa 
Kolei Żelaznych, 1922‒1930 poseł na Sejm RP, pięciokrotny premier polskiego rządu (trzykrotnie 
w 1926 r., 1928‒1929, 1929‒1930), 1926‒1928 wicepremier i szef Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, rozstrzelany 26 VII 1941 r. przez Niemców we Lwowie.

48 Zapis zgodny z oryginałem.
49 Zapis zgodny z oryginałem; poprawnie: łagrach.
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los czeka moje dziecko. Myśleć o tym nie mogę. Stale proszę Pana Boga o łaskę, 
o zwrot mojego dziecka, bo boję się, że dostanę obłędu. 

Bardzo proszę modlić się za nas i pamiętać o nas. Proszę pisać, to mnie może 
uspokoi. Jestem taka sama, to komu opowiem o moich przeżyciach, każdy ma 
swoje troski i zmartwienia. Modlę się stale i to mnie dodaje sił. Proszę bardzo 
napisać. Mam wielką prośbę, proszę wysłać Sienkiewicza50 książki do czytania 
dla Wandzi.  Książki można wysyłać i nie będzie drogo kosztować, wysyła się 
jako druk. 

Zasyłam serdeczne Bóg zapłać i serdeczne pozdrowienia. Wanda rączki ca-
łuje 

        Frączkowa Eugenia51

Przysyłam moją fotogr[afię]52 robioną w czerwcu, od tego czasu straciłam  
9 k[i]l[ogramów]. Bardzo proszę wszystkich znajomych z grona nauczycielskie-
go pozdrowić serdecznie. Zasyłamy najlepsze życzenia Noworoczne, aby nasza 
męka nie trwała długo.

Szczerze oddana 
Frącz[kowa]

Dokument 6
List Marii Postępskiej do ks. dr. Franciszka Koniecznego,  

Nikołajewka 28 XII 1940 r.

Przewielebnyh, drogi Ojcze!
Opisać nie potrafię, jak b[ardzo] ucieszyliśmy się listem Ojca otrzymany[m] 

w pierwszy dzień Świąt przesmutnych. Pamięć o nas, opłatek i ta serdeczna pomoc 
pieniężna wzrusza nas do głębi. Bóg zapłać za wszystko! To zapewnienie modlitw 
za nas jest dla nas tą siłą, która pozwoli nam przetrwać to bolesne, ciężkie doświad-
czenie życia. Wierzę w jedno tak głęboko, gorąco, że Bóg nas nie opuści i że wró-
cimy do was, dobra sprawa zwyciężyć musi kosztem ogromnych ofiar, nieludzkich 
cierpień wprost, ale Miłosierdzie Boże i Wszechmoc tak wielkie.

U nas zima w pełni, ostra, mroźna, oszalałe burany53 śnieżne bardzo częste 
zasypują chaty, strasznie jest wtedy na dworze i o wyjściu mowy nie ma. O ile zaś 
jest spokojnie, cieplejszy dzień i słonecznie, wtedy występuje piękno tutejszej 

50 Nawiązanie do dzieł polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza (1848‒1916), autora m.in. no-
wel i powieści historycznych, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 r.

51 Frączkowa Eugenia – Polka, deportowana w roku 1940 ze Lwowa przez Sowietów do Ka-
zachskiej SSR, osadzona we wsi Gieorgijewka, siedzibie rejonu żarmińskiego w obwodzie  semi-
pałatyńskim.

52 Do listu załączona mała fotografia autorki formatu legitymacyjnego.
h Tekst pisany fioletowym atramentem na dwóch stronicach liniowanego papieru formatu ze-

szytowego. Brak koperty.
53 Określenie zamieci śnieżnych.
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przyrody górzystej – wschody i zachody słońca są cudne. Klimat tutejszy służy 
dzieciom i młodym, starszym nie bardzo służy. Mąż mój leczył się w szpitalu na 
serce, ja przechorowałam się i w dzień sobie wstałam: wysoka gorączka i kłu-
cie, po prostu przeziębienie z braku ciepłej odzieży, ale już jest dobrze. Janka54 
i Ewa55 z wytrwałością wielką pracują i żyją nadzieją powrotu, ale siły ich też już 
słabną mimo pozornego dobrego wyglądu, bo opalone wichrem i słońcem.

Śmierć śp. Ks. Gerstmanna56 odczuliśmy bardzo, nie wiedzieliśmy, że nie 
żyje. I tutaj wśród Polaków przybywa mogił, wycieńczone organizmy, choroba 
podcina. Bardzo proszę Ojca o pamięć w modlitwach za mego brata Zygmunta57, 
od 10/5 ślad po nim zaginął, tak bardzo się martwię jego nieznanym losem, ukry-
wali przede mną długo, dopiero niedawno dowiedziałam się, co go spotkało58.

Z całego serca jeszcze raz dziękuję za przesyłkę pieniężną, ale proszę pierw-
szą reklamować, bo nie otrzymałam; ta druga pewno nadejdzie, bo tutaj poczta 
na miejscu jest, jak otrzymam zaraz napiszę. Czy nowe zajęcie59 nie wyczerpuje? 
Boże, trudno pogodzić się z tym wszystkim, w codziennej modlitwie zanoszę 
prośby za drogiego Ojca.

Przesyłamy wszyscy wyraz czci głębokiej
Nikołajewka60, 28/12 1940                                                                  Maria Postępska61

54 Janina z d. Postępska – córka Marii, deportowana wraz z dzieckiem Ewą w 1940 r. do Ka-
zachstanu.

55 Ewa z d. Postępska, zamężna – córka autorki, wywieziona w roku 1940 przez Sowietów 
i osadzona razem z matką i ojcem w tym samym sowchozie Nikołajewka na terenie Kazachskiej 
SSR. Jej mąż w chwili sowieckich wywózek polskich obywateli ze Lwowa pracował w strefie nie-
mieckiej, dzięki czemu uniknął deportacji.

56 Gerstmann Adam (1873‒1940), święcenia kapłańskie w 1896 r. dla archidiec. lwowskiej ob. 
łac., w 1897 r. doktorat teologii, w 1900 r. habilitacja na Uniwersytecie Lwowskim, w 1907 r. prof. 
nadzwyczajny, w 1910 r. prof. zwyczajny, 1900/01‒1919/20 prof. teologii pastoralnej z polskim 
językiem wykładowym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego, 1920/21‒1939/40 
prof. teologii moralnej szczegółowej tamże, 1911‒1939 członek senatu akademickiego, 
1912/13, 1914/15‒1916/17, 1929/30, 1938/39‒1939/40 dziekan fakultetu, 1917/18‒1918/19, 
1930/31‒1931/32 prodziekan, 1927/28 i 1932/33 rektor uczelni, 1928/29 prorektor, członek Pol-
skiego Towarzystwa Teologicznego, 1923‒1935 prezes Koła Księży Prefektów Archidiecezji 
Lwowskiej, wieloletni katecheta Gimnazjum ss. Urszulanek we Lwowie. Zmarł 25 VII 1940 r. we 
Lwowie, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. J. Wołczański, Wydział Teologiczny, s. 257.

57 Osoba niezidentyfikowana. 
58 Prawdopodobnie aluzja do śmierci poniesionej z rąk Sowietów, być może w Katyniu wiosną 1940 r.
59 Podczas pierwszej sowieckiej okupacji Lwowa 1939‒1940 wskutek wysokich podatków nałożo-

nych na duchownych, wielu z nich podjęło pracę zawodową poza sferą kościelno-religijną. Podlegali 
wtedy innym stawkom płatniczym. Takiego wybiegu użył również ówczesny kapelan klasztoru ss. Kar-
melitanek Bosych ks. Konieczny, uzyskując zatrudnienie najpierw przy rozładunku węgla z wagonów 
kolejowych, a później w charakterze portiera w klinice chirurgicznej prof. Tadeusza Ostrowskiego dzię-
ki pośrednictwu dawnych uczennic Gimnazjum Królowej Jadwigi. S. Bizuń, Historia krzyżem znaczo-
na. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939‒1945, oprac., wstęp, przypisy 
i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lublin 1994, s. 92‒93.

60 Nikołajewka – wieś w rejonie żarmińskim, w obwodzie semipałatyńskim, Kazachska SSR.
61 Postępska Maria – Polka deportowana wraz z mężem i córkami Ewą i Janiną z dzieckiem 

Ewą ze Lwowa przez Sowietów w roku 1940 do rejonu żarmińskiego w obłasti semipałatyńskiej. 
Przebywała m.in. we wsi Nikołajewka i na fermie Argebaj w sowchozie Krasnyj Skotowod.
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Dokument 7
List Barbary Bem do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie,  

Bolszaja Bukoń 31 XII 1940 r.

        31 XII 1940
Księżei Profesorze!
Chciałabym choć w części zamknąć i skończyć w tym roku jeszcze moje ra-

chunki i długi olbrzymie. Nie znajdę słów odpowiednich zdaje się nigdy, żeby 
wyjaśnić, dlaczego dopiero teraz to czynię. Doprawdy sama siebie nie rozumiem! 
Nie potrafię podać przyczyny mego postępowania. Letni i jesienny brak czasu 
nie jest jeszcze wszystkim – od dwu miesięcy nie pracujemy przecież, panuje 
zupełny zastój zimowy. Och! Cóż, więc napiszę – wszystkie moje usprawiedli-
wienia nie dorównają nigdy wielkości przewinienia! Przeciwnie – wielkie leni-
stwo, opieszałość, a przede wszystkim lekceważenie sobie spraw tak poważnych 
godne jest prawdziwego potępienia. Ale Księże Profesorze – proszę mi wierzyć 
– że ja mimo wszystko zdaję sobie sprawę z mego wielkiego grzechu, oceniam 
wszystko dobro jakie otrzymałam i otrzymuję, czuję się nieskończenie winną; 
straszne jest takie uczucie przygnębiające coraz silniej z dnia na dzień, a jeszcze 
straszniejszą jest słaba wola w człowieku, która nie pozwala mu na zerwanie 
raz wreszcie ze słabością. Wzrastające przeogromne wyrzuty sumienia odbie-
rały mi wciąż odwagę i ochotę do pisania. Wreszcie dzisiaj zdecydowałam się 
i śmiem skruszona do głębi prosić o przebaczenie, że do dzisiaj nie podziękowa-
łam jeszcze za wszystko, co otrzymałam: za pieniądze, posyłkę62 i list, za wiele 
innych rzeczy nie jestem w stanie podziękować! Może Matka Boska Nieustającej 
Pomocy wysłucha moich pokornych próśb i swymi Łaskami otoczy Najlepszego 
Księdza i dopomoże Mu do przetrwania w zdrowiu wszystkich dzisiejszych trosk 
i ciężarów. Zdaje mi się, że już nigdy nie zmażę swego przewinienia i jest mi 
strasznie wstyd, i żal, i przykro – najboleśniejszą chyba jest rzeczą zawiedzenie 
się na kimś – może jednak kiedyś potrafię stać się godną czynionych dla mnie sta-
rań i wysiłków, a także ponoszonych może wyrzeczeń. Pole do działania wielkie, 
więc ze wszystkich sił starać się będę o poprawę.

Jakże często zdaje mi się to wszystko snem, nieprawdopodobieństwem od 
początku do końca, od pierwszej chwili wyjścia z domu – wtedy nie było czasu 
na zastanawianie się – sama podróż była straszna, to zamknięcie, jazda w nie-
wiadomym kierunku, a trud, ciasnota! Ukoronowaniem jej były ostatnie dwa dni, 
gdy na 150 km drogi przez dzikie i ponure góry zamarzaliśmy z zimna w nocy, 
topili się od żaru w dzień – już wtedy! – dusili się od pyłu i prochu, drętwieli 

i Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na czterech stronicach czystego papieru for-
matu listowego. Brak miejsca wystawienia, nazwiska autorki i koperty. Z innego źródła wiadomo, 
że nadawcą była Barbara Bem, przebywająca na fermie sowchozu w Bolszoj Bukoni w obwodzie 
semipałatyńskim na terenie ówczesnej Kazachskiej SSR.

62 Ros.: paczka, przesyłka.
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na szczytach skłębionych pakunków, gdy nary w szalonej szybkości groziły co 
chwila zupełną zagładą, grzęźli po tysiąckroć w rozlicznych błotach i wodach 
przesiadając się co kilka k[ilo]m[etrów], by wreszcie na drugi dzień w nocy do-
trzeć prawie u kresu sił do miejsca naszego „przesiedlenia”, jednej z czterech 
ferm sowchozu „Czegielek”63. Och! To było upiorne, szaleńcze, że myśmy dali 
radę temu! Ale równocześnie ze wzrostem przeszkód, cierpień i trudów wzrastała 
i nasza zaciętość – zbroiliśmy się wciąż w nowe siły niewiadomo skąd, by prze-
trzymać to, nie poddawać się, na złość wszystkim nie ulec nigdy! Tak nam i teraz 
przepowiadali przed zimą, że nie przetrwamy, a my jednak śmiejemy się z tego 
i „ciągniemy” dalej!

Gdy ranne słońce od razu upalne oświeciło na drugi dzień naszą „ziemię obie-
caną”, ujrzeliśmy z rozpaczą w sercu, że otacza nas dziki step, ponure góry zo-
stały na zachodzie, daleko widniały obce kołchozy, a sama ferma składała się 
dosłownie z sześciu glinianych kozackich lepianek, trzech stajni i budyneczku 
tzw. bani, czyli pierwotnej łaźni – to wszystko! Początki były ciężkie, to jasne. 
Zajęliśmy jedną ze stajni, gdyż ich mieszkańcy na lato wychodzą zawsze w góry; 
czuliśmy się jak w schronisku, na wycieczce, może na letnisku – to naturalnie 
w przenośni. Na trzeci dzień wzięli nas do pracy, zaczęło się od czegoś najbar-
dziej nieprzyjemnego: wyrobu ze słomy i nawozu kiziaku, jedynego to opału na 
całą zimę; tylko tu w Bukoniu64 istnieje trochę starych topól i dzikich zarośli, 
które przecież nie są w stanie zaopatrzyć wszystkich w drewno na zimę. Jedyną 
dobrą stroną tego potwornego zajęcia była jego „krótkotrwałość”, bo tylko wtedy 
– pierwszy i ostatni raz – pracowaliśmy po 8 h. 

Gdy przyszły siakonoksy z końcem czerwca, kazano nam od świtu, czyli [od] 
4 h rano do zachodu słońca, czyli do 21 h biegać kilometrami po polach i składać 
na 2500 h[a] siano w kopiczki. To było już straszne! Tempo ponad naszą wy-
trzymałość, z półtoragodzinną przerwą na obiad, bez chwili odpoczynku i chwili 
wolnej dla siebie! O zrobieniu czegokolwiek dla własnych potrzeb nie mogło 
być mowy. Wszelką korespondencję naturalnie zarzuciłam! Człek jak automat 
ściągał się niewyspany i umęczony z pierwszymi blaskami dnia, pił czaj65 (wodę 
z mlekiem), przegryzał kawałkiem czarnego a smacznego66 jak glina chleba, 
to było „kazionne”67 wyżywienie; gdy wracał ugotowany wprost na obiad (upały 
były niesamowite – dzień po dniu bez kropli deszczu, chmurki nawet, a schować 
się nie było gdzie!), czekał go znów obiad ze wspólnego „kazanu”: tragiczna 
zupa – woda z ziemniakami w łupach i kawałkami zielonej cebuli lub jeszcze 
tragiczniejsze mięso: kości, konina! nawet na łoju. Och! Szczęściem myśmy mia-

63 Inna forma zapisu: Czigilek – sowchoz koło Bolszoj Bukoni, w kokpektyńskim rejonie na 
obszarze obwodu semipałatyńskiego.

64 Właściwie: Bolszja Bukoń – wieś w rejonie kokpektyńskim, obwód semipałatyński.
65 Ros.: herbatę.
66 Właściwie powinno być: smakującego.
67 Z ros.: państwowe, służbowe, szablonowe.
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ły mamusię, która zawsze dbała o nas i nie odczuwałyśmy różnych braków czy 
niesmaków jak inni. 

I znów krzyk – napędzanie, oni nie znoszą widoku nas odpoczywających! 
I znów człek machał widłami czy grabiami patrząc na niemiłosierne słońce, które 
wieczorem nie potrafiło uchronić nas od milionów komarów tnących bez przerwy 
i miłosierdzia. Tak utrudzony i wyczerpany szedł zaraz na spoczynek z tą samą 
świadomością, że jutro, pojutrze i wciąż będzie tak samo! Nasze narzekania czy 
prośby, tłumaczenia nic nie pomagały; za wyłamywanie się z rygoru pokutuje 
dziś kilka osób w więzieniu! Ratowała tylko sprawka68 od lekarza bardzo trudna 
do zdobycia. Równocześnie ze sianokosami pracowali niektórzy przy odnawia-
niu stajen, wyrobie kostek z gliny budulcowych, plewieniu doświadczalnych pól 
pszenicy i ziemniaków. 

Ale jednak mimo wszystko czuliśmy się naprawdę zupełnie dobrze! Nasze 
zaokrąglone „buzie” po prostu świadczyły przeciwko nam! Powietrze, słońce 
i ruch służyły nam wyśmienicie! Wzrastały siły, wytrzymałość, twardniał człek, 
hartował się, wyrabiał nie tylko fizycznie. Ja osobiście byłam też prawie zupełnie 
zadowolona, wytrzymałam wszystko, starałam się nigdy nie zapominać o pogo-
dzie ducha i jakoś ze wszystkim dawałam sobie radę!

Równie dobrze przeszłam całe żniwa, od połowy sierpnia do końca wrze-
śnia. Odbywały się o 25 km od fermy, blisko gór, w szczerym polu, pod dachem 
Uralu69 – tu już zupełnie zatapialiśmy się w pracy, zapominając o całym dalekim 
a odciętym od nas świecie. Byliśmy prawie tylko już „robolami” „rabotający-
mi”70 bez wytchnienia i zrozumienia. Obsługiwałyśmy młynki czyszczące ziar-
no, ładowaliśmy zboże do transportów licznych i dalekich, pomagałyśmy przy 
koszących, orzących i siejących traktorach. Ja też jeździłam przez tydzień na 
pługu, ale miałam dość na zawsze! W ten nie do opisania pył, proch i brud przez 
16 h dziennie bez przerwy prawie, dzień w dzień nie do usunięcia mógł odebrać 
w ogóle ochotę do wszystkiego. Milej o stokroć pracowało się w nocy pod cu-
downym sierpniowym gwiaździstym niebem, a w dzień spało snem kamiennym. 
W ostatnich dniach dokuczyły nam bardzo raptowne chłody, strasznie mroźne 
wiatry, które w połowie października sprowadziły śnieg, dziś wysoki już na kilka 
m[etów].

Nie cieplej było w przewiewnej stajni, w której mieszkali dalej wszyscy bez 
zmian, a myśmy jesiennym zwyczajem kopały ziemniaki, by potem do koń-
ca miesiąca przeliczać je w piwnicy. To już był kres naszych prac, zwolniono 
nas, pozostawiając własnym losom, nie dając najmniejszego zaopatrzenia na 
zimę, jakiejkolwiek możliwości pracy czy utrzymania się. Taki ich już system. 

68 Ros.: zaświadczenie.
69 Ural – pasmo górskie o długości przeszło 2000 km w ówczesnym Związku Sowieckim, a dziś 

w Rosji. Tworzy symboliczną granicę między Azją a Europą.
70 Z ros.: pracującymi.
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Przenieśliśmy się jak prawie wszyscy z fermy71 do Bukonia, większego kołcho-
zu-miasteczka (o 8 km) o poczcie, aptece, ambulatorium ze szpitalikiem (gdzie 
„metsestrą”72 jest p[ani] Tomczycka73), gimnazjum i kinie. Nikt prawie nie pra-
cuje, trzeba żyć własnym przemysłem. Ceny wszystkiego są nieproporcjonalne 
najzupełniej do naszych możliwości (np. mąka tylko i ziemniaki – podstawa: 16 
kg ciemnej mąki kosztuje 160–180 r[u]b[li], z każdym dniem ceny rosną; wiadro 
ziemniaków 20–30 r[u]b[li], czyli wypadają 3 ziemniaki za 1 r[u]b[el]!). Poza 
tym ze wszystkim jest podobnie, nawet mieszkanie – gliniana niska izba kosztuje 
40–50 r[u]b[li] miesięcznie. Jest to zwykły objaw tutaj; na nieszczęście tego roku 
był nieurodzaj, a według mądrej tutejszej polityki nie wolno przewozić niczego 
z obłasti74 do obłasti. To są znane rzeczy, ludzie otumanieni a trzymani terro-
rem „państwa w państwie” zapracowują się na śmierć, niczego zupełnie niczego 
z tego nie mając tylko nędzę i głód! Co za potworne, bajkowe wprost stosunki, 
co za bałagan, kłamstwo, wyzysk, ciemnota, pierwotność we wszystkim! Szkoda 
słów, zdrowia i nerwów.

A nasza „kolonia” dość liczna, około 200 osób w samym Bukoniu trzyma się 
dzielnie. Jest to głównie sama inteligencja ze samego Lwowa, a w najbliższej 
okolicy są włościanie z woj. tarnopolskiego. Kwitnie życie towarzyskie, cóż in-
nego robić? Trzeba się czasem rozerwać i zapomnieć o codziennych troskach, 
o chlebie, jedzeniu, opale. Dnie podobne są do siebie, uciekają niesamowicie 
szybko i to właściwie na niczym; gdy się tak pomyśli o upływającym tak na 
niczym czasie, robi się człeku strasznie smętnie na duszy. Wszystko można prze-
trwać, wiele odzyskać, ale tego nigdy już nikt i nie wróci. 

Żyję głównie wspomnieniami [o] tym, co było, o przyszłości niebezpiecz-
nie marzyć. Ja wracam wciąż w najcudowniejsze, najbogatsze lata szkolne, 
jak miłe i drogie mi one, i nie wierzę do tej chwili, że minęły już bezpowrot-
nie. Och! Czy ja naprawdę nigdy już nie będę uczennicą? Księże Profesorze! 
Dopiero teraz widzę i oceniam odpowiednio te lata, jak nieskończenie wiele 
mi dały pod każdym względem, ile winną jestem moim wychowawcom. Jakże 
chciałabym nie sprawić im najmniejszego nigdy zawodu. W moich smętnych 
wspomnieniach z czasów G[imnazjum] K[rólowej] J[adwigi] pomagała mi 
Lidka Frankiewicz75 (z [klasy] III b), z którą pracowałam przez całe lato na fer-
mie. Spotkało ją największe nieszczęście, jakie może być tutaj: niewinnie zu-
pełnie Matkę jej zasądzili na 1 rok więzienia (od połowy XII). Została z dwoma 
braćmi, wszyscy im pomagamy, pieniądze otrzymane w liście im ofiarowałam, 
proszę się nie gniewać, [nie] dziwić i zrozumieć mnie. Księże Profesorze, pro-

71 Autorka pracowała w sowchozie Czegielek (Czigilek) na fermie nr 2.
72 Zniekształcony ros.: miedsiestra – pielęgniarka.
73 Osoba niezidentyfikowana.
74 Ros.: obwodu, województwa.
75 Frankiewicz Lidia – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, deportowana 

przez Sowietów w roku 1940 do Kazachstanu.
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szę o pamięć o nich, modlitwy, dobre słowo, konieczne to dla nich. Pisałam już 
do dziewcząt, przecież żyje wśród nas dalej „Pomoc Koleżeńska”, teraz jeszcze 
głębiej ją odczuwam!

Pisać już teraz będę częściej, proszę gorąco o przebaczenie mi wszystkiego, 
podzięka będzie całe moje życie; przesyłam najpiękniejsze ukłony
        Baśka76

Niegodna istota – nie podziękowałam jeszcze za pamięć o moich imie-
ninach, brak mi słów, naprawdę! Bóg Dobry może mnie wysłucha. Święta 
B[ożego] Narodzenia spędziliśmy tradycyjnie mimo wszystko, opłatek przy-
słali, drzewko i szopkę zrobiliśmy z papieru, namiastki ozdób, wszystko naj-
większą sztuką, cudownymi też sposobami mieliśmy też tradycyjną wieczerzę 
– było smętnie, przejmująco. Życzenia były zawsze jednakie, myślą łączyli-
śmy się ze wszystkimi rozproszonymi po całym świecie, ile nas cierpi, męczy 
się, ginie, co za los! Od brata nie mamy wiadomości – był w Starobielsku77). 
Kolędy brzmiały tak rzewnie! Silniejsza jeszcze wiara i nowe nadzieje witały 
Nowy Rok. I tak minęły nam pierwsze święta w Azji. Wszystkie święta spę-
dzamy zawsze spokojnie, modląc się, wspominając, będąc myślami z Wami, 
u „siebie”, odwiedzaliśmy Bohaterów w listopadzie78, czujemy się zawsze 
Synami Lwiego Grodu, dotarło do nas orędzie79 arcyb[iskupa] Bolesława80, 
wzruszyło nas głęboko, podniosło na duchu. Rodzina moja, dzięki Bogu, 
trzyma się zdrowo. Ojciec nie pracował zupełnie, trochę chorował, wszyst-
ko w ręku Boga! Mamusia nas podtrzymuje, z Siostrą i Bratową pracowa-
łam całe lato, wszyscy przesyłają wyrazy głębokiego poważania i podzięki! 
Proszę w adresie nie pisać sowchozu i fermy.

76 Barbara Bem – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, uczestniczka katechez 
ks. dr. Franciszka Koniecznego, wywieziona wraz z rodzicami, siostrą i bratem przez Sowietów  
w kwietniu 1940 r. do Kazachskiej SSR. 

77 Nawiązanie do sowieckiego obozu jenieckiego usytuowanego na Ukrainie Wschodniej w po-
bliżu Charkowa, w którym w latach 1939‒1940 przetrzymywano 3894 osoby, w tym polskich żoł-
nierzy aresztowanych po napadzie Sowietów na Polskę 17 IX 1939 r. W 1940 r. przewieziono ich 
do Charkowa i tam rozstrzelano.

78 Aluzja do Cmentarza Orląt Lwowskich usytuowanego przy Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie. Jest to panteon polskiej młodzieży oraz żołnierzy poległych w obronie Lwowa podczas 
wojny ukraińsko-polskiej 1918‒1919. 

79 B. Twardowski, Do wywiezionych na Syberię, Lwów 1940.
80 Twardowski Bolesław (1865‒1944), święcenia kapłańskie w 1886 r. we Lwowie, dr prawa 

kanonicznego, dr honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1888‒1895 prefekt 
Seminarium Duchownego we Lwowie, 1889‒1895 katecheta szkół średnich tamże, 1895‒1902 
kanclerz Kurii Metropolitalnej, 1902‒1918 proboszcz i dziekan w Tarnopolu, budowniczy kościo-
łów na Tarnopolszczyźnie, 1918‒1923 biskup pomocniczy archidiec. lwowskiej i kanonik Kapituły 
Metropolitalnej, 1919‒1923 rektor Seminarium Duchownego, 1923‒1944 arcybiskup metropoli-
ta lwowski, organizator archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w 1928 r. we Lwowie, 
inicjator synodu archidiec. lwowskiej w 1930 r., propagator Akcji Katolickiej, protektor budowy 
świątyń rzymskokatolickich, autor licznych listów pasterskich. G. Chajko, Arcybiskup Bolesław 
Twardowski (1864‒1944). Metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów 2010, passim.
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Dokument 8
List Anny Bierzeckiej do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie,  

Tas-Bułak 12 I 1941 r.

    12 I 1941
Wielebnyj Księże Profesorze!
Tak bardzo się cieszę, że list mój nie pozostał bez odpowiedzi. Po przeczy-

taniu tych słów serdecznych, prostych, doprawdy zawstydziłam się, że ja młoda 
zamiast promieniować otuchą, zamiast okazać się silną duchowo, w tak krótkim 
przeciągu czasu załamałam się.

W słowach Wielebnego Księdza znalazłam pokrzepienie, zrozumiałam, że 
nieszczęście złamało mnie chwilowo i pozornie, bo nie byłam na nie zupełnie 
przygotowana. Obecnie otrząsnęłam się z apatii, staram się być jak najbardziej 
godną dźwigania Krzyża, który Bóg mi przeznaczył. Rozumiem doskonale, że 
moim obowiązkiem jest pomagać Rodzicom, ale doprawdy nie zawsze można. 
Są dnie, w których wierzy się w zmianę, w których czeka się na coś…, a przycho-
dzą też i inne smutne, ponure, gdy w nic się nie wierzy. Wiemy, że jest przezna-
czenie – człowiek go nie zna, a w zupełności od niego zależy! To są straszne dni!  
W tych warunkach człowiek jest bezsilny, w każdym wypadku wszelkie starania 
pozostają bez rezultatu. 

Często wyobrażamy sobie szczęśliwe przyszłe życie – lecz niestety takie 
to dalekie, tak na razie nieosiągalne! Tak ciężko jest żyć. Pierwszy raz przeży-
wam takie gorzkie chwile. Gdyby nie nadzieja, że mimo wszystko los odmieni 
się, że wszystko będzie tak jak dawniej, nie byłoby po co żyć.

Najsmutniejsze ostatnie wydarzenie to śmierć dwóch Polaków w naszym sow-
chozie. To przywodzi na myśl czarne rozważania. W tych warunkach na pewno 
niewiele osób przetrzyma tę zimę. Każda śmierć wśród Polaków wywołuje przy-
gnębiające wrażenie. Coraz nas mniej, z dnia na dzień ubywa nas wygnańców. 
Ilu z nas zostanie w tej znienawidzonej ziemi pomimo tego, że pragnie się czegoś 
innego? Czyż to nie przeznaczenie?

W liście otrzymałam tylko opłatek – list był otwarty widać ktoś przeglądał. 
Tak postępują ci sami ludzie, którzy zniszczyli nasze rodziny, którzy sprawili tyle 
złego. Nienawidzę tej ziemi, na której miało miejsce tyle krzywd ludzkich, niena-
widzę tych ludzi, synów tej ziemi zaślepionych w fałszywym reżimie. 

Święta były bardzo smutne, ale i wzruszające. Mimo tego, że łączyły się 
z nimi bardzo smutne wspomnienia, obchodziliśmy je tradycyjnie. Dzieliliśmy 
się opłatkiem, mieliśmy szopkę prymitywną, ale szopkę zrobioną rękami dzieci 
polskich, kolędowaliśmy. Wiele modlitw i próśb zmieszanych z łzami popłynęło 
w te dni święte ku Najwyższemu – może one przyniosą nam wybawienie. Wierzę 

j Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na czterech stronicach czystego papieru 
listowego. Brak koperty. 
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obecnie w jedno tylko – w pomoc i opiekę Bożą. Jeżeli do tej pory Bóg czuwał 
nad nami, napewno i w dalszym ciągu nie opuści nas. Bardzo proszę o odpowiedź 
– będę czekać z dnia na dzień na pocztę! 

Zasyłam wyrazy poważania

Hanusia81

Od Rodziców ukłony oraz serdeczne pozdrowienia. Adres: Бежецкая Анна, 
Каз[акстанская] ССР, Семипалатынская обл[асть], Урджарский Район, 
Совхоз Тас-Булак, Ферма 282.

Dokument 9
List niezidentyfikowanej Krystyny do ks. dr. Franciszka Koniecznego  

we Lwowie, Woroncówka 2 I 1941 r.

Woroncówka83, 2 I 1941
Czcigodnyk Ks. Profesorze! 
Serdecznie dziękuję Ks. Profesorowi za pamięć, za tyle dobrych słów i opłat-

ki. List doszedł do mnie w dzień Nowego Roku i tym bardziej byłam nim wzru-
szona, że w dniu tym więcej niż kiedykolwiek odczułam brak kościoła, wspólnej 
modlitwy i naszych tradycji. Przez długi czas broniłam się uparcie, nie chciałam 
ulec nastrojom, [usiłowałam] udać, że mnie to niewiele obchodzi, ale nie udało 
mi się.

W dzień wigilijny, gdyśmy siedzieli przy naszym kawałku stołu, (drugą 
część zajmowała nasza współlokatorka – Rosjanka) nakrytym biało, z wiązan-
ką siana pod talerzykiem z opłatkiem, czułam takie dławienie w gardle, że nie 
mogłam złożyć życzeń płaczącej mamie i bratu. Drugi rok bez ojca, drugi rok 
niewoli…

Później podzieliłam się opłatkiem z tutejszym dyrektorem średni[iej] szko-
ły, Kachzakiem84. Wyjaśniłam mu znaczenie opłatka, był tym ogromnie prze-
jęty i z dziecinną prostotą przełamał ze mną ten biały okruch. Nie wiem, czy 
dobrze zrobiłam, bo przecież on w wyniku swego urzędu uczy dzieci, że Boga 
nie ma.

81 Bierzecka Anna – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, uczestniczka kate-
chez ks. dr. Franciszka Koniecznego, wywieziona wraz z rodzicami przez Sowietów w roku 1940 
do Kazachskiej SSR, osadzona w sowchozie Tas-Bułak na fermie nr 2 w urdżarskim rejonie na 
terenie obwodu semipałatyńskiego. 

82 Ros.:  Bierzecka Anna, Kazachstańska SSR, obwód semipałatyński, rejon urdżarski, sowchoz 
Tas-Bułak, ferma 2.

83 Woroncówka – sowchoz w obwodzie semipałatyńskim, Kazachska SSR.
k  Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na czterech stronicach liniowanego papieru 

formatu zeszytowego. Brak koperty.
84 Zapis zgodny z oryginałem. Poprawnie powinno być: Kazachem.
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Ponieważ mieszkam obecnie w samej „stolicy” sowchozu przy szkole, gdzie 
mamusia pracuje, jako „uborczyca”85 tzn. woźna, mam możność obserwować 
stale młodzież szkolną, nauczycieli i sam program nauki, i porównywać z naszą 
najmilszą, słoneczną „budą”86. I tak bardzo serce boli, gdy patrzę na śpiewa-
jące i bawiące się dzieci, głodne i źle ubrane, ale uczące się. Nie wiem, czy 
Ks. Profesor mógłby sobie wyobrazić tutejsze grono nauczycielskie: składa się 
ono z pięciu młodych dziewcząt w moim wieku, jednego starego Kachzaka, 
b[yłego] „młodszego komandira”87, który uczy gimnastyki i przysposob[ienia] 
wojskowego, i owego dyrektora, który ma 25 lat. Nie należy do rzadkich wy-
padków, że na pauzie „panie nauczycielki” proszą prędko o wytłumaczenie, jak 
się zamienia ułamek dziesiętny na liczbę całą, co to takiego jest metan lub czy 
mówi się „der Mutter”88, czy „die Mutter” – naprawdę, to nie dowcip. 

 U nas o tej porze siedziałybyśmy w ciepłej, dużej auli, pachnącej cudownie 
świeżą choiną, przy ciasno stłoczonych stolikach, z mocno bijącymi sercami. 
Przez ten jeden wieczór, w półmroku Sali oświetlonej tylko świeczkami choinki, 
czułyśmy wielką wspólność, która łączy nas, uczennice w uroczystych, białych 
bluzkach z Wami, Kochani, Najmilsi nasi Nauczyciele. I tyle tych spojrzeń biegło 
wówczas ku Ks. Profesorowi samotnie stojącemu pod choinką, ku siwej, dobrej 
głowie p[ani] Przełożonej i tyle dobrych życzeń spływało na głowy naszych, wła-
snych Pań Wychowawczyń. I nie było już smutków i nieudanych lekcji, tylko 
wielka radość i nasza miłość do Dzieciątka. 

Dziś jestem daleko, w obcej ziemi, bardzo często głodna, zawsze zmarznięta 
i staram się „z godnością przetrzymać ten czas doświadczenia”.

Z Hanką Tylkówną89 rozstałyśmy się przed 9-ma miesiącami, to było bardzo 
przykre, bo wciąż trzeba żegnać się z kimś miłym i bliskim. Jest ona z rodziną 
na innej toczce90 – Kajranie91 i dowiaduję się, że dzień przed wigilią umarła jej 
babcia. To straszne dla nich, choć dla tej biednej staruszki – wybawienie. 

Ze Lwowa otrzymuję stale listy od Jagi Rudnickiej92 i Wiery Pilawskiej93. 
To nadzwyczaj dzielne i kochane dziewczynki pomagają nam posyłkami, choć 
wiem, że i u nich dość krucho i na pewno nie mają za dużo. 

Jest nam źle, bardzo źle, ale chyba tak całkiem Bóg nas nie opuści. 
Przekonaliśmy się już tu niejednokrotnie, że w chwili, gdy zdawało się, że to już 
kres wszystkiego – przychodziło niespodziane wybawienie i pomoc.

85 Zniekształcony ros.: uborszczyca – sprzątaczka.
86 Aluzja do lwowskiego Gimnazjum Królowej Jadwigi.
87 Ros.: komendanta.
88 Niem.: matka.
89 Zob. dokument 2 niniejszej edycji.
90 Ros.: punkcie, osadzie.
91 Kajran – osada polskich zesłańców w obwodzie semipałatyńskim, Kazachska SSR.
92 Osoba niezidentyfikowana.
93 Osoba niezidentyfikowana.
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Tylko, że ja nie umiem być Chrystusową męczennicą, nie umiem cierpieć 
z powagą i godnością. Wtedy, gdy mi jest już tak bardzo, bardzo ciężko, staram 
się nie myśleć o tym, śpiewam i śmieję się, a tak przecież nie powinna postępo-
wać męczennica – prawda?

Bardzo serdecznie pozdrawiam od siebie, mamy i brata
Krystyna94

Proszę o modlitwę za naszego ojca, który znajdował się w obozie jeńców 
w Kozielsku95, a obecnie nic o nim nie wiemy od 10-ciu mies[ięcy]. Bardzo nas 
ucieszyła wiadomość o ciepłym wietrze z południa i bardzo proszę o dalsze wia-
domości z tej dziedziny.

Dokument 10
List Marii Postępskiej do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie, 

Nikołajewka 20 I 1941 r.

Przewielebnyl, Drogi Ojcze!
Pospieszam donieść, że dostałam wczoraj awiso96 na 20 r[ubli] posłane do 

Argenbeju97, uważałam już za stracone, bo wskutek zmiany adresu wiele naszych 
ważnych listów i paczek nie doszło. Druga przesyłka adresowana wprost tutaj na 
pewno zostanie mi za jakiś czas doręczona. Tak bardzo wdzięczni jesteśmy za 
tę prawdziwą pomoc dla nas, bo obecnie jesteśmy bez pieniędzy i ucieszyliśmy 
się bardzo awisem.

Piszą nam ze Lwowa: „nadzieja pewna, dzień wolności niedługo”; tą myślą 
żyjemy i wierzymy, że ten dzień nastąpić musi.

Tutaj po kilku cudnych spokojnych, bardzo słonecznych dniach nastąpiły zno-
wu oszalałe burany i zimna, ale większa część zimy potwornej za nami, to nas po-
ciesza. Przez zimę nie było roboty dla Polaków, obecnie zaczynają przyjmować 
do usuwania śniegu; córki moje zgłosiły się, za robotę dostaje się 80 dkg chleba 
[…]98 był b[ardzo] dobry, teraz wskutek katastrofalnego braku mąki jest okropny, 
jakaś czarna glina, ale po wysuszeniu jadalny i nam smakuje. 

94 Niezidentyfikowana z nazwiska Krystyna, Polka, uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi 
we Lwowie, deportowana wraz z matką i bratem przez Sowietów ze Lwowa w roku 1940 do Ka-
zachskiej SSR, osadzona w sowchozie Woroncówka na obszarze obwodu semipałatyńskiego. 

95 Kozielsk – miasto w ówczesnym Związku Sowieckim na południowym-zachodzie od Kaługi, 
w którym znajdował się obóz dla 4594 Polaków, w tym wojskowych, aresztowanych przez NKWD 
i osadzonych tam w latach 1939‒1940. W roku 1940 zostali oni przewiezieni do Katynia i tam 
rozstrzelani.

l  Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na czystym pasemku papieru o długości 
zeszytu szkolnego i szerokości 5 cm. Dodatkowo dołączono jednostronicową notatkę na kartce 
papieru formatu małego notesu. Brak koperty.

96 Zapis zgodny z oryginałem; powinno być: awizo.
97 Argenbej (Argenbaj) – ferma w sowchozie Krasnyj Skotowod w rejonie żarmińskim, obwód 

semipałatyński.
98 Wyraz nieczytelny.
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W Nikołajewce jest mała garstka Polaków, nasza rodzina wywieziona w kom-
plecie jest najliczniejsza. Ewa mogłaby może znaleźć pracę czy jako sanitariusz-
ka lub nauczycielka muzyki, ale w większym mieście, a rozstać się nie chcemy 
i boimy się, dlatego zostaje z nami i chwyta każdą pracę, jaka się trafi, byle 
zarobić te 80 dkg chleba. Przed zimą jakiś czas była w grupie zatrudnionej przy 
niwelacji, to było płatne zajęcie, ale krótkie. Zmuszeni koniecznością kładziemy 
się już o 7 wieczór, bo nafty nie ma i ten przymusowy odpoczynek ratuje może 
nasze słabnące siły. Za każdy dzień przeżyty w zdrowiu Bogu dziękujemy. Od 
nagiej rzeczywistości odwracamy myśli, wczytując się choćby chwilę dziennie 
na głos przez Ewę w […]99, a w odprawianiu nowenn nie ustajemy.

Bardzo proszę o łaskawe wrzucenie kartki do Wisi100, stąd nie dochodzi tam 
nic i martwią się nami. Proszę błagać Miłosiernego Jezusa o ratunek dla nas i po-
wrót.

Wyrazy czci głębokiej przesyłamy
20/1 1941                Maria Postępska

Niestety, praca dla Polaków, o której wspomniałam była przez 1 dzień. 
Kołchoźnicy z Polakami pracować nie chcą, twierdzą, że wśród nich wszyscy 
są zajęci; jest tu walka o ten czarny chleb, a są rejony gdzie i mąki jest więcej, 
i Polakom jest łatwiej – tak wygląda równość sowiecka.
21/1 1941

Dokument 11
List Marii Postępskiej do ks. dr. Franciszka Koniecznego, Nikołajewka  

1 III 1941 r.

        1/3 1941
Przewielebnym Drogi Ojcze!
W nowym naszym niepokoju udaję się z gorącą prośbą do Prz[ewielebnego] 

Ojca o odprawienie mszy św. na intencję naszego powrotu. Zrobiono bowiem 

99 Trzy wyrazy nieczytelne.
100 Osoba niezidentyfikowana.
m Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na dwóch stronicach czystego pa-

pieru formatu listowego.  Brak miejscowości. W górnej części koperty nota w j. rosyjskim: 
„Западная Украина,  Львов, ул. Потоцкого 70, I эт[аж], Kонечны Франчишек  Cеменов[ич]. 
Oтпр[авитель] Mаря Постемска, Казахстан, обл[асть] Семипалатынская, Жарменский  
р[айо]н, почта Николаевка – село”. W prawym górnym rogu koperty ślad po oderwanym so-
wieckim znaczku z nieczytelnym stemplem pocztowym. Na rewersie koperty okrągła pieczęć 
pocztowa: „Львов CCCР Львiв 13. 3. [19]41”. Koperta niniejsza została przez autorkę listu wy-
korzystana ponownie metodą wywrócenia jej na drugą stronę. Na poprzednim awersie widnieje 
w górnej części nota odbiorcy: „Заказный, Казахстан, Семипалатынская область, Жарменський 
район, станця Жангиз-Тобе, Почта Николаевка село, Марiя Постемська” Niżej adres nadawcy: 
„Ганна Фризе, Львов, Тарновського 96”. W górnej części koperty dwa sowieckie znaczki o no-
minałach każdy po 30 kopiejek i okrągły stempel pocztowy: „Львов СССР Львiв, 12. 12. [19]40”.
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przed kilku dniami nasz spis, tj. Polaków mających rodziny po stronie niem[iec-
kiej] celem odesłania z powrotem. Powołaliśmy się na naszych 2 zięciów pracu-
jących tam, a Ewa na rodziców męża mieszkających stale w Warszawie. Męża 
i mnie dołączono do rodziny Janki101, Ewę odosobniono i zapowiadają, że zo-
stanie tutaj. Nasza radość powrotu zamieniłaby się w rozpacz rozstania z Ewą, 
w ręku Boga jak losami dalszymi pokieruje i tak bardzo się modlimy, i prosimy 
o powrót razem. Czy ten spis był zrobiony rzeczywiście w celu odesłania nas, 
przyszłość pokaże, my żyjemy tą nadzieją i ze Lwowa nam piszą, że takie za-
miary są.

Luty dał nam się bardzo we znaki, mrozy dochodzą do 50 stopni, słońca dużo 
i burany od czasu do czasu. Najgorzej znosi te zamiecie mój mąż i tak trudno mu 
się do tych odmiennych warunków życia zastosować. 

Mieliśmy wiadomość, że w Woroniewce w ostatnich czasach 10 osób z rodzin 
polskich umarło z wycieńczenia i zapalenia płuc w [wieku] 16‒60 lat; wstrząsa-
jące to na nas zrobiło wrażenie.

Proszę łaskawie reklamować przesyłkę pieniężną z grudnia na adres do 
Nikołajewki, bo dotychczas nie doręczono, w ogóle wstrzymano na 1 ½ miesiąca 
wydawanie paczek, a leży na stacji kilkaset i myszy niszczą, wskutek buranów 
i zasp śnieżnych ruch autowy wstrzymany.

Jeszcze raz za dobroć serca dziękujemy, udało się Ewie kupić za te pienią-
dze większą ilość mięsa, które w braku chleba bardzo wzmocniło nasze siły 
i mamy zapas na dłużej, a teraz mięsa kupić nie można, bo nie dowożą. Na 
szczęście mamy tu mszał rzymski, który nam teraz w okresie wielkanocnym 
tyle daje.

Przesyłamy wszyscy wyrazy czci głębokiej i za wszystko „Bóg zapłać”. 
Spokojniej patrzę w przyszłość mając pewność modlitw Przew[ielebnego] Ojca. 
Z życzeniami wdzięczności

Maria Postępska

Dokument 12
List niezidentyfikowanej kobiety do ks. dr. Franciszka Koniecznego  

we Lwowie, Bukowce 7 III 1941 r.

Czcigodnyo Ojcze!
Straciłam już wprawdzie nadzieję bym jakąkolwiek wiadomość dostała od 

Ojca, ale tyle już zebrało się we mnie złego osadu, że chciałabym trochę wy-
powiedzieć tego, co gnębi mnie, a tylko jednego Ojca mam, któremu mogę 
wszystko zwierzyć – próbuję więc pisać raz jeszcze. Może obawy moje, co 

101 Osoba niezidentyfikowana.
o Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na dwóch stronicach czystego papieru for-

matu zeszytowego. Brak koperty.
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do Ojca są tylko wywołane nerwami, może tylko brak czasu nie pozwala Ojcu 
napisać, a może po prostu nie zasługuję na odpowiedź, często myślę o Ojcu 
i chciałabym przynajmniej wiedzieć, czy jest na dawnym miejscu i czy nic 
przykrego nie zaszło. Ja często teraz przeżywam moralnie ciężkie chwile, pró-
buję radzić sobie sama, bo komu mam się zwierzyć lub gdzie szukać pomocy. 
Ciężko jest jednak walczyć samej ze swoimi myślami, obawami i niepokojami, 
które w różny sposób atakują i próbują podważyć to, co jest jedyną pociechą 
w życiu. 

Ojcze, od dłuższego czasu nie mogę odsunąć od siebie myśli: a może życie 
kończy się tu całkiem, może to wszystko, w co wierzę jest tylko urojeniem – po 
prostu boję się jasno wypowiedzieć myśli, która prześladuje mnie. A jeśli poza 
tym życiem nie ma nic, to czy nie lepiej przyśpieszyć koniec tego życia, tak je-
stem sama i niczego dobrego tu nie spodziewam się, po co żyć.

Ojcze, to taka straszna walka wewnętrzna i samej poradzić sobie z sobą bar-
dzo ciężko jest. Staram się odsuwać od siebie te myśli, powtarzam sobie często 
słowo „wierzę”, ale gdy przyjdzie chwila znowu taka, że ogarnie mnie przygnę-
bienie, to znowu ta myśl powraca – co robić, jak walczyć z tym.

Ojcze, tak chciałabym wiedzieć jak wygląda obecnie życie we Lwowie, nie 
mam zupełnie wiadomości ze Lwowa, siostrzeniec pisał już bardzo dawno, 
a więcej nie mam nikogo. Jeszcze do grudnia jakoś było mi inaczej, listy od 
Ojca i siostrzeńca mego trochę rozjaśniały życie, zdawało mi się, że nie jestem 
taka sama świecie, obecnie trzeci miesiąc żadnego listu i tak mi strasznie ciężko. 
Chociaż się Ojcze modlić nie przestaję, ale tak mi się zdaje, czyż modlitwa bez 
uczynków, bez praktyk relig[ijnych] i z takimi myślami jak często są moje może 
być skuteczną, może być miłą? Pewnie nie. 

Chociaż nie mam wiele czasu, bo zajęcia ciągle dodają by nie było czasu, 
ale myślę obecnie więcej jak dawniej i zastanawiam się nad wielu słowami 
i źle mi tylko, że nie mogę poradzić się, czy dobrze je rozumiem i stosuję do 
siebie. 

Ojcze, obecnie dużo myślę nad dziecięctwem duchowym, trudno mi zrozu-
mieć, jak je w życiu stosować takim jak moje, mam wiele wątpliwości, stawiam 
sobie różne zarzuty i gdy rozmyślam postanawiam postępować inaczej, ale gdy 
przychodzi realizować postanowienia nie udaje mi się i to wywołuje zniechęce-
nie. 

Proszę mi wybaczyć, że znowu zabieram Ojcu czas, ale Ojcze tak dużo mia-
łabym do powiedzenia, ale tylko Ojcu jednemu, jednak pewnie zostanie to już 
tylko moim pragnieniem.

Ojcze drogi, tak bardzo niepokoję się o Ojca, jeśli nie mogę prosić o list, 
to chociażby kartę proszę napisać bym wiedziała, że Ojciec jest i że nic Mu nie 
grozi. Ojcze, wspomniałam w tej chwili, że to dziś pierwszy piątek,  ile ja stra-
ciłam.
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Załączam wyrazy czci i szacunku dla Czcigodnego Ojca
Bukowce102, 7 III 1941                    […]103

Dokument 13
List Barbary Bem do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie,  

Bolszaja Bukoń 17 IV 1941 r.
17 IV [19]41

Księżep Profesorze!
I znów minęło już tyle miesięcy od czasu jak pisałam ostatni list. Jeszcze 

chyba nigdy tak szybko nie uciekał wszystkim czas w dzisiejszej dobie, a już 
specjalnie to nam tu obecnie!

U nas już wiosna w całej pełni, przyszła niespodzianie bez żadnych znanych 
nam zapowiedzi. Sami nie spostrzegliśmy, jak minął ten najgorszy zimowy okres 
tak tragicznie zapowiedziany przez tutejszych dla nas. Nie było jednak tak bar-
dzo strasznie, przykrych skutków mrozów czy burz można było uniknąć przez 
nieopuszczanie domu. Każdy z nas jak tylko mógł rozumiał, że musi się jakoś 
zaopatrzyć na te miesiące, by móc jakoś przetrwać najgorsze chwile. I najwięcej 
właśnie pomógł nam czas, który skracał niepostrzeżenie długie zimowe wieczory, 
by wreszcie w połowie III uradować nasze dusze zupełnie ciepłym, wiosennym 
słońcem. Te szalone masy śniegu, w których Bukoń zupełnie się gubił znikały 
wprost w oczach, przez tydzień przeszło zostało tylko nie do przebycia wszędzie 
błoto, a dziś jest już zupełnie sucho, gorąco jak w środku lata, upały wprost (+ 
34°!), a na stepach huczą już traktory przygotowujące ziemię na siew. Tutejsze 
słońce jest cudowne, o wspaniałej, potężnej sile, zmieniającej wszystko w kilku 
dniach wprost. Jeszcze tylko rzeki przeszkadzają w normalnej komunikacji, roz-
leją [się] jeszcze więcej, gdy znikną ostatnie już śniegi z gór, na to jednak trzeba 
będzie trochę poczekać. Tak więc i powódź szumnie zapowiadana nie przyszła. 

Poznaliśmy już wszystkie pory roku azjatyckiego. Ciekawość nasza, chęć po-
znania i przeżycia wybitnie się już zmniejszyła. Rok na życie w kraju nie zawsze 
egzotycznym i przyjemnym na ogół powinien wystarczyć. A tymczasem! Żyjemy 
teraz specjalnie wspomnieniami najpiękniejszych dni w naszym życiu. To były 
ostatnie dnie spędzone jeszcze w domu u siebie i wśród swoich, a teraz już trzyty-
godniowa jazda z każdą godziną oddalająca nas od kraju i ukochanych osób. Och! 
To jest strasznie, strasznie przykre! A jednak trwa wciąż to samo uczucie złudzenia 
snu koszmarnego, jakiejś pomyłki czy może bezsensu. Pomijając już tysiące tych 
pytań niebezpiecznych do dziś i zawsze absurdalnych: dlaczego, za co, po co – nie 

102 Bukowce – miejscowość niezidentyfikowana w Kazachskiej SSR. 
103 Wyraz nieczytelny.
p Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na czterech stronicach listowego papieru 

i dwóch dołączonych stronicach formatu notesowego. Brak miejsca wystawienia, autorki i koperty. 
Wiadomo skądinąd, że autorką dokumentu była Barbara Bem.
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może się zupełnie człeku pomieścić w głowie na czym i jak spędził ten rok, którego 
już nie ma. Jakie szalone zmiany zaszły w całym świecie i w duszach ludzkich.

Jeśli chodzi o nas, to nie jestem w stanie odpowiednio i dokładnie scharakte-
ryzować i zsumować wszystkie złe – dobre i inne strony naszego rocznego tu po-
bytu. Ujemnie działała sama praca, stosunki panujące wśród władz i tubylców, 
odnoszenie się do nas, klimat miał złe i dobre strony: wzmacniał, krzepił, ale 
równocześnie i osłabiał różnymi niedomaganiami i chorobami. Poszczycić się 
możemy tylko takimi zdobyczami jak tężyzna prawdziwa, wytrzymałość, zarad-
ność, takie i tym podobne przymioty fizyczne zdobyłyśmy w azjatyckim światku 
– o zdobycze moralne było trochę trudniej. Ciężka to szkoła życia, zdaje się bez 
prawdziwych mocnych podstaw przeszłych nie ostoi się tu człowiek. Słyszymy 
nieraz o strasznych wypadkach upadku, upodlenia wprost wśród naszych ludzi! 
Ale to trudno, co dobre na pewno zostanie, wspólna nam wszystkim niezmącona 
wiara i ufność w Dobroć i Sprawiedliwość Bożą nie da nam nigdy zginąć w nę-
dzy i zwątpieniu. O! Zaiste, że wiara czyni cuda.

Miał to być rachunek ogólny po roku, ale jakoś nic z tego ciekawego nie wy-
padło. To jest tylko jasne i pewne, że zdając sobie doskonale sprawę z tego, co 
jest i co być jeszcze może zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by przetrwać 
wszystko jedno ile jeszcze i doczekać się wreszcie upragnionego Jutra.

Obecna wiosna powinna przynieść zasadnicze zmiany w naszym życiu, gdyż 
po półrocznym odpoczynku wzywają nas znów do pracy; przed trudami i wynisz-
czaniem się na fermie bronimy się ile sił; dostaliśmy ostatnio paszporty na 5 lat 
z możliwością poruszania się tylko w naszym rejonie. Jako więc wolni i równi 
obywatele poszukujemy prac – wszędzie jednak bez skutku, nie wiadomo, co 
jeszcze będzie? W maju musi się to jakoś rozstrzygnąć. Trudno żyć dalej z ni-
czego właściwie. Życie jest wciąż fantastycznie drogie (pud mąki 200 r[u]b[li], 
ziemniaków 70‒80 r[u]b[li], itp.). Zima wyczerpała wiele zasobów i możliwości. 

Niektórzy pocieszali się i łudzili ploteczkami i pogłoskami przez innych wymy-
ślanymi, mieli już nas wysłać o 200 km stąd nad jezioro Zajsan104 tworzyć specjalne 
kołchozy polskie, rozmieścić i dać pracę po specjalności po miastach; tysiące róż-
nych fantazji, na razie wszystko jest dalej tylko wymysłem i nic się nie zmieniło.

Co do samej Poloni[i] w Bukoniu można powiedzieć, że trzyma się pod każ-
dym względem najlepiej w okolicy, przede wszystkim – co nie jest jej zasłu-
gą – ma najlepsze zaopatrzenie żywnościowe; w okolicy w Pietropawłówce, 
Kokpeklacu105, Bolszewiku106 ludzie mrą dziesiątkami z głodu (u nas tylko 5 
osób). Proszę się nie dziwić, że o tym wspominam przede wszystkim, ale na-
prawdę w tutejszym życiu sprawa chleba jest dla większości najważniejsza, a co-
raz trudniejsza do zrealizowania. Specjalnie też w Bukoniu dokucza nam brak 

104 Jezioro Zajsan znajdowało się na obszarze Kazachstańskiej SSR ok. 300 km od granicy 
z Chinami.

105 Kokpeklac – zapewne nazwa sowchozu w obwodzie semipałatyńskim, Kazachska SSR.
106 Bolszewik – zapewne nazwa sowchozu w obwodzie semipałatyńskim, Kazachska SSR.
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poczty, która już przez całą zimę, a szczególnie teraz zaledwie raz na tydzień 
dociera do nas przez góry, wody i błota. Komunikacja w ogóle okropna!

1 V [19]41. Nie wiem, kiedy i na czym uciekło mi znów tyle dni – trudno 
mi było pisać. Przeżywaliśmy takie pamiętne dnie, zbliżały się Święta, okres 
Wielkiego Postu zawsze najgłębiej się przeżywa i odczuwa; dla nas był on i bar-
dzo przykry, bo właśnie specjalnie wtedy widzimy pustkę i bezduszność wokół 
nas, brak nam szalenie Kościoła, jego pomocy, nauk, opieki. Ja wprost nie poj-
muję tych ludzi, którzy pamiętają przecież dawną swą wolność religijną, a teraz 
zadowalają się klubem, targiem i nieprzerwaną robotą, a wszelką propagandę słu-
chają bez wzruszenia. Myśmy skupiali się przy wspólnych modlitwach, Gorzkich 
Żalach, odwiedzaliśmy Boże Groby, wspomnieniami zapełnialiśmy czas. Ja by-
łam w szkole na rekolekcjach! Ten nastrój, gromadzenie się w auli – zdawało mi 
się, że słyszę wyraźnie szmer krzeseł na dźwięk dzwonka, rozmyślam nad nauką 
księdza, widzę ołtarz przybrany kwiatami. Byłam i w katedrze107 mrocznej przed 
konfesjonałem, i w naszym kościółku nazajutrz. O! Księże Profesorze, wszystko 
to na zawsze już pozostanie w mej duszy. I tylko żal mi zawsze bezgranicznie, że 
czasy szkolne już nigdy nie wrócą. Już cały rok oddalił mnie od nich.

Ta smętna rocznica zbiegła się razem ze Świętami, przeszło jakoś, wspólnie 
dziękowaliśmy za nieopuszczającą nas nigdy Opatrzność Bożą prosząc o dalsze 
siły na przetrwanie. Wiara nasza jest niezachwiana!

Proszę mi wybaczyć, że nie pisałam przedtem życzeń, ale doprawdy trudno mi 
się było na nie zdobyć. Teraz przecież dla wszystkich jest jedno wspólne życzenie. 

Największą pociechą dla nas są zawsze wiadomości ze Lwowa (w położe-
niu międzyn[arodowym] orientujemy się na podstawie tutejszych gazet, radia, 
zależnie od sytuacji raz nam lekko, raz ciężko na duszy). Jestem nieskończenie 
wdzięczna tym wszystkim, którzy pamiętają o mnie, dumna jestem i cieszę się 
szalenie, że moje rówieśniczki tak sobie doskonale dają radę na uniw[ersyte-
cie]108, wiem trochę od Wisi Kos109, że i w szkole się trzymają – to najważniejsze!

Księże Profesorze, proszę gorąco o przebaczenie, że tak rzadko piszę – o ileż 
więcej Wy tam macie pracy i trudów! My jednak myślimy o Was zawsze i z naj-
większą tęsknotą marzymy o Ziemi i Rodakach.
Zasyłam najpiękniejsze ukłony                                                                       

Baśka110

107 Bazylika Metropolitalna obrządku łacińskiego pw. Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny we 
Lwowie.

108 Aluzja do Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, funkcjonującego po zajęciu Kre-
sów Wschodnich przez Sowietów 17 IX 1939 r. pod nazwą Iwana Franki. Prawdopodobnie au-
torka nawiązuje do tajnego Uniwersytetu Jana Kazimierza funkcjonującego we Lwowie w latach 
1941‒1945. Studiowało wówczas ok. 200 osób, odbywały się obrony prac magisterskich, promocje 
doktorskie i kolokwia habilitacyjne. A. Redzik, Uniwersytet w latach 1939‒1946, w: Academia 
militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. idem, Kraków 2015, s. 1020‒1021.

109 Kos Jadwiga (?) – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie.
110 Zob. dokument 7 niniejszej edycji.                           
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Jeszcze słów kilka – ten list jest tragiczny, wciąż przerywam pisanie i dlatego 
takie to bez składu i ładu. Dziś jest pierwszy maja! Wyobrażam sobie, jak wyglą-
da ten dzień we Lwowie! Zaiste, że położenie tych tam, co zostali zdaje się nam 
czasami x-razy gorsze od naszego. My myśląc o Mieście czy całym Kraju wy-
puszczamy zawsze z pamięci teraźniejszy okres, a śnimy o utraconych rzeczach 
z dawnego świata, a tymczasem!!!

U nas w Bukoniu poznać wielki „praźnik”111 – nawet cukier dawali (po ½ 
kg) i cukierki! To najważniejsze! I jeszcze biała mąka w stołówce. O, doprawdy, 
to przykro patrzeć na tę ciemną masę bez duszy i rozumu. A tamtego roku do-
jechaliśmy właśnie po 3 tyg[odniach] na końcową stację, a w sam dzień 3 maja 
byliśmy już w Bukoniu, więc już zupełnie pełny rok w Azji.

3 maja! Takie cudowne nasze święto. Pamiętam doskonale naszą majówkę 
w Kozielnikach112, a raz znów na polach lesienickich113 – jakie piękne chwile. 
Byłam też raz z Rodzicami na Kopcu114 o 6 h rano śpiewając patri[otyczne] pie-
śni. Nieciekawie, zwyczajnie spędzimy już drugi raz ten dzień w Kazach[stanie], 
a jaki będzie następny? Proszę nie sądzić, że smucę się może specjalnie czy na-
rzekam – nie! Zupełnie nie! Wspominam tylko, porównuję i czekam.

Pisałam w poprzednim liście z I (!) o nieszczęściu Lidki Frankiewicz z III b 
zdaje mi się. Otóż Matka ich jest dalej w więzieniu w Semipałatyńsku115. Oni 
dają sobie jednak radę. Brat starszy pracuje (od tygodnia) w kołchozie, a Lidka 
i młodszy brat „dorabiają sobie” pomaganiem kołchoźnikom w ogrodach – są też 
nieskończenie wdzięczni za pomoc otrzymaną od koleżanek i kolegów – nie zgi-
ną na pewno! Opatrzność czuwa najwyraźniej nad nimi.

Inna Jadwiżanka – Buczek Janina116 tu w Bukoniu straciła niedawno Ojca – 
starzec umarł z wycieńczenia; obecnie pracują w ogrodzie i jakoś „sztukują”. 
Z Tomczyckimi117 żyję teraz trochę bliżej – p[ani] Tom[czycka] pracuje nadal 
w „szpitaliku” i jest naprawdę szalenie oddana i nam, i tubylcom, dziewczęta 
gospodarzą, trzymają się. 

Tyle w samym Bukoniu – koresponduję poza tym z Marysią Skowrońską118, 
która pracowała przez całą zimę i trzyma się dzielnie nad wszelki podziw i z Ewą 

111 Zniekształcony ros.: prazdnik – święto.
112 Kozielniki – wieś w pow. i woj. Lwów.
113 Lesienice – wieś w pow. i woj. Lwów.
114 Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie – obiekt na Wysokim Zamku stworzony w 1869 r. z oka-

zji 300. rocznicy zawarcia unii pomiędzy Rzeczpospolitą i Wielkim Księstwem Litewskim w 1569 
r., wskutek czego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.

115 Semipałatyńsk – miasto w północno-wschodnim Kazachstanie, stolica obwodu.
116 Buczek Janina – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigo we Lwowie, deportowana w roku 

1940 przez Sowietów do Kazachskiej SSR.
117 Tomczyccy – Maria z córkami Ireną i Ewą oraz z synem, deportowani ze Lwowa w roku 

1940 przez Sowietów do Kazachskiej SSR i osadzeni we wsi Bolszaja Bukoń, rejon kokpektyński, 
obwód semipałatyński.

118 Skowrońska Maria – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigo we Lwowie, deportowana 
w roku 1940 przez Sowietów do Kazachskiej SSR.
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Funk119, która jest w bardzo ciężkich warunkach – w zimie nie pracowały. Równie 
trudno układa się życie Ryśce Widackiej120, lepiej o wiele Hance Adamskiej121, 
los szczęścia, a raczej ślepy traf!

Tyle o nas z Kazachstanu – zapewne lato inaczej trochę pokieruje naszymi 
losami, postaram się znów napisać, choć wyobrażam sobie, jak wyglądać mogą 
Księdza dnie; śmiem bardzo nieśmiało prosić o kilka słów o sobie, o zdrowiu 
i pracy w kościółku, szkole, dziewczętach – proszę się na mnie nie gniewać za 
tak długie milczenie, a potem ten list

Baśka 
Dla wszystkich Pań zasyłam też piękne ukłony. Od Rodziców moich serdecz-

ne ukłony – zdrowi i ufający są.

Dokument 14
List Marii Postępskiej do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie, 

Nikołajewka 18 IV 1941 r.

Przewielebnyr, Drogi Ojcze!
Za otrzymany z 2/4 list, który b[ardzo] prędko otrzymałam w Wielki Piątek 

z serca dziękujemy, przyniósł z[e] sobą i spokój, i nadzieję na przyszłość. Tak 
nam tych słów pocieszenia tutaj trzeba, bo tutejsze władze przedstawiają nam 
niewesoło naszą przyszłość, że stąd nie wyjedziemy w ogóle i powrót nasz 
to złudzenie. Do pracy każą się teraz zgłaszać Polakom i od razu mają odsyłać 
na step, grozi to naszej Ewie, która zeszłego roku 3 ½ miesiąca pracowała 
na stepie i wszystkie ropnie, świerzby i stwierdzone niedawno przez lekarkę 
nerwica serca to skutki wytężającej tam pracy i nocowanie w bałaganach wil-
gotnych, i brak warunków choćby prymitywnych. Janka mająca dzieci  ma 
tu pracować.

Ten step to nasza zmora obecnie, o ile nie przyjmie się pracy na stepie grożą 
wywiezieniem na „toczki”,  gdzie jest strasznie i ludzie umierają. Może z Boską 
pomocą uda się Ewie jakąś pracę tu znaleźć ze względu na stan zdrowia Męża122, 
którego nogi ciągle w ranach wymagają fachowej opieki Ewy. Proszę pomodlić 

119 Funk Ewa – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigo we Lwowie, deportowana w roku 
1940 przez Sowietów do Kazachskiej SSR.

120 Widacka Ryszarda – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigo we Lwowie, deportowana 
w roku 1940 przez Sowietów do Kazachskiej SSR.

121 Adamska Anna – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigo we Lwowie, deportowana w roku 
1940 przez Sowietów do Kazachskiej SSR.

r Tekst pisany fioletowym atramentem w j. polskim na dwóch stronicach liniowanego pa-
pieru formatu zeszytowego. W górnej części koperty nota w j. rosyjskim: „Западная Украина,  
Львов, ул. Потоцкого 70, Kонечны Франчишек. Oтпр[авитель] M[аря] Постемска, Казахстан, 
обл[асть] Семипалатынская, район Жарменский, почта Николаевка – село”. W prawym gór-
nym rogu  sowiecki znaczek pocztowy o nominale 30 kopiejek i dwie jednobrzmiące okrągłe pie-
czątki pocztowe: „Николаевка […] 19.4.[19]41”. 

122 Odniesienie do męża autorki listu, nie zaś męża jej córki Ewy.



361LISTY ZESŁAŃCÓW Z KAZACHSTANU  DO KS. FRANCISZKA KONIECZNEGO ... 

się na intencję, żeby nas nie rozdzielali i żebyśmy ten ciężki krzyż razem dźwi-
gali, bo step podkopałby siły Ewy do reszty. 

Z gazet tutejszych wiemy o […]123 szczęśliwych pociągnięciach Niem[ców], 
a równocześnie wierzymy, że to chwilowe i że cudowny p[an]124 Jezus przyjdzie nam 
z pomocą i uwolni świat cały od tych okrutnych cierpień. Żyjemy z dnia na dzień za-
jęte bezustannie, czasu po prostu nie ma refleksję, nie jest się już tak bardzo głodnym, 
bo opieka Boża okazała się nam tak dobitnie i w W[ielki] Wtorek, i Sobotę auto nie-
czynne od trzech miesięcy i niedoręczające nam paczek zostało uruchomione i przed 
samymi świętami tak nas poratowały i wprawdzie smutne b[ardzo] wspomnieniami 
były święta, ale z chlebem i „słodsze”, za co Bogu b[ardzo] dziękowaliśmy.

Tutaj już wiosna w całej pełni, góry jeszcze pokryte śniegiem, ale słońca peł-
no i b[ardzo] ciepło, słychać szum rzeki „Czar”, step zaczyna zielenić [się] i jest 
naprawdę przyroda tu śliczna, tym smutniej nam, że tyle tysięcy mil dzieli nas od 
tej naszej ziemi tak bardzo kochanej i biednej, do której wrócić to nasze marzenie 
i myśl jedyna, a z naszym legalnym powrotem łączy się radość wszystkich i ko-
niec bliski, bo w indywidualne powroty do was przestajemy wierzyć.

Zmartwiłam się wiadomościami o śmierci śp. […]125  i chorobie ks. 
Cz[esnaka]126, nigdy o odpoczynku dla siebie myślał i przedwcześnie się wyczer-
pał, czy bardzo cierpi? O ks. Ciem[niewskim]127 tu mi mówiono jeszcze z począt-
ku, że dzieli nasz los tutaj, ale nie wiem czy to prawdziwe128. Wyobrażam sobie, 
jak okres wielkopostny zupełnie zmęczył Przew[ielebnego] Ojca, a te siły, zdro-
wie, ale [za] kapłanów błagam w każdą sobotę. Piszą tu do znajomych, że takie 

123 Wyraz nieczytelny.
124 Zapis zgodny z oryginałem.
125 Wyraz nieczytelny.
126 Csesznak Karol (1882‒1944), święcenia kapłańskie w 1905 r. w Innsbrucku dla archidiec. 

lwowskiej, 1905‒1907 wikariusz par. Jagielnica, od 1907 r. katecheta we Lwowie: 1922‒1939 
katechetyki i pedagogiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
1906‒1939 członek Związku Księży Katechetów, Towarzystwa Wzajemnej Pomocy kapłanów 
i Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Lwowie, w 1913 r. erygował Sodalicję Mariańską 
Studentek tamże, 1926‒1939 redaktor serii wydawniczej Biblioteka Przekładów „Veritas”, pionier 
ruchu liturgicznego w Polsce, autor kilku publikacji. Zmarł 1 V 1944 r. we Lwowie. J. Wołczański, 
Wydział Teologiczny, s. 292.

127 Ciemniewski Jan (1866‒1947), święcenia kapłańskie w 1893 r., dr teologii i filozofii, wy-
kładowca w polskim Seminarium Duchownym w Detroit (USA), od 1893 r. duchowny archidiec. 
lwowskiej: katecheta w Stanisławowie, Tarnopolu i Lwowie, współzałożyciel i 1913‒1922 prezes 
Związku Księży Abstynentów w Małopolsce, 1922‒1939 prezes lwowskiego Koła tegoż stowa-
rzyszenia, 1927‒1939 założyciel i prezes Lwowskiego Koła Polskiej Ligii Przeciwalkoholowej, 
1914‒1939 członek ruchu „Eleusis”, w 1945 r. w ramach ekspatriacji osiadł w Krakowie jako 
kapelan klasztoru ss. Karmelitanek Bosych. Zmarł 5 VIII 1947 r. tamże. Autor licznych artykułów 
publicystycznych. L. Grzebień, Ciemniewski Jan, w: SPTK, t. 5, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, 
s. 225‒227.

128 Mniej więcej w tym czasie, od 20 XII 1941 r. do lipca 1943 r. przebywał w Kazachskiej SSR 
duchowny archidiecezji lwowskiej ks. mgr Tadeusz Fedorowicz, skierowany tam przez ks. Włodzi-
mierza Cieńskiego – szefa polskiego duszpasterstwa wojskowego armii gen, Władysława Andersa 
w Związku Sowieckim.  Ks. Fedorowicz roztoczył opiekę religijną nad polską ludnością zesłaną do 
Kazachskiej SSR. Zob. szerzej: T. Fedorowicz, Drogi, passim.
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wielkie podatki nałożono znowu na kościoły, a przedobry Ojciec myśli jeszcze 
o paczce dla nas; nie umiem wyrazić podziękowania i wdzięczności za wszystko. 
Bardzo przepraszam, że nadużywam dobroci Przew[ielebnego] Ojca, ale rodzina 
mego męża, która zajmuje się nami jest, i zmęczona i chorych ma w domu, i re-
konwalescentów, i nie mam już odwagi prosić. Przy sposobności proszę bardzo 
liścik załączony nadać; mam nadzieję, że tą drogą dojdzie. 

Przesyłamy wszyscy wyrazy głębokiej czci, modlitwom gorąco się polecamy 
18/4 1941                          Maria P[ostępska]

Paczkę od Ojca doręczą nam zapewne najbliższym transportem, awiza z grud-
nia jeszcze nie ma, ale w ogóle pieniądze dłużej leżą na poczcie.

PS. Adres listu na niem[iecką] stronę: (express polecony) Generalgou-ver-
nement, Post Zamość, Ewusin, Maria Rzewuska129. Nadaje Anna Fulewicz130, 
Lwów, [ul.] Skarbkowska 16.

Dokument 15
List Anny Tylko do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie,  

Kajran 29 IV 1941 r.

Drogis, Kochany Księże Profesorze!
Jeszcze w zimie przyszły pieniądze nadane przez Księdza Profesora w jesieni. 

Bardzo, bardzo za nie dziękuję w imieniu całej rodziny. Kilka dni temu otrzymali-
śmy 300 zł przekazem. Doprawdy nie wiem, jak mam dziękować Tym Wszystkim, 
którzy mimo, że też żyją w ciągłej i ciężkiej walce o byt, mając tysiące swoich 
zmartwień i kłopotów jednak jeszcze pamiętają o innych. I nie wiem też jak bardzo 
podziękować Kochanemu Księdzu Profesorowi za pamięć! Może jeszcze kiedyś 
będę mogła to zrobić w inny sposób, który lepiej potrafi wyrazić moje uczucie, 
a nie pisząc kilka szablonowych słów podzięki. Może jeszcze kiedyś, gdy da dobry 
Pan Bóg, będę mogła się odwdzięczyć. Ale na razie nic, nic nie mogę. 

Cieszę się, że minęła zima, która była dla nas bardzo ciężka (Babcia umarła 
w grudniu, później mój brat odmroził sobie nogi i dostał zakażenia krwi) i przycho-
dzi wiosna, a z nią ciepłe dni i lepsze poczucie, i jakaś dziwna nadzieja lepszego 
wynikła nie z czego innego, jak tylko z tego, że wszystko na nowo odżywa. 

129 Osoba niezidentyfikowana.
130 Osoba niezidentyfikowana.
s Tekst pisany w j. polskim fioletowym atramentem na dwóch stronicach czystego papieru forma-

tu listowego.  Na drugiej stronicy przyklejony niegdyś własnymi sokami zaschnięty kwiat podobny 
do szarotki. Na kopercie adresy w j. rosyjskim fioletowym atramentem w górnej części: „Зап[адная] 
Украина, Львов, ул. Потоцкого 70/I, Конечный Францишек Семенович”. W dolnej partii koper-
ty nota: „Казакстан[ская] СССР, Семипалат[ынськая]  Обл[асть], Тарменьскийр[айон], Рудник 
Боко, Кайран, Тылько Анна”. W prawym górnym rogu koperty ślad po usuniętym znaczku poczto-
wym i fragment pieczątki: „[Георги]евка СССР Georgiewka, 3. 5. [19]41”.
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Życie jest teraz łatwiejsze, niż w zimie. Brat mój, ledwo mu się nogi trochę podgo-
iły, kilka dni temu poszedł w step na roboty polne t[ak] zw[ane]  „posiewną”.  Boję się, 
aby mu się znowu nie pogorszyło, bo doktor nie pozwolił mu jeszcze dużo chodzić. 

Ja jestem na razie w Kajranie z Mamusią, w toczce, w której jest kilka rodzin 
kazackich131 i dużo bydła. Nie wiem, co się teraz z nami stanie – może będziemy 
koczować razem z Kazakami132. 

Przesyłam Kochanemu Księdzu Profesorowi moje najlepsze myśli i ucałowania 
rąk i jeszcze raz bardzo dziękuję, na razie tak listownie, bo nie mogę inaczej.
 

Hanka Tylkówna  
Przesyłam pierwszy kwiatek stepowy133.
Kajran, 29/IV 1941

Dokument 16
Pismo Alicji Pawlus do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie, 

Pietropawłówka 2 V 1941 r.
 

Pietropawłówka, 2/V [19]41
Drogit Księże!
Nie odpisywałam długo na ten list Księdza, na który z takim utęsknieniem cze-

kałam, bo byliśmy przez dwa tygodnie odcięci zupełnie od świata. Przez roztopy 
śnieg zamienił się w jedno jezioro, potem w morze błota i dopiero w niedzielę, 
to jest 4 V, wyjedzie z Piertopawłówki pierwsza poczta. Będzie to dzień, w którym 
przyjechaliśmy do Jegen Bułaku134. Boże! I to już cały rok, okropny, ale nie wiemy, 
co niesie nam przyszłość, czy następny nie będzie jeszcze, jeszcze gorszy. Myślę 
jednak i mam nadzieję, że gorzej nie będzie, bo przecież już jest lepiej niż rok temu. 
Pamiętam, pierwszym naszym mieszkaniem była ciemna stajnia, spaliśmy na ziemi 
w tej wstrętnej Kazackiej farmie i tacy byliśmy nieszczęśliwi jak prawdziwi rozbit-
kowie. Dziś przecież mamy izbę, nędzną i malutką, ale przecież jest w niej miejsce 
na łóżko, na którym we czwórkę śpimy. To zaś, co wycierpieliśmy przez zimę na 
pewno nam Bóg policzy i może przez to prędzej pozwoli wrócić do Lwowa. 

Niedawno N.K.W.D. spisywało nas znowu i jeden z urzędników powiedział, 
że niektóre rodziny wrócą do Lwowa. My wprawdzie mamy bardzo małe szanse, 

131 Zapis zgodny z oryginałem.
132 Zapis zgodny z oryginałem.
133 Dołączono do listu zasuszony kwiat z łodygą podobny do szarotki.
t Tekst pisany ołówkiem w j. polskim na trzech stronicach liniowanego papieru formatu zeszy-

towego. Karty po złożeniu w trójkąt tworzyły zarazem kopertę z adresami nadawcy i odbiorcy: 
„УССР, г[ород]  Львов, ул. Потоцкого 70, Конечны Францишек С., отпр[aвитель] Павлюс 
А., Казахстан, Семипалат[инская] обл[асть],  Кокпект[ынський]  р[айо]н, Совхоз Коминтерн, 
с[ело] Петропавловка”. Obok adresów widnieją trzy pieczęcie pocztowe: „Доплатить 60”, Петро-
павловка СССР Petropavlovka Семипалат[инск] 12. 5. 1941”, „Львов СССР Львiв 21.5.1941”.

134 Inny zapis: Egen Bułak – sowchoz w obwodzie semipałatyńskim, Kazachstan.
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aby nasz Tatuś został uwolniony, bo przecież ksiądz, policjant i oficer to najwięk-
si przestępcy, ale nadzieję zawsze można mieć modlimy się więc gorąco do Serca 
P[ana] Jezusa, do M[atki] B[ożej] Nieustającej Pomocy i do św. Judy Tadeusza. 
Może nasza ufność i szczerość modlitwy zdołają wyjednać miłosierdzie Boże. A je-
śli nie, no to trudno, widocznie jesteśmy niegodni takiego szczęścia jak powrót. 

Z drżeniem serca liczymy każdy dzień, który nas zbliża do końca okresu 
Wielkanocy i co dnia ciężej nam, że nie dla nas szczęście przyjęcia prawdziwej 
Komunii Świętej. Tak by się chciało złożyć wszystkie swoje winy u stóp Jezusa 
i prosić go o przebaczenie, bo nazbierało się dużo tych zwątpień, chęci roztrząsania 
wyroków Bożych i wiele, wiele drobnych grzechów, które bardzo ciążą człowieko-
wi i stają przed oczyma ilekroć prosi się o co Jezusa czy M[atkę] Bożą. Tymczasem 
robimy co możemy i na co nas stać w tej biednej ziemi. Odmawiamy litanię lore-
tańską i stroimy ołtarzyki w kwiaty stepowe, których pełno dokoła. Ładne są one 
i nawet bardzo, ale nie zastąpią naszych skromnych stokrotek, a przypominają tyl-
ko nasze dawne klasowe, sodalicyjne ołtarzyki i wyciskają łzy z oczu. 

Jest tu nas kilka Jadwiżanek: Irka Serafińska135, Ewa Halewska136, Irka 
Przybyłowska137, więc starczy nas, aby razem wspominać szkołę i razem sobie 
popłakać. I ciągle tylko pytamy, czemu tak mało, tak bardzo mało ceniłyśmy 
wszystko, co było naszym udziałem, czemu tak było nam wszystkiego mało, 
czemu nie zdawałyśmy sobie sprawy z naszego szczęścia. I kiedy pomyślimy, 
że to własne winy, własne niedociągnięcia zagnały nas na te stepy, jeszcze nam 
ciężej i jeszcze smutniej. Nie śmiemy sobie nawet wyobrazić, jaka będzie nasza 
przyszłość i cała nasza nadzieja w modlitwie. 

Ala Pawlus

Dokument 17
List Marii Postępskiej do ks. dr. Franciszka Koniecznego we Lwowie, 

Nikołajewka 15 V 1941 r.

15/5 1941
Przewielebnyu Drogi Ojcze!
Wczoraj otrzymałam paczkę, jesteśmy tak wzruszeni sercem i dobrocią Ojca, 

tym zrozumieniem naszego położenia i braków, że słów mi brak na wyrażenie 
135 Serafińska Irena – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, deportowana 

w roku 1940 do Kazachskiej SSR przez Sowietów.
136 Halewska Ewa – uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, deportowana w roku 

1940 do Kazachskiej SSR przez Sowietów.
137 Przybyłowska Irena –  uczennica Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie, deportowana 

w roku 1940 do Kazachskiej SSR przez Sowietów.
u Tekst pisany fioletowym atramentem na dwóch stronicach liniowanego papieru formatu ze-

szytowego. Brak miejsca wystawienia. Koperta: na awersie nota: „Западная Украина, Львов, 
ул. Потоцкого 70, Kонечны Франчишек, Oтпр[авитель] M[aрия] Пост[емска] КСССР, 
Семипалатынская обл[асть], Жарменский р[аио]н, п[очта] Николаевка – село”. W prawym 
górnym rogu koperty sowiecki znaczek z nieczytelnym stemplem pocztowym. Na rewersie koperty 
okrągła pieczęć pocztowa: „Львов CCCР Львiв 31.5.[19]41”.
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naszej podzięki; utwierdzam się coraz bardziej, że Bóg nas nie opuści i dobrzy 
ludzie są narzędziem pomocy w ręku Boga.

Proszę Ojca, w dniu otrzymania paczki od Ojca skończył nam się wszelki 
zapas tłuszczu i cukru doszczętnie, o kupieniu tych rzeczy tutaj nie ma mowy, 
tylko czasami trafi się coś nabyć i w tych wypadkach braków zupełnych ufność 
w pomoc Boską nie zawodzi mnie nigdy, tylokrotnie doświadczyłam i dziękuję 
co dzień Bogu za wiarę w dobroć i wszechmoc Bożą i teraz, kiedy jeden człowiek 
tryumfuje na całej linii, wierzę w zwycięstwo dobrej sprawy i lepsze, i jaśniejsze 
jutro, byle tylko mieć siły i moc ducha do przeżycia tego co nam Bóg przezna-
czył; te modlitwy za nas uproszą nam te łaski bez których zginęlibyśmy.

 Ze Lwowa dostajemy listy smutne bardzo, ilustrujące ciężki tam nastrój, brak 
gotówki i pracy, wszyscy przerażeni i deszczowa, i zimna wiosna też wpływa 
na samopoczucie, a my tutaj marzymy, żeby ostać się i żyć, i cierpieć, ale wśród 
swoich, zrozumieliśmy, co to jest niewola i głód, to nam otworzyło oczy na ta-
jemnice życia.

Janka zawiozła męża mego rano dziś do szpitala do Georgiewki lub Agzatu138, 
nie wiemy jeszcze czy przyjmą, nogi z serca coraz b[ardziej] opuchnięte, tutej-
sza lekarka zaleca leżenie i unikanie słońca, do tego [mąż] się nie stosuje i stan 
pogarsza, ani ja, ani córki wpływu nie mają, staramy się o powrót do Lwowa, 
a córki zdecydowały się tu zostać i czekać końca wojny, bo druga zima z mężem 
i jego usposobieniem, i wyżywieniem 6 osób jest do pomyślenia trudna, ale wola 
Boska, co z nami się stanie i jak pokieruje naszym losem. Córeczka Janki, 4-let-
nia Ewuńcia, jest bardzo inteligentnym dzieckiem, jednak tak trudnym i dener-
wującym do wychowania; jej jest potrzebny spokój i cierpliwość w kierowaniu, 
a Janka nerwowo już się wyczerpuje.

Wiosna tutaj cudna, słońca pełno, pogoda stale, opadów nie ma i wróżą znowu 
nieurodzaj z powodu suszy, chociaż ziemia jeszcze jest wilgotna po zwałach śnie-
gowych. Tak wspaniałych zachodów słońca nie widzieliśmy nigdy, dziwią się 
nam, że potrafimy się jeszcze zachwycać, bo jest znieczulenie na ogół na piękno 
przyrody, ale łączymy ten zachwyt z chwaleniem Boga za te cuda. 

Zarządzenia wszystkie są dalej tak niepewne, że przestajemy się już niepo-
koić rozmaitymi groźbami. Teraz znowu praca dla Polaków jest, ale przymusu 
żadnego, zapewniają obecnie 70 dkg chleba z otrąb z domieszką mąki. Ewa pra-
cuje z przerwami, robota przeróżna i na traktorach, i przy bykach, przy kopaniu 
rowów dla nawadniania i sadzenie drzewek na stepie. Teraz otwiera się posada 
kreślarza u inżyniera z dobrą płacą 300 r[ubli] miesięcznie. Ewa się zgłosiła, za 
jakiś czas rozstrzygnie się czy przyjmą. Proszę się pomodlić na tę intencję, to by-
łaby pomoc wielka i łatwiejsze przeżycie zimy; wszyscy pogodzili się z tą myślą, 
że przed zimą nie wyjedziemy. Życie z dnia na dzień i chwilą obecną to jedyne 
wyjście w naszych warunkach. Dnie ciągle lecą po prostu w pracy, mnie wpraw-

138 Agzat – wieś w rejonie żarmińskim, obwód semipałatyński, Kazachska SSR.
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dzie ubyło 20 kilo, ale czuję się zdrowa, silne serce znosi ten wysoki klimat, 
a przede wszystkim modlitwy za nas czynią cuda, a Bóg jest dobry i […]139 i to mi 
wystarcza. Przypomniało mi się ostatnie zdanie gdzieś kiedyś przemyślane, które 
zrozumiałam, a w tej chwili przyszło mi na myśl.

Wyrazy czci głębokiej łączymy i wdzięczności
         Maria P[ostępska]
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Ks. dr Franciszek Konieczny (ze 
zbiorów ks. J. Wołczańskiego).

Eugenia Frączkowa na zesłaniu  
w Kazachstanie w 1940 r. (ze zbiorów 
ks. J. Wołczańskiego).

Uczennice Gimnazjum Królowej Jadwigi we Lwowie w roku szkolnym 1938/39; w środku siedzi 
dyrektor Ludmiła Madlerowa (ze zbiorów Janiny Koryckiej).
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Koperta listu Hanki Tylkównej do ks. dra Franciszka Koniecznego, Kajran 29 IV 1941 r. (ze 
zbiorów ks. J. Wołczańskiego).
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Fragment listu Hanki Tylkównej do ks. dra Franciszka Koniecznego, Kajran 29 IV 1941 r. (ze 
zbiorów ks. J. Wołczańskiego).
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GRZEGORZ KLEBOWICZ (Przemyśl) 

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK  
W PRZEMYŚLU W OKRESIE KADENCJI  

28 CZERWCA 2014 – 25 MARCA 2017

Doroczne ogłaszanie sprawozdań merytorycznego i finansowego 
z działalności TPN poniekąd zwalnia prezesa i Zarząd z obowiązku 
dokonywana szczegółowych obrachunków na koniec kadencji1. Utartym 
jednak zwyczajem warto dokonać skondensowanego opisu trzyletniej 
działalności Towarzystwa w najważniejszych obszarach. 

Sprawy Organizacyjne

W wyniku wyborów władz statutowych i podziału funkcji w Zarządzie TPN 
na przełomie czerwca i lipca 2014 r. rozpoczął pracę Zarząd w składzie: pre-
zes – dr Grzegorz Klebowicz, wiceprezes – dr Ewa Grin-Piszczek, wiceprezes –  
dr Maciej Waltoś, wiceprezes – dr Grzegorz Zając, sekretarz – mgr Jacek Drozd, 
skarbnik – dr Piotr Kozłowski, członek zarządu – mgr inż. Waldemar Wiglusz. 
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: mgr Grzegorz Potoczny – przewod-
niczący, mgr Jan Śledziona, mgr inż. Aleksander Kędzior, natomiast Sąd Ko-
leżeński rozpoczął pracę w składzie: mgr Janusz Motyka – przewodniczący,  
dr Marta Trojanowska, mgr Ewa Świtek. W trakcie kadencji, na skutek rezy-
gnacji członków, zmieniły się składy Komisji Rewizyjnej (mgr Grzegorz Po-
toczny – przewodniczący, mgr Bożena Fortuna-Skibińska, mgr Jan Gugała, mgr 
inż. Aleksander Kędzior, mgr Marcin Duma) oraz Sądu Koleżeńskiego (mgr Ja-
nusz Motyka – przewodniczący, mgr Andrzej Koperski, mgr Stanisław Sobczuk,  
dr Marta Trojanowska).

1 Sprawozdania roczne wraz ze szczegółową informacją finansową dostępne są w siedzibie 
TPN w godzinach pracy biura oraz na nowej stronie internetowej Towarzystwa w zakładce O nas 
→ materiały sprawozdawcze http://www.tpn.przemysl.pl/p,66,materialy-sprawozdawcze.
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Pomimo sporych prac porządkujących działalność wewnętrzną TPN przepro-
wadzonych przez Zarząd, nie dokonano zmian w strukturze organizacyjnej. Trzy 
podstawowe agendy stanowiły jak w ubiegłych latach: Biblioteka Naukowa, 
Wydawnictwo TPN i Biuro. Pozostałe agendy, działające społecznie, stanowiły 
sekcje. W okresie sprawozdawczym aktywność wykazywały: Sekcja Humani-
styczna (przewodniczący mgr Jacek Drozd), Sekcja Przyrodnicza (przewodni-
czący mgr inż. Grzegorz Poznański), Sekcja Prawa, Administracji, Organizacji 
i Zarządzania (przewodniczący dr Bronisław Majgier). 

Pracownikami etatowymi TPN byli: dr Maciej Waltoś, kierownik Bibliote-
ki Naukowej (do kwietnia 2015 r.), zastąpiony przez mgr. Tomasza Zająca (do 
grudnia 2016 referent administracyjny, od stycznia 2017 r. kierownik Biblioteki 
Naukowej) oraz mgr Bożena Kamińska, główna księgowa. 

Po wielu latach ponawianych zaleceń Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej 
TPN w 2016 r. Zarząd przeprowadził weryfikację listy członków. Na dzień 25 III 
2017 r. Towarzystwo zrzeszało 274 osoby.

Działalność wydawnicza

Uchwałą nr 5/X/2014 Zarządu TPN kierownictwo nad pracami wydawniczy-
mi ponownie powierzono dr Ewie Grin-Piszczek jako przewodniczącej Komi-
tetu Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego TPN. W skład Komitetu weszli 
ponadto: dr Grzegorz Klebowicz, dr Maciej Waltoś, dr Jolanta Czartoryska,  
dr hab. Tomasz Pudłocki, dr Lucjan Fac, mgr inż. Grzegorz Poznański. W ramach 
porządkowania spraw organizacyjnych Zarząd przyjął szczegółowy Regulamin 
Wydawnictwa Naukowego TPN (uchwała nr 2/X/2014). 

Pomimo niekorzystnych zmian ustawowych z jesieni 2015 r., skutkiem których 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprzestało dofinansowywania pu-
blikacji czasopism i monografii naukowych, nasze Wydawnictwo nie ograniczyło 
w żaden sposób działalności, odnosząc przy tym spore sukcesy. W grudniu 2015 r. 
„Rocznik Przemyski” – regularnie ukazujące się zeszyty Historia Wojskowości, Li-
teratura i Język oraz Historia znalazły się na liście czasopism punktowanych Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B), otrzymując odpowiednio 4, 7 i 5 
punktów. W zestawieniu z innymi krajowymi periodykami, „Rocznik” z otrzymaną 
punktacją prezentuje poziom dobrych wydawnictw akademickich. Wielka w tym 
zasługa dr Ewy Grin-Piszczek, dr. hab. Tomasza Pudłockiego (redaktora naczelne-
go „Rocznika” i zeszytu Historia – współredaktorzy dr hab. Maria Stinia i dr Wik-
tor Szymborski), prof. dr. hab. Piotra Borka (redaktora zeszytu Literatura i Język), 
dr. Lucjana Faca (redaktora zeszytu Historia Wojskowości – współredaktorzy prof. 
dr hab. Andrzej Olejko, dr Paweł Korzeniowski). W okresie sprawozdawczym uka-
zały się następujące tomy i zeszyty „Rocznika Przemyskiego”:

tom 50: 2014, zeszyty 1–4: Historia Wojskowości, Literatura i Język, Histo-
ria, Nauki Przyrodnicze;
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tom 51: 2015, zeszyty 1–3: Historia Wojskowości, Literatura i Język, Historia;
tom 52: 2016,  zeszyty 1–3: Historia, Literatura i Język, Nauki Przyrodnicze.
Z wdzięcznością należy nadmienić, iż ukazywanie się „Rocznika” możliwe 

było dzięki dofinansowaniu uzyskiwanemu przez TPN w ramach wniosków od 
Gminy Miejskiej Przemyśl i Województwa Podkarpackiego. Ponadto wsparcie 
zeszytowi Literatura i Język udzielał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
natomiast Historii i Historii Wojskowości – Uniwersytet Rzeszowski. 

W okresie sprawozdawczym nakładem wydawnictwa ukazały się następujące 
pozycje książkowe:

Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. Wspomnienia żydowskich mieszkań-
ców Dębicy, red. A.S. Więch, tłum. I. Socha, Przemyśl 2014;

Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej, red. T. Pudłocki, A.S. Więch, 
Przemyśl 2014;

P. Kozłowski, Zapomniani obrońcy granic południowo-wschodnich II Rze-
czypospolitej. Słownik biograficzny oficerów, strażników oraz pracowników kon-
traktowych Straży Celnej i Straży Granicznej 1922–1939, Przemyśl 2015;

H. Wiśniewska, Rzemieślnicy i rzemiosła w królewskim Przemyślu (zawodo-
we słownictwo i frazeologia) XVI–XVIII w., Przemyśl 2015;

R. Król, Model nauczyciela szkoły wyższej i jego przygotowania zawodowego, 
Przemyśl 2015;

A. Gocal, Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada 
Kawalewskiego (1758–1832), Przemyśl 2016.

Publikacje te wydawano z dotacji MNiSzW (do jesieni 2015 r.), darowizn 
i środków własnych autorów. 

Dzięki nawiązaniu współpracy z Archiwum Państwowym w Przemyślu i oso-
bistej życzliwości jego dyrektor mgr Anny Nowak, udało się – po kilku latach 
starań o środki finansowe – opublikować Przemyski Słownik Biograficzny, t. 3, 
pod red. E. Grin-Piszczek, T. Pudłockiego, A. Siciak, Przemyśl 2016. Przemyskie 
Archiwum było również współwydawcą książki: Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół“ w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność, pod red.  
J. Motyki, G. Klebowicza, Przemyśl 2015. 

Biblioteka Naukowa TPN

Funkcjonowanie w strukturach Towarzystwa Biblioteki Naukowej z ponad 
sześćdziesięciotysięcznym unikalnym i cennym księgozbiorem, stanowi źró-
dło swoistego prestiżu, ale też nieustannego zabiegania o środki na utrzyma-
nie. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu dr. Macieja Waltosia, przez ostat-
nie lata byt Biblioteki TPN był niezagrożony, a uzyskiwane wsparcie, głównie 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozwalały również na organi-
zowanie w Czytelni licznych przedsięwzięć popularyzujących naukę. W okresie 
objętym sprawozdaniem sytuacja wsparcia ministerialnego zaczęła poważnie się 
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komplikować ze względu na niekorzystne dla nas ograniczenia regulaminowe 
przy naborach wniosków. Mimo to jeszcze w 2014 r. dr M. Waltoś uzyskał wspar-
cie dla 3 zadań: Opracowanie komputerowej bazy danych. Elektroniczny kata-
log Biblioteki Naukowej TPN. Przechowywanie zbiorów bibliotecznych w tym 
starodruków i zbiorów specjalnych. Działalność z zakresu informacji naukowej 
i aktywności popularyzatorskiej. Natomiast w roku 2016 Biblioteka realizowała 
ministerialne zadanie: Opracowanie naukowych zasobów Biblioteki Naukowej 
TPN w nowym systemie MAK+. 

W okresie sprawozdawczym działalność biblioteczna w głównej mierze skon-
centrowana była na intensyfikacji zapoczątkowanych już wcześniej prac digitali-
zacyjnych i rozbudowie zasobów cyfrowych. W 2015 r. pozyskano z Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dotację na przedsięwzięcie pt. 
Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Autorem kon-
cepcji Biblioteki był dr Maciej Waltoś, natomiast głównym wykonawcą mgr 
Tomasz Zając. Projekt udało się rozwinąć w roku 2016 dzięki uzyskaniu wspar-
cia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pt. Rozbudowa 
i nowe zasoby Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 
W efekcie realizacji wspomnianych zadań pod adresem http://bc.tpn.przemysl.
pl/index.php czytelnicy z całego świata otrzymali nieograniczony i bezpłatny 
dostęp do cennych zasobów Biblioteki Naukowej Towarzystwa. W trzech kolek-
cjach cyfrowych znalazły się starodruki, unikatowe druki z XIX i początku XX 
wieku, rzadkie prace regionalne (głównie Galiciana) oraz najstarsze, niedostępne 
na rynku księgarskim wydawnictwa własne TPN.

Pozytywnie został również oceniony kolejny wniosek digitalizacyjny TPN 
(Nowe kolekcje Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu), 
złożony do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego w styczniu 2017 r. 
Dzięki niemu oprócz wzbogacenia zasobów czasopism regionalnych, w Biblio-
tece Cyfrowej zamieszczone zostaną również najstarsze materiały archiwalne 
Towarzystwa z lat 1863–1939. 

Działalność naukowa, popularyzatorska oraz współpraca  
z instytucjami kultury i nauki

Od kilku lat swoistą wizytówką Towarzystwa Przyjaciół Nauk stało się or-
ganizowanie lub współanimowanie różnorodnych przedsięwzięć popularyzują-
cych naukę. Owa różnorodność form przekazu wiedzy (wykłady, odczyty, po-
kazy, debaty, promocje wydawnicze, spotkania autorskie, sesje, konferencje, 
konkursy czy spotkania plenerowe), jak i wychodzenie z inicjatywami poza 
siedzibę Towarzystwa, stanowią elementem polityki docierania do szerokiego 
grona nowych odbiorców. W okresie sprawozdawczym TPN samodzielnie, we 
własnej Czytelni Naukowej, zorganizowało 44 wydarzenia naukowe i populary-
zatorskie, a jako współorganizator poza siedzibą uczestniczyło w kolejnych 20. 
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Kreatorami tych inicjatyw byli członkowie Sekcji Humanistycznej, Sekcji 
Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, Sekcji Prawa i Administracji Organizacji 
i Zarządzania oraz Zarządu TPN. Nie sposób w tym miejscu przywołać wszyst-
kich imprez, niemniej dla zobrazowania ich różnorodności i rozmachu warto 
przywołać największe, cieszące się największą popularnością oraz nazwiska po-
jawiających się w TPN prelegentów. 

W 2014 r. w związku z przypadającą setną rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny, 
TPN – głównie za sprawą dr. hab. T. Pudłockiego – współorganizowało dwie więk-
sze konferencje. 18 VII w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wpływ Wielkiej Wojny 
na zmiany cywilizacyjne. Przemyśl, Polska, Europa. Natomiast 5 IX w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja 
Historyczna: Prowincja galicyjska czasu pokoju i czasu wojny. Konteksty – po-
równania – przykłady. Środowisko TPN nie zapomniało również o setnej rocz-
nicy powstania Legionów Polskich, organizując okolicznościową sesję w dn.  
5 XI 2014 r. Dwa dni później na Zamku Kazimierzowskim odbyła się z udziałem 
prelegentów z Towarzystwa sesja Geneza polskiego czynu niepodległościowego 
na terenie Ziemi Przemyskiej w 1914 r. 

Ciekawym i nowym doświadczeniem było zaproponowane przez prezesa 
spotkanie dla członków pt. Towarzystwo Przyjaciół Nauk na mapie intelektual-
nej Przemyśla (29 XI). Dwa wystąpienia: Towarzystwa naukowe – stan obecny 
i perspektywy rozwoju (dr B. Majgier) oraz Możliwości finansowania towarzystw 
naukowych (dr M. Waltoś) jasno naświetliły w jak trudnym otoczeniu prawnym 
i finansowym funkcjonują w chwili obecnej stowarzyszenia. Późniejsza dys-
kusja na temat Potrzeb w zakresie inicjatyw podejmowanych przez TPN oraz 
Kierunków rozwoju Towarzystwa toczyła się głównie na kanwie treści tych wy-
stąpień. Zgłoszono również sporo postulatów szczegółowych, stanowiły one jed-
nak w znacznej mierze stałe postulaty Walnych Zebrań Członków TPN. W trakcie 
debaty świętowaliśmy ponadto ukazanie się 50. tomu „Rocznika Przemyskiego”.

W TPN z różnymi wystąpieniami pojawili się (między lipcem a grudniem  
2014 r.): dr hab. Wojciech Blajer, prof. dr hab. Henryk Gmiterek, dr Piotr 
Kozłowski, dr Bronisław Majgier, mgr Anna Renner, mgr Paweł Romanik, prof. 
dr hab. Janusz Smaza, dr Tomasz Sommer, dr Mirosław Szumiło, dr Marcin 
Szyma, dr Marta Trojanowska, mgr Arkadiusz S. Więch, dr Michał Wojnowski, 
prof. dr hab. Marian Wolski. 

W 2015 r., realizując uchwałę Walnego Zebrania Członków TPN (inicjaty-
wa mgr. Janusza Motyki), Zarząd zainicjował obchody 130. rocznicy powsta-
nia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu. Po kon-
sultacjach z przedstawicielami kilku przemyskich instytucji powstał list inten-
cyjny skierowany do Rady Miejskiej (21 I 2015) z prośbą o ustanowienie roku 
2015 „Rokiem Sokoła Przemyskiego”. List sygnowali: dr Grzegorz Klebowicz 
(TPN), mgr Anna Nowak (dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu),  
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prof. dr hab. Jerzy Motylewicz (prezes miejscowego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego), mgr Janusz Czarski (dyrektor Centrum Kultural-
nego w Przemyślu), mgr Bogusława Pieczyńska (prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Przemyśla i Regionu), mgr Stanisław Karszyń (dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Przemyślu), mgr Janusz Motyka (prezes Galicyjskiego Towarzystwa 
Genealogicznego w Przemyślu), Dariusz Hop (prezes Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Przemyślu). Stosowną rezolucję Rada 
Miejska podjęła jednogłośnie 26 II 2015 r. Od tego momentu miasto stało się 
areną kilku interesujących przedsięwzięć „sokolich”. TPN wspólnie z Archiwum 
Państwowym zorganizowało w dniu 20 marca sesję naukową pt. PTG „Sokół” 
w 130. rocznicę powstania. Zgromadziła ona blisko 100 słuchaczy. Towarzystwo 
przygotowało również swoistą pamiątkę filatelistyczną w postaci rozesłanych 
100 zaproszeń na sesję z personalizowanym znaczkiem pocztowym i okoliczno-
ściowym stemplem. 

Ciekawą inicjatywę stanowiła zainicjowana przez mgr. Tomasza Zająca 
Prezentacja i kiermasz wydawnictw regionalnych. W dn. 2–4 grudnia w siedzi-
bie Towarzystwa swoje publikacje zaprezentowały: I Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Słowackiego, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Polskie 
Towarzystwo Historyczne oddział w Przemyślu, Południowo-Wschodni Instytut 
Naukowy, Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Urząd Miejski w Przemyślu, 
Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury. Warto podkreślić, że przedsię-
wzięcie cieszyło się sporą frekwencją (ok. 300 osób). 

Autorami różnorodnych wystąpień w TPN w 2015 r. byli: mgr Łukasz Bajda, 
mgr Artur Brożyniak, Ryszard Buksa, prof. dr hab. Waldemar Furmanek, dr Ewa 
Grin-Piszczek, mgr Lidia Hyz, dr Dariusz Iwaneczko, dr Grzegorz Klebowicz, mgr 
Andrzej Koperski, dr Piotr Kozłowski, dr inż. Roman Król, dr Piotr Malinowski, 
Marek Marcola, mgr Janusz Motyka, Mieczysław Nyczek, Marian Pawlik,  
dr hab. Tomasz Pudłocki, Andrzej Ukleja, dr Grzegorz Zając. Rekordy popu-
larności pobił 13 lutego tercet podróżniczy: M. Nyczek, M. Pawlik, A. Ukleja 
z prezentacją filmową Wędrówki na najwyższe szczyty marmaroskich Karpat. 
Impreza zgromadziła 117 osób, a tydzień po premierze pojawiła się konieczność 
zorganizowania dodatkowego spotkania. Sporym zainteresowaniem dawnych 
opozycjonistów antykomunistycznych i działaczy NSZZ „Solidarność” cieszy-
ło się spotkanie autorskie z Ryszardem Buksą, autorem opublikowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej Zapisków internowanego w dn. 26 XI. 

W roku 2016 i początkiem 2017 (do końca kadencji 25 marca) nastąpi-
ło pewne wyhamowanie działań TPN w zakresie popularyzowania wiedzy. 
Niemniej ważne wydarzenia naukowe stanowiły: 25 czerwca prezentacja książ-
ki dr Agnieszki Gocal: Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina 
Konrada Kowalewskiego (1758–1832) – zorganizowana w refektarzu klaszto-
ru oo. Franciszkanów-Reformatów, przy współpracy o. gwardiana Tadeusza 
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Pawłowicza; sesja popularno-naukowa z dn. 25 XI pt. Pamięci prof. Mojżesza 
Schorra (1874–1941); II Kiermasz książki regionalnej w dn. 1–2 grudnia z udzia-
łem następujących wydawców: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 
Przemyska Biblioteka Publiczna, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Centrum Informacji Turystycznej w Przemyślu, 
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Instytut Pamięci Narodowej oddział 
w Rzeszowie, Podkarpacka Historia, Towarzystwo „Archiwariusz”. Wspólnie 
z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu zorganizowa-
na została konferencja naukowa Andrzej Gawroński (1885–1927) – poliglota 
i uczony (1 IV 2016). Ponadto prelegentami w TPN byli: dr Łukasz Bajda, mgr 
John Edward Fahey, mgr Andrzej Koperski, Marek Marcola, dr Jan Matkowski, 
Stanisław Poczobut Odlanicki, dr Anna Maria Wajda. 

W okresie sprawozdawczym, jak i w latach wcześniejszych, Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk współpracowało ze Szkołą Podstawową nr 15 w przygotowa-
niu i przeprowadzeniu konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych Twierdza Przemyśl. Za samą organizację odpowiedzialny był mgr 
Marcin Duma, natomiast w pracach jury uczestniczyli dr Grzegorz Klebowicz,  
dr Lucjan Fac, mgr inż. Grzegorz Poznański. 

Również corocznie, dzięki aktywności dr. Łukasza Bajdy, w Muzeum 
Historycznym na sanockim zamku odbywał się panel historyczny Prawem i le-
wem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce staropol-
skiej. TPN występował tu w roli współorganizatora, a jego członkowie jako pre-
legenci. 

TPN w środowisku stowarzyszeniowym i naukowym

Wzorem wcześniejszych lat Towarzystwo wnosiło swój wkład w przedsię-
wzięcia aktywizujące regionalny i ogólnokrajowy ruch stowarzyszeniowy i na-
ukowy. W dn. 18 VI 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim TPN zaprezentowało 
w formie dużego stoiska dorobek wydawniczy podczas I Kongresu stowarzyszeń 
regionalnych województwa podkarpackiego. Jednym z głównych punktów Kon-
gresu było wystąpienie G. Klebowicza nt. dziejów, dorobku i współczesnych 
form aktywności Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Natomiast w dn. 8 grudnia pre-
zes reprezentował TPN w debacie o „Problemach społecznego ruchu naukowego 
w dzisiejszej Polsce”, zorganizowanej w Polskiej Akademii Umiejętności w Kra-
kowie z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskie-
go. Podczas spotkania TPN zostało również uhonorowane okolicznościowym 
medalem.

W dn. 18 V 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim TPN uczestniczyło w II 
Kongresie stowarzyszeń regionalnych województwa podkarpackiego, promując 
dorobek wydawniczy. Dnia 5 kwietnia G. Klebowicz wziął udział w debacie na 
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temat roli i zadań społecznego ruchu naukowego w Polsce, zorganizowanej przez 
Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. Efektem debaty było m.in. powoła-
nie Forum Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych. Zadaniem forum jest 
„wzajemna wymiana informacji i doświadczeń, koordynacja działań na rzecz 
propagowania osiągnięć naukowych i popularyzacji najnowszych wyników ba-
dań, a także organizowanie lokalnych społeczności wokół problemów współ-
czesnej nauki oraz ich konsekwencji dla naszego życia”. Do Forum przystąpiły: 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo 
Naukowe Płockie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Towarzystwo 
Naukowe Warszawskie, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzy-
stwo Przyrodników in. M. Kopernika, Polska Akademia Umiejętności. 

O podtrzymywanie współpracy międzynarodowej Towarzystwa, jak we wcze-
śniejszych latach, dbał dr hab. Tomasz Pudłocki. W 2015 i 2016 r.  w ramach pro-
jektu Polska wielokulturowa: Historia i Pamięć gościliśmy studentów Deamen 
College w Amherst koło Bufallo wraz z profesorami Andrew K. Wise i Brianem 
Hammerem. Część programu edukacyjnego studenci realizowali w TPN. Zajęcia 
prowadzili dr hab. Jadwiga Sawicka, mgr Agnieszka Andrzejewska, mgr Bożena 
Fortuna-Skibińska i dr hab. Tomasz Pudłocki. 

Przedstawiciele Zarządu TPN (zwłaszcza mgr inż. Waldemar Wiglusz), jak 
i szeregowi członkowie, starali się reprezentować Towarzystwo podczas różno-
rodnych przedsięwzięć kulturalnych i naukowych w mieście i regionie. Obec-
ni byliśmy podczas uroczystości państwowych i patriotycznych. Tradycyjnie 
wspieraliśmy Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w kweście na rzecz 
renowacji przemyskich nekropolii. 

Z nieukrywaną satysfakcją przyjęliśmy informację, iż w 2016 roku Towarzy-
stwo otrzymało Honorową Nagrodę „Świadek Historii”. Ze stosownym wnio-
skiem o uhonorowanie TPN wystąpił Urzęd Miejski w Przemyślu. Nagroda 
przyznawana jest przez Instytut Pamięci Narodowej osobom i instytucjom za-
służonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz wspie-
rającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Na uroczystości 
wręczenia nagrody w dn. 25 XI 2016 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura 
Malawskiego w Rzeszowie obecni byli prezes dr G. Klebowicz i członek zarządu 
mgr inż. Waldemar Wiglusz.

*   *   *

Podsumowując syntetycznie kadencję z perspektywy prezesa Zarządu, muszę 
stwierdzić, iż upłynęła ona w niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywi-
stości. Pokazuje to choćby fakt zerwania z tradycją odbywania Walnych Zebrań 
w czerwcu na rzecz terminu marcowego, wymuszonego kalendarzem naboru 
wniosków na zadania ministerialne. Wspomniane już wcześniej zmiany ustawowe 



379DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU W OKRESIE KADENCJI  ...

dotyczące finansowania działalności upowszechniającej naukę oraz ograniczenie 
środków pozyskiwanych od władz samorządowych wymusiły na Zarządzie po-
dejmowanie działań oszczędnościowych i poszukiwanie nowych źródeł finanso-
wania. Obydwa cele zostały osiągnięte. Dotychczasowe wsparcie z Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego w pewnym sensie zastąpiły środki pozyskiwane z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyraźnie, zwłaszcza w 2016 r., 
hojni dla Towarzystwa byli prywatni darczyńcy. Ostatecznie zaowocowało to za-
mknięciem kadencji niewielką nadwyżką przychodów nad kosztami. 

W pełni udało się podtrzymać dotychczasową aktywność TPN na polu wy-
dawniczym, bibliotecznym i popularyzującym naukę. Uczciwie trzeba jednak 
stwierdzić, że nie pojawiły się też specjalnie nowe pola działalności TPN. Nie 
udało się też rozwiązać problemów palących od lat – uzyskania stałego i stabilne-
go źródła finansowania, wzmocnienia personalnego w postaci dodatkowego etatu 
czy coraz bardziej palącej sprawy remontu siedziby. Nienajlepsza wydaje się też 
kondycja sekcji naukowych, skąd tak naprawdę powinny wychodzić inicjatywy 
przedsięwzięć naukowych. Mając na względzie pozostawione problemy i nowe 
trudności pozostaje życzyć nowemu prezesowi – mgr. inż. Waldemarowi Wiglu-
szowi oraz Zarządowi sił, wytrwałości i stałego wsparcia członków Towarzystwa 
w ich pokonywaniu.
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IV. RECENZJE I OMÓWIENIA

ROCZNIK PRZEMYSKI t. 53 
 HISTORIA z. 1 (20) 2017

ARTUR GAJEWSKI (Kraków)  

RECENZJA Z KSIĄŻKI: KRYSTYNA KIEFERLING,  
JAROSŁAW W CZASACH ANNY OSTROGSKIEJ.  

SZKICE DO PORTRETU MIASTA I JEGO WŁAŚCICIELKI 
(1594   ‒1635), WYD. ARCHIWUM PAŃSTWOWE  

W PRZEMYŚLU, PRZEMYŚL 2008, SS. 314

Recenzowana książka wpisuje się w nurt badań nad historią lokalną. Niemniej 
jednak w monografii Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej. Szkice do portretu 
miasta i jego właścicieli (1594‒1635) postać znanej magnatki jest tylko pretek-
stem do szerszego ukazania losów miasta w okresie staropolskim. Trudno się 
dziwić takiemu założeniu, wszak autorka to znana w Jarosławiu historyczka 
i muzeolożka, dyrektorka Muzeum Kamienicy Orsettich w Jarosławiu w latach 
1986–1990, która od lat w swoich badaniach poświęca sporo miejsca miastu 
i jego mieszkańcom wczesnej epoki nowożytnej. Wśród jej prac zasługujących 
na wyróżnienie są m.in.: Jarosławianie w Akademii Krakowskiej w latach 1500–
1642 (Jarosław 1996), Pieczęcie i herby miasta Jarosławia (Przemyśl 1982) czy 
Władze miasta Jarosławia w latach 1550–1650 (Jarosław 1998).

Recenzowana książka posiada klarowny układ – składa się ze wstępu, pię-
ciu zróżnicowanych pod względem objętościowych rozdziałów, zakończenia, 
bibliografii oraz aneksów. Pierwsze dwa rozdziały są poświęcone ogólnej cha-
rakterystyce miasta w czasach nowożytnych, biografii Anny Ostrogskiej oraz jej 
wpływowi na losy Jarosławia. W pozostałych trzech autorka scharakteryzowała 
poszczególne elementy historii miasta w tamtych czasach: warunki życia, życie 
społeczno-gospodarcze mieszczan oraz ustrój i władze miejskie. Całość uzupeł-
nia sześć aneksów źródłowych.

Swoje rozważania K. Kieferling oparła na szerokiej kwerendzie źródłowej, 
którą objęła archiwalia zgromadzone w Archiwach Państwowych w Krakowie, 
Lublinie i Przemyślu, Bibliotece Naukowej PAU PAN w Krakowie i Bibliotece 
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Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a także Archiwum Archi-
diecezjalnym w Przemyślu i Muzeum Kamienicy Orsettich w Jarosławiu. Poza 
rękopisami wykorzystała w pracy kilkanaście źródeł drukowanych oraz ponad 
setkę opracowań dotyczących historii Jarosławia bądź rozwoju miast w Polsce. 

Celem autorki, jak to ujęła we wstępie, było ukazanie szerszej panora-
my dziejów miasta w najważniejszym dla niego okresie, kiedy to rządziła nim 
jego „najlepsza właścicielka”, ono samo zaś było znane w Europie i na Bliskim 
Wschodzie jako istotne emporium handlowe (s. 8). Ponadto K. Kieferling chciała 
ukazać losy mieszczaństwa, które według niej w okresie kontrreformacji wciąż 
odgrywało istotną rolę kulturotwórczą w Polsce. Ówczesny mieszczanin nie mu-
siał podążać śladami wyznaczonymi przez szlachecką kulturę i obyczaje. Ko-
lejnym celem autorki było więc udowodnienie tego, że nie można postrzegać 
historii Rzeczypospolitej tylko przez pryzmat dominacji politycznej szlachty. We 
wstępie autorka krótko omówiła bibliografię i stan badań nad historią miasta (ze 
szczególnym uwzględnieniem prac Franciszka Siarczyńskiego, Maurycego Hor-
na czy Kazimierza Gottfrieda – autora monografii Anna Ostrogska, wojewodzina 
wołyńska, Jarosław 1939), układ pracy oraz przedstawiła charakterystykę każde-
go rozdziału. 

Rozdział pierwszy, najkrótszy ze wszystkich, ma na celu zaprezentowanie 
czytelnikowi rozwoju przestrzennego Jarosławia w wiekach XVI i XVII. Omó-
wiono w nim stan techniczny najważniejszych ulic, budynków, bram, systemu 
sanitarnego oraz historię istotnych dla miasta budowli. Autorka wielokrotnie sto-
suje porównania poszczególnych elementów (np. powierzchni rynku jarosław-
skiego) z innymi miastami. Metoda ta pozwala czytelnikowi wyobrazić sobie 
wygląd ówczesnego Jarosławia – jest też stosowana w kolejnych rozdziałach. 
W rozdziale znalazło się miejsce na informacje bardziej szczegółowe – nieporu-
szane jak dotychczas problemy, takie jak kwestia kiedy w mieście pojawiły się 
wodociągi, jaki był wpływ nazewnictwa ulic na rozwarstwienie społeczne itp.
Można go ocenić jako część wprowadzającą, mającą zapoznać czytelnika z pod-
stawowymi informacjami na temat miasta. Brak tu szerszej analizy źródłowej, 
autorka bazowała głównie na opracowaniach.  

W rozdziale drugim K. Kieferling zarysowała genezę przejęcia Jarosławia 
przez Annę Ostrogską, a także przedstawiła i przeanalizowała jej politykę wobec 
miasta i okolic. Uwzględniła też szczegółowe stanowisko magnatki wobec Ko-
ścioła, a zwłaszcza jej wsparcie dla rozwoju w Jarosławiu zakonów benedyktynek 
i jezuitów. W porównaniu z pozycją K. Gottfrieda w sprawach dotyczących po-
lityki księżnej wobec Jarosławia autorka w zasadzie nie dokonuje nowatorskich 
ustaleń. Więcej miejsca niż on poświęca zaangażowaniu Ostrogskiej w sprawy 
kraju, np. udziałowi w wojnie z „diabłem łańcuckim” Stanisławem Stadnickim, 
pomocy dla wojsk koronnych w bitwie pod Cecorą itp. Ciekawym uzupełnie-
niem są życiorysy dzieci magnatki. Całościowa ocena działalności księżnej jest 
zdecydowanie pozytywna – dbała ona o rozwój gospodarczy miasta, interesowa-
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ła się losem mieszkańców, gdy dotykały ich klęski elementarne, tworzyła grunt 
pod rozwój zakonów w mieście, dzięki czemu rósł prestiż miasta, rozwijało się 
szkolnictwo. 

Kolejny rozdział to analiza ustroju i przedstawienie władz miasta. Autorka 
znacznie szerzej wykorzystała zasoby archiwalne, podejmując próbę scharak-
teryzowania urzędów miejskich w systemie władzy i sądownictwa (wójt dzie-
dziczny, sądowy, ława, rada, sądy wójtowsko-ławnicze, kancelaria i wiele in-
nych, mniej istotnych). Dzięki temu rozdział trzeci jest o wiele bardziej twórczy 
i odkrywczy od poprzednich, stanowiących raczej podbudowę do właściwych 
rozważań. Czytelnik ma okazję poznać zasady funkcjonowania najważniejszych 
urzędów w Jarosławiu na konkretnych przykładach (zapisy źródłowe pozwalają 
ustalić dane osobowe poszczególnych urzędników). Biorąc pod uwagę obszerne 
aneksy, autorka mogła pokusić się o szersze zaprezentowanie osób robiących ka-
rierę we władzach miejskich. K. Kieferling omówiła genezę urzędów miejskich, 
a także ich rolę w ówczesnym systemie władzy lokalnej. Materiały źródłowe nie 
wszędzie pozwalają na sformułowanie konkretnych wniosków. Z tego powodu 
autorka czasem zmuszona była dla porównania skorzystać z pozycji przedsta-
wiających te same urzędy w innych miastach, jak Kraków. W rozdziale znalazło 
się również miejsce dla Anny Ostrogskiej, ocenianej po raz kolejny pozytywnie 
w kontekście kierowania miastem. W pierwszej połowie XVII wieku o wiele 
częściej apelowano w sprawach sądowych, jako wyższej instancji, do właści-
cielki miasta, która interesowała się losami mieszkańców. Autorka omawia rów-
nież problem finansów miejskich – na końcu rozdziału wykazuje przychody oraz 
wydatki miasta, co znowuż sprawia kłopoty wobec sporych braków w księgach 
rachunkowych z tych czasów.

Rozdział czwarty dotyczący życia społeczno-gospodarczego w mieście jest 
dwukrotnie dłuższy od pozostałych. Autorka zastosowała w nim po raz pierwszy 
podział na podrozdziały (co niestety nie zostało uwzględnione w spisie treści). 
Wyodrębniła  rzemiosło oraz handel w mieście. Wykorzystując w dużej mierze 
archiwa jarosławskie (przywileje na dyplomach pergaminowych z Archiwum 
Muzeum Kamienicy Orsettich w Jarosławiu) i uzupełniając informacje literaturą 
przedmiotu, opisała rzemieślnicze cechy jarosławskie. Zależnie od zasobu źró-
dłowego zaprezentowała genezę danego cechu w Jarosławiu, jego rolę w funk-
cjonowaniu miasta, części składowe (np. w branży spożywczej piwowarzy, rzeź-
nicy, piekarze) oraz organizację. Najwięcej miejsca autorka poświęca branży 
budowlanej i ceramicznej. Dokonała również charakterystyki poszczególnych 
zawodów, takich jak aptekarz, szkutnik czy łaziebnik. W tym rozdziale, co jest 
szczególnie cenne, wielokrotnie dokonała porównań z sytuacją w innych mia-
stach. Z badań autorki na temat rzemiosła w Jarosławiu wynika, że pełniło ono 
istotną bazę usługową w województwie ruskim. Ustalenie pełnej liczby cechów 
było jednak niemożliwe ze względu na braki w źródłach. Nie mogło zabraknąć 
informacji na temat jarmarków jarosławskich – do dziś najbardziej charaktery-
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stycznego elementu w świadomości historycznej mieszkańców – autorka celnie 
scharakteryzowała przyczyny sukcesu handlowego miasta. Położenie geogra-
ficzne to tylko jeden z elementów, bowiem bez zapobiegliwości i konsekwencji 
mieszczan (prawo do poboru podatku na utrzymanie dróg, zakaz omijania Jaro-
sławia przez kupców w drodze do Lwowa), jak i korzystnej polityki królewskiej, 
osiągnięcie sukcesu nie przyszłoby tak łatwo. Czytelnik dowiaduje się też, jak 
przebiegał transport dóbr drogą lądową i rzeczną oraz jakie niebezpieczeństwa 
groziły karawanom handlowym. Osobnym problemem pozostają relacje handlo-
we mieszczan z poszczególnymi miastami, na przykład Gdańskiem. Uważam, 
że warto było poświęcić temu tematowi więcej miejsca – szersze porównanie 
pozwoliłoby pokazać podobieństwa i różnice w polityce władz miejskich, ma-
jącej na celu rozwój miasta. W drugiej części rozdziału czwartego poznajemy 
rodzaje i znaczenie produktów, które docierały do Jarosławia. Wzmianki źródło-
we potwierdzają znaczenie handlowe miasta, odwiedzanego przez kupców euro-
pejskich i azjatyckich. Charakterystyka produktów sprowadzanych z Imperium 
Osmańskiego i państw europejskich jest o tyle ważna, że przypomina wagę po-
koju dla wzbogacania się państw sąsiedzkich dzięki wymianie handlowej. Często 
nie zwracamy na to uwagi w morzu publikacji na temat pełnego wojen w Rze-
czypospolitej XVII wieku. Dzięki informacjom w rozdziale czwartym możemy 
lepiej zrozumieć, skąd wynikało bogacenie się miast, mimo częstego utrudniania 
warunków ich rozwoju przez konstytucje sejmowe. Przemyślenia na ten temat 
kończy przedstawienie powodów upadku znaczenia jarmarków w mieście. 

W rozdziale piątym, ostatnim, autorka zaprezentowała warunki życia miesz-
czan w Jarosławiu. Jego tytuł („Mieszczaństwo jarosławskie – warunki życia 
w mieście”) nie odpowiada temu zamieszczonej w spisie treści („Mieszczanie 
– portret zbiorowy”), w dodatku został podzielony na 11 podrozdziałów, co nie 
zostało uwzględnione w spisie. 

Spory wpływ na życie mieszkańców miały klęski elementarne. Ta część tek-
stu wprowadza czytelnika w tematykę wyposażenia i wystroju budynków w Ja-
rosławiu, ze słynną kamienicą Orsettich na czele. Autorka podjęła spory wysiłek, 
dzięki któremu udało się na podstawie dokumentów z Archiwum Państwowego 
w Przemyślu opisać stroje, zbiory broni, wyżywienie oraz życie rodzinne miesz-
czan jarosławskich. W tym ostatnim przypadku nieocenionym źródłem pozostają 
testamenty mieszczańskie. Pozostałe problemy związane z życiem w nowożyt-
nym Jarosławiu, które autorka omawia, to szkolnictwo, księgozbiory, życie reli-
gijne, mecenat bogatych mieszczan, kultura i rozrywki. Wydaje się, że pewne in-
formacje na temat zakonów w Jarosławiu, znajdujące się we fragmencie o Annie 
Ostrogskiej, można było zawrzeć właśnie w niniejszym rozdziale. Brakło pró-
by omówienia roli mieszczan jarosławskich w systemie obronnym Korony – po 
pierwsze, jako obrońców przed najazdami tatarskimi, po drugie, pojedynczych 
możnych, którzy dołączali do chorągwi zaciężnych (testamenty mieszczańskie 
mówią o mieszczanach, których stać było na wyposażenie husarskie). W zakoń-
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czeniu autorka dokonuje podsumowania, pokazując że miasto było wielokulturo-
we, bogate i miało wielkie znaczenie handlowe w Polsce i Europie.

Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej to pozycja odkrywcza, napisana przez 
wytrwałą badaczkę dziejów Jarosławia. Wykorzystano w stopniu zadowalającym 
literaturę przedmiotu, zaś przeanalizowane archiwalia pozwoliły przedstawić ob-
raz życia mieszczan i funkcjonowania miasta w stopniu szczegółowym. Autor-
ka potrafiła ukazać szeroką panoramę życia mieszkańców miasta oraz przedsta-
wić genezę i rozwój jego znaczenia handlowego i gospodarczego. K. Kieferling 
często starała się polemizować z poszczególnymi badaczami (np. Kazimierzem 
Gottfriedem w sprawach dotyczących Anny Ostrogskiej), gdy uważała to za ko-
nieczne, oraz formułować samodzielne wnioski. Styl jest jasny i czytelny, ana-
liza i przedstawienie poszczególnych problemów profesjonalne. Abstrahując od 
tytułu, właścicielka Jarosławia, Anna Ostrogska, stanowi pretekst do szerszych 
rozważań; poznajemy tylko te szczegóły jej biografii, które ukazują ją jako za-
rządczynię miasta i jego okolic oraz pozwalają ukazać jej działalność na tle ogól-
nopolskim. W książce zdarzają się drobne błędy edytorskie (brak spacji, przecin-
ka, urwane zdanie, literówki), które nie wpływają na odbiór jej treści. Pewnym 
brakiem w bibliografii jest nieuwzględnienie laudów sejmiku ruskiego w Sądo-
wej Wiszni, w których znaleźć można więcej odniesień do sytuacji miasta i oko-
licy w kontekście zaraz czy najazdów tatarskich dotykających region. Warto było 
skorzystać z ksiąg grodzkich, by uzupełnić informacje o klęskach elementarnych 
(np. w Państwowym Centralnym Archiwum Ukrainy we Lwowie). Rozczarowu-
je fakt, że autorka mało miejsca (jedną stronę, w ramach rozdziału o klęskach 
elementarnych) poświęciła tematyce najazdów tatarskich oraz znaczeniu poli-
tycznemu miasta – brak analizy konstytucji sejmowych, która pozwoliłoby usta-
lić, czy pojawiały się tam wzmianki o mieście, a jeśli tak, to w jakim kontekście. 
Solidnym uzupełnieniem i dowodem na rzetelną pracę są za to aneksy, szczegól-
nie wykaz urzędników miejskich, domów mieszczańskich oraz krótkie biogramy 
ważniejszych mieszkańców Jarosławia w omawianym okresie. Pozwalają one 
uporządkować wiele informacji rozsianych w różnych partiach monografii i uka-
zują skalę opisywanych problemów. Chciałbym podkreślić, że książka Krystyny 
Kieferling zapełniła istotną lukę w historiografii Jarosławia i po latach pozostaje 
pozycją, na której historyk zajmujący się historią lokalną może się wzorować.
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Pomysł napisania monografii Wystawy Lwowskiej z 1894 roku należy uznać 
za znakomity z kilku powodów. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem nie 
tylko wśród mieszkańców Galicji, ale także w Europie, a nawet za Oceanem. 
Popularność Wystawy już w czasie jej trwania przerosła oczekiwania organizato-
rów, a po zakończeniu nie tylko obrosła swoistą legendą, ale miała także wielki 
wpływ na organizację Targów Wschodnich w okresie Drugiej Rzeczypospoli-
tej. Zarówno część obiektów pozostałych po Wystawie, jak i zagospodarowanie 
przestrzenne zajmowanego przez nią terenu na stałe wpisały się w architekto-
niczny krajobraz Lwowa, a stworzona wówczas Panorama Racławicka wrosła 
także w pejzaż współczesnego Wrocławia. Dzieło Kossaka i Styki we Lwowie 
było prezentowane przez blisko 50 lat, a we Wrocławiu od ponownego udostęp-
nienia w 1985 roku obejrzało je już prawie 10 milionów widzów.

Wracając jednak do recenzowanej pracy opisującej wydarzenia z końca XIX 
wieku we Lwowie – Wojciech Puchta podzielił ją na siedem rozdziałów. Mimo 
pewnych pozorów posiada ona układ problemowy o mocno zaburzonej chrono-
logii. W rozdziale pierwszym, zgodnie z tytułem (Przygotowania), dokonano 
charakterystyki okoliczności, w jakich narodziła się inicjatywa zorganizowania 
ekspozycji, koncentrując się na okresie 1892–1894. Rozdział drugi (Polityczne 
konteksty) dość niespodziewanie stanowi retrospektywny przegląd wydarzeń 
politycznych w Galicji sięgający czasów przedautonomicznych i kończący się 
opisem ceremonii otwarcia Wystawy przez arcyksięcia Karola Ludwika. Trzeci 
rozdział, niespełna dziewiętnastostronicowy, zatytułowany został Kompleks wy-
stawowy – jednak treść odpowiadająca tytułowi zajmuje zaledwie sześć stron 
(reszta to Kronika Wystawy). Dwie kolejne części poświęcone zostały ukazaniu 
problemów ekonomicznych i świadomościowych warstwy chłopskiej. Pierwsza 
(czyli rozdział czwarty), zatytułowana została ‒  dość kuriozalnie ‒ Polskość 
jako projekt i poświęcona opisowi skutków dekretu uwłaszczeniowego z 1848 
roku oraz dziejom konfliktu chłopsko-szlacheckiego w Galicji. Fragment kolejny 
(Włościanie na Wystawie), będący, jak pisze sam Autor, „kontynuacją poprzed-
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niego, jest opisem różnych form obecności chłopów na Wystawie Krajowej”  
(s. 21). Mowa w nim o zgromadzonych wytworach pracy mieszkańców wsi, 
zwłaszcza w aspekcie etnograficznym. Sporo miejsca poświęcono analizie wy-
cieczek ludowych przybywających do Lwowa. Przedostatni rozdział Polskość 
„gotowa”. Sport i sztuka to przegląd osiągnięć społeczeństwa galicyjskiego 
w zakresie ruchu sportowego oraz sztuk pięknych (dwie prezentacje – retrospek-
tywa sztuki polskiej 1764–1886 i ekspozycja sztuki współczesnej). Rozdział 
siódmy Patriotyzm ekonomiczny poświęcono problemom industrializacji kraju, 
a także (nie bardzo wiadomo dlaczego w tym akurat miejscu) historii ruchu wy-
stawienniczego w Galicji począwszy od 1850 roku (s. 231–240), choć o Wysta-
wie Budowlanej z 1892 roku była mowa na początku książki (s. 36). W końco-
wej części publikacji zamieszczono bibliografię, wykaz bardzo interesujących 
56 ilustracji (i jednej mapy), streszczenia w języku angielskim i ukraińskim oraz 
indeks nazwisk. Książka została wydana starannie pod względem edytorskim, 
jednak przekaz ikonograficzny okładki jest nieczytelny – dopiero zapoznanie się 
z planami sytuacyjnymi terenu pozwala czytelnikowi zrozumieć wykorzystane 
tam znaki graficzne.

Już ta krótka prezentacja struktury pracy wskazuje na jej metodologiczną 
dychotomiczność. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z „klasycznym” 
dziełem historiograficznym prezentującym to ważne wydarzenie, a z drugiej 
widać wyraźne skupienie (z kulturoznawczym zacięciem) na recepcji Wystawy 
w jej politycznym i społecznym wymiarze. Autor ma oczywiście pełne prawo 
decydować o doborze treści, pod warunkiem jednak, że tytuł pracy nie wprowa-
dza czytelnika w błąd, a tak jest w tym wypadku. Deklaracja, że „to pierwsza 
krytyczna monografia PWK” (nota marketingowa na ostatniej stronie okładki), 
a także posługiwanie się tym terminem we wstępie (s. 23) jest niemałym nad-
użyciem, gdyż książka prezentuje wybiórczy, a przez to zniekształcony obraz. 
Niektórym częściom ekspozycji poświęcono osobne rozdziały (w jednym z nich 
dość ryzykownie połączono dorobek w zakresie sportu i sztuki, w drugim ob-
szernie zrelacjonowano dokonania rzemiosła i przemysłu galicyjskiego), jednak 
inne sekcje jedynie wzmiankowano lub nawet zupełnie pominięto (szczególnie 
doskwiera tu brak opisu czterech pawilonów poświęconych szkolnictwu i nauce). 
Zresztą nawet treści, które ‒ wydawałoby się ‒ powinny stanowić oś narracji, 
są traktowane marginalnie – przykładem część rozdziału poświęconego sportowi. 
Mowa w nim ogólnie o rozwoju ruchu sokolego (s. 199–207), natomiast stosow-
nemu pawilonowi poświęcono zaledwie 3,5 linijki tekstu. De facto mamy więc 
do czynienia ze zbiorem impresji, dla których Wystawa stanowi niejako pretekst. 
A wystarczyłoby, gdyby Autor dodał podtytuł precyzujący jego wizję (na przy-
kład „Kulturowe konteksty”). Natomiast to, co powinno być tłem, zostało nie-
potrzebnie rozbudowane – np. dzieje Galicji i jej ustroju (s. 73–95), problemy 
społeczne i ekonomiczne tego obszaru, a zwłaszcza dzieje uwłaszczenia chłopów 
w Galicji (s. 135–154). Na dodatek owe passusy o dość rudymentarnym charak-
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terze, niezwiązane bezpośrednio z opisem terenów na Wzgórzu Stryjskim, zaj-
mują niepotrzebnie miejsce i nie wnoszą nic nowego do aktualnego stanu wiedzy. 
Mało tego, niepotrzebnie rozbijają tok narracji. Jeśli jednak zamysłem Autora 
było, zgodnie z koncepcją Marshalla McLuhana, stworzenie tekstu o charakterze 
nielinearnym i wielopłaszczyznowym, to próbę można uznać za dość udaną, choć 
równocześnie mocno dyskusyjną.

Zresztą sam Wojciech Puchta niejako ułatwił pracę recenzentowi wymienia-
jąc we wstępie „grzechy główne” książki: „Jednym z największych braków tej 
rozprawy jest w zasadzie pominięcie bogatej spuścizny epistolarnej i memuary-
stycznej, która skrywa wiele interesujących informacji. Ograniczony czas, któ-
rym autor dysponował, nie pozwolił na przeprowadzenie ekstensywnej kwerendy 
w działach rękopisów polskich i ukraińskich bibliotek i z tego powodu zrezygno-
wano z szerszego wykorzystania tej kategorii źródeł. Przy tej okazji warto wspo-
mnieć o jednym jeszcze, niestety dość poważnym braku tej książki, tj. pominię-
ciu w zasadzie oświaty na Wystawie. […] Oświata i nauka na Wystawie zostaną 
wszakże opisane w osobnym artykule” (s. 17). Jednakże taka „spowiedź” nie 
oznacza automatycznego rozgrzeszenia. Wręcz przeciwnie. Deklarowane przez 
Autora stworzenie monografii w odniesieniu do wydarzenia stricte historycznego 
nakładało na niego obowiązek zastosowania historycznego aparatu badawczego. 
Jego podstawową powinnością winno być wykorzystanie i analiza wszystkich 
dostępnych źródeł, a także wieloaspektowego i wyczerpującego zaprezentowania 
przedmiotu badań.

Ograniczenia i presja czasu, o których mowa wyżej, jest konsekwencją fak-
tu, że książka powstała jako wynik projektu badawczego finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki. Być może w ten sposób ujawniła się pewna słabość 
„systemu grantowego”, gdzie konieczność rozliczenia się z przyznanych fundu-
szy z jednej strony mobilizuje i wymusza systematyczność pracy, a z drugiej 
utrudnia pełne wykorzystanie bazy źródłowej. Widać więc na tym przykładzie, 
jak ciężko humanistykę wtłoczyć w schemat typowego „cyklu produkcyjnego”.

Na szczególną uwagę i podjęcie polemiki z Autorem zasługuje kilka kwestii. 
Wyeksponowanie tematyki związanej z mieszkańcami wsi galicyjskiej zaburza 
ogląd treści, gdyż nie oddaje prawidłowo proporcji. Owszem, należało docenić 
tę kwestię, ale nie można traktować jej jako wiodącej. Przyjęcie tezy, że Wystawa 
w istocie była dziełem polskim i służącym polskości (a nawet polonizacji) spo-
wodowało, że kwestie ukraińskie prezentowane są w książce marginalnie. Nie-
wątpliwie przewaga owej „polskości” była bardzo widoczna, ale była to w swej 
istocie Wystawa Krajowa, którą również Ukraińcy traktowali jako „swoją”. I nie 
chodziło tu tylko o słowa, jak chociażby użyte w przemówieniu księcia Adama 
Sapiehy w dniu otwarcia ekspozycji 5 czerwca 1894 r.: „Nie jest też ta Wystawa 
dziełem pojedynczych ludzi, lub pojedynczej okolicy. W całem i najzupełniejszem 
tego słowa znaczeniu kraj cały ją urządził, a do jakiego stopnia potrzebę jej od-
czuwano i znaczenie jej ważne pojmowano, czyż nie jest miłym dowodem udział 
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w pracach równie gorący i gorliwy tak Polaków, jak i Rusinów?”1. Świadczy 
o tym również zaangażowanie w zaprezentowanie narodowego dorobku wybit-
nych przedstawicieli inteligencji ukraińskiej: Iwana Franki, Jana Lewickiego czy 
Wołodymyra Szuchewycza (o czym zresztą sam Autor marginalnie wspomina,  
s. 48). Istotną słabością pracy jest pominięcie ukraińskich źródeł (np. Провідник 
по виставі краєвій у Львові з особливим оглядом на відділ етнографічний і на 
павільйон руських народних товариств, Львів 1894; Провідник по павільйоні 
руських народних товариств на виставі краєвій у Львові, Львів 1894) 
i literatury ukraińskiej (np. А. Данилюк, Українська народна архітектура 
на краєвій виставці у Львові 1894 року, „Народна творчість та етнографія” 
1984, nr 1, s. 50–52). Wzmiankowana jedynie we wstępie praca Borysa Sulima 
z 2007 roku (Феномен Крайової виставки в Галичині 1894 року. Історичний 
огляд) nie znalazła żadnego odbicia w treści recenzowanej tu książki. Jeszcze 
bardziej dojmujący jest brak wykorzystania prasy ukraińskiej. Stwierdzenie, że 
„zainteresowanie ukraińskiej prasy [było] niewielkie” (s. 16) jest zdaniem bez 
pokrycia. Skąd ten wniosek, skoro nie widać, aby Autor przeprowadził stosowną 
kwerendę? Na dodatek jest ono nieprawdziwe, bo np. „Diło” poświęcało temu 
wydarzeniu sporo uwagi (począwszy już od 1893 roku) w specjalnych rubrykach: 
„Зъ выставы”, „Листы зъ выставы”, „Се й те зъ выставы”. Bagatelizowanie 
ukraińskich aspektów Wystawy w istotny sposób zmienia jej ogląd, począwszy 
od używania określeń „język ruski” zamiast ukraiński, a kończąc na nieuzasad-
nionym spolszczaniu niektórych nazwisk (np. wybitny etnograf Wołodymyr Szu-
chewycz pojawia się trzykrotnie jako Włodzimierz Szuchiewicz).

Rozpatrywanie Wystawy przede wszystkim w polskim kontekście narodowo-
ściowym jest ahistoryczne. Kwestia ta, choć niewątpliwie ważna, nie stanowiła 
kluczowego motywu przedsięwzięcia. Z tego punktu widzenia dla historyka nie-
trafne wydają się niektóre tytuły rozdziałów/podrozdziałów (Polskość jako pro-
jekt; Polskość „gotowa”; Wystawa jako przestrzeń narodowa) lub sformułowań 
w tekście („wybitnie polski charakter”, s. 15), które sugerują nadrzędność pro-
pagandowego i polocentrycznego spojrzenia na dorobek Galicji. Czasem Autor 
wyciąga dość wątpliwe wnioski. Na przykład na podstawie analizy mapy Galicji 
z geograficznym rozkładem wsi, z których chłopi przybywali na wycieczkę do 
Lwowa, i z której nie widać nadreprezentacji jej zachodniej (polskiej) części oce-
nia, że „wystawa wraz z jej polonizacyjnym programem skierowana była w rów-
nej mierze do chłopów polskich i ruskich” (s. 161).

Wyraziście formułowane wnioski i stwierdzenia irytują czasem młodzieńczą 
bezkompromisowością, choć równocześnie prowokują do dyskusji i zachęcają 
do dalszych badań. Należy do nich na przykład, nie wiadomo na jakiej podstawie 
sformułowana kategoryczna konstatacja, że „Galicja była w 80% zamieszkana 
przez indyferentnych narodowo chłopów polskich i rusińskich, których próbo-

1 „Gazeta Lwowska”, nr 127, z 6 VI 1894 r., s. 4.
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wano, także za pomocą Wystawy, przekonać do polskości” (s. 16). Właściwie 
w całym tekście Puchta traktuje Galicję jako monolit, brakuje zniuansowania 
poziomu świadomości narodowej w Galicji Zachodniej i Wschodniej, a nawet 
dostrzeżenia różnic pomiędzy poszczególnymi mniejszymi regionami i ośrodka-
mi. Podobnie stwierdzenie, że „Wystawa lwowska jest w niej [w książce – K.S.] 
pretekstem do szczegółowej analizy polskiej kultury tzw. belle epoque, tak jak 
jawiła się ona jej uczestnikom” (tekst umieszczony na tylnej okładce) jest spo-
rym nadużyciem, gdyż nie jest to praca o polskiej kulturze, a co najwyżej o jed-
nym z jej elementów, ograniczonym do jednego miasta i wybranych przykładów. 
Zastrzeżenia budzi również „demonizowanie” skutków roku 1846 i „walki kla-
sowej” dla wydarzeń z końca XIX wieku. Nie do przyjęcia są oceny powsta-
nia listopadowego (s. 13), a także opinia wyrażona w streszczeniach angielskim 
i ukraińskim, że w okresie autonomii Polacy posiadali „ograniczone/niewielkie” 
swobody polityczne i kulturalne. Nawet jeśli zgodzić się co do zakresu swobód 
politycznych, to nie sposób uznać za taki zakres możliwości rozwoju kulturalne-
go. Jako schematyczny, a może nawet stereotypowy można uznać sposób myśle-
nia (i pisania) o „lojalistycznych”, „zachowawczych”, „konserwatywnych” eli-
tach politycznych Galicji. Spory zestaw dość radykalnych (czytaj: dyskusyjnych) 
wniosków zawiera także dwustronicowe zaledwie zakończenie.

Nie jest też trudno znaleźć braki w podstawowej faktografii. Przykładowo 
Puchta drobiazgowo opisując wygląd pawilonu prezentującego dorobek przemy-
słu i pisząc o nim, że był „sercem wystawy” (s. 248–253) nie podaje nazwiska 
jego wykonawcy, mistrza ciesielskiego Jana Gryglaszewskiego, który był także 
twórcą innych ważnych obiektów wystawowych – bramy głównej i dworu szla-
checkiego. Interesujący pomysł ukazania miejsc skąd przyjeżdżały wycieczki (na 
bazie współczesnej mapy Google) osłabiony został widocznymi tam współcze-
snymi granicami politycznymi (s. 160).

Przesiąknięcie językiem źródeł skutkowało przyjęciem terminologii niekie-
dy niepasującej do współczesnego języka opisu. Autor nagminnie używa pojęć 
„Rusini”, „język ruski”. Zastosowane przez niego tłumaczenie, że są to nazwy 
„powszechnie występujące w źródłach” jest nieprzekonujące (dobrze, że praca 
nie dotyczy okresu staropolskiego, bo wówczas musielibyśmy się zmierzyć z ba-
rokowymi ozdobnikami i makaronizmami powszechnie przecież wówczas stoso-
wanymi). W innych sytuacjach stosowana terminologia brzmi po prostu archaicz-
nie – „włościanie”, „dziatwa szkolna”. Tego typu często używane sformułowania 
nie współbrzmią ze współczesnym językiem naukowym, np. „aksjosemiotyczne 
nieregularności przestrzenne” (s. 101).

Poważne zastrzeżenia należy zgłosić do sposobu posługiwania się apara-
tem naukowym. Cytowanie w tekście źródeł archiwalnych wyłącznie w formie 
skróconej (nazwa archiwum, zespół, jednostka) byłby nawet do przyjęcia, gdy-
by choć w bibliografii Autor podał nazwy wykorzystanych zespołów. Wówczas 
czytelne byłoby, że na przykład we Lwowie korzystał głównie z zespołów rodzin 
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Dzieduszyckich (f. 64) i Lubomirskich (f. 835) oraz Namiestnictwa (f. 146). Co 
ważniejsze, brakuje też tytułów wykorzystanych dokumentów, gdyż podawane 
liczby np. 441, 2322, 2332, 2324 nic nie mówią czytelnikowi. Autor przytaczając 
materiały archiwalne błędne używa określenia „strony” zamiast „karty”. Ponad-
to osobliwie wyglądają sformułowania stosowane wielokrotnie w przypisach: 
„zobacz niżej” lub „zobacz wyżej” – obok uniwersalnie stosowanych określeń 
„ibidem” i „op. cit”.

Indeks osób został sporządzony niestarannie. Trzy nazwiska (Juliusz Leo, 
Andrzej Ryszkiewicz, Juliusz Starkel, s. 298, 200, 201) nie zostały zaopatrzo-
ne w stosowną numerację stron. Zestawienie zawiera tylko dwa nazwiska ze 
streszczenia angielskiego (Styka, Kossak), ale z ukraińskiego już nie ma żad-
nego. Zdarzają się błędnie przypisane strony (np. I. Franko 190 zamiast 191). 
Brakuje też niektórych nazwisk pojawiających się w tekście lub przypisach. Na 
przykład przypis 20 odsyła do dwóch pozycji z literatury – nazwisko pierwszego 
autora jest w indeksie, ale drugiego już brak (s. 19). Ponadto w indeksie z dwóch 
osób zrobiono jedną, łącząc ojca i syna – widnieje tam jedynie Juliusz Kossak  
(s. 172, 173, 176, 177, 286, 292). Wygląda więc na to, że o współtwórcy Panora-
my Wojciechu Kossaku nic w książce nie ma (zwłaszcza, że w obu obcojęzycz-
nych streszczeniach dzieło to błędnie przypisano Juliuszowi!). W streszczeniu 
ukraińskim przydałaby się większa staranność – współautor Panoramy Racławic-
kiej to „Ян Стика”, a nie „Ян Штика” (s. 292). Pojawiają się też błędy ortogra-
ficzne: „Galicja wschodnia” (s. 160) – obydwa człony terminu powinny być pi-
sane wielką literą; „żywotność narodu Polskiego” (s. 15) – przymiotnik powinien 
być małą literą. Poprawny zapis nazwiska językoznawcy czeskiego pochodzenia 
to Franciszek Krček (s. 190). Bazylianie mieli swój klasztor w Krechowie, a nie 
w Krachowie (s. 189). Przemawiający na otwarciu Wystawy Ukrainiec nazywał 
się Sawczuk, a nie Sawczak (s. 100).

W spisie ilustracji jest informacja, że pierwsze zdjęcie znajduje się na s. 7 – 
powinno być s. 1. Na tylnej okładce pojawił się „czeski błąd” w linku odsyłają-
cym do strony internetowej – podano tam datę 1984 zamiast 1894. W publikacji 
książkowej umieścił Autor fragmentaryczny wykaz wykorzystanej literatury za-
znaczając, że „pełna bibliografia oraz dodatkowe materiały pomocnicze (tabele, 
w tym spis pawilonów oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację Wy-
stawy) i ilustracyjne (zdjęcia oraz interaktywne mapy) zostały [podkreśl. – K.S.] 
zamieszczone w Internecie pod adresem www.pwk1894.pl” (s. 269). Niestety 
użycie w tym zdaniu czasu przeszłego dokonanego jest nieuprawnione, gdyż re-
klamowana strona ciągle funkcjonuje jako „demo” – poszczególne podstrony nie 
zawierają żadnych treści, a linki nie są aktywne. Najczęściej można przeczytać, 
że informacje pojawią się… „niebawem” (stan: sierpień 2017). Tak więc mimo 
zamieszczonej na stronie deklaracji, że „jest suplementem do książki” trudno ją 
za taką pomoc uznać. I może jeszcze jedna uwaga krytyczna pro domo sua – jeśli 
wspomina się instytucję, z którą Autor, jak sam pisze o sobie „ukończony magi-
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ster historii”, był związany przez kilka lat, to warto jej nazwę podać w poprawnej 
wersji, czyli nie Instytut Historii, a Instytut Historyczny UWr (s. 23).

Powyższy wykaz uwag polemicznych i krytycznych oraz zestaw usterek nie 
oznacza, że książka nie ma silnych stron. Niewątpliwie należy Autora pochwalić 
za solidną kwerendę archiwalną i obfite korzystanie (choć czasami może nawet 
zbyt intensywnie) z materiałów prasowych (głównie „Gazety Lwowskiej” i „Ku-
riera Lwowskiego), a także za podjęcie próby oszacowania frekwencji i liczby 
wycieczek w oparciu o doniesienia w pierwszym z tych pism. Bardzo dobrym 
pomysłem było związanie tekstu drukowanego z materiałami zamieszczonymi 
w internecie – pod warunkiem jednak, że strona zostanie uzupełniona zgodnie 
z deklaracjami. Zaletą jest także żywy, klarowny, plastyczny i potoczysty język 
Autora. Czasem można odnieść wrażenie, że ociera się on o gawędziarstwo hi-
storyczne. Jednak taki styl narracji jest nieco ryzykowny, bo traci się przez to pre-
cyzję opisu charakterystycznego dla tekstu naukowego. Literatura historyczna 
poświęcona Powszechnej Wystawie Krajowej z 1894 roku nie jest zbyt obfita 
i bardzo dobrze, że podjęta została próba zmiany tego stanu rzeczy. Na monogra-
fię Wystawy jednak ciągle czekamy…
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Prace z zakresu historii oświaty od dłuższego czasu nie cieszą się w Polsce 
większą popularnością. Trudno powiedzieć, z czego wynika ten brak zaintere-
sowania. Coraz częściej, o ile ktoś sięga po kwestie związane z dziejami szkol-
nictwa, są to zazwyczaj pedagodzy, którym brak najczęściej rzetelnego przy-
gotowania historycznego i zrozumienia procesów danej epoki. Warto może po 
latach przybliżyć książkę, która wydana przed ponad dekadą w małym nakładzie, 
jest próbą połączenia klasycznych badań z zakresu historii edukacji z nowszymi 
trendami, takimi jak historia codzienności i mikrohistoria.  

 Blask szarości… Życie codziennie w I Państwowym Gimnazjum im. Juliu-
sza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939 to rozszerzona wersja pracy 
magisterskiej autorstwa Tomasza Pudłockiego. Publikacja składa się z 264 stron 
rozpoczynających się krótkim wstępem oraz 12 rozdziałów opisujących aspekty 
codziennego życia. 

Na początku autor opisuje wpływ, jaki na rozwój kultury miejskiej miała 
szkoła – instytucja, uczniowie oraz nauczyciele. Wspomina polityczne zaangażo-
wanie nauczycieli, relacje nauczyciele–dyrektorzy, a także podkreśla ważną rolę, 
jaką odegrały żony pracowników szkoły. Kolejna część dotyczy opisu szkolnego 
kompleksu. Autor zwraca uwagę na detale, dzięki czemu udaje mu się zarówno 
precyzyjnie oddać wygląd Gimnazjum Słowackiego, jak i panującą w nim at-
mosferę. W trzecim rozdziale („Szkoła do góry nogami”, czyli okres zawieruchy 
lat 1918–1919) został przedstawiony najbardziej burzliwy czas z opisywanego 
okresu, który był wynikiem konfliktu polsko-ukraińskiego. Cała struktura szkol-
nictwa została naruszona. Część uczniów brała udział w konfliktach, część nie,  
i to było powodem do międzyetnicznych sporów między Polakami a Żydami, co 
miało miejsce nie tylko w szkole, ale i w całym mieście. Szczególnie interesująco 
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jest opisana frustracja bohaterów, którzy opuścili szkołę w celu obrony ojczy-
zny, oraz rola, jaką odegrali nauczyciele i dyrektor w stabilizacji sytuacji. Autor  
w dobry sposób objaśnił, jak zewnętrzne czynniki dotyczące całego społeczeń-
stwa (w tym przypadku wojna) wpłynęły na życie szkoły. Z drugiej strony nie ma 
jasnych informacji, dlaczego Żydzi nie brali udziału w wojnie i jak funkcjonowali 
w społeczeństwie przed jej rozpoczęciem. Dlaczego stanowili oni taką specyficz-
ną część wspólnoty? Dla czytelnika, który nie zna przedwojennej historii, może 
to być niejasne i utrudniać zrozumienie ich roli w ówczesnym społeczeństwie. 
Można jeszcze sobie zadać pytanie, czy Przemyśl był w swoich działaniach od-
osobniony, specyficzny? Czy też był przykładem tego, co miało miejsce w pozo-
stałych obszarach kraju objętych wojną?

W następnym rozdziale możemy znaleźć opis świąt, kultury i zwyczajów 
szkolnych, różnic i podobieństw między uczniami obecnych wyznań. To wszyst-
ko miało głębsze znaczenie w codziennym życiu szkoły – wychowawcze, patrio-
tyczne, etyczne, towarzyskie. Dyscyplina w życiu społeczności gimnazjalnej jest 
kolejnym tematem, który nie odnosi się tylko do karania uczniów, ale ma jeszcze 
inne znaczenie. Duża część jest poświęcona opisom sposobów karania, ale też  
i nagradzania. Autor przedstawia przykłady zdyscyplinowanych jak i niezdyscy-
plinowanych uczniów, a także złożoną hierarchię szkoły, gdzie każdy bierze od-
powiedzialność za swoje zachowanie – uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy. Poza 
szczegółowym opisem stosowanego systemu nagradzania i karania, Pudłocki po-
rusza temat związany ze standaryzacją noszenia jednakowych uniformów przez 
uczniów oraz tworzenia ich unikatowej tożsamości. 

W szóstym rozdziale przedstawiony jest temat Świat mężczyzn – świat 
wzorców, co w bardzo dobry sposób nawiązuje do poprzedniego rozdziału. Biorąc 
pod uwagę, że Gimnazjum im. Słowackiego było szkołą męską, nieakceptowalne 
byłoby pominięcie tej kwestii. W bardzo dobry sposób została opisana codzienna 
rzeczywistość relacji ojciec–syn oraz autorytet, który z ojca przechodził na na-
uczyciela. Niestety często dochodziło do jego naruszenia z powodu braku zainte-
resowania ze strony nauczycieli czy też wynikającego z konkretnego problemu, 
na przykład alkoholizmu. Świat mężczyzn w tym przemyskim gimnazjum był 
przepełniony pozytywnymi jak i negatywnymi wzorcami. Obok tego poruszono 
temat konfliktów fizycznych, patriotyzmu, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. 
Te wszystkie szczegóły czynią świat mężczyzn w Gimnazjum Słowackiego bar-
dzo dynamicznym i interesującym mikrokosmosem.  

Osobowości dyrektorów, a styl kierowania gimnazjum, a także dwa poprzed-
nie rozdziały tworzą jedną całość – męski świat autorytetów w szkole i poza 
nią. Okres, w którym każdy dyrektor kierował szkołą, scharakteryzowany jest 
przez jego styl rządzenia, ważne decyzje, relacje z uczniami, nauczycielami 
i lokalną społecznością. Szczegóły ich działalności były uważnie analizowane 
przez lokalną prasę, co jest dowodem ważności instytucji szkoły w codziennym 
życiu miasta i lokalnego społeczeństwa. W tych rozdziałach dobrym dopeł-



397RECENZJA KSIĄŻKI: TOMASZ PUDŁOCKI, BLASK  SZAROŚCI… ŻYCIE CODZIENNIE  ... 

nieniem są fotografie, które pozwalają czytelnikowi zwizualizować opisywane 
osoby i zdarzenia.

Ósmy rozdział omawia różnego rodzaju aktywności, z których 
najpopularniejszymi były te sportowe. Autor nie wpada w pułapkę zwykłego 
opisywania codziennych zdarzeń, ale w jasny sposób pokazuje, jak zaangażowa-
nie nauczycieli i praca uczniów wzbogaca życie szkoły, ale także każdego z  nich.

Następny rozdział podkreśla wagę religii, różnice występujące między grupa-
mi uczniów oraz ich wpływ na życie szkoły. Ważnym czynnikiem był również 
proces przybliżenia się rodziców do aktywnego udziału w codziennym życiu 
szkoły, co zostało opisane w następnym rozdziale. Był to trzyetapowy proces, 
począwszy od wspomnianego przybliżenia rodziców do szkoły, przez aktywny 
ich udział, do prób manipulacji w codziennym życiu gimnazjum. Ten przykład 
z historii przestrzega nas, że mimo „nowoczesnego” pedagogicznego podejścia, 
które sugeruje mocniejsze związanie rodziców ze szkołą, szkoła musi bronić 
swojej autonomii przed jakimikolwiek naciskami z zewnątrz. W publikacji autor 
wiele razy w szczegółowy sposób opisywał wydarzenia od strony psychologicz-
nej (np. samobójstwo popełnione przez uczniów: Alinę Dekert, Bronisława Ho-
łyda, Zdzisława Łańcuckiego – zob. s. 218). Szkoda jedynie, że pobieżnie zostały 
opisane względy socjo-ekonomiczne, które pozwoliłyby na lepsze zrozumienie 
uczniów o różnym statusie społecznym i ekonomicznym. Na podstawie analizy 
socjo-ekonomicznej byłoby możliwe uzyskanie odpowiedzi na temat specyficz-
nych wzorców zachowań uczniów pochodzących z bogatszych i biedniejszych 
rodzin, a także o różnym statusie społecznym, jak i wzorców zachowań nauczy-
cieli w stosunku do uczniów. To pozwoliłoby na dogłębne zrozumienie autonomii 
szkoły i nauczyciela.

Kwestię zdrowia i higieny przeanalizowano w przedostatnim, jedenastym 
rozdziale. Należy szczególnie podkreślić, iż rozdział dotyczy nie tylko opisu 
chorób, a także nieodpowiedniej higieny, ale na pierwszym miejscu autor stawia 
pozytywne przykłady, jak i trud zasłużonych ludzi. 

Ostatni rozdział jest „kropką nad i” całej książki, biorąc pod uwagę, że autor 
opisuje w nim wolny czas uczniów jako jedyny czynnik, który odbywa się co-
dziennie, a nie sporadycznie oraz który niekoniecznie jest powiązany ze szkołą. 
Porusza także ważny temat seksualności gimnazjalistów, tak często pomijany 
przez innych autorów z powodu braku informacji źródłowych oraz traktowania 
tego tematu jako tabu. Po przez konflikt ciekawości i  buntu uczniów wobec au-
torytetu rodziców, religii i szkoły, Pudłocki w bardzo dobry sposób podsumowuje 
swoją pracę.

Blask szarości… Życie codziennie w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939 to wartościowa i ciekawa po-
zycja, która jest żywym podręcznikiem do badania i zrozumienia historii, ale  
i teraźniejszości Przemyśla i Gimnazjum Słowackiego. Będąc świadomym zło-
żoności i ważności codziennego życia w I Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 
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w Przemyślu w latach 1918–1939, T. Pudłocki analizuje każde wydarzenie i wy-
ciąga z nich wnioski, ale nie zamyka tematu pozostawiając przestrzeń na przyszłe 
badania i odkrycia naukowe. 

Książka została napisana w oparciu o liczne i różnorodne materiały źródło-
we, m.in. archiwalia lwowskie, przemyskie, krakowskie i inne, szeroki wybór 
prasy (nie tylko lokalnej). Szczególnie cenne są wywiady z ludźmi, którzy żyli 
w tamtych czasach. Zastanawiający jest jednak fakt czy wszystkie informacje 
są oparte na wywiadach przeprowadzonych tylko z Polakami, czy może też  
z uczestnikami tamtych wydarzeń innych narodowości? Autor mógł podzielić 
się swoimi wątpliwościami przy konstrukcji uzyskanego obrazu oraz trudności  
z dotarciem do wybranej grupy respondentów. Najważniejszym pytaniem, na 
które nie uzyskano do końca odpowiedzi, jest czy publikacja pomoże zrozumieć 
społeczeństwo danego czasu przez analizę życia społeczności szkolnej, czy bar-
dziej szkołę przez analizę społeczeństwa?

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty tej książki, pomimo że została opubliko-
wana w 2004 roku, warta jest przybliżenia po latach, ponieważ nie tylko porusza 
tematykę badania wielokulturowości w szkole, ale robi to z kilku interesujących 
perspektyw badawczych. Jest to ciekawa pozycja z tego względu, że przedstawia 
historie przez pryzmat życia codziennego ludzi, a to podejście wciąż niezmiernie 
rzadkie przy analizie społeczności szkolnych. 
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Okres 45 lat trwania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), początkowo 
zwanej Rzeczpospolitą Polską, po 1989 r. stał się przedmiotem licznych analiz  
i opracowań historycznych. Omawiana książka Dariusza Iwaneczki pt. Zmierzch 
dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975–1980 obejmuje pięciolet-
ni fragment dziejów PRL. Jest to ważna pozycja historiografii, bo dotyczy tzw. 
epoki gierkowskiej, o której ciągle niewiele wiadomo, zwłaszcza w kontekście 
badań regionalnych. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów omawiających kolejno: konsekwen-
cje reformy administracyjnej z 1975 r., organy faktycznej władzy w terenie, tj. 
władztwo PZPR w nowo powstałych województwach, rolę aparatu bezpieczeń-
stwa w systemie sprawowania władzy, początki zorganizowanej opozycji, opór 
społeczny i nastroje społeczne, a także  rolę Kościoła katolickiego w życiu spo-
łeczno-politycznym regionu oraz fale strajków i ich znaczenie dla upadku rzą-
dów ekipy Edwarda Gierka. W części końcowej książka zawiera podsumowanie, 
bibliografię, wykaz skrótów, indeks osób, indeks miejscowości oraz spis ilustra-
cji. Zaproponowany układ książki oraz tytuły rozdziałów i podrozdziałów dają 
czytelnikowi możliwość szybkiej orientacji w tematyce, a także łatwego odnale-
zienia nazwisk postaci, którymi byłby zainteresowany. Przejrzystość strukturalna 
to zdecydowanie zaleta książki. 

Jedynym celem autora, według jednoznacznego stwierdzenia zawartego już 
we Wstępie, była pomoc „w odmitologizowaniu” czasów E. Gierka. Powodem 
bezpośrednim było zaś to, że „[…] lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku postrze-
gane są przez wielu Polaków jako najbardziej barwny (podkreślenie moje) okres 
w historii Polski Ludowej, a poziom życia jaki udało się wówczas osiągnąć, koja-
rzony bywa z państwem dobrobytu”.  Do  okresu historii, w którym trwała PRL, 
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użyte zostało określenie „państwo socjalne”. Może się ono kojarzyć z określe-
niem welfare state, funkcjonującym w latach 70. XX w. w Europie Zachodniej. 
Dokonując tego zestawienia należy podkreślić, że pojęcie zachodniego państwa 
socjalnego było symbolem pozytywnej roli państwa w życiu społeczeństwa.  
W omawianej książce to stwierdzenie ma raczej charakter pejoratywny, skoro 
podjęty został trud odmitologizowania tamtej epoki w Polsce. Nie wiadomo tak-
że, dlaczego autor użył przymiotnika „barwny” na określenie epoki gierkowskiej.  
W książce nigdzie tego nie wyjaśniono.

Zdaniem autora, założone odmitologizowanie jest konieczne, ponieważ mimo 
upływu kilku dziesięcioleci oraz mimo tzw. festiwalu „Solidarności” w latach 
80. XX w., nadal funkcjonują  zbędne mity, naruszające równowagę w ocenach 
tamtego okresu (s. 8). Należy od razu dodać, że tak określony cel nie został zrów-
noważony wyjaśnieniami, w czyim mniemaniu taki pogląd istnieje i kogo ma 
książka nakłonić do jego zmiany. Nie zostało wyjaśnione, dlaczego nadal domi-
nują nieprawdziwe oceny, a nawet mity. Autor wskazał działania, jakich użyła 
PZPR na czele z Gierkiem, aby w oczach społeczeństwa powstał pozytywny ob-
raz, któremu udało się  przetrwać do współczesności (s. 11–12). 

Dla coraz większej, tej młodszej części polskiego społeczeństwa, druga po-
łowa lat siedemdziesiątych XX w. to zaledwie historia. Dla starszej – to lata, 
które zachowali w pamięci jako część swojego życia. Książka przywołuje liczne 
fakty, nazwiska oraz liczby (np. o dużych przedsiębiorstwach jakie istniały lub 
były tworzone w poszczególnych województwach), które wiele osób, będących 
dorosłymi w tamtych latach, będzie mogło poddać weryfikacji w odniesieniu do 
własnych obserwacji i doświadczeń.

Autor wykonał ogromną pracę, analizując wiele dokumentów archiwalnych, 
jakie pozostały po  działalności PZPR. Są tu protokoły z posiedzeń organów par-
tyjnych różnych szczebli oraz dokumenty organów administracji państwowej 
powstałe w wyniku kierowniczej roli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (dalej: PZPR). Znaczna literatura naukowa i popularno-naukowa 
przywołana w przypisach oraz w końcowym zestawieniu, dotycząca lat 70. XX w. 
wskazuje, że autor zapoznał się z szerokim spektrum piśmiennictwa (s. 8–12, 
303–312). Doszedł do konstatacji, iż dekada lat 1971–1980 w polskiej historio-
grafii ciągle nie jest opisana w sposób pełny i kompleksowy w aspekcie spo-
łeczno-politycznym. Większość przywołanych opracowań – według autora – ma 
charakter przyczynkarski (s. 9, 11–12). Autor ustalił, iż Polska epoki Gierka, za-
rządzana centralnie i poddana systemowi nakazowo-rozdzielczemu, z perspekty-
wy stolicy wyglądała inaczej niż widziana z poziomu województwa i niższych 
szczebli administrowania.

Tym większego znaczenia nabiera książka, w której opisana została sytuacja 
polityczna regionu, który w naszym kraju przez wiele lat uchodził za „peryfe-
ryjny”. Niezwykle interesujący jest wskazany opis przyczyn tego stanu rzeczy. 
Jedną z nich jest fakt, że region Polski południowo-wschodniej „pozostawał  
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w okresie stalinowskim poza głównym nurtem inwestycji”, a jego wyniszczenie 
powstało „na skutek aktywności UPA, a także działań komunistycznego apara-
tu represji przeciw polskiemu podziemiu niepodległościowemu” (s. 26). W tym 
kontekście wydaje się, że przez przeoczenie autor nie podał tak oczywistych 
przyczyn zapóźnienia regionu, jak brak intensywnego rozwoju przed II wojną 
światową oraz zniszczenia będącego wynikiem wojny. Te ostatnie przyczyny nie-
doszacowania społeczno-gospodarczego regionu należą do wiedzy powszechnie 
funkcjonującej w społeczeństwie.

Dla autora jest oczywiste, że PZPR w omawianym okresie dominowała po-
nad wszelką wątpliwość na ówczesnej scenie politycznej, zaś rola I sekretarza 
KC PZPR była zdecydowanie wiodąca. Sprawował on realnie najwyższą władzę 
w państwie (s. 8). Podobną władzę, lecz w mniejszej skali, posiadali I sekreta-
rze KW PZPR. To wyjaśnia, dlaczego dekada 1970–1980 nazywana jest dekadą 
Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR przez 10 lat. Takie ustalenie niejako au-
tomatycznie ustawia znaczenie całego opisu faktów i dokumentów przywołanych 
w książce.

Jako tytułową Polskę południowo-wschodnią autor rozumie województwo 
rzeszowskie w obszarze przed reformą administracyjną państwa z 1975 r. oraz 
późniejsze cztery województwa, powstałe po 1 czerwca 1975 r., a to: pomniej-
szone terytorialnie rzeszowskie, krośnieńskie, przemyskie oraz tarnobrzeskie. 
Podstawową materią, stanowiącą kanwę do opisu, jest reforma administracyj-
na kraju i jej skutki w wielu dziedzinach życia gospodarczego oraz społeczno-
-politycznego. Znajdujemy tu szczegółowe informacje dotyczące mechanizmów 
wiodącej i kierowniczej roli PZPR w kształtowaniu realiów w nowo powstałych 
województwach. Interesujący jest opis dotyczący znaczenia i działania systemu 
nomenklatury partyjnej w obsadzie ważnych stanowisk różnych szczebli, od 
wojewódzkiego do zakładowego. Dowiadujemy się, że istotą oceny przydatności 
kandydata na stanowisko tzw. nomenklaturowe było jego ideowe zaangażowa-
nie w socjalistyczny rozwój kraju, jakkolwiek formalnie w stosownych doku-
mentach jako pierwsza widniała przesłanka kwalifikacji zawodowych (s. 75–78). 
Opis tego zagadnienia jest szeroki i może być naprawdę interesujący dla świad-
ków epoki.  

W rozdziałach poświęconych roli aparatu bezpieczeństwa w systemie spra-
wowania władzy oraz formom działalności opozycyjnej interesujące są infor-
macje dotyczące przyczyn, dla jakich PZPR świadomie dopuściła do działania 
opozycji politycznej, którą zwalczała w oryginalny i wybiórczy sposób (s. 137  
i in.). Znaleźć tu można wiele przykładów ukazujących sposób działania SB. Poza 
opisami jednostkowych przypadków, znajdujemy – odbiegające od powszechnie 
funkcjonujących w przestrzeni publicznej – stwierdzenie: „[…] analiza dostęp-
nych materiałów archiwalnych nie potwierdza, aby lokalne władze partyjne mo-
gły istotnie wpływać na bezpiekę” (s. 123). Uwagi na temat znaczenia aparatu 
SB i jego wewnętrznej sytuacji autor pointuje wręcz humorystycznie zdaniem: 
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„Otóż odnosi się czasem wrażenie, że wąskie grupki aktywnych działaczy były 
niejako pielęgnowane przez funkcjonariuszy, którzy uzasadniali w ten sposób 
sens swego istnienia chociaż dysponowali wystarczającym materiałem obciąża-
jącym, aby rozprawić się z nimi ostatecznie, choćby kierując sprawy na drogę 
postępowania sądowego” (s. 170).

Podkreślając znaczącą, nie dającą się przecenić rolę Kościoła katolickiego  
w powstawaniu opozycji oraz zjawiska oporu społecznego wobec władz komu-
nistycznych, autor zamieścił cały rozdział, tytułując go „Przełamywanie bariery 
strachu” – Kościół w Polsce południowo-wschodniej”. Opisał w nim m.in. wio-
dącą rolę bp. Ignacego Tokarczuka w zjawisku oporu politycznego oraz ukazał 
kontakty tego hierarchy z osobami kręgów opozycji politycznej, nierzadko, po 
zmianach ustrojowych w 1989 r., zajmującymi eksponowane stanowiska pań-
stwowe (s. 233–236). W rozdziale tym opisane zostały także działania operacyjne 
podejmowane przez służbę bezpieczeństwa wobec bp. I. Tokarczuka jako osoby 
aktywnej w walce z panującym systemem ustrojowym (s. 237 i n.). Nakreślając 
represyjny charakter aparatu bezpieczeństwa i opisując środowiska opozycyjne 
w nowo powstałych województwach autor  ukazał  prawdziwy obraz ówczesnej 
sytuacji. I jest to widok szczególnie interesujący, a nawet niezwykły, jeśli się 
porówna informacje dominujące w przestrzeni publicznej z tym, o czym napisał 
autor.

Autor podjął się niełatwego zadania, jakim jest ukazanie sytuacji społecznej, 
politycznej i, w części, gospodarczej terenów dawnej Rzeszowszczyzny. Wielu 
potencjalnych czytelników jeszcze pamięta tamten czas z autopsji. Wydaje się, 
że w opisie udało się autorowi zachować obiektywizm, jakkolwiek nie ustrzegł 
się kilku publicystycznych komentarzy i konstatacji. Sympatycznie odbiera się 
wspomnienie autora momentu, w którym, jako pięcioletnie dziecko, zobaczył na 
ekranie telewizora Edwarda Gierka, przemawiającego do społeczeństwa tuż po 
objęciu swej funkcji przed świętami Bożego Narodzenia w 1970 r. Był to trudny 
moment w historii Polski z uwagi na tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu. Ten 
wspomniany  incydent  z przeszłości potwierdza pogląd, iż tamta chwila i część 
epoki Gierka były bardzo ważnym, optymistycznym i pozytywnym okresem  
w powojennych dziejach naszego społeczeństwa.  Jednak te opisy więcej mówią 
o temperamencie autora niż o jego kompetencjach, choć naturalnie w żadnym 
wypadku nie umniejszają wartości jego pracy. Nadzieja, jaką ludzie masowo 
wiązali z Gierkiem były ogromne! I tym większy był zawód, jaki ich spotkał po 
pierwszych pięciu latach jego rządów. Nikogo nie obchodziły intencje. Liczyły 
się fakty, a te przemawiały na niekorzyść rządzących. Być może w tym tkwi 
część odpowiedzi na pytanie, na które w książce odpowiedź nie padła: dlaczego 
mit optymizmu związany z epoką gierkowską mimo wszystko przetrwał i trze-
ba go obecnie aktywnie odmitologizować? Niestety, każdy czytelnik musi sam 
odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Omawiana książka niewątpliwe mu  
w tym może pomóc, ale nie w stopniu, na jaki autor opracowania prawdopodob-
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nie liczył, pisząc swoje opracowanie. Wydaje się, że mimo zawartych opisów  
i przykładów, sytuacja tamtych czasów wydaje się współcześnie bardziej grote-
skowa niż tragiczna. Tak właśnie może wyglądać w praktyce „chichot historii” 
– dobre wspominania przez sporą część polskiego społeczeństwa epoki Gierka. 

Chcąc podać w skondensowanej formie opis obrazu regionu, jaki powstaje po 
zapoznaniu się z omawianą książką, należy przytoczyć wybrane fakty i okolicz-
ności: 

1. Nie budzi wątpliwości, że PZPR była partią władzy (według współcze-
snego popularnego rozumienia tego terminu). Z tegoż powodu była par-
tią masową i atrakcyjną dla wielu ludzi (s. 50). Po reformie administra-
cyjnej liczba członków partii w poszczególnych województwach rosła. 
W ciągu omawianych pięciu lat w każdym z województw 6–7% popula-
cji należało do PZPR. W urzędach administracji publicznej liczba osób 
partyjnych wahała się 40–45% (s. 31, 51, 57, 61, 65). W kontrapunkcie 
do tych informacji należy przywołać casus Zbigniewa Chabasiewicza, 
bezpartyjnego  prezydenta Przemyśla (s. 80).

2. To organy PZPR, w fasadowej współpracy z ZSL i SD (s. 71), określa-
nymi przez autora „stronnictwami środowiskowymi”, określały kierunki 
rozwoju gospodarczego i społecznego dla regionu. Organy administracji 
państwowej musiały się liczyć i liczyły z „dyrektywami” nadchodzącymi 
ze strony władz partyjnych. Autor określił status organów administra-
cji jako „służebny” i „wykonawczy”, wykraczający znacznie poza hasło 
ówczesnej epoki „Partia kieruje, a rząd rządzi” (s. 79). W tym kontek-
ście interesujący jest opis tego, czego dokładnie te dyrektywy dotyczyły. 
Autor przywołał przykład:  Gierek na naradzie pierwszych sekretarzy  
23 stycznia 1976 r. powiedział, że zadaniem partii jest tworzenie takie-
go klimatu, aby administracja państwowa i gospodarcza  chciała wziąć 
się do roboty, wykonując kierunki rozwoju wytyczone przez Plenum KC 
PZPR (s. 79). Na szczeblu regionu, w Przemyślu, mając rolę organiza-
torską, KW PZPR np. zobowiązała Urząd Wojewódzki do dopilnowa-
nia sprawnego przeprowadzenia kampanii siewnej oraz do uaktywnienia 
działalności jednostek odpowiedzialnych za rozprowadzenie i zagospo-
darowanie materiału hodowlanego. W Rzeszowie np. zlecono wojewo-
dzie, aby poczynił starania o zwiększenie mocy produkcyjnych Kombi-
natu Budownictwa Komunalnego lub zlecono zbadanie jakości obsługi 
przewozów ludności i zaproponowano sposób poprawy (s. 78–79, 81, 
83). Autor podaje wiele innych podobnych przykładów, które współcze-
śnie określić można jako zabawne (s. 113).

3. Związki i zależności między wojewódzkimi organami PZPR a organami 
Służby  Bezpieczeństwa nie były takie, jak to współcześnie bywa przed-
stawiane stereotypowo w publikacjach lub mediach. W istocie niewiele 
wiadomo o tych relacjach. Jednak, cytując autora, „analiza dostępnych 
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materiałów archiwalnych nie potwierdza, aby lokalne władze partyjne 
mogły istotnie wpływać na bezpiekę. W terenie pierwsi sekretarze nie 
mieli szerokich możliwości, co nie znaczy, że nie usiłowali oddziaływać 
na struktury aparatu bezpieczeństwa funkcjonujące w województwie”  
(s. 123).

4. Wpływ PZPR na praktykowanie wolności osobistej miał charakter okre-
ślony systemem i był znaczący, ale nie był bezwzględny. Świadczy o tym 
m.in. opis działania opozycji politycznej. Autor przywołał wiele przykła-
dów, które potwierdzają, że krytyka istniała, a przynależność do PZPR 
nie była warunkiem koniecznym, aby uzyskać zatrudnienie w instytu-
cjach publicznych, administracji czy też w obszarach, które określane 
bywają jako nadbudowa, a więc szkolnictwo (s. 22–23, 78, 125).

5. Rola pierwszych sekretarzy KW PZPR, jako mających największy wpływ 
na województwa, była różna i zależała często od osobowości sekretarza, 
a te, oczywiście, były zróżnicowane. Od tego zależał także w dużym 
stopniu rozwój nowo powstałych województw. Opisując sytuację wo-
jewództwa rzeszowskiego przed reformą 1975 r. autor opisał niezwykle 
znaczącą dla rozwoju terenu postać Władysława Kruczka, wywodzącego 
się spod Rzeszowa.

Omawiana książka może być szczególnie interesująca dla osób związanych 
z obecnym województwem podkarpackim, zwanym dawniej Rzeszowszczyzną. 
Należy ją zaliczyć – według autora – do tzw. regionalistyki historycznej. W kon-
tekście niewielkiej ilości spisanych świadectw wydarzeń oraz trudności w ocenie 
wiarygodności dokumentów partyjnych, szczególną zaletą książki jest przywo-
łanie wspomnień osób, które były nie tylko obserwatorami tamtych wydarzeń, 
ale ich aktywnymi uczestnikami, a nawet kreatorami. Książkę dobrze się czyta, 
ponieważ jest napisana jasnym, zwięzłym językiem, odbiegającym od spotykanej 
gdzieniegdzie naukowej nowomowy. Jest to zdecydowanie zaleta tej książki.
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Monika Biesaga, doktorantka w Instytucie Judaistyki na Wydziale Historycz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat 
żydowskich bibliotek publicznych w międzywojennej Polsce. Ukończyła studia 
magisterskie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Uniwersy-
tet Jagielloński, 2012) oraz judaistyka (Uniwersytet Jagielloński, 2013). Stypen-
dystka Dina Abramowicz Young Emerging Scholar Fellowship (2017/2018), se-
minarium doktorskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2015/2016), 
The Government of Israel, Ministry of Foreign Affairs Scholarship (2015), Cen-
trum Historii Miejskiej we Lwowie (2015) oraz Rothschild Foundation (2014). 
Uczestniczka kilku międzynarodowych grantów, z których ostatni to „Uncove-
ring UCL’s Jewish Pamphlet Collections” (University of London, 2016). Obecnie 
pracuje w British Library w Londynie.

John E. Fahey, absolwent Purdue University (doktorat obroniony w 2017 r. na te-
mat relacji pomiędzy cywilnymi i wojskowymi mieszkańcami Twierdzy Przemyśl  
w latach 1867–1939), wykładowca the United States Military Academy w West 
Point (New York). Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (2014/2015), the 
Purdue College of Liberal Art’s Global Synergy Fellowship (2015) oraz Funda-
cji Fulbrighta (2015/2016). Kierunki badań: zmierzch i upadek Austro-Węgier,  
II RP, studia miejskie, relacje pomiędzy wojskowymi i cywilami w miastach 
garnizonowych. Publikacje: Undermining a Bulwark of the Monarchy: Civil-Mi-
litary Relations in Fortress Przemyśl (1871–1914), „Austrian History Yearbo-
ok” 2017, s. 145–158; „Humans Need Fantasy to Be Human”: Belief on Terry 
Pratchett’s Discworld, „Ex Nihilo: Periodyk Młodych Religioznawców” 2016,  
1 (14); The Secret Poison Plot: Adolf Hofrichter and the Austro-Hungarian Ge-
neral Staff, „Journal on European History of Law” 2011, 2, nr 1, s. 66–71.

Artur Gajewski, absolwent historii i doktorant na Wydziale Historycznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie pracuje nad doktoratem, dotyczącym postaw 
szlachty koronnej wobec wojny polsko-moskiewskiej w latach 1654–1667. Kierunki 
badań: sejmiki polskie w połowie XVII w. wobec spraw państwa, relacje polsko-ro-
syjskie w czasach nowożytnych, historia polityczna Rzeczypospolitej szlacheckiej. 
Publikacje: Szlachta ruska wobec finansowania wojny z Moskwą i Kozakami w la-
tach 1654–55, w: Historia – w drodze do przyszłości, t. 1, Toruń 2016, s. 175–193, 
Szlachta polska wobec Litwinów i Moskali w kontekście wojny polsko-moskiewskiej 
w latach 1654–1656, „Studenckie Zeszyty Historyczne”, t. 22, 2017, s. 89–106.

Justyna Gałuszka, magister historii, doktorantka w Instytucie Historii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej. Interesuje się 



406

panowaniem Zygmunta III Wazy: kwestiami religijnymi, politycznymi i społecz-
nymi, dziejami województwa ruskiego, jego elitami politycznymi w okresie Rze-
czypospolitej polsko-litewskiej. Autorka artykułów o myśli religijnej Stanisła-
wa Orzechowskiego, elicie sejmiku wiszeńskiego, problematyce unii brzeskiej  
w praktyce parlamentarnej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. 

Roman Genega, kandydat nauk historycznych, specjalność – historia Ukrainy, 
docent Katedry Historii Lokalnej Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki 
we Lwowie, Ukraina. Kierunki badań: życie codzienne, społeczno-kulturalne we 
Lwowie w XX w., historia Lwowa czasu późnego stalinizmu. Publikacje: Львів: 
нові міщани, студенти та режим 1944–1953 рр., Львів 2015; Радянський 
кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття, „Український 
історичний журнал” 2011, nr 2, s. 106–122; Житлово-побутові умови 
львів’ян у 1944–1953 рр. [Mieszkaniowe i bytowe warunki życia ludności Lwo-
wa w latach 1944–1953], w: Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia  
z dziejów miasta, red. nauk. K. Karolczak i Ł.T. Sroka. – Kraków, 2014, t. 9: 
Życie codzienne miasta, s. 444–458.

Jacek Marian Hołub, doktorant Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, a także przewod-
nik turystyczny oraz pilot wycieczek krajowych i międzynarodowych. Radny 
Rady Miasta Jarosławia VII kadencji. Autor przewodników turystycznych: Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej oo. Dominikanów w Jarosławiu, Jarosław 1995, 
Dawne opactwo ss. Benedyktynek w Jarosławiu, Jarosław 1999, Dawne kolegium 
oo. Jezuitów w Jarosławiu, Jarosław 2004, Kościół Świętego Ducha  w Jaro-
sławiu, Jarosław 2007, Helusz i okolice, Jarosław 2010. Najważniejsze publika-
cje: Działalność Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jaro-
sławiu w promocji Drogi św. Jakuba Via Regia w województwie Podkarpackim, 
w: Europa w ujęciu interdyscyplinarnym-społeczeństwo, polityka, gospodarka, 
turystyka, red. B. Petrecka, S. Dyrda-Maciałek, K. Rejman, Jarosław 2015,  
s. 27–36; Droga św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim w świa-
domości mieszkańców, w: Święci i błogosławieni na drodze św. Jakuba w 800. 
rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, red. 
A. Jackowski i F. Mróz, Kraków 2014, s. 342–353. Wyróżniony wieloma na-
grodami i odznaczeniami, m.in.: nagrodą burmistrza Jarosławia Jarosławy 2011, 
statuetką Marszałka województwa podkarpackiego, Złotą odznaką GOPR, Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. 

Grzegorz Klebowicz, dr nauk humanistycznych z zakresu historii. Zawodowo 
związany z Instytutem Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropej-
skiej w Przemyślu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uni-
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wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Współpracownik Ośrodka Badań nad 
Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL oraz zespołu Słownika historycz-
no-geograficznego ziemi polskich w średniowieczu w Instytucie Historii PAN. 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 2014–2017. Pro-
wadzi badania z zakresu historii religijnej, osadnictwa i źródłoznawstwa okresu 
średniowiecza i nowożytności. Autor monografii Organizacja parafialna diecezji 
przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–XVI wieku, Lublin 2013, współautor 
Atlasu historycznego metropolii przemyskiej 1375–2015 (w druku). 

Ks. Marcin Kapłon, dr teologii ze specjalnością historia Kościoła. W 2006 r. 
skończył Wyższe Seminarium Duchowne z Przemyślu; obronił wówczas pracę 
magisterską na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2012 r. obronił 
doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracownik Archiwum Archi-
diecezjalnego i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. 
Kierunki badań: historia najnowsza, historia diecezji przemyskiej. Najważniejsza 
publikacja: Diecezja przemyska w latach 1944–1964, Rzeszów-Przemyśl 2015; 
Działalność charytatywna rzymskokatolickiego duchowieństwa diecezjalnego  
i zakonów na obszarze dekanatów przemyskich (miejskiego i zamiejskiego)  
w czasie II wojny światowej, w: Super omnia veritas. Księga dedykowana Księ-
dzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50–lecie pracy na-
ukowej, red. J. Wołczański, Lwów-Kraków 2015, s. 347–372.

Magdalena Kowalska-Cichy, mgr historii i kulturoznawstwa. Absolwentka 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członkini Radomskiego 
Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział 
w Lublinie) oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Kierunki badań: 
mikrohistoria, historia kultury i obyczajów XVI-XVIII w., dzieje prześladowań 
czarownic, problem marginesu społecznego w epoce wczesnonowożytnej. 
Publikacje: Procesy o czary w Lublinie w XV–XVIII wieku, „Rocznik Lubelski”, 
t. 37, 2011, s. 9–32; Na staropolskim gościńcu. O motywie drogi i podróży  
w życiu lubelskich złoczyńców, w: Droga w języku i kulturze, część 1, pod red. 
J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2011, s. 221–228; Świat przestępczy Lublina 
w staropolskich księgach złoczyńców, „Acta Humana”, t. 1, 2010, s. 149–
156; Magia i procesy o czary w XVII-wiecznych księgach kryminalnych miasta 
Przemyśla, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. XVIII, 2010–2011, s. 5–20; 
redaktor naczelna „Acta Humana”, t. 3 (Tajemnice rzeczywistości), 2012, ss. 199.

Grzegorz Mroczek, polonista i historyk, absolwent Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach, nauczyciel z kilkuletnim stażem w szkole podstawowej. Zainte-
resowania naukowe: historią wychowania i szkolnictwa. Wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie. W wolnym cza-
sie wielbiciel reportaży, szczególnie Ryszarda Kapuścińskiego. 
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Joanna Elżbieta Potaczek, historyk, organizator i koordynator podkarpac-
kich przedsięwzięć historycznych i upamiętnień, koordynator Centrum Dialogu 
Między Religiami i Narodami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekono-
micznej. Doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunki 
badań: historia i kultura Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas 
Holokaustu, stosunki polsko-ukraińskie, historii Kościoła greckokatolickiego. 
Autorka m.in.: Synagogi i kirkuty powiatu leskiego dziedzictwem historii i kul-
tury Żydów bieszczadzkich, w: Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, politycz-
ne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich,  
t. 2: Kultura – społeczeństwo, red. W. Wierzbieniec, Jarosław 2014, s. 165–184; 
Kwestia upamiętnień i obchodów związanych z zagładą Żydów na terenie po-
wiatu sanockiego, w: Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych 
badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpac-
kiego, cz. 2: Aspekt historyczny, socjologiczny i politologiczny, red. K. Rejman,  
W. Wierzbieniec, Jarosław 2017, s. 405–422.
 
Tomasz Pudłocki, dr hab. nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, 
nauki i wychowania, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Collegium Invi-
sibile w Warszawie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku 
(2012/2013 i 2017/2018) oraz Fundacji Fulbrighta (2015/2016). Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (2011–2013). Kierunki badań: historia 
społeczno-kulturowa Galicji, historia kobiet XIX i XX wieku, polsko-brytyjskie  
i polsko-amerykańskie relacje intelektualne. Publikacje: Ambasadorzy idei. 
Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wiel-
kiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków 2015; Iskra światła czy kopcąca po-
chodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867–1939, Kraków 2009; redaktor 
naukowy (wraz z K. Sierakowską), Aktywność publiczna kobiet na ziemiach pol-
skich. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013. 

Karol Sanojca, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydakty-
ki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego; kierownik Pracowni Bibliografii Historii Śląska w Instytucie 
Historycznym UWr; członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie; członek Polsko-Ukraińskiej Komisji Eksper-
tów do spraw Doskonalenia Treści Podręczników Szkolnych Historii i Geografii. 
Zainteresowania naukowe: historia oświaty w XIX i XX wieku, problemy współ-
czesnej edukacji historycznej, informacja naukowa w zakresie historii Śląska. 
Publikacje: Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospo-
litej (Wrocław 2003), Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym po-
łudniowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej (Kraków 2013). 
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Maria Stinia, dr hab. nauk humanistycznych ze specjalności historia nauki  
i oświaty oraz dydaktyki historii, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Członkini Komisji Historii Nauki PAU oraz Komisji do Oceny 
Podręczników Szkolnych PAU. Zainteresowania badawcze koncentrują się wo-
kół historii nauki i oświaty w Galicji w okresie autonomicznym. Autorka mo-
nografii Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu 
nauczania (Kraków 2014), Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie  
w okresie autonomii galicyjskiej (Kraków 2004) oraz kilkudziesięciu artykułów  
z zakresu historii oświaty i nauki.

Adam Szczupak, mgr historii, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Członek 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Kierunki badań: dzieje Kościoła 
rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, społeczeństwo Galicji Wschodniej 
w XIX–XX wieku. Wybrane publikacje: Greckokatolicka diecezja przemyska 
w latach I wojny światowej (Kraków 2015); Julian Pełesz (1843–1896) – grec-
kokatolicki biskup stanisławowski i przemyski oraz jego prywatny księgozbiór, 
„Rocznik Biblioteki Narodowej” 2015, t. 46; artykuły m.in. w: „Roczniku Prze-
myskim” oraz „Przemyskim Słowniku Biograficznym”.

Wiktor Szymborski, dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypen-
dysta między innymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium 
dla Młodych Wybitnych Naukowców 2015 r.) W 2016 r. otrzymał nagrodę Po-
rozumienia VII Uczelni Krakowskich „Integralia” za pasję w przekazywaniu 
wiedzy historycznej w formie uwzględniającej potrzeby słuchaczy z niepełno-
sprawnościami. Kierunki badań: historia społeczna średniowiecza, historia Ko-
ścioła, dzieje zakonu dominikanów. Publikacje: Collegium Broscianum, Kraków 
2014; Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011; redaktor naukowy (wraz 
z J. Koziołem) Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, 
Tarnów 2011.

Ks. Artur Świeży, salezjanin, kapłan, doktorant w Zakładzie Antropologii Hi-
storycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Archiwum 
Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej w Krakowie. Absolwent historii Aka-
demii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie i teologii w Wyższym Seminarium 
Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. W latach 2003–2011 
członek komisji historycznej procesu rogatoryjnego 8 salezjanów męczenników 
z Auschwitz. Kierunki badań: historia dzieła salezjańskiego w Polsce, historia 
społeczno-religijna Galicji, martyrologia duchowieństwa, historia Przemyśla. 
Publikacje: Salezjańska działalność wychowawczo-dydaktyczna w Przemyślu na 
Zasaniu w latach 1907–1945, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2004, nr 
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82, Lublin 2005 (wraz z W.W. Żurkiem); Powstanie i rozwój Salezjańskiej Szkoły 
Organistowskiej w Przemyślu w latach 1916–1939, w: Salezjańska Szkoła Orga-
nistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963, red. R. Witalec i I. Witowicz, 
Rzeszów–Przemyśl 2007; Salezjanie w Poznaniu w latach 1926–1939, w: Wier-
ni do końca. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” męczenników  
II wojny światowej, red. R. Sierchuła, J. Wąsowicz,  [seria:] Studia i materiały 
poznańskiego IPN, t. 21, Poznań 2012.

Wiktor Węglewicz, mgr historii, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Absolwent historii Instytutu Historii UJ. Aktualnie pro-
wadzi badania do pracy doktorskiej na temat jeńców i internowanych ukraiń-
skich w Polsce w latach 1918–1921. Uczestnik programów „Socrates-Erasmus” 
(Universita degli Studii di Firenze, 2012/2013), Erasmus+ (Univerzita Karlova 
v Praze). Stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego (grant „Ukrainian veterans in 
the countries of East-Central Europe in years 1921–1939”). Wybrane publika-
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ków 2009–2010), Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej 
podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919. Źródła, t. 1–2 (Lwów–Kraków 
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